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Duitse minister betrapt: Ook Portugal krijgt 'Griekse' redding
Ierse minister Financiën wil Grieks voorbeeld volgen en 'profiteren' - 1 op de 2 Griekse jongeren werkloos Slechts 1% gepakte Griekse belastingontduikers hoeft te betalen
'Het is niets...,' reageerde Wolfgang Schäuble (R), nadat zijn
Portugese collega minister Gaspar (L) zijn grote waardering
uitsprak voor de beloofde bailout.
Wat iedereen al wist -namelijk dat de politici in Europa ons niet de
waarheid vertellen over de financiële crisis en de reddingsfondsenwerd nog eens keihard bevestigd toen een Portugese TV-ploeg
gisteren, tijdens de bijeenkomst van de Eurogroep, een gesprek
tussen de nietsvermoedende Duitse minister van Financiën
Wolfgang Schäuble en zijn Portugese collega Vitor Gaspar wist te
filmen. Tijdens het gesprek belooft Schäuble dat Portugal net als
Griekenland overeind zal worden gehouden, maar impliceerde hij dat hij dit niet openlijk kan zeggen
vanwege het Duitse volk, dat al grote moeite heeft met de honderden miljarden die naar Griekenland worden
weggesluisd.
'Als we, nadat we grote besluiten hebben genomen over Griekenland, op het eind het (Portugese) bailout
programma moeten aanpassen... dit is de stemming: als het nodig is zijn wij klaar voor een aanpassing van
het Portugese programma,' aldus Schäuble. Gaspar antwoordt: 'Dit wordt zeer gewaardeerd!' Schäuble: 'Het
is niets...' Dit is duidelijk politieke taal voor: Maak jullie geen zorgen. Portugal zal net als Griekenland koste
wat het kost -dus met desnoods honderden miljarden euro's uit Duitsland, Nederland, Finland en Frankrijkovereind worden gehouden.
Toneelspelletje
Dat deze conclusie terecht is blijkt uit het vervolg van het gesprek, waarin Schäuble zegt dat de Duitse
parlementsleden en het Duitse volk niet geloven dat de Eurogroep ernst maakt met de genomen besluiten,
'omdat zij niet geloven in onze besluiten ten aanzien van Griekenland.' Geheel voorspelbaar verklaarde
Gaspar, toen hij later met het gesprek werd geconfronteerd, dat Schäuble niets méér heeft toegezegd dan
reeds bekend was. (1)(2)
Het gisteren aangekondigde uitstel van de volgende uitkering van het € 130 miljard grote hulppakket aan
Griekenland is dus niets anders dan een puur toneelspelletje, opgevoerd om de steeds EU-kritischer
wordende burgers in Noord Europa aan het lijntje te houden. De ministers van Financiën van de EU hebben
namelijk al lang besloten dat Griekenland het geld hoe dan ook krijgt, en na de Grieken dus ook de
Portugezen.
Rutte neemt het op voor de banken
Gisteren bereidde premier Rutte het Nederlandse volk alvast voor op een nieuwe ronde bezuinigingen door
op demagogische wijze de leugen te verkondigen dat Nederland als het aan de PVV en de SP ligt zwaar
getroffen zou worden door het bankroet laten gaan van Griekenland. Hij 'vergat' echter duidelijk te maken dat
hij enkel de Nederlandse en Europese banken bedoelde. Als volk kunnen we de broekriem de komende
jaren nóg strakker aantrekken, vooral omdat er nieuwe belastingmiljarden in de bodemloze put van Zuid
Europa en de banken zullen worden gestort.
Ierland wil ook 'profiteren'
Na Griekenland en Portugal volgt mogelijk ook Ierland, dat langzaam wakker begint te worden en begint te
beseffen dat de Griekse methode van het stug blijven afwijzen van harde maatregelen (6) werkt, omdat
Europa toch wel met geld over de brug komt. De Ierse minister van Financiën, Michael Noonan, zei in een
radio interview dat als de ECB inderdaad overgaat tot het 'verkopen' van de waardeloze Griekse
staatsobligaties aan het EFSF noodfonds, de Ieren zullen proberen hiervan te 'profiteren'. 'Als de ECB bereid
is dergelijke concessies te doen aan Griekenland, zou dat mij aanmoedigen te denken dat ze dit ook bij de
(Ierse) schulden zullen willen doen.'
Om verdere speculaties te voorkomen verzekerde de Ierse premier Enda Kenny dat Ierland niet zal proberen
om net als Griekenland een gedeeltelijke schuldenkwijtschelding te krijgen. 'Wij zullen onze verplichtingen
volledig en op tijd betalen.' We weten echter inmiddels wat dit soort verklaringen, die we eerder ook uit
Griekenland en Portugal hoorden komen, waard zijn. (3)
1 op de 2 Griekse jongeren werkloos
De instorting van Griekenland gaat ondertussen onverminderd door. In november 2011 werden nog eens
126.000 Grieken werkloos, waardoor het totaal aantal werklozen steeg van 18,2% in oktober naar een
recordhoogte van 20,9%. In november 2010 was nog 'slechts' 13,9% van de Grieken werkloos. Vooral
jongeren worden zwaar getroffen: 48% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar -dus bijna 1 op de 2- heeft
geen baan. Een jaar eerder bedroeg dit percentage nog 35,6%; in 2008 was dit 22,4%. Ook de industriële
productie laat geen enkele verbetering zien - integendeel: in december 2011 daalde deze van -7,8% naar 11,3%.
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Dauerstreik
Wat de economie van het land bepaald geen goed doet is de zoveelste algemene staking die de Grieken
vandaag en morgen houden. Omdat dit al de tweede in één week tijd is kan er inmiddels van een ware
'dauerstreik' worden gesproken. Griekse ambtenaren bezetten vandaag het ministerie van Financiën,
waarmee ze protesteren tegen de door de EU geëiste massa ontslagen. Gisteren werd het ministerie van
Gezondheidszorg bezet vanwege de aangekondigde bezuinigingen. De overkoepelende
ambtenarenorganisatie ADEDY sprak zelfs van een 'sociale opstand'. Om de demonstranten op een afstand
te houden zou de politie bij het parlementsgebouw traangas hebben gebruikt (4).
1% belastingontduikers moet betalen
Ondertussen eist de 'Troika' dat het Griekse belastingsysteem op de schop gaat. Niet voor niets: in alle
lagen van de bevolking maken de Grieken zich al jaren massaal schuldig aan belastingontduiking, waardoor
de overheid jaarlijks tientallen miljarden misloopt. Indicatie: in 2011 werden 70.000 controles verricht, waarbij
55.000 belastingontduikers aan het licht kwamen die samen 4 miljoen (!) strafbare feiten hadden gepleegd.
Daar wordt overigens hoegenaamd niets aan gedaan; in 2010 en 2011 werd slechts 1% (!) van de in totaal €
8,6 miljard aan uitgevaardigde straffen op belastingontduiking geïnd. (5)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) YouTube (het gesprek), (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten,
(4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) NOS
[Portugal; economie] [Rutte]

De invloed van H.A.A.R.P. op het bewustzijn
februari 10, 2012
Ondertussen zijn veel mensen bekend met het High Frequency Active
Auroral Research Program (HAARP), een Amerikaans militair en civiel
onderzoeksinstituut in Alaska dat formeel gezien onderzoek doet naar de
ionosfeer.
Dr. Nick Begich heeft het verband aangetoond tussen HAARP en de
beïnvloeding van bewustzijn. Hij is geregeld als getuige-deskundige
opgeroepen door het Europees Parlement.
Volgens Dr. Begich schiet HAARP een gerichte elektromagnetische straal in de bovenste laag van de
atmosfeer. Zie het als een geavanceerde ionosferische kachel. De ionosfeer is de elektrisch geladen laag
bovenin de atmosfeer. De laag bevindt zich op 60 tot 100 kilometer boven het aardoppervlak.
HAARP is eigenlijk een omgekeerde radiotelescoop omdat het apparaat een antenne heeft die signalen
uitzendt in plaats van ontvangt. Met HAARP wordt een technologie getest die de ionosfeer met een gerichte
straal op bepaalde plaatsen opwarmt. Elektromagnetische stralen worden vervolgens teruggekaatst naar de
Aarde en penetreren alles.
Radiogolven
Het leger maakt er ook gebruik van. Uit documenten van de Amerikaanse luchtmacht blijkt dat een systeem
is ontwikkeld om mentale processen bij mensen te manipuleren en te verstoren door gepulste radiofrequente
stralen of radiogolven, zoals bij HAARP.
De Servische politicus Vojislav Šešelj zei deze week tijdens een zitting van het Joegoslavië-tribunaal dat
Amerikaanse, Britse en Franse geheime diensten zijn gezondheid sturen door middel van radiogolven.
Hersenfunctie
“Politiek strategen zijn geneigd onderzoek naar het brein en menselijk gedrag uit te buiten. Geofysicus
Gordon J.F. MacDonald, een specialist op het gebied van oorlogsvoering, zegt dat kunstmatig gestimuleerde
elektronische straling kan leiden tot een trillingspatroon dat een relatief groot vermogen produceert boven
bepaalde gebieden op Aarde en dat op deze manier een systeem kan worden ontwikkeld waarmee de
hersenfunctie van een grote hoeveelheid mensen in bepaalde gebieden gedurende langere tijd kan worden
aangetast,” zei oud-Nationaal Veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter Zbigniew
Brzeziński toen hij werkzaam was als professor aan de Columbia-universiteit.
Naast HAARP worden ook genetisch aangepaste gewassen en voorgeschreven medicijnen geassocieerd
met wetenschappelijke technologieën om de bevolking te controleren. Een goede manier om je te wapenen
tegen dit soort technieken is het toepassen van de Schumann resonantie.
Bron: Naturalnews.com
[HAARP en invloed op bewustzijn]
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Doorgaan met een vaccin, dat niet veilig is voor de gezondheid?
Gardasil, het eerste vaccin tegen tegen baarmoederhalskanker is door Firma Merk met veel bombarie op de
markt gebracht onder de valse claim ”het eerste vaccin dat kanker kan voorkomen”. In het vaccin zitten
gezuiverde DNA-fragmenten en men suggereert dat het werkzaam is tegen een aantal HPV-virussen die in
relatie staan tot kanker.
Terwijl het vaccin met spoed door de FDA in de USA werd geloodst - en voordat veiligheidsstudies waren
voltooid - op de markt gezet met een agressieve reclamecampagne. Door oneerlijke claims als zou het
baarmoederhalskanker kunnen voorkomen, werd de markt gecreëerd door de pretentie dat het nodig was
méér bewustzijn over deze vorm van kanker te genereren. Maar in feite kwam dit neer op angst bij vrouwen
en meisjes aan te wakkeren: we lopen zoveel risico op deze vorm van kanker, dat het vaccin nodig is. En dit,
terwijl het juist een zeldzame vorm van kanker is, die ook nog eens in een voorstadium op te sporen is
middels het (regelmatig) uitgevoerde “uitstrijkje”. Daarbij kunnen we in een zeer vroeg stadium onrustige
cellen opsporen en dus ook behandelen. Deze feiten worden onder het kleed geveegd, en daarom lopen we
zelfs kans dat vrouwen en meisjes in de toekomst ten onrechte denken dat het uitstrijkje niet meer hoeft
want ik ben gevaccineerd tegen die vorm van kanker.
Merck, de fabrikant, heeft door reclames en lobbyen zelfs geprobeerd om het vaccin in 50 staten van de
USA te verplichten voor meisjes, nog voordat het eigenlijk op de markt was toegelaten. Sinds de toelating in
2006 is hetdoor gezondheidswerkers al aan duizenden meisjes en vrouwen toegediend en in Europa is er
een soortgelijk vaccin op de markt gekomen onder de naam “Cervarix”, dat, hoewel minder er n stige bijwerki
n gen toch ook vreemd DNA als één van de ingrediënten heeft. In de bijlage nadere uitleg waarom dit
volgens Dr.Hanan Polansky niet veilig is en tot chronische ziekte kan leiden. Bij VAERS (Vaccine Adverse
Effect Reporting System) zijn al duizenden klachten van bijwerkingen binnengekomen, waaronder zeer
ernstige! De FDA blijft volhouden dat ondanks enkele bijwerkingen, het vaccin veilig en effectief is.
Er kwam wel kritiek op de agressieve campagne, maar deze werd verdedigd door te zeggen dat zij de
burgers toch een dienst verleenden door meiden bewust te maken van het risico op HPV (het Humaan
Papilloma Virus wordt in verband gebracht met het ontstaan van baarmoederhalskanker). Maar klopt dit
allemaal wel en is die campagne positief? Het HPV virus kan in de meeste gevallen door het lichaam zelf
worden vernietigd, maar als dat niet zo is, dan vormt het juist een risico als je dit vaccin neemt, en er het
risico op kanker zelfs toeneemt. (Er zijn bovendien heel veel soorten HPV en niet alleen de vier waartegen
het vaccin zegt te beschermen.)
Maar je hoort de firma nergens over testen op het dragerschap van HPV. Er is dus iets ernstig mis met de
wijze waarop Farmaceutische bedrijven campagne voeren. Wat er fout aan is, is niet alleen het feit dat de
campagne heel veel geld kost, maar vooral dat de suggestie dat een vrouw het nodig zou hebben om kanker
te voorkomen. Gardasil is onnodig, zelfs niet veilig, en één van de gevaarlijkste vaccins die momenteel op
de markt is!
In de bijlage een artikel over een onderzoek naar Gardasil, over de uitkomsten die ons moeten doen geloven
dat Gardasil veilig is. En ook over een instituut (CBCD) in de USA dat dit betwijfelt en ook verklaart waarom
Gardasil niet veilig is en waarom deze onderzoeken steeds in de verkeerde richting wijzen. U zult er ook een
link vinden naar een boek van Dr.Hanan Polansky, waarin de gevaren van contact tussen ons lichaam en
vreemd DNA voor onze gezondheid worden toegelicht. Kortom: een heleboel nieuwe inzichten over
Gardasil, en ook nieuwe inzichten op welke wijze dit een gevaar kan zijn, en waarom dit te vermijden. Het
boek “Microcompetition with Foreign DNA, and the origin of chronic disease” is zeer baanbrekend en zal
kunnen leiden tot een paradigma verandering in de medische wetenschap.
Zou deze nieuwe informatie mogelijk kunnen leiden tot het stopzetten van de HPV-campagne?
Dr. Polansky zegt dus dat de gezuiverde DNA fragmenten in Gardasil zeker wél ziekte kunnen veroorzaken.
De discussie is niet óf die fragmenten erin zitten- want dat wordt wel toegegeven- maar de discussie is of ze
wel/niet ziekte kunnen veroorzaken!)
Polansky zegt dat beide vaccins (Cervarix en Gardasil) grote risico’s hebben voor meisjes die zich laten
vaccineren .
Cathalijne Zoete, Orthomoleculair therapeut – Deventer
[Vaccinatie] [HPV-campagne; nieuwe informatie]
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Illuminati Super Bowl Half Time Show symbolisme uitgelegd – Madonna
Heeft iemand Madonna bij de opvoering van de geboorte van de NWO gezien, en vervolgens de aanbidding
van het ‘beest’ met het anti-koor? En aan het eind werd Madonna fake ‘opgenomen’, maar daalde ze alleen
af net als in de hel…
Satanic / One World System Ritual Performed at The NFL Half Time Show
Geüpload door Marygreeley1954 op 7 feb 2012
Vertaald fragment
Een optreden, allen gekleed in Egyptische en Romeinse outfit…
Madonna zingt, ‘Hoe van mij te houden’, waarbij ik denk van, ‘ja, je zult van het Nieuwe Wereld Ordesysteem moeten houden’.
Aan het eind van de show verschijnen ze allen, gekleed in zwarte kleding, pratend over ‘engelen die uit de
hemel vallen’.
Madonna zingt, dat ze een stem hoort die haar naam roept, om middernacht, en heeft geen andere keus om
neer te vallen en te aanbidden…. kinderen van Satan, ja zij zijn van de nacht. Madonna zingt dus over die
engelen die uit de hemel vallen, en zich voordoen als Jezus.
Iedereen zal straks denken dat het Jezus is, en hem aanbidden.
e
Onder de symbolen was ook de letter ‘M’ te zien, de 13 letter van het alfabet, welke ook de ‘13 Satanische
Bloedlijnen’ (Illuminati) representeert, en eveneens staat voor ‘Mason’ (Vrijmetselaar).
Op het podium staan alle landen afgebeeld…. sterren in de lucht…. en achterin: gevallen engelen, komend
te middernacht…
Let ook op de horen, de ramshorens, zilveren vleugels… er is zoveel satanische symboliek.
Illuminati Super Bowl Half Time Show Symbolism Explained ...
En hier fragmenten uit de hele show in HD:
‘Het Heilige der Heiligen’
Een week voor de Superbowl beschreef Madonna op Anderson Cooper het spirituele belang dat ze
toeschreef aan de half time show: "De Superbowl is een soort van Het Heilige der Heiligen in Amerika.
Op de helft zal ik komen met de 'kerk ervaring' en zal ik een preek moeten geven. Het moet heel
effectvol zijn."
Deze Kabbala-ingewijde verwees naar de Superbowl als het 'Heilige der Heiligen' zoals de meest heilige
plaats in de Tempel van Salomo ooit genoemd werd. Niemand werd ooit toegestaan om het Heilige der
Heiligen binnen te gaan, dan alleen de Hogepriester. Dit privilege werd
alleen toegekend op de Grote Verzoendag, om het bloed van het offer
en de wierook aan te bieden voor de genadetroon. Madonna’s optreden
laat daarom de gedachte zien achter haar show…
Geen ‘toevallige’ tekens & symbolen
De symbolen hier beschreven kunnen eenvoudig worden beschouwd als
‘cool uitziend’ en de meeste Superbowl kijkers gaven er niet eens veel
aandacht aan. Het geheel van al deze tekens en symbolen in een
uitgebreid 13 minuten optreden kan echter niet worden afgedaan met
‘toevallige beelden’. Integendeel, de combinatie van al deze
symbolen vormt een geheel en definieert met grote diepte de
onderliggende filosofie en de agenda van de machthebbers - de
Illuminati.
Madonna's omarming van de Illuminati symboliek valt samen met haar
contract bij Interscope Records, een van de belangrijkste verspreiders
van Illuminati symbolen in de muziekindustrie. Haar half time show
voorstelling kan derhalve worden beschouwd als het ‘begin’ van haar
drie-album (en 40 miljoen dollar) relatie met het prominente label.
Doorspekt met diepzinnige beelden, was Madonna’s half time
optreden een enorm Illuminati ritueel, één die werd bijgewoond
door miljarden kijkers! Op deze Superbowl 'Dag van Verzoening’
is Madonna de hogepriesteres van de Illuminati-industrie, het
Heilige der Heiligen van Amerika binnengaand, en leverde een 13
minuten preek, die werd gehoord door allen… maar begrepen
door weinigen.
Op de NFL Super Bowl half time show, op zondag 6 februari,
voerde rockster Madonna een ritueel uit – compleet met de twee
horens bovenop haar hoofd - als de Egyptische godin Isis, tijdens
een uitbarsting van heidense aanbidding waardig aan de Nieuwe
Wereld Orde.
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Het Ritueel
Ze leek een heidens ritueel uit te voeren.
Zie Madonna's oversizede horens
Dit herinnert me aan OSIRIS/ISIS (en haar horens)
Gedurende de hele show waren overal vleugels te zien. In de Egyptische mythologie zijn vleugels van groot
belang als symbolen van goddelijkheid. Natuurlijk, in de heidense New Age / Kabbala religie, waarin
Madonna zo wordt ondergedompeld, is iedereen op weg om een Geperfectioneerd Persoon te zijn, zodat ze
een god kunnen worden. Later in de show wordt Madonna plots verheven op een sokkel die boven de
andere dansers op het podium uitstijgt, heel waardig in haar rol als de godin Isis. Deze voorstelling kan
gezien worden als een grote eer voor Madonna, omdat ze wel degelijk Isis voorstelde.
Is het ritueel dat Madonna opvoerde, ontworpen om haar te verheffen tot een godin-status?
Haar opheffen op het stijgende voetstuk leek in overeenstemming te zijn met het bereiken van Madonna’s
godin-status. In de Egyptische mythologie is het rijk van de eeuwige onderwereld net zo belangrijk als voor
de christenen de eeuwige hemel is. Daarom is het zeer belangrijk dat Madonna haar show eindigde door het
langzaam afdalen in de aarde, zeggend: "Ik ben thuis". Het leek of de ‘put’ openging en haar verzwolg. Ik
realiseerde me, haar thuis kon wel eens bij Lucifer (Satan) zijn.
Sex, sex en nog veel meer Onreine Symboliek
Madonna en haar vrouwelijke metgezellen, MIA en Nicki Minaj, lijken
seksueel te ravotten met de vele mannelijke dansers op het podium.
Madonna gooit zelfs haar hoofd in het kruis van een van de dansers,
het simuleren van orale seks. MIA steekt haar middelvinger naar de
camera, en zingt smerige taal die niet eens wordt uitgefilterd.
Waarom zou de National Football League zoiets plannen als een
heidense half time show? Bovendien, op dit moment in de
wereldgeschiedenis, waarin de Nieuwe Wereld Orde in zo’n tempo
op ons komt, waarom zou de NFL een show plannen, die is gevuld
met de belangrijkste symboliek van het heidense geloof in de
Nieuwe Orde, en in de belangrijkste Egyptische symboliek en geloof
structuur die de hele Nieuwe Wereld Orde behelst?
Skull & Bones
Het antwoord is dat de National Football League oorspronkelijk is
opgericht door twee leden van de satanische geheime
genootschap Skull & Bones!
Verrast je dat?
De grondleggers van de Amerikaanse Voetbal waren twee
mannen, Walter Camp (Skull & Bones jaar 1880) en Amos Alonzo
Stagg (Skull & Bones jaar 1888).
Voormalig satanist Doc Marquis vertelde in 1993 dat de Illuminati
een bijeenkomst hadden gepland in 1903 van belangrijke
invloedrijke leden uit alle lagen van de samenleving - politici,
zakenlieden en geestelijken. Hun doel was om te bepalen hoe de
Nieuwe Wereld Orde kan worden gebracht in de werkelijkheid van
de 20e eeuw.
Op weg naar een werelddictatuur
Hoeveel NFL fans zijn zich er echt van bewust dat Amerika snel
afglijdt naar de afgrond van de meest krachtige absolute dictatuur
in de wereldgeschiedenis?
Binnen enkele minuten bestond er geen twijfel over het bestaan
van lof over de show van Madonna. Let op de symbolen…
De scène wordt opgevoerd en de Olympische goden zijn
hier…
Waarom zouden ze hebben gekozen voor deze stijl van klassieke
kleding? Want dit is wie zij eren. Van de Olympiërs werd gezegd
dat ze komen uit het land van het Noorden (Atlantis).
Griekse goden - Eros Ares Athena Hera Aphrodite Dionysus
Hermes Apollo Demeter Artemis Zeus Neptunus van Olympus...
om een paar te noemen.
Tales of Titans / Rise of Zeus
Orpheus!
Weet je wie de elite van deze wereld aanbidt? De Titans / Olympiërs / Gevallen Engelen!
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Zij doen je denken aan een zwarte mis...
Niet om obsceen te zijn, maar let ook op de ster (het pentagram),
en de positionering er van... ze heeft er een paar op verschillende
delen van haar lichaam…
Weet je welke geesten dit soort rituelen oproepen? Een
wervelwind van demonen!
Dit is griezelig, als een scene in elkaar gezet om de HELE
WERELD te laten aanbidden met hen!
Het ALZIEND OOG van de Illuminati en de ‘(g)ods’… en er is nog
meer oog symboliek.
Laten we niet vergeten wie de prins van de lucht / god van de
muziek is.... Satan...
Bron: Mysteryoftheinquity.wordpress.com en Cuttingedge.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[illuminati] [Super Bowl] [occultisme] [Madonna en occultisme] [heidense rituelen]

Arts schrijft kokosolie voor en geneest succesvol de ziekte van Alzheimer
Omdat gezondheidszoekers altijd meer boter, rundvet en andere dierlijke vetten
en kokosolie consumeren, kunnen ze verwachten dat er in de media en
wetenschappelijke berichten aanvallen op de traditionele vetten komen, waarvan
beide behoorlijk gefinancierd worden door de plantaardige olie- en fastfoodindustrie. De recentste aanval komt van Dr. Memed Oz, en zijn co-auteur Dr.
Mike Roizen in een artikel met vernietigende kritiek, met de titel: ”Don’t monkey
with coconutoil”, dat half november jongstleden uitgebreid in de kranten werd gepubliceerd. Dr. Oz is een
Amerikaanse cardiothoratische chirurg en geprofileerde auteur van populaire boeken over gezondheid en
voedingswijze. Hij werd beroemd door zijn vaker verschijnen in de Oprah Winfrey Show en zou een
dagelijkse talkshow gaan opzetten die “Dr. Oz in de Herfst van 2009” genoemd wordt. Terwijl zijn zienswijze
werd beschreven als “alternatief” of “holistisch”, plaatst zijn recente artikel over kokosolie hem vierkant in het
kamp van de dieet dictocraten. Zijn co-auteur Roizen blijkt er zelfs een carrière van gemaakt te hebben om
verzadigde vetten te bekritiseren en aan te vallen. In een onlangs afgenomen interview geeft hij bijvoorbeeld
de schuld aan voedselsoorten die vol met verzadigd vet zitten. Hun aanvallen zijn gefixeerd op de
onschuldige bijstander, het verzadigde vet.
Het demoniseren van verzadigd vet
“Kokosolie” zegt Dr. Oz, “is beladen met bloedvaten verstoppend verzadigd vet en zit overvol met
calorieën… maar toch wordt beweerd dat het een natuurlijk wonderbaarlijk voedsel is dat ongewenst
gewicht kan laten wegsmelten, onze bloeddruk kan verlagen, het immuunsysteem kan verhogen,
hartziekte kan bestrijden en kanker afweren, zonder de bloedvaten verstoppende effecten van andere
hoog-verzadigd in vet-voedselsoorten zoals rundvlees, room en kaas…….”
WAPF-leden weten echter dat verzadigd vet geen bloedvaten verstopt, of het nu de soorten met lange of
met korte ketens in kokosolie zijn, of de langere ketting vetzuren in rundvlees, room en kaas!
Een van de vele referenties om deze stelling te ondersteunen
Een interessante daarvan is van het International Atherosclerosis Project uit 1968 waarbij 22.000 lijken in 14
landen werden opengemaakt en onderzocht op plaque in de aders en bloedvaten. Onderzoekers vonden
evenveel atheroma’s (afzettingen in de aders en bloedvaten) in alle delen van de wereld bij volkeren die erg
veel dierlijke producten aten die rijk aan verzadigd vet waren, alsook bij diegenen die overwegend
vegetarisch waren.
De gezondheidsvoordelen van kokosolie zijn stevig gefundeerd in de wetenschap. Verzadigd vet verhoogt in
het algemeen het immuunsysteem en vooral kokosolie verhoogt de lichaamstemperatuur en wordt bij
voorkeur door het lichaam eerder voor energie gebruikt dan om op te slaan als vet. Echter heb ik zelf de
claim over gezondheidsvoordelen voor de bloeddruk nog nooit gemaakt, en zover ik weet zijn er geen
studies bij mensen gedaan, die het effect van kokosolie op bloeddruk hebben onderzocht.
[Alzheimer; genezing] [kokosolie] [gezondheid; kokosolie]
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Explosieve sterfbed bekentenis: Australische ingewijde onthult satanische wereldcontrole
In een explosieve sterfbed bekentenis, onthult een voormalig hoofd van de
satanische "Alpha Loge" in Sydney, Australië, de doordringende wereldwijde
macht van het georganiseerde Satanisme, dat synoniem is aan de Illuminati.
"De dingen zijn niet zoals ze lijken - en dat zijn ze ook niet geweest voor een
lange, lange tijd", schreef hij, een ‘groothandel van verraad’ van de samenleving
door zijn ogenschijnlijke leiders beschrijvend.
"Petor Narsagonan" aka "Frater 616" overleed 25 maart 2004. Onlangs stuurde
zijn executeur een "Aloysius Fozdyke" (hun satanische namen), het 15 pagina’s
tellende document per e-mail aan Arthur Cristian, webmaster van
Loveforlife.com.au.
"Ik vond het nodig om slechts heel weinig van dit werk te bewerken", schreef "Fozdyke" aan Cristian,
"hoewel juridische overwegingen ervoor hebben gezorgd dat sommige namen en gegevens werden
uitgewist. Het was zijn bedoeling om dit in de populaire media gepubliceerd te krijgen."
Wat volgt is een samenvatting van dit schokkende document over de satanische macht en invloed.
“De satanische invloed is nu zo alomtegenwoordig dat het niet gemakkelijk kan worden opgemerkt," zegt
Frater.
Satanisten zijn verspreid door heel de Australische samenleving heen, en het patroon is overal
overgenomen. Ze zijn onder politici, artsen, hoge politiefunctionarissen, advocaten, hoge militairen, media
persoonlijkheden, fotomodellen en maatschappelijk werkers. De meest getalenteerden hebben hun
levensstijl onderhouden door misdrijf onder het mom van ‘respectabele professionaliteit en kennis’.
Marginale types (prostituees, drugsdealers) zijn belangrijk voor het satanisme, maar zijn slechts het
gereedschap.
Frater legt uit dat hij betrokken raakte bij een satanische groep in de universiteit in 1971. "Ik viel door een
barst in de werkelijkheid... Ik ontsnapte aan het mondaine via een van de westerse breuklijnen."
"Een mentor" in het satanisch netwerk plaatste hem in de reissector, en jarenlang genoot Frater een leven
van onvoorstelbare rijkdom, occultisme en losbandigheid. Hij bestudeerde de zwarte kunsten: waarzeggerij,
duistere meditatie, offeren, seksueel vampirisme, voodoo poppen en seksuele magie. Elke dag werd
afgesloten met een "Zwarte Massa-orgie van onvergetelijk en onuitsprekelijk genot."
De Amerikaanse "Kerk van Satan" is het publieke gezicht van "een oude hoofdmacht waarvan men nog
nooit eerder het bestaan had voorgesteld." Hij somt als "invloedrijke leden" op: J.P. Morgan, Drs. James
McDonald en Rene Hardy, de Kennedy's (met inbegrip van Jackie), Irving Berlin, Groucho Marx, Elvis
Presley, Garner Ted Armstrong, Sammy Davis Jr., Ronald Reagan, Edward Heath, Thomas Plantard de St.
Claire en de Bushes. Hij noemt even later Stephen Spielberg, George Lucas en Gerald Ford als leden.
Amerikaans Leger en de Inlichtingendiensten geïnfiltreerd door satanisten
Inlichtingendiensten zijn instrumenten van de Illuminati centrale bankiers. Frater zegt: "Amerikaanse
Inlichtingendiensten" hebben het occulte gefinancierd.
"Veel hooggeplaatste Amerikaanse militairen waren leden van verschillende satanische Loges of verwante
organisaties." Ze overlappen met de georganiseerde misdaad en drugshandel. Amerikaanse en Australische
marineschepen werden gebruikt, en olietankers.
Bordelen en porno zijn een klein onderdeel van het "Internationale Satanische Empire" (dat wil zeggen:
Illuminati.) Het meeste geld komt van CIA drugshandel, verfijnde chantage, geld lenen en de handel in
valuta.
"De Amerikaanse federale regering danst naar onze pijpen (alleen een paar stappen verwijderd, als je
begrijpt wat ik bedoel!)"
"Satanisten van de hoogste orde staan boven een aantal rijke, conservatieve, Nieuw Rechts christelijke
kerken en organisaties in Amerika. Dit zijn enkele van de beste cashflow ondernemingen (meestal indirect)
van het hedendaagse satanisme, en laat massa indoctrinatie en netwerken toe."
Henry Kissinger stelde voor het eerst voor om, met behulp van fundamentalistisch christendom, oorlog te
brengen, eerst in het Midden-Oosten en daarna wereldwijd. Kissinger "verfijnde Hitlers 'Terreur Techniek' ...
spanningen opbouwend binnen een samenleving, en vond een zondebok. Duistere Pad ingewijden doen
dit... om mensen te bewegen tot meer grof en afschuwelijk gedrag."
Het doel van de Alpha Loge is 66% analfabetisme in de Westerse wereld in 2010, en "de vernietiging van
ten minste 70% van de bevolking tegen het jaar 2030."
De meeste regeringen rekenen op hun "sheeple" door te antwoorden met "typische infantiele mode" en door
ons te laten identificeren met een sterkere kracht - zelfs als het ons slaafs maakt, brutaliseert en vernedert."
Frater schrijft het volgende toe aan de "invloed van het Satanisme in de moderne wereld”:
- De ontwikkelde wereld is op weg in de richting van de Derde Wereld-status, omdat de centrale banken in
handen zijn van satanisten.
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- Multinationals verkrachten het milieu en plukken de vruchten van de natuurlijke rijkdommen van Australië
en daarbuiten.
- De media in de ‘vrije wereld’ wordt "zwaar gecontroleerd" en gaat in bed met de overheid.
- Fluoride in het drinkwater van Australië (en wereldwijd).
- Educatieve normen worden naar beneden afgestompt.
- Multiculturalisme opgedrongen aan de Eerste Wereldoorlog (met uitzondering van Japan).
- Illuminati satanisten zaten achter 9-11.
- Mossad kwam met massavernietigingswapens; reden voor inval in Irak. Illuminati maakt gebruik van Israël
om het Amerikaanse buitenlandse beleid uit te voeren.
Conclusie
Frater zegt dat “politici weten dat als ze interesse in het welzijn van de sheeple veinzen, ze zullen meegaan
in hun beleid, omdat het de weg is van de minste weerstand.
Homo sapiens zijn uiteindelijke toch kuddedieren! Geef ze een verkiezing zonder beleidskeuzes en voor het
grootste deel zijn ze gelukkig. Sta toe dat hun kinderen geen echte kans van slagen hebben, rem hun
natuurlijke drijfveren af, met name hun seksuele driften; limiteer hun mogelijkheden, dun hun keuzes uit…..
en de samenleving (zoals het nog steeds is) valt snel uit elkaar in vooraf bepaalde categorieën. Geen
gezinnen, maar zwakke individuen, vrij om te doen wat hen gezegd wordt.”
De eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid van de overheid is om duivelaanbidders te verhinderen
controle te verkrijgen. Dat is mislukt.
Wat zeggen we van een jeugd die niet meer het verschil tussen goed en kwaad kan vertellen? In
toenemende mate is dit de toestand van de samenleving als geheel.
De wereld wordt in werkelijkheid gecontroleerd door satanisten, die ongestraft genieten van de meest
gruwelijke misdaden. Het lidmaatschap van deze club lijkt de prijs van succes te zijn, of dat nu politiek,
economisch of cultureel is. "Vooruitgang" en "sociale veranderingen" lopen synoniem met massale sociale
introductie in satanisme.
Frater 616: "Elk uur van elke dag en elke nacht, worden mensen bewust betrokken in dienst van Satan.
Menselijk offeren - hetzij ritueel en sneller, of langzaam en denigrerend en na verloop van tijd – wordt
allemaal aangewend voor specifieke doeleinden."
"Politici worden geïntroduceerd door een zorgvuldig gesorteerde reeks van criteria en situaties, die hen
overtuigen dat hun slachtoffers “Ons Kleine Geheim” zullen zijn. Jonge kinderen, seksueel misbruikt en
mishandeld door politici over de hele wereld, worden snel gebruikt als offers."
“Het sociale contact is verbroken. Iedere regering die deze vorm van kanker niet kan aanpakken, is onwettig.
Een samenleving die dit tolereert, verdient wat ze krijgt.”
Bron: Henrymakow.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[satanisme; infiltratie] [wereldcontrole]

Superbrandstof aan 0.25 - 0.30 euro per liter tegengehouden door de oliemaatschappijen
Sinds 2007 onderzoekt de Engelse firma Cella Energy een soort superbrandstof die weinig tot geen
koolwaterstoffen uitstoot, milieuvriendelijk kan geproduceerd worden en kan getankt worden in
conventionele verbrandingsmotoren zonder veel aanpassingen. Na drie jaar onderzoek is de firma klaar met
de brandstof. Het is waterstof maar in een andere vorm. Zoals u wellicht weet is waterstof alleen op te slaan
en te tanken onder hoge druk en onder extreme koeling. Cella Energy heeft dat probleem opgelost, het kan
nu gewoon gelijk benzine getankt en opgeslagen worden. En nu komt het: De kostprijs aan de pomp zou
tussen 0.25 en 0.30 euro per liter bedragen. Dat samen met de te verwaarlozen uitstoot is te mooi om waar
te zijn maar toch is het reeds bevestigd met een patentname door Cella. Wat is nu het probleem: de grote
oliemaatschappijen voelen de bui hangen en werken Cella tegen om de brandstof via hun netwerken aan te
bieden aan klanten zoals u en ik.
Ik vind het de moeite om hier ruchtbaarheid rond te maken en zodoende de wereld te laten weten dat deze
brandstof bestaat. Een beetje druk op alle grote oliemaatschappijen kan geen kwaad. Daarom vraag ik je om
deze mail door te sturen naar al je contactpersonen. Misschien helpt het wel.
Meer info over deze brandstof vind je op www.cellaenergy.com
PS Het spreekt vanzelf dat deze vinding meteen alle problemen met komende waterstofauto's oplost want
uiteindelijk is dat de definitieve oplossing. Hybrides en oplaadbare elektrische wagens zijn OK maar wel een
tussenoplossing.
[brandstof; superbrandstof] [oliemaatschappijen; macht]
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Neotaam, het nieuwe aspartaam? FDA labelt Monsanto zoetstof niet
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
Een aangepaste versie van aspartaam wordt sinds kort toegevoegd aan veel
levensmiddelen en staat te boek als een door de Europese Unie
goedgekeurde hulpstof.
Neotaam van Monsanto werd in juli 2002 door de Amerikaanse Food and
Drug Administration (FDA) stilzwijgend aanvaard als algemeen bruikbare
zoetstof.
Alhoewel er nooit studies (pdf) zijn verricht naar de chemische stof keurde de FDA neotaam (E961) toch
goed. Een analyse door Feingold.org liet zien dat in de MEDLINE-database slechts vier studies naar
neotaam zijn opgenomen.
Twee van deze ‘studies’ bleken geen studies te zijn en de andere twee zijn gedaan door NutraSweet, nota
bene het bedrijf dat neotaam produceert en verkoopt.
Formaldehyde
Neotaam is 6.000 tot 10.000 maal zoeter dan suiker en 30 tot 60 keer zoeter dan aspartaam. De stof werd in
2009 in de Europese Unie aanvaard en sinds begin 2010 ook opgenomen in de Warenwetregeling Gebruik
van zoetstoffen. Neotaam mag in een grote variëteit van voedingsmiddelen gebruikt worden, zowel dranken
als vaste levensmiddelen.
Deze gevaarlijke zoetstof wordt in het lichaam afgebroken tot formaldehyde. Neotaam wordt bovendien
geproduceerd door de reactie van aspartaam en 3,3-dimethylbutyraldehyde, dat bij het Amerikaanse
Environmental Protection Agency (EPA) te boek staat als één van de gevaarlijkste chemicaliën op Aarde.
Verantwoording
“Neotaam zorgt in het lichaam geleidelijk tot neurotoxische en immunotoxische schade door de combinatie
van de metabolieten van formaldehyde en het excitotoxisch aminozuur,” schrijft HolisticMed.com
De FDA, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
zeggen dat neotaam veilig is voor gebruik. Doordat neotaam pas na langere tijd chronische schade kan
veroorzaken hoeven autoriteiten nooit toe te geven dat neotaam (E961) vergif is.
Bron: Naturalnews.com
[neotaam, het nieuwe aspartaam] [aspartaam en neataam] [Monsanto]

De geprogrammeerde wegwerpmaatschappij
Complete artikel: www.arte.tv
Bij talrijke consumptie-artikelen is de levensduur voorgeprogrammeerd. Of
het nu gaat om gloeilampen, computers of mobieltjes, de klant dient het
kapotte apparaat niet te laten repareren, maar af te danken en een nieuwe te
kopen. Deze voorgeprogrammeerde beperkte levensduur wordt ook wel
geplande obsolescentie genoemd. Deze docu van Arte onderzoekt het
fenomeen en werpt een kritische blik op de moderne wegwerpmaatschappij.
Gloeilampen, nylons, printers, handys etc., bij de meeste van dit soort producten is de maximale levensduur
vastgelegd. De consument wordt getriggerd om het kapotte artikel te vervangen door nieuw in plaats van te
laten repareren. Het bewust verkorten van de levensduur van een industrie-artikel, dit om de economie
booming te houden, noemt men geplande obsolescentie. Al in 1928 schrijft een reclame-tijdschrift: een
artikel dat niet slijt is een ramp voor de business.
Gebaseerd op meer als 3 jaar onderzoek, vertelt de duitstalige docu het verhaal van de
voorgeprogrammeerde levensduur. Er wordt gestart in het begin van de 20ste eeuw door de oprichting van
een kartel, welke de levensduur van gloeilampen aan banden legt. In het midden van de vorige eeuw wordt
deze werkwijze pas echt succesvol door de consumptiemaatschappij.
Vandaag de dag wordt deze industriële werkwijze minder en minder door consumenten gewaardeerd en
geaccepteerd. We worden doordrongen van de gevolgen van onze wegwerpmaatschappij, bijvoorbeeld de
reusachtige bergen electronica-afval in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra.
Naast het harde oordeel over onze huidige wegwerpmaatschappij worden door de maakster, Cosima
Dannoritzer, ook oplossingen van ondernemers gepresenteerd. Meer en meer intellectuelen roepen op om
de techniek weer te gebruiken waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was, dit om de verwoesting van mens
en planeet te voorkomen. De meeste Zaploggers kennen het verhaaltje wel maar deze duitstalige
documentaire vertelt het verrassend helder.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_geprogrammeerde_wegwerpmaatschappij
[wegwerpmaatschappij] [consumptiemaatschappij]
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De ware reden waarom Israël Iraanse nucleaire wetenschappers doodt?
Bron / origineel: www.theatlantic.com
Met weer een Iraanse nucleaire wetenschapper recent vermoord, vermoedelijk
door Israël, stelt Jeffrey Goldberg een goede vraag: Waarom doet Israël dit?
Goldberg denkt dat de meest gebruikelijke antwoorden minder dan overtuigend
zijn. Het is onwaarschijnlijk, zegt hij, dat "de Iraanse nucleaire kennis zo
geconcentreerd is in de hoofden van een paar wetenschappers" dat deze
moorden een grote tegenslag zijn voor het nucleaire programma. En hij betwijfelt
of de moorden veel Iraans talent zal afschrikken om uit het nucleaire
wetenschapsbedrijf te stappen omdat de Iraanse regering zo’n uittocht niet zou niet tolereren.
Maar er is een derde optie die Goldberg niet in overweging neemt: Israël probeert een oorlog met Iran te
beginnen. Hoe meer Iraanse wetenschappers het doodt (en meer raket testfaciliteiten het opblaast) hoe
waarschijnlijker de kans is dat Iran wraak neemt. En dingen kunnen op een bepaalde manier escaleren dat
de weg zou vrijmaken voor militaire aanvallen op de nucleaire installaties van Iran.
Uiteraard kan Israël de faciliteiten van Iran bombarderen, zelfs zonder een dergelijke escalatie. Maar
escalatie biedt twee voordelen:
1. Israël krijgt minder schuld omdat het is niet wordt beschuldigd van het starten van dingen. Natuurlijk,
vanuit het standpunt van Iran is Israël begonnen door Iraniërs te vermoorden en opblazen van Iraanse
spullen. Maar of het vermoorden van buitenlanders slecht is hangt af van je standpunt. In de ogen van het
westen, en met name de Verenigde Staten, is het terrorisme wanneer Iran het doet maar niet wanneer Israël
of Amerika het doen.
2. Het is waarschijnlijker dat de Verenigde Staten in de oorlog getrokken wordt. Israël geeft er vermoedelijk
de voorkeur aan dat Amerika het leeuwendeel van het bombardement op Iraanse nucleaire installaties doet
aangezien de VS meer mogelijkheden heeft. Als Israël aanvallen op Iran uit de lucht lanceert, terwijl de VS
nog steeds in overweging neemt dat een diplomatieke oplossing voor de nucleaire impasse mogelijk is, kan
Israël er niet op rekenen dat de VS zich aansluit. Maar Amerika zou zeker de verdediging van Israël bijstaan
als Israël zich in een escalerende oorlog met Iran bevond waarvan Iran de schuld krijgt voor het starten
ervan. En zodra Amerika betrokken is bij vijandelijkheden is het waarschijnlijk dat het de kans benut om het
nucleaire programma van Iran uit te schakelen.
Persoonlijk vind ik de Israëlische moorden niet zo onbegrijpelijk als het volgens Goldberg lijkt. Hoewel de
kennis van het ontwikkelen van bommen niet per definitie kan uitgeschakeld worden door het doden van een
paar wetenschappers, talent is altijd een schaars goed, en het verwijderen van het belangrijkste talent kan
een onderneming aanzienlijk terugwerpen. Dus ik denk niet dat Israël wetenschappers vermoord alleen
maar om Amerika in een oorlog te trekken. Maar het zou me niet verbazen als, vanuit het standpunt van
premier Netanyahu, dat vooruitzicht niet bepaald een afschrikkende werking heeft.
Door, Robert Wright
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_ware_reden_waarom_israel_iraanse_nucleaire_wetenschappers_doodt

[Israël en Iran] [doden van wetenschappers]

Vrouw krijgt zes bonnen voor één overtreding
Een boete voor het verkeerd aanbieden van afval heeft ze wel verdiend, vindt Maja Latkowska. Maar zés?
De Rotterdamse legde na een verhuizing de kartonnen verpakking van een kast in stukken naast de
container. Onlangs vielen er zes boetes van 115 euro op de mat: voor elk stukje karton één.
Een excuus is het niet, maar het verhuizen naar Oud-Crooswijk was verschrikkelijk vermoeiend, vertelt de
31-jarige Maja Latkowska. En nu stond dat karton óók nog in de weg waarin de nieuwe garderobekast van
haar dochter verpakt had gezeten. ‘Ik dacht: ik zet de boel wel even naast de container. Het zal zo’n vaart
toch niet lopen.’
Maar dat deed het wel. Op 29 januari vielen er zes boetes op de mat. ‘Eerst dacht ik: ze hebben een foutje
gemaakt en zes keer dezelfde brief gestuurd. Maar nee: ze hebben allemaal een ander vorderingsnummer.
Ik begrijp dat het niet mag, maar nu word ik zes keer gestraft voor één vergrijp. Dit grapje kost me bijna 700
euro. Er zijn zwaardere misdrijven waar je minder voor krijgt.
Van reinigingsdienst Roteb kreeg ze het advies bezwaar aan te tekenen, maar ze zal het bedrag zolang wel
moeten voorschieten. Maar zoveel geld heeft ze niet. Bovendien vindt ze het onredelijk.
Volgens woordvoerder Fred Marree van Stadstoezicht is het niet de bedoeling dat mensen voor één doos,
ook al is die in stukken gescheurd, méérdere boetes krijgen. ‘In de bezwaarprocedure moet blijken of het
hier om één of meer dozen gaat.’ (Redactie/Marjolein Hendriks) Bron: A.D.
[Nederland; boetes] [boetes voor overtredingen]
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AVAAZ brengt een hoop ellende naar Syrië
10 februari, 2012 | Auteur: mr. drs. Bou
Door de NOS worden we dagelijks voorzien van propaganda tegen het
bewind van president Assad van Syrië. Vorig jaar rond deze tijd begon
dezelfde propaganda tegen de Libische leider Gaddafi. We weten hoe dat
afliep, er kwam een VN-resolutie, zogenaamd om de bevolking te
beschermen tegen een moorddadig wrede dictator, er kwam een No Fly
Zone en daarna kon de NATO ongestraft het hele land bombarderen. Lezers van BOUblog zijn op de hoogte
van de ware gang van zaken, maar de internationale pressiegroep AVAAZ laat zich alwéér misbruiken, nu
voor een zelfde scenario in Syrië.
Toen ik vanmorgen hun mail ontving met een oproep om de rebellen in Syrië financieel te steunen, zodat
AVAAZ hoop kon brengen naar Syrië, heb ik hen een mail gestuurd met de volgende tekst:
RE: Breng een hoop ellende naar Syrië
Libië is ook zo bevrijd!!! Bevrijd van zijn vrede, zijn huisvesting, water, elektriciteit, van zijn gratis onderwijs
en idem gezondheidszorg, zijn moderne infrastructuur, zijn 2 miljoen gastarbeiders en zijn zogenaamde
dictator die openlijk werd afgeslacht op YouTube.
In Syrië is nu een zelfde scenario gaande. Door het westen bewapende “vrijheidsstrijders” vermoorden
burgers. Het hoofd van de Syrische Bevrijdingsleger is de beruchte Al Qaida strijder Abdel Hakim Belhaj !!!
Als Assad probeert om deze moordende en verkrachtende bende Allah Akbar hooligans tot staan te
brengen, volgt er een bloedbad waarin Syrische soldaten omkomen. En dat zou dan de schuld zijn van
Assad. De westerse media zijn volledig medeplichtig aan de valse beeldvorming, maar die smerige
denktanks uit de VS zouden eens een ander scenario moeten verzinnen… We hebben het resultaat gezien
in Libië. Op dit moment weerhouden Rusland en China met hun VETO de Noord Atlantische Terreur
Organisatie van een dergelijke “bevrijding” van Syrië.
En jullie stinken er in!!!
http://www.boublog.nl/category/zoek-documentaires/midden-oosten/syrie/
Met vriendelijke groet, Bou
Natuurlijk was dit haastwerk en vandaag was ik niet van plan om een blog te schrijven. Maar het zit me toch
dwars dat een organisatie met een zeer vreedzame en democratische reputatie zich zo klakkeloos aansluit
bij de dictatuur van het “vrije Westen”. We kennen allemaal het internationale scenario zoals dat werd
verwoord door Generaal Wesley Clark, maar kennelijk heeft AVAAZ dit filmpje nog nooit gezien.
Gen. Wesley Clark – Exposes US Foreign Policy Coup
Bekijk video in groter formaat
We weten allemaal hoe Libië werd verwoest en veroverd door de NATO en de westerse corporaties, maar
kennelijk denkt AVAAZ nog steeds dat Libië nu mede dank zij hen eindelijk is veranderd in een ware
democratie! Nu willen ze ook Syrië bevrijden, en daarna natuurlijk Iran! Want dat beetje olie dat Syrië heeft,
is niet de grote poet waar de “Westerse democratieën” op uit zijn…
Die aardige Internetactivisten van AVAAZ lezen waarschijnlijk ook geen Kleintje Muurkrant. In Groetjes uit
Homs vertelt Kleintje dat het Libische NTC-rebellenleger nu actief is in Homs. Het staat onder leiding van de
beruchte Al Qaida aanvoerder Abdul-Hakim Belhadj. In Groetjes uit Homs (2) voegt Kleintje daar aan toe
dat een andere beruchte Al Qaida aanvoerder, Abdilmajed Fakhet, zich ook in Syrië bevindt om te strijden
voor de Allah Akbar bevrijding. Syrië is al jaren een seculier land! Men zit daar echt niet te wachten op de
Sharia. Kleintje is ook niet de enige die dit zegt, maar die brave leden van AVAAZ lezen vast ook niet
Voltaire Network.
Intussen ligt er wel een rapport van de observatiemissie van de Arabische Staten (pdf). Het leest niet echt
lekker weg, maar op Zonnewind staat een Nederlandstalig artikel over de inhoud van dit rapport:
Onafhankelijk rapport weerlegt beeldvorming door Westerse media en politiek. Uiteraard zal ons
propagandakanaal de NOS daarover zwijgen. Alleen Russia Today probeert nog om de feiten te scheiden
van de fictie.
Wat nu in Syrië gebeurt, lijkt als een identieke tweeling op wat er vorig jaar in Libië gebeurde. Ook daar
hebben de media de waarheid verdraaid en vertekend, met als hoofdschuldigen de BBC en Al Jazeera. Pas
achteraf bleek duidelijk hoe misdadig het “vrije Westen” heeft ingegrepen in dit soevereine land. Met
leugens, bedrog en oorlogsmisdaden werd Libië bevrijd en nu is Syrië aan de beurt. AVAAZ volgt helaas de
valse vlaggen van YouTube bloggers en Twitters, ingehuurd en betaald door de CIA! Daarom zal ik hen
straks de link naar dit blogje sturen, opdat ze niet kunnen zeggen dat ik hen belaster achter hun rug, maar
vooral om te voorkomen dat ze achteraf hun handen in onschuld wassen!
Libyan Crisis: Events, Causes and Facts (Documentary) duurt 25 minuten.
http://www.boublog.nl/10/02/2012/avaaz-brengt-een-hoop-ellende-naar-syrie-2/
[AVAAZ en Syrië]
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Bestaand medicijn blijkt zeer krachtig tegen Alzheimer
Visionair: Germen op 10 februari 2012
Het aantal Alzheimerpatiënten, nu al ver over de honderdduizend, explodeert.
De ontdekking, uiteraard niet door een farmagigant, dat het al tien jaar
goedgekeurde antikankermiddel bexaroteen seniele plaques snel laat
verdwijnen in muizen, komt dan ook als geroepen.
Paige Cramer ontdekte met een bescheiden onderzoeksbudget de
opmerkelijke anti-Alzheimereigenschappen van antikankermiddel bexaroteen.
Alzheimer wordt volksepidemie
De ziekte van Alzheimer is een hersenziekte waarbij steeds grotere delen van de hersenen massaal
zogeheten seniele of amyloïde plaques vormen. Deze eiwitcomplexen verwoesten en verstikken steeds
meer hersenweefsel. De amyloïde plaques ontstaan veel vaker bij mensen met de ApoE4 variant van het
ApoE gen. De ziekte leidt tot het langzaam aftakelen van de patiënt tot uiteindelijk de dood. Al 145 000
mensen in Nederland en vijf miljoen Amerikanen (en uiteraard vele miljoenen in de rest van de wereld) lijden
aan deze ziekte. Dit aantal zal naar schatting verdrievoudigen in 2050. Zowel voor henzelf (in het vroege
stadium van de ziekte) als voor de naaste familie en vrienden betekent dit een mentaal slopend proces.
Bexaroteen geneest Alzheimer in muizen
Bij proeven met muizen met Alzheimer bleek, dat het toedienen van bexaroteen de plaques in de
muizenhersenen binnen drie dagen al voor de helft deed oplossen en, bovendien, de symptomen van
Alzheimer in de muizen, zoals geheugenverlies, sterk verminderde. Waar Alzheimermuizen niet meer wisten
wat ze met nestmateriaal moesten doen, vertoonden de behandelde muizen weer binnen enkele etmalen
nestelgedrag. Ter vergelijking: andere anti-Alzheimer medicijnen moeten maanden ingenomen worden voor
er verbetering zichtbaar wordt.
Bexaroteen is een anti-kankermiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van huid-T-ce; lymfoom (een
type lymfeklierkanker). Vergeleken met andere middelen heeft het middel relatief weinig bijwerkingen.
Meer ApoE enzym in het brein en onderzoek
Het onderzoek wees uit dat bexaroteen werkt door de concentratie ApoE enzym in het brein te vergroten. Dit
enzym breekt in hoog tempo de plaques af. Het enzym is ook actief tegen in het bloed opgeloste amyloïde:
de niveaus hiervan in het muizenbloed bleken zeer sterk te dalen.
Deze baanbrekende ontdekking werd bekostigd door liefdadigheidsorganisaties en de Amerikaanse
overheid en is het resultaat van onderzoek, uitgevoerd op de Amerikaanse Case-universiteit. Voor
farmaceutische bedrijven is onderzoek naar nieuwe toepassingen van oudere bestaande medicijnen minder
interessant. De patenten daarop zijn immers verlopen.
Klinische proeven kunnen snel beginnen
Hoewel muizen net als mensen zoogdieren zijn, zijn er aanzienlijke biologische verschillen. Het is dus niet
zeker (al is het wel waarschijnlijk, gezien het werkingsmechanisme) dat dit medicijn ook bij mensen een
effectieve behandelmethode tegen Alzheimer vormt. Omdat het geneesmiddel al goedgekeurd is door de
Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA, zullen klinische proeven snel kunnen beginnen. Er is dus goede
kans dat er binnen enkele jaren een effectief middel tegen één van de meest afschuwelijke ziektes ter
wereld is.
Bron: P. Cramer et al., ApoE-Directed Therapeutics Rapidly Clear β-Amyloid and Reverse Deficits in AD
Mouse Models, Science, 2012
Researchers find drug quickly reverses Alzheimer’s symptoms in mice, Case University News, 2012
[Alzheimer; genezing] [bexaroteen]
‘Britten sturen kernwapens naar Falklands’
ANP/Redactie − 11/02/12
Timerman (links) en Ban Ki-moon. © afp
De Britten sturen volgens de Argentijnse ambassadeur bij de VN, Héctor
Timerman, kernwapens naar de Falklandeilanden. Dit is zijns inziens een
onderdeel van de militarisering van het conflict over de eilandengroep die Argentinië de Malvinas noemt.
Latijns-Amerika is kernwapenvrij volgens een verdrag uit 1967.
De ambassadeur klaagde gisteren bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, over
de Britten. Ban Ki-moon zei vervolgens bezorgd te zijn over de steeds hardere bewoordingen die Londen en
Buenos Aires over de kwestie uiten. Argentinië claimt de Britse eilanden en voerde er in april 1982 een
vergeefse oorlog over.
Timermans Britse collega in New York, Mark Lyall Grant, noemde de Argentijnse beweringen onzin.
[Falkland eilanden; kernwapens]
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Wat is er met het eten van fruit aan de hand? (ingezonden)
Het eten van fruit op een lege maag.
Dr. Stephen Mak behandelt terminale zieke kankerpatiënten door een 'on-orthodoxe" manier en herstelde
veel patiënten. Hij legt duidelijk uit: voordat hij de behandeling begint met behulp van zonne-energie met de
ziekten van zijn patiënten. Hij gelooft in de natuurlijke genezing van het lichaam tegen ziekten. Zie het artikel
hieronder. Het eten van fruit ...
We denken allemaal dat het eten van fruit betekent dat alleen het kopen van fruit, het in stukken snijden en
het in onze mond stoppen is. Het is niet zo makkelijk als je denkt. Het is belangrijk om te weten hoe en
wanneer te eten. Wat is de juiste manier van fruit eten?
Het betekent niet het eten van fruit NA JE MAALTIJDEN! *
VRUCHTEN moeten worden gegeten op een lege maag. Als je zo fruit eet, zal het een grote rol spelen om
uw systeem te ontgiften en levert u met een grote hoeveelheid energie voor
gewichtsverlies en andere levens activiteiten.
FRUIT IS het belangrijkste voedsel. Laten we zeggen dat je twee sneetjes brood eet en dan een plakje fruit.
Het deel van fruit is klaar om dwars door de maag in de darmen te gaan, maar het wordt daartoe verhinderd.
In de tussentijd begint de hele maaltijd te rotten en te gisten en wendt zich tot zuur. Op het moment dat het
fruit in contact komt met het voedsel in de maag en spijsverteringssappen, de hele massa van voedsel
begint te bederven. Dus eet liever je fruit op een lege maag of voor uw maaltijden! Je hebt mensen horen
klagen - elke keer als ik watermeloen eet, risp ik op, als ik een bepaald gerecht eet begint mijn maag op te
zwellen, als ik een banaan eet begin ik naar het toilet te lopen, etc. - eigenlijk dit alles zal niet gebeuren als
je het fruit op een lege maag eet. De vrucht vermengt zich met het rottende ander voedsel en produceert gas
en dus je zult zwellen!
Grijs haar, kaalheid, nerveuze uitbarsting, en donkere kringen onder de ogen, al deze zal niet gebeuren als
je fruit op een lege maag eet. Er bestaat niet zoiets als sommige vruchten, zoals sinaasappel en citroen zijn
zuur, omdat alle vruchten alkalisch worden in ons lichaam, volgens Dr. Herbert Shelton, die onderzoek deed
naar dit onderwerp. Als je dit beheerst om op de juiste manier vruchten te eten, heb je het geheim van
schoonheid, duurzaamheid, gezondheid, energie, geluk en een normaal gewicht ontdekt.
Wanneer u vruchtensap drinkt - drink alleen verse fruitsappen, niet uit blik. Zelfs geen sap drinken dat is
opgewarmd. Eet geen gekookte vruchten, omdat je helemaal geen voedingsstoffen naar binnen krijgt, je
proeft alleen maar de smaak. Koken vernietigt alle vitaminen. Maar het eten van een hele vrucht is beter dan
het drinken van het sap. Indien u het sap drinkt, drink het in kleine teugjes langzaam op, want je moet het
met speeksel laten mengen voor het doorslikken. U kunt op een 3-dagen fruitdieet gaan om uw lichaam snel
te reinigen. Gewoon in de 3 dagen fruit eten en vruchtensap drinken en u zult verrast zijn wanneer je
vrienden vertellen u hoe je stralend uitziet!
KIWI: Klein maar krachtig. Dit is een goede bron van kalium, magnesium, vitamine E en vezels. Het vitamine
C gehalte is tweemaal dat van een sinaasappel.
Appel: Een appel per dag houdt de dokter weg? Hoewel een appel heeft een laag vitamine C-gehalte, het
heeft anti-oxidanten en flavonoïden die de activiteit van vitamine C en aldus bijdraagt tot het risico van
darmkanker, hartaanvallen en beroertes helpt te verlagen.
Aardbei: Beschermende Fruit. Aardbeien hebben de hoogste kracht totale antioxidant onder grote vruchten
en beschermen het lichaam tegen kankerverwekkende, bloedvatverstoppingen vrije radicalen.
ORANJE: Lekkerste geneesmiddel. Het nemen van 2-4 sinaasappels per dag kan helpen verkoudheid weg
te houden, lagere cholesterol, te voorkomen en oplossen van nierstenen en vermindert het risico op
darmkanker.
Watermeloen: Koelste dorstlesser. Samengesteld uit 92% water, het is ook verpakt met een gigantische
dosis van glutathion, dat ons immuunsysteem helpt versterken. Ze zijn ook een belangrijke bron van
lycopeen - de kanker vechtende oxidant. Andere voedingsstoffen die
gevonden wordt in watermeloen zijn vitamine C & Kalium.
Guava & PAPAYA: Top prijzen voor vitamine C. Ze zijn de duidelijke winnaars voor hun hoge vitamine C
gehalte. Guava is ook rijk aan vezels, die helpt constipatie te voorkomen. Papaja is rijk aan caroteen, dit is
goed voor je ogen.
Koud water drinken na de maaltijd = Kanker! Kunt u dat geloven? Voor degenen die graag koud water te
drinken, dit artikel is op u van toepassing. Het is leuk om een beker koude drank na een maaltijd te drinken.
Toch zal het koude water de vette dingen stollen, die je zojuist hebt verbruikt. Het zal de spijsvertering
vertragen. Zodra dit 'slib' reageert met het zuur, wordt het afgebroken en worden sneller door de darm
geabsorbeerd dan het vaste voedsel. Het zal langs de darm gaan, maar zeer binnenkort zal dit veranderen
in vetten en leiden tot kanker. Het beste is om warme soep of warm water te drinken na de maaltijd.
Een serieuze opmerking over hartaanvallen HARTAANVAL PROCEDURE ': (! DIT IS GEEN GRAP)
Vrouwen moeten weten dat niet iedere hartaanval symptoom naar de linker arm gaat, dat pijn gaat doen.
Wees je bewust van hevige pijn in de kaak lijn. U kunt de eerste pijn op de borst niet als een hartaanval zien.
Misselijkheid en intens zweten zijn ook gemeenschappelijke symptomen. Zestig procent van de mensen
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krijgen een hartaanval terwijl ze slapen en niet meer wakker worden. Pijn in de kaak kunt u uit een diepe
slaap wakker maken. Laten we voorzichtig zijn en op de hoogte blijven. Hoe meer we weten hoe groter de
kans om te kunnen overleven. Een cardioloog zegt dat als iedereen die deze e-mail krijgt en dit naar 10
mensen stuurt, je kunt er zeker van zijn dat we ten minste een leven redden.
[fruit en vruchten] [gezondheid; fruit]
Vrijmetselaar onthult Grieks complot in 2008 - Rothschild’s geheime ‘oplossing’ voor Grieks
probleem’
Griekenland werd gekozen om de rol van de failliete EU lidstaat te spelen, om
het grote probleem te “creëren”, waarop de Europese Unie binnenkort de
"oplossing" zal "vinden".
door Jean D'Eau - 18 mei 2008
Een vriend van mij die nu een gedesillusioneerde hoge graad vrijmetselaar en lid
van de Joodse Vrijmetselarij in Boedapest is, heeft me verteld wat er staat te
gebeuren ten aanzien van de Griekse crisis.
Griekenland werd gekozen, omdat het Europa symboliseert (niemand in Europa geeft om landen als
Hongarije of Estland) en omdat de economie relatief eenvoudig was te verwoesten, nadat het afstand had
gedaan van zijn eigen munt. De Europese "elites" gebruiken Griekenland om de sheeple te overtuigen, dat
als het Griekse probleem niet wordt verholpen, Zuid-Europa failliet zal gaan, hetgeen zal leiden tot de
instorting van het hele Europese financiële systeem en dus het faillissement van de hele Europese
economie. Het "probleem" is dat de zogenoemde Eurozone (waar de euro de plaats van de nationale
valuta’s heeft ingenomen) gedoemd is om in te storten, omdat de Zuid-Europese landen (alsook de OostEuropese) hun economie niet kunnen handhaven, wanneer ze hun eigen valuta niet kunnen devalueren om
export en toerisme te stimuleren (ze zitten nu vast aan de euro). Dat is waar corrupte globalistische politici
hun rol speelden in de verzwakking van de eigen economie met alle middelen. Maar de huidige "wereldwijde
recessie" veroorzaakt door de internationale Khazar bankiers was het grootste deel van het plan om de Zuiden Oost-Europese economieën te brengen tot een breekpunt, de Amerikaanse economie te verzwakken en
de Chinese, Indiase en Russische economieën te laten instorten.
Spoedig één centrale overheid
De "enige oplossing" spoedig te worden voorgesteld door de EU, is om het nationale fiscale en
begrotingsbeleid in Europa te onderdrukken, en een gecentraliseerde Europese begroting te hebben. Alle
Europese lidstaten moeten het meeste van hun belastinggeld naar een centrale Europese regering brengen,
en tevens zullen de nationale begrotingen worden vastgesteld door deze centrale overheid. Het wordt een
beetje ingewikkelder, maar het zal betekenen dat de Europese nationale regeringen zullen ophouden te
bestaan. Tegelijkertijd kondigt de Europese Unie al de "noodzakelijke" oprichting van een groot Europees
leger aan om de overheersende militaire macht van de VS in de NAVO te evenaren.
Zoals u al weet, de internationale bankiers zijn inderdaad voornamelijk Europese bankiers (Rothschild en
co). En deze zijn het echte brein achter de door de mens opgezette wereldwijde recessie (net zoals ze
achter de 'global warming' oplichterij zitten).
Superstaat en super leger
Op die manier zijn de Europese "elites" nu op weg om machtiger te worden dan de traditionele Amerikaanse
"elites". Het enige dat ze nodig hebben, is om van de Europese Unie een echte superstaat (gecentraliseerd
fiscaal en budgettair beleid) te maken, met een echt super leger (het komende Europese leger). Vervolgens
zullen de VS "elites" worden gedwongen om de VS samen te voegen met de EU, en niet het
tegenovergestelde zoals ze graag hadden gewild. De resulterende "Unie" (dit is het geplande naambordje)
zou een rijk zijn, geregeerd door de geldgrootmachten, wiens voorouders destijds over het Khazaren rijk
heersten. Als iemand nog steeds van mening is dat de "Protocollen van de Wijzen van Sion" fake is, wacht
tot het plan hierboven wordt vervuld, en u zult wakker worden in een "Wijzen van Sion" wereld.
Een woord over Goud
In het geval u goud kocht om uw spaargeld te garanderen, wees voorzichtig, want dezelfde vrijmetselaar
vriend van mij vertelde me dat goud gewoon een oplichterij is om de middenklasse rijkdom te liquideren. De
goudprijs zal voor een tijdje blijven stijgen, en wanneer voldoende middenklassers in het Westen er genoeg
geld in hebben gestopt, weet-je-wie de prijs zal doen crashen om het geld dat er in zit te vernietigen. Mijn
vriend vertelde me dat het hoe dan ook de komende twee of maximaal drie jaar kan gebeuren.
Politieke onrust in Griekenland na snoeiplan - RTL Z
Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland
Bron: Henrymakow.com
[Griekenland; oplossing financieel probleem] [Rothschield en Griekenland] [centrale overheid]
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MINISTERIE BUITENLANDSE ZAKEN
DIENST VREEMDELINGEN
AANVRAAG OM ASIEL
ALGEMEEN :
Waar jij komen van ? ……………………………………………………………………………
Van wie jij weten “België sociaal paradijs “?  Zus  Broer  Zwager  Krant / TV / Tam-tam
PERSOONLIJKE GEGEVENS :
Waar jij door bos gekomen ? …………………………………………………………………
Waar jij wonen ? ……………………………………………………………………………….
Wanneer jij wonen in auto, zeggen waar jij parkeren ? ……………………………………
Waar jij geboren ?  Maïsveld  Gevangenis  Onder brug  Bordeel  Camping
Burgerlijke staat van jij ?  Getrouwd  Geërfd  Gekocht  Niet weten  Ik vreemd
Als jij Moslim ? Hoeveel vrouwen jij ongeveer hebben ? ………………. Hoeveel kinderen ?
Hoeveel van zuster ? ……..
Waar jij paspoort vandaan hebben ?  Van dode (*)  Gestolen  Gevonden
 Van collega
(*) Alleen in geval van dode :  Gewoon gestorven  Beetje geholpen  Moet nog doodgaan
INFORMATIE OVER OUDERS :
Wie jij denken papa is ? ……………………………………………………….
Adres van gevangenis waar papa woont : …………………………………..
Wie jou mama zijn ? :  Zuster  Tante  Oma  Vrouw van buurman
INFORMATIE OVER AUTO :
Hebben jij auto ?

 JA

 NEEN

 MOET NOG STELEN

INFORMATIE OVER SCHOOL EN BEROEP :
Jij op school geweest ?  Nee  Af en toe  Op markt geleerd  Van medicijnman
Welk beroep jij hebben ?  Dief  Smokkelaar  Bommenlegger  Huurmoordenaar
Hoe jij komen aan geld ?  Diefstal  Sociale dienst  Zwarte handel  Prostitutie
 Sabotage  Drughandel  Balletje-balletje  Mafia
Wat jij willen doen ?

 Dief  Inbreker  Pooier  Verkrachter  Niets

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ARCHIEF BUITENLANDSE ZAKEN :
Als jij hier wonen, hoeveel dan nog komen ? ……………………….
Hoe jij willen wonen ?  Villa  Bungalow  Landhuis  Kasteel  Hotel
Wat jij elke dag willen eten ?  Biefstuk (*)  Truffels  Ganzenlever  Kaviaar
(*) In geval van biefstuk :  Normaal gebakken  Doorbakken  Goed doorbakken
Wat jij willen drinken ?  Champagne  Whisky  Melk  Koffie  Thee
Welk gereedschap jij nodig hebben ?
 Breekijzer  Handgranaat  Boksbeugel  Pistool
Ik naam : ………………………………………………………….
Praten waarheid en teken hier, of maken vlek met vinger hier
[humor] [vreemdelingen; asiel]
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Bewijs dat farmaceutisch complex goedkoop en effectief kankermedicijn blokkeert
Barbaarse en verwoestende chemotherapieën zijn al lang niet meer nodig en zijn
bovendien veel minder effectief.
Critici beweren het al jaren, en nu is er opnieuw bewijs voor geleverd: de
farmaceutische industrie is totaal niet geïnteresseerd in het genezen van
mensen, ook -of zelfs juist- niet als ze kanker hebben. Researchers aan de
Universiteit van Edmonton in de Canadese staat Alberta hebben ontdekt dat een
bestaand en goedkoop medicijn tegen stofwisselingsziekten veel beter en effectiever kanker bestrijdt dan de
tot op de dag van vandaag toegepaste chemotherapieën. Omdat er geen patent meer rust op het medicijn
en er dus niets mee te verdienen valt doet het farmaceutische complex echter helemaal niets met de
ontdekking. De researchers bevestigden met hun onderzoek wat de meeste alternatieve kankertherapeuten
al lang weten, namelijk dat kanker geen genetisch veroorzaakte ongecontroleerde mutatie van cellen is,
maar een storing in de stofwisseling. De gevestigde medische orde wil hier echter niets van weten,
aangezien er jaarlijks vele miljarden worden verdiend met peperdure maar slechts zelden werkende
chemotherapieën en alle medicijnen die worden verstrekt om de bijwerkingen van deze extreem schadelijke
chemische stoffen te compenseren.
DCA herstelt beschadigde cellen
Het Canadese onderzoeksteam testte met groot succes het bestaande medicijn dichloroacetaat (DCA), dat
ooit werd gebruikt voor ongewone stofwisselingsstoornissen, op verwijderde menselijke kankercellen en op
muizen met kanker. De muizen kregen DCA in hun drinkwater toegediend en vertoonden al binnen een paar
weken een fors kleinere tumor. Het DCA bleek in staat de stofwisselingscapaciteit van de aangetaste cellen
te herstellen, iets dat door de mainstream medische wereld tot nu toe voor onmogelijk werd gehouden.
De researchers ontdekten tevens dat kankercellen, die glucose gebruiken om te kunnen overleven, een
melkzuur produceren waardoor het bij de huidige kankertherapieën voor hen heel eenvoudig is zich uit de
kleiner wordende tumor los te maken en zich door het lichaam te verspreiden. Dat verklaart waarom kanker
zo vaak uitzaait en terugkeert zodra gestopt wordt met chemotherapie. Veel alternatieve kankertherapieën
kennen dit probleem niet en kunnen ook uitgezaaide kanker vaak geheel genezen.
Wie zijn de kwakzalvers?
De farmaceutische bedrijven zouden met DCA -dat behalve een verdoofd gevoel en wat problemen met
lopen nauwelijks bijwerkingen kent- een veel goedkoper, veiliger en effectiever medicijn aan kankerpatiënten
kunnen aanbieden, maar negeren de ontdekking volledig omdat het de enorme winsten die worden gemaakt
met de huidige medicijnen en therapieën voor een groot deel zal doen verdampen. De gevestigde
kankerindustrie beschuldigt alternatieve therapeuten zelfs voortdurend van kwakzalverij en het misbruik
maken van zieke en wanhopige mensen voor financieel gewin - iets waar zij zich juist zélf op wereldwijde
schaal aan schuldig maken. Dus als u morgen wellicht in het ziekenhuis op bezoek gaat bij uw vader,
moeder, broer, zus of kind waarbij kanker is geconstateerd, bedenk dan dat hoe goed de zorg van artsen en
verplegers ook is, ook zij het moeten doen met de middelen die hen door de zichzelf almachtig wanende
farmaceutische maffia worden aangereikt. En die blijken doodzieke kankerpatiënten voornamelijk te zien als
een zeer winstgevende bron van inkomsten. (1)
Xander - (1) Natural News - [kankermedicijn; blokkering]

Vaticaan woest over zoenende paus
Bron / origineel: (c) www.volkskrant.nl
Het Italiaanse modemerk Benetton heeft zich de woede van het Vaticaan op
de hals gehaald. Benetton lanceerde posters waarop te zien is hoe de paus
innig zoent met de prominente Egyptische moslimgeestelijke Imam Ahmed
al-Tayeb. Het Vaticaan sprak van een 'grove belediging' van kerkvorst
Benedictus XVI. Benetton heeft inmiddels de poster ingetrokken. De Italiaanse textielgroep betreurt dat het
beeld 'de gevoelens van de gelovigen heeft gekwetst.' In het kader van de Benettons reclamecampagne
'Unhate' is in Milaan op Piazza Duomo de Amerikaanse president Barack Obama te zien, die zijn Chinese
ambtgenoot Hu Jintao een dikke pakkerd geeft. Diezelfde Obama zoent ook innig met zijn Venezolaanse
gezworen vijand Hugo Chavez. En ook de Palestijnse kwestie krijgt aandacht: de Israëlische premier
Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas houden opeens heel veel van elkaar.
Dit soort reclame kreeg een aparte naam: shockvertising en andere topmerken volgden het voorbeeld van
Benetton. Het kledingmerk zette zich jaren geleden in de markt met provocerende beelden van een
aidspatiënt op zijn sterfbed en een pasgeboren baby die nog aan de navelstreng aan zijn moeder vast zat.
[Vaticaan; zoenende paus] [reclame; provocatie]
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Piramides stralen energie naar mysterieuze ruimtewolk
Hoewel NASA de vreemde fotonen wolk bedekte die momenteel het zonnestelsel
omhult, is het woord van een aantal wetenschappers uitgelekt.
En nu, terwijl de onheilspellende wolken naderen, heeft dit een meetbaar effect
op de zon en de planeten. Verbazingwekkend, aangezien deze bizarre energie
onze ruimte binnenvalt, genereren enkele van de beroemdste piramides ter
wereld intense energie.
Verschillende ongelooflijke incidenten van zichtbare krachtstralen, die de lucht
inschieten, de ruimte in richting het gebied van de ‘buitenaardse’ fotonische wolk
(wolk van elektromagnetisch geladen lichtdeeltjes), zijn grondig vastgelegd.
Tegelijkertijd begonnen mensen over de hele wereld angstaanjagende geluiden
te horen, geluiden die lijken alsof de aarde zelf aan het kreunen en jammeren is.
Alle verschijnselen, inclusief metingen van de nooit eerder vertoonde gigantische
elektrificatie van de turbulente zon, lijken te zijn gericht op de dodelijke fotonische
wolk, welke sommigen al een zogenaamde 'potentiële Doomsday ruimte
gebeurtenis' hebben genoemd.
Piramides stralen energiebundels om de ruimtewolk te bereiken
Oude piramides wakker na eeuwen, millennia van sluimeren
Toeristen schreeuwden, anderen maakten haastige video's met hun mobieltjes met camera terwijl de Maya
piramide rommelde. Maar geen aardbeving volgde… in plaats daarvan schoot
een schitterende lichtstraal hemelwaarts de ruimte in, terwijl toeschouwers met
ontzag snakten naar adem en zich afvroegen wat het betekende…
Maya energiestraal. Bewerkte afbeelding rechts toont verborgen bliksemschicht
Maar de Maya piramide van Kukulkan, die een ruwe kolom van ongelooflijke
energie de ruimte inzond, was alleen de laatste piramide die dat deed.
[piramides; energie]

Frankrijk verslaat Monsanto
Bron / origineel: www.readersupportednews.org
Frankrijk is standvastig geweest in zijn oppositie tegen het genetisch
gemodificeerde MON 810-maïs van Monsanto en de agro-chemische
multinational heeft zijn nederlaag toegegeven.
Monsanto had juridische druk op de Franse regering gezet om het teeltverbod uit
2008 op MON 810 op te heffen, eerst met een succesvol beroep bij het Europees
Hof van Justitie, daarna met een opvolgende zaak behandeld in Frankrijk's eigen hoogste gerechtshof, de
Raad van State.
Maar ondanks dat deze twee instellingen oordeelde dat het verbod "onvoldoende gerechtvaardigd was door
de wet" heeft de Franse regering, gesteund door president Sarkozy, vastgehouden dat het nog steeds de
teelt van de biotech maïs niet toe zal staan.
Nu heeft Monsanto aangekondigd dat het dit jaar geen MON810 zaden zal verkopen in Frankrijk.
Het Franse standpunt, en Monsanto's capitulatie, is warm onthaald door anti gentech lobbyisten GM Freeze,
wiens campagneregisseur Pete Riley zei: "De beslissing om Monsanto MON810 zaden in 2012 niet op de
markt te brengen in Frankrijk is weer een teken dat Monsanto gefaald heeft het publiek of beleidsmakers te
overtuigen dat er enig voordeel is aan genetisch gemodificeerde gewassen te verbouwen.
"Dit moet worden herkend door de industrie en politici en er zou een grote verschuiving moeten komen naar
landbouwkundig onderzoek en ontwikkeling dat gericht is op de toekomstige duurzaamheid van de landbouw
in Europa . Het EU-beleid moet de bodemlijn van de biotech-bedrijven vergeten en zich richten op het
ontwikkelen van ecologische landbouw die voorziet in de behoeften van landbouwers, consumenten, het
milieu en de toekomstige generaties".
Vijf andere EU-landen, Duitsland, Griekenland, Oostenrijk, Luxemburg en Hongarije, hebben momenteel de
teelt van MON810 verboden, en de kwestie is onlangs bemoeilijkt door een ander Europees Hof van Justitie
dat besliste dat honing besmet met genetisch gemodificeerde pollen volledig wordt toegelaten als een nieuw
product en als zodanig gelabeld moet worden voordat het kan worden verkocht.
Door, Gordon Davidson.
[Monsanto en Frankrijk] [Frankrijk en Monsanto]
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Russen bereiken geheimen van het Vostokmeer op de Zuidpool
Een Russische ploeg wetenschappers heeft op de Zuidpool het
Vostok-meer bereikt. Dat "oermeer" zit onder meer dan 3 kilometer ijs
en het bewaart een schat aan wetenschappelijke informatie.
WikiPedia: Het Vostokmeer (Russisch: Восток) is een in 1996
ontdekt meer dat zich onder een meer dan drie kilometer dikke ijskap
in Antarctica bevindt. Het Vostokmeer is het grootste meer van de
meer dan 140 meren die zich onder het ijs bevinden van Antarctica.
Vostok-basis
Rusland heeft de Vostok-basis boven het meer al voor tientallen jaren. Al 20 jaar willen de wetenschappers
boren tot ze het meer bereiken, maar daar kregen ze pas onlangs de toestemming voor.
Nu hebben de wetenschappers het oppervlak van het meer bereikt door te boren door de ijslaag.
Onderzoekers kunnen nu stalen van het water nemen en die onderzoeken, al zal dat door de strenge winter
op de Zuidpool nog een tijdje duren. Doordat het water vele jaren afgesloten zat, bevat het ongetwijfeld erg
veel onbekende minuscule levensvormen, zoals pantoffeldiertjes.
Er is ook kritiek op de Russische verwezenlijking. Volgens The Washington Post kan het water vervuild
raken, omdat bij het boren onder meer kerosine werd gebruikt. Discover vreest dan weer dat het vele gas
dat in het meer kan zitten, kan leiden tot de "catastrofale uitbarsting van een geiser".
"NAZI-schatten onder het ijs?"
Volgens staatszender RIA Novosti, een van de grootste Russische persbureaus, is er nog een andere kant
aan het verhaal. "Nu duikt ook de oude theorie weer op dat de nazi's in de jaren ‘30 een geheime basis
hadden bij het Vostokmeer", klinkt het. Het persbureau suggereert dat er ook wel eens nazi-geheimen
ontdekt kunnen worden.
"Nazi-paranoia" en "complottheorieën uit de Tweede Wereldoorlog", vinden wetenschappers. Zij doen het
verhaal af als nonsens en wijzen erop dat het wetenschappelijke belang veel groter is.
NAZI SWASTIKA FOUND IN LAKE VOSTOK
Een schokkend Ministerie van Defensie rapport over het Russische wetenschappelijke team, dat met succes
3.768 meter geboord heeft in 's werelds grootste onderwatermeer van het continent van Antarctica, meldt dat
de onderwater video-camera het "opvallende beeld" van een "goud-achtige swastika" ontdekte, geschat
op niet minder dan 100 meter in hoogte en breedte.
Meer schokkende ontdekkingen en openbaringen zullen ons zeker nog te wachten staan...
Lake Vostok Scientist Are Still Missing Or Dead Russia Put Out Fake News (February 8, 2012)
Zou het weer zo zijn, dat wetenschapper, die teveel wisten, hiermee naar buiten wilden komen. Maar
voordat dit mogelijk was, ze werden vermoord?
Bron: Deredactie.be en Thetotalcollapse.com
[Zuidpool; expedities] [Nazisme en Zuidpool] [Vostokmeer]

Satellieten en drones bespioneren Europese boeren
De Europese Unie verstrekt elk jaar miljarden euro aan subsidies om boeren te helpen. Die moeten aan
bepaalde voorwaarden voldoen om de subsidie te krijgen en houden. Via onbemande vliegtuigen wordt nu
gecontroleerd of ze correcte gegevens hebben verstrekt over hun grondgebied, meldt de BBC.
Ongeveer 70% van de controles vindt plaats via satellieten en spionagevliegtuigen. Onregelmatigheden
kunnen leiden tot het verlies van de subsidie. Sommige landbouwers hebben geen bezwaar tegen de
methode. Ze beschouwen het als een onderdeel van het moderne leven. In Oostenrijk zeggen boeren dat de
schaduwen die door bergen worden veroorzaakt het verzamelen van correcte gegevens verhinderen; de
Schotten trekken de accuratesse van de resultaten in twijfel vanwege de voortdurend dichte bewolking
boven hun land, die het werk van de satellieten hindert.
Onbemande en met camera’s uitgeruste luchtvaarttuigen, de zogendaamde drones, worden reeds ingezet in
Frankrijk, Italië en Spanje. De EU onderzoekt hoe de wetgeving kan worden versoepeld teneinde nog meer
van deze apparaten in te zetten in de strijd tegen de fraude. Ook het Amerikanse congres heeft onlangs een
wet goedgekeurd die toelaat landbouwbedrijven te controleren door de inzet van onbemande vliegtuigen.
http://www.express.be/business/?action=view&cat=technology&item=sattelieten-en-idronesi-bespionereneuropeseboeren&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

[satellieten; spionage] [drones; spionage] [spionage bij boeren]
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De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (Deel 4)
Al in het jaar 200 werden er zwarte missen beschreven waarbij afvallige
christelijke geestelijken Satan aanbaden en kinderoffers brachten.
Wie zou de kardinaal kunnen zijn die nu achter de coulissen wacht totdat
de huidige paus Benedictus XVI vrijwillig of onvrijwillig zijn troon opgeeft,
zodat hij als de veronderstelde laatste paus, 'Petrus Romanus' (/ Pius
XIII), de leiding neemt over de Katholieke Kerk, waarna volgens de
profetieën van St. Malachy de laatste fase van de Bijbelse eindtijd, de Grote Verdrukking, zal beginnen?
Voordat deze vraag mogelijk beantwoord kan worden moeten we eerst begrijpen dat er volgens diverse
hoge ingewijden al tientallen jaren een satanische samenzwering in het Vaticaan bestaat, die in onze tijd
moet uitmonden in de komst van een Nieuwe Wereld Orde die zal worden geleid door de Antichrist en de
Valse Profeet.
Zwanger van Satan
In 1968 veroorzaakte de vermaarde Amerikaanse regisseur Roman Polanski de nodige ophef met zijn
horrorfilm Rosemary's Baby. In deze als klassieker beschouwde film komt de jonge naïeve Rosemary er
langzaam achter dat haar man en haar buren betrokken zijn bij een duister complot. In een nachtmerrie
achtige ervaring wordt ze in hun bijzijn verkracht door een demonisch wezen. De volgende dag zit haar
lichaam echter onder de schrammen, en als ze kort daarna zwanger blijkt te zijn dringt het besef door dat het
satanische ritueel waar ze over gedroomd had, écht heeft plaatsgevonden.
Rosemary's beste vriend vertrouwt het niet maar komt voordat hij kan ingrijpen op mysterieuze wijze om het
leven. Wel weet hij haar nog een cryptische boodschap te geven, waardoor ze ontdekt dat haar buurman de
zoon is van een toegewijde Satanist. Als ze haar man en buren confronteert met haar ontdekking dat ze aan
occulte hekserij doen, vertellen ze dat zolang ze meewerkt haar en haar baby niets zal overkomen.
Op 28-6-66 wordt de baby geboren. Na de bevalling krijgt Rosemary te horen dat het kind is gestorven, maar
als ze later in een andere kamer een baby hoort huilen weet ze dat het de hare is. Via een geheime deur
komt ze in de ruimte terecht waar op dat moment een groep occultisten is samengekomen rond de baby, die
afschrikwekkende demonische ogen blijkt te hebben. Rosemary krijgt dan te horen dat de vader van de baby
niet haar man, maar Satan zelf is.
Hoewel deze film gebaseerd is op een roman worden dergelijke occulte seksrituelen al eeuwen
gepraktiseerd door satanisten, geheime genootschappen, vrijmetselaars en volgens sommige Katholieke
priesters zelfs door het Vaticaan. De satanistische Orde van de Negen Engelen, de door Anton LaVey
gestichte Satanskerk en enige tijd eerder leden van de Ordo Templi Orientis, inclusief de beruchte 33e graad
vrijmetselaar Aleister Crowley, beschreven allen hoe duistere wezens door middel van seksrituelen een
lichaam van vlees kan worden gegeven en in deze wereld kunnen worden geboren.
Incarnatie 'hoer van Babylon' door rituele seks
Jack Parsons, raketwetenschapper en mede oprichter van het Jet Propulsion Laboratory, was samen met
zijn vriend L. Ron Hubbard -de oprichter van de Scientology Kerk- een discipel van Aleister Crowley.
Parsons deed verslag van een ceremonie die de 'Babalon Uitvoering' werd genoemd en die bedoeld was om
door middel van rituele seks de in de Bijbel beschreven 'hoer van Babylon' te laten incarneren in het vlees.
Volgens Parsons was de ceremonie een succes en zou er later inderdaad een demonenkind -of gibborimzijn geboren, die op het juiste moment zou wachten om zijn taak op Aarde te gaan vervullen.
Crowley beschreef in zijn Magick, Liber ABA, Book 4 dat zaken zoals kannibalisme en mensenoffers
onderdeel kunnen vormen van dit soort magische rituele seksrituelen: 'Het zou niet wijs zijn de praktijk van
het verslinden van het nog warme hart en de lever van een tegenstander als irrationeel te veroordelen. Voor
de hoogste spirituele werking moet men een slachtoffer met de grootste en puurste kracht kiezen: een
perfect onschuldig en hoog intelligent mannelijk kind is het meest bevredigend.'
Zwarte missen
Al in het jaar 200 n.C. beschreef Marcus Minucius Felix in zijn apocriefe werk Octavius hoe afvallige
christenen in duistere ruimten deelnamen aan orgastische rituelen waarbij de kop van een ezel werd
aanbeden en tijdens een zwarte mis een baby werd geofferd. De meeste experts geloven dat vergelijkbare
zaken al eeuwen in het geheim worden uitgevoerd en dat (het vlees van) échte 'hosts' -hosties, volgens de
leer van het Vaticaan het brood en de wijn dat letterlijk verandert in het lichaam en het bloed van Christus
(transsubstantiatie)- door Katholieke priesters, die een duivels verbond met satanisten hebben gesloten,
tijdens dergelijke zwarte missen aan de aanwezigen wordt gegeven.
Diverse hooggeplaatste Katholieke officials hebben bevestigd dat dit soort occulte praktijken realiteit zijn en
zelfs worden beoefend binnen de muren van het Vaticaan. Onder hen zijn monsignor Luigi Marinelli (van
wiens boek Gone with the Wind in the Vatican in 1999 in slechts enkele weken tijd 100.000 exemplaren
werden verkocht) en aartsbisschop en exorcist Emmanuel Milingo, die op de internationale Our Lady of
Fatima conferentie in 2000 hoge leden van de kerkelijke hiërarchie beschuldigde van het hebben van een
pact met Satan.
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Volgelingen Satan in Rome
En dan is er nog de in eerdere artikelen besproken voormalige exorcist en professor van het Pontificale
Bijbel Instituut, de eminente Katholieke theoloog en voormalige Jezuïet Malachi Martin. Toen het
Amerikaanse magazine The Fatima Crusader hem vroeg naar de bewering van aartsbisschop Milingo dat
hoge Vaticaanse geestelijken volgelingen van Satan zijn, antwoordde hij: 'Iedereen die bekend is met de
gang van zaken in het Vaticaan in de afgelopen 35 jaar weet heel goed dat de prins der duisternis zijn
plaatsvervangers aan het hof van St. Pieter in Rome heeft gehad en deze nog steeds heeft.'
Natuurlijk is geprobeerd om Malachi Martin in diskrediet te brengen door bijvoorbeeld te beweren dat hij
tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie een dubbelagent voor de joden zou zijn om de Nostra Aetate, waarin
de joden zouden worden vrijgesproken van schuld voor de dood van Jezus, erdoor te krijgen. Anderen
noemden hem ronduit een pathologische leugenaar, iets waartegen de in 1999 onder verdachte
omstandigheden om het leven gekomen geestelijke zich niet meer kan verdedigen.
Feit is echter dat de 17 talen (!) sprekende Malachi een persoonlijke vriend van paus Paulus VI was en
onder andere jarenlang onderzoek deed naar de Dode Zeerollen. Als lid van de Vaticaanse Advies Raad en
als persoonlijke secretaris van de beroemde Jezuïtsche kardinaal Augustin Bea had hij toegang tot de
grootste geheimen van het Vaticaan, inclusief het 'Derde Geheim van Fatima', dat volgens Martin wees naar
het plan om tijdens een 'Laatste Conclaaf' de gevreesde Valse Profeet (Petrus Romanus) te kronen.
Vaticaan overgenomen door 'Superforce'
Martin verklaarde dat een geheime Westerse Vrijmetselaars-Illuminati groep -'De Vergadering' of
'Superforce'- erin geslaagd was tot in de hoogste kringen van het Vaticaan door te dringen om daar toe te
werken naar de invoering van de Nieuwe Wereld Orde. Volgens sommigen werd Martin, nadat hij deze
zaken naar buiten bracht, door deze 'Superforce' vermoord.
Paus Johannes Paulus I zou in 1978 hetzelfde lot zijn ondergaan nadat hij ontdekte dat veel van zijn
kardinalen, bisschoppen en andere hoge prelaten Vrijmetselaars waren. Hij stierf al na slechts 33 dagen
paus geweest te zijn (33 is een belangrijk occult Vrijmetselaars getal). Tevens zou hij vermoord zijn om het
door hem gestarte onderzoek naar de banden tussen de Vaticaanse bank en de hoge Vrijmetselaar Roberto
Calvi, de voorzitter van de Ambrosiano bank waar de Vaticaanse bank de belangrijkste aandeelhouder van
was, te stoppen.
Toen in 1978 werd ontdekt dat de bank zich schuldig had gemaakt aan illegale witwaspraktijken voor de
maffia, vluchtte Calvi uit Italië weg. Drie dagen later stortten de aandelen van de bank volledig in elkaar. Eén
dag later pleegde Calvi's secretaris 'zelfmoord' en kort daarna werd Calvi dood aangetroffen terwijl hij aan
een touw aan de Blackfriar Bridge (een Vrijmetselaars symbool) in Londen bungelde. Naast het speciale
touw om zijn nek wezen ook andere zaken die in zijn kleren werden aangetroffen erop dat hij op rituele wijze
door Vrijmetselaars was vermoord.
Antichrist-systeem begint in 2012
Zowel Calvi, Malachi Martin als paus Johannes Paulus I zouden heel goed het slachtoffer kunnen zijn
geworden van de Vrijmetselaars 'Superforce', die te machtig was geworden om nog te kunnen worden
gestopt. Volgens Malachi werkte deze 'Superforce' binnen de muren van het Vaticaan toe naar de komst van
een wereldwijd systeem onder leiding van de Antichrist - een systeem dat volgens de schrijvers van 'Petrus
Romanus - The Final Pope is Here' in 2012 zijn intrede zal doen.
'Plotseling bleek ontegenzeggelijk dat... in de Rooms Katholieke organisatie permanent geestelijken
aanwezig waren die ervan hielden Satan te aanbidden,' schreef Martin. 'De feiten die de paus (Johannes
Paulus I) zoveel beproevingen brachten waren het bestaan van een systematisch georganiseerd netwerk
tussen groepen van homoseksuele geestelijken en Satanistische covens (occulte samenkomsten) en
daarnaast de buitensporige macht en invloed die dat netwerk had gekregen.' (1)
In zijn boek 'De Apocalyps van St.Johannes' schreef ook priester E. Sylvester Berry dat het pausschap in de
eindtijd zou worden overgenomen door de Valse Profeet. Collega priester Herman Bernard Kramer schetste
in zijn boek 'The Book of Destiny', dat eveneens over het Bijbelboek Openbaring gaat, hoe Satan de
Katholieke Kerk zou binnendringen en de echte paus zou vermoorden, zodat de valse paus op de troon zou
kunnen plaatsnemen.
Controle over Vaticaan = controle over wereld
De geheime Vrijmetselaars-Illuminati 'Superforce' zou begrepen hebben dat controle over het Vaticaan, dat
één zesde van de wereldbevolking vertegenwoordigt en ambassadeurs uit 180 landen herbergt,
onontbeerlijk is om totale controle over de hele wereld te verkrijgen. Priester John F. O' Connor hield een 2
uur -op DVD verkrijgbare- preek over het onderwerp 'De heerschappij van de Antichrist', waarin ook hij
'Vrijmetselaar samenzweerders' beschuldigde van het opstellen en uitvoeren van het al in de 19e eeuw
gepubliceerde 'Alta Vendita' plan om geleidelijk het pausdom over te nemen en uiteindelijk de Valse Profeet
op te voeren, die de wereld moet gaan verleiden de Antichrist te aanbidden.
Uit het Alta Vendita plan: '...U wilt de uitverkorenen doen heersen op de troon van de hoer van Babylon (het
Vaticaan)? Laat de geestelijken dan onder uw vlag altijd in de waan dat ze onder de vlag van de
Apostolische Sleutels opereren. U wilt dit laatste bolwerk van tirannie en onderdrukking doen verdwijnen?
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Zet dan uw netten uit als Simon Barjona. Zet ze uit in de diepten van de sacristieën, seminaries en
(katholieke) gemeenschappen... U zult uzelf als vrienden van de Apostolische Stoel presenteren, en zult een
Revolutie teweeg hebben gebracht die slechts een klein beetje hoeft te worden aangespoord om de vier
hoeken van de wereld in brand te steken.'
Vorige paus rechtvaardigde voodoo
Traditionele katholieke groeperingen zien in de opkomst van het modernisme, oecumenisme en humanisme
in de leerstellingen van het Vaticaan dat het Alta Vendita plan van de geheime genootschappen succes
heeft gehad. Zo bad paus Johannes Paulus II al in 1982 gezamenlijk met meer dan 100 leiders van andere
religies, liet hij de Dalai Lama een beeld van Boeddha op het altaar in de St. Francis kerk plaatsen, ontving
hij het teken van de Hindoegod Shiva op zijn voorhoofd en had hij ontmoetingen met duivelsvererende
voodoo hogepriesters, waarbij hij het praktiseren van voodoo zelfs rechtvaardigde door het 'waar en goed' te
noemen, en 'het zaad van het Woord'.
Deze en vele andere zaken zien radicale katholieke groeperingen zoals de Sedevacantisten als bewijs dat
de pausen sinds het Tweede Vaticaanse Concilie allemaal illegale ketters zijn en dat de 'heilige stoel' sinds
de dood van paus Pius XII in 1958 of de dood van paus Johannes XXIII in 1963 feitelijk onbezet is gebleven.
Kerk in crisis
Sommigen geloven dat dit er juist toe zou kunnen leiden dat de kardinalen een paus zullen kiezen -Petrus
Romanus- die zich erop zal toeleggen de oude autoritaire heerschappij van de Katholieke Kerk te herstellen.
Hoe er ook tegen de 'Profetie der Pausen' van St. Malachy wordt aangekeken -was het goddelijk, of juist
demonisch geïnspireerd?-, het feit blijft dat de paus die na Benedictus XVI komt de laatste op de lijst is.
Maar ook los van deze profetie heerst er onder veel priesters het gevoel dat de Katholieke Kerk, en het
christendom in het algemeen, op de rand van een crisis staat die de komst van de 'wetteloze' (Antichrist)
mogelijk zal maken. (2)
Xander - (1) Raiders News Update (part 6), (2) Raiders News Update (part 5)
[Vaticaan; laatste paus] [Petrus2 Romanus]

Whitney Houston Offer voor De Grammy’s 2012
13 februari 2012
De plotselinge dood van rockster Whitney Houston, op zaterdag op de
vooravond van de Grammy's 2012, heeft de muziekindustrie en haar fans
geschokt. De occultisten hebben gekozen voor een uitstekende duistere
datum, net vóór de belangrijkste nacht voor de muziekindustrie - De
Grammy's.
Bronnen zeggen dat Whitney onder water werd aangetroffen in het bad in haar kamer, alsof ze onderuit was
gegleden in de badkuip. Het is bekend dat ze Xanax innam voor haar optredens. Een autopsie wordt
uitgevoerd om de doodsoorzaak vast te stellen.
Occulte Numerologie
11/2/2012 = 9 (wanneer je de cijfers bij elkaar optelt)
Andere mogelijke variaties = 44 of 11:11:11:3
De datum is een priemgetal met betrekking tot occulte numerologie.
54e Grammy's = 9
Valentijnsdag sluit de 13 weken van de winterzonnewende. De datum van de Grammy's 2012 werd gekozen
op basis van deze eindigende Winterzonnewende datum van 14 februari.
Pre-offers maken grote hoeveelheden van negatieve energie vrij voor de machten van de duisternis, de
lagere entiteiten en de Illuminati inbegrepen. De Grammy 2012 zal nu een sombere aangelegenheid zijn, na
de dood van zangeres Whitney Houston. Het occulte gedijt echter binnen de menselijke emoties van
verdriet, droefheid, en troebel denken. News meldt dat Whitney’s dood een enorme schaduw werpt op het
evenement van de Grammy's.
Whitney Houston zingt hier ‘Jesus Loves Me’ live in Rio de Janeiro, Brazilië, op 16 januari 1994.
Men denkt dit het laatste nummer was dat zij in het openbaar zong op vrijdagavond.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16
Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.
Johannes 11:25
Bron: Adventofdeception.com - Video: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/
[Whitney Houston; offer] [illuminati; offer] [occultisme en numerologie] [numerologie; occultisme]
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Vaccins blazen het immuunsysteem van kinderen op
Door Redactie op 12 februari 2012
(VacTruth) Een paar weken geleden bracht ik het verschrikkelijke verhaal
over hoe het ouders in India werd verhinderd om hun verhaal te vertellen
nadat hun dochtertje overleed na de toediening van een vijfvoudig
vaccin[1]. Ancy was slechts 56 dagen oud toen zij binnen enkele uren na
vaccinatie overleed. Haar dood werd echter door de autoriteiten meteen
onder het vloerkleed geveegd door haar ouders het zwijgen op te leggen en
te beweren dat Ancy overleden was aan apneu.
Op 25 januari 2012 meldde IBN Live dat hoewel het Ministerie van Gezondheid het mogelijke verband
tussen de toediening van het vijfvoudige vaccin en het overlijden van de baby ontkende, het autopsierapport
had onthuld dat haar dood was veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie[2].
Deze ongewone en uiterst controversiële zet door de lijkschouwer, door in zijn rapport te noteren dat een
overgevoeligheidsreactie de oorzaak van het overlijden was, lijkt het vermoeden van de ouders te
bevestigen dat Ancy stierf als gevolg van het vaccin, alhoewel IBN Live het verslag vervolgde met:
“Het autopsierapport laat een aantal mazen open met betrekking tot overgevoeligheid; het rapport is niet
specifiek voor wat betreft overgevoeligheid voor welke bron. Terwijl de term ‘overgevoeligheid’ over het
algemeen door wetenschappers en artsen wordt gebruikt, verwijzend naar een zeer ongewone allergische
reactie op een vaccin.
Minister van Volksgezondheid Rajeev Sadanandan zei, dat verdere studies nodig zijn om definitief te
bewijzen of het het vaccin was dat de allergie veroorzaakte.”
Ik betwijfel het of de lijkschouwer voor zijn eigen veiligheid nog specifieker kon zijn en gezien de leeftijd van
het kind is het zeer wel mogelijk, dat ze overleden is als gevolg van de vaccinatie.
Het pentavalent vaccin is een5 in1 vaccin. Dit betekent dat het vaccin een persoon beschermen moet tegen
vijf afzonderlijke ziekten, maar in plaats van dat er vijf verschillende vaccins worden toegediend, ontvangt
een persoon, in dit geval een baby er één. In het geval van Ancy weten we dat ze cocktail van vaccins heeft
ontvangen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, hepatitis B, Hib of meningitis.
Vaccins bestaan uit verschillende stoffen. Om dit meer tot in detail uit te leggen, zal ik beginnen met een
uitspraak van Dr. Viera Scheibner[3]. Zij zegt:
Vaccins bevatten een aantal stoffen die onderverdeeld kunnen worden in de volgende groepen:
1. Micro-organismen, ofwel bacteriën, ofwel virussen, waarvan wordt aangenomen dat zij bepaalde
infectieziekten kunnen veroorzaken die door het vaccin tegengegaan zouden moeten worden. Dit zijn
hele celeiwitten of alleen de gebroken celeiwit omhulsels; deze worden antigenen genoemd.
2. Chemische stoffen, adjuvants genoemd, die de immuunrespons in een vaccin zouden moeten
intensiveren.
3. Chemische stoffen die dienen als conserveermiddelen en weefsel fixatief, waarvan het de bedoeling is
dat zij verdere chemische reacties en ontbindingsverschijnselen (ontbinding of vermenigvuldiging) van
het levende of verzwakte (of gedode) biologische bestanddelen van het vaccin.
Een basisgids voor ouders over synergetische toxiciteit
Wanneer een baby een vaccin krijgt toegediend, is de gewenste immuun respons daarop de aanmaak van
antilichamen. Dr. Scheibner zegt dat dit wordt geïntensiveerd door de toevoeging van bepaalde stoffen aan
de vaccins. Deze stoffen, zo legt zij uit, worden adjuvants genoemd. Zij zegt hierover:
“Er zijn verschillende soorten adjuvants. Tegenwoordig zijn de meest voorkomende voor menselijk gebruik:
aluminium hydroxide, aluminium fosfaat en calciumfosfaat. Er zijn echter ook een aantal andere adjuvants
op basis van olie-emulsies, producten van bacteriën (hun synthetische derivaten en ook liposomen[1]) of
Gram-negatieve bacteriën, endotoxinen[2], cholesterol, vetzuren, alifatische amines, paraffinische en
plantaardige oliën. Sinds kort wordt er overwogen om monofosforyllipide A, ISCOM’s met Quil-A[3] en
Syntex adjuvant formules (SAF’s) die het threonyl derivaat van muramyl dipeptide bevatten, te gebruiken in
menselijke vaccins.
Veel professionele beroepsbeoefenaren geloven dat het de combinatie van deze gemengde adjuvants is, die
zo negatief op kinderen inwerkt. Dit staat bekend als synergistische toxiciteit en kan verergeren wanneer een
kind meerdere vaccins krijgt.
Denk eens even terug aan je scheikundelessen op school. Soms, als je twee of meer chemicaliën mengde in
je testbuisje, kon, afhankelijk van de chemicaliën die je samenvoegde, hun reactie nogal heftig zijn. Deze
zelfde chemische reactie, zo wordt door velen aangenomen, is wat er bij een kind kan gebeuren wanneer
het meerdere vaccins in één keer krijgt. Wanneer een kind een vaccinatie krijgt toegediend, krijgt het een
mix van micro-organismen, adjuvanten en chemische stoffen die als conserveringsmiddel werken. Als zij een
cocktailvaccinatie krijgen, ontvangen zij die stoffen in veelvoud. Samen kunnen zij – wat bekend staat als –
synergistische toxiciteit veroorzaken (een heftige chemische reactie).
Veel van de ingrediënten die in vaccins gebruikt worden, worden door velen beschouwd als gevaarlijk; deze
ingrediënten zijn onder andere: thiomersal, squaleen en aluminium. We zijn ons ervan bewust dat
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verschillende vaccins andere ingrediënten bevatten, maar velen zijn zich er niet van bewust dat soms,
wanneer deze ingrediënten gecombineerd worden, hun gevolgen zich kunnen opstapelen, waardoor zij
mogelijk dodelijk worden. Donald W. Miller beschrijft dit zeer helder in zijn artikel: ‘Mercury on the Mind’[4].
Hij schrijft dat:
“Een kleine dosis kwik, die 1 op de 100 ratten doodt en een dosis aluminium die 1 op de 100 ratten doodt,
hebben gecombineerd een enorm effect: alle ratten gaan dood! Doses kwik die een sterfte van 1 procent
veroorzaken, hebben een sterftepercentage van 100 als er wat aluminium bij aanwezig is. Vaccins bevatten
aluminium.”
Boyd Hayley, arts, heeft ook over dit onderwerp geschreven en herhaalt wat Miller schrijft, door te stellen
dat:
“Eén enkel vaccin dat aan een pasgeboren baby van een pond of zes gegeven wordt, staat gelijk aan het
geven van 30 vaccinaties op dezelfde dag aan een volwassene van ongeveer82 kilo. Tel hier de giftige
effecten van grote hoeveelheden bij op van aluminium en formaldehyde die sommige vaccins bevatten en de
synergistische toxiciteit kunnen tot ongekende niveaus stijgen. Verder is het bekend dat baby’s niet
voldoende gal kunnen aanmaken of tot enkele maanden na de geboorte over volwassen niercapaciteit
beschikken. Transport via de gal is de voornaamste biochemische route waarlangs kwik uit het lichaam
verwijderd wordt en baby’s kunnen dit nog niet goed. Ook missen ze nog de niercapaciteit om aluminium te
verwijderen. Bovendien is kwik een bekende remmer van de nierfunctie.”
Door wat deze vakmensen zeggen meer in detail te bestuderen, wordt het al snel duidelijk waarom kinderen
overlijden na vaccinatie, in het bijzonder wanneer zij verschillende vaccins, of vaccincocktails op één dag
hebben gekregen.
Naar mijn mening resulteert het gebruik van al deze verschillende combinaties van vaccins vanaf zeer jonge
leeftijd in mini explosief in het lichaam van kinderen. Chemicaliën stapelen zich na iedere vaccinatie op in
het lichaam, totdat de kinderlichaampjes het niet meer aan kunnen. Dit resulteert in vele overlijdensgevallen
en handicaps.
Eerder dit jaar heb ik geschreven over verschillende mogelijke overlijdensgevallen in India, Vermont en
België, allemaal volgend op vaccinaties. Eigenlijk, als je Googlet op ‘bijwerkingen als gevolg van vaccins’,
vind je werkelijk pagina’s vol met rapporten van kinderen en volwassenen die de meest verschrikkelijke
bijwerkingen hadden ondervonden na een vaccinatie of na meervoudige vaccinaties.
Toegegeven, niet iedereen heeft last van bijwerkingen, maar niemand weet of hun volgende vaccinatie, of
de volgende vaccinatie die zij hun kinderen geven, er één te veel zal zijn.
Met name kinderen die prematuur (te vroeg geboren), ziek, zwak of ondervoed zijn, of die medicijnen
gebruiken, zijn vatbaar voor synergistische toxiciteit[5]. Ouders dienen de samenstelling van vaccins te
onderzoeken, die zij eventueel aan hun kinderen laten toedienen en afwegen of hun kind gezond genoeg is
om het vaccin te ontvangen en of de ziekten waartegen hun kind gevaccineerd wordt, net zo slecht is als de
chemische reactie die het vaccin zou kunnen veroorzaken.
Zoals ik het zie, behandelt de farmaceutische industrie onze kinderen als niet meer dan testbuisjes. Zij
voegen zo veel mogelijk potentieel dodelijke chemicaliën, giffen en toxines toe als zij kunnen om te zien
welke ervoor zorgen dat het testbuisje explodeert. De vraag die ik zou willen stellen is: “Doet de
farmaceutische industrie dat met opzet? Als dat namelijk zo is, kan dat gezien worden als eugenetica!”
De meerderheid van de kinderen is gezond genoeg om de meeste kinderziekten op een natuurlijke manier te
bestrijden en hoeven niet voortdurend ingespoten te worden met vaccins. Hun lichaam is er voor uitgerust
om de ziekte zelf aan te pakken.
Bronnen:
[1] Een liposoom is een kunstmatige gesynthetiseerd deeltje dat bestaat uit een door een membraan
omgeven inhoud. De membraan bestaat meestal uit een dubbele laag van polaire moleculen die lijken op
fosfolipiden, de natuurlijke moleculen die in levende wezens het hoofdbestanddeel zijn van de celmembraan.
De inhoud bestaat meestal uit een (waterige) oplossing. http://nl.wikipedia.org/wiki/Liposoom
[2] Endotoxinen zijn celwandbestanddelen van gram-negatieve bacteriën. Het endotoxine (ook wel lipide A
genoemd) is een onderdeel van de lipopolysacchariden (LPS), structuren die voorkomen op de buitenste
membraan bij gram-negatieve bacteriën. http://nl.wikipedia.org/wiki/Endotoxine
[3] ISCOM (immuun stimulerend complex). Immuun stimulerende complexen (ISCOMS) zijn bolvormige
open kooi-achtige structuren (meestal 40 nm. in diameter) die spontaan worden gevormd bij het mengen van
elkaar cholesterol , fosfolipiden en Quillaia saponinen onder een bepaalde stoichiometrie.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISCOM
[1] Sweet Baby Girl Dies After Vaccination and Parents Being Gagged
http://vactruth.com/2012/01/11/girl-dies-parents-gagged/
[2] Child died of hypersensitivity reaction
http://ibnlive.in.com/news/child-died-of-hypersensitivity-reaction/224360-60-116.html

Nieuwsbrief 146 – 25 februari 2012 – pag. 25

[3] ADVERSE EFFECTS OF ADJUVANTS IN VACCINES by Viera Scheibner, Ph.D. Ó 2000
http://www.whale.to/vaccine/adjuvants.html
[4] Mercury on the Mind – Synergistic toxicity by Donald W Miller MD
http://www.whale.to/a/miller1.html
[5] Synergistic toxicity
http://www.whale.to/vaccine/synergistic_toxicity_q.html
Photo Credit: DVIDSHUB
Lees meer: http://vactruth.com/2012/02/02/vaccines-exploding-kids-immunesystems/?utm_source=The+Vaccine+Truth+Newsletter&utm_campaign=6e3151679109_05_2011_O%27Shea&utm_medium=email
Datum: donderdag 2 februari 2012
Door: Christina England - Vertaling: Frank Bleeker
Foto: Afkomstig van de website VacTruth.com, geplaatst bij artikel - DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de
wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
http://www.argusoog.org/vaccins-blazen-het-immuunsysteem-van-kinderen-op/
[vaccins en immuunsysteem kinderen] [immuunsysteem kinderen]

PayPass – een Chip om ‘contactloos’ te betalen in 2012
Snelle betaling straks zonder pinpas of cash!
Contactloos betalen…. Een hamburger of parkeerkaartje betalen we straks door bijvoorbeeld een polsbandje
of kaart langs een scanner te wapperen. Een pincode is onnodig.
PayPass in 2012
Nog dit jaar verwacht Mastercard dat Nederlanders er hun parkeerkaartje of snelle hap mee gaan betalen:
Paypass, een chip om ‘contactloos’ kleine bedragen mee af te rekenen. Op de Paypass-chip staat, anders
dan bij de chipknip, geen geld. Er zit een antennetje in dat radiofrequenties opspoort. Wie de chip op korte
afstand van een scanner houdt, verzendt daarmee de gegevens van z’n aankoop draadloos naar de bank.
Het intoetsen van een pincode is niet nodig. Het is, zoals Mastercard ‘m aanprijst: ‘tap and go’.
Contant geld wordt teruggebracht
“Het nieuwe betaalsysteem komt vooral van pas wanneer snelheid van belang is”, zegt Marieke van Gijs,
marketingmanager van Mastercard Europa. “Denk aan fastfoodketens, tankstations, snoepautomaten of
concertzalen. Daar is nog veel cash in omloop. Voor de ondernemer is Paypass een goede manier om de
hoeveelheid contant geld terug te brengen. Ook vergroot hij er de doorloopsnelheid, dus z’n omzet mee.
Voor de gewone consument zit het voordeel in het gemak; hij rijdt sneller weg van de parkeerplaats, of heeft
sneller z’n hamburger.”
PayPass al sinds 2003
De chip kan in principe overal op of in zitten: een polsbandje, een telefoon, een oorbel of - wat het meest
voor de hand ligt - een bankpas. De chiptechniek van Paypass bestaat al sinds 2003 en draait inmiddels bij
350.000 winkeliers in 39 landen. In Londen betaal je er je sushi mee, in New York een taxi. Een land als
Polen telt maandelijks een miljoen Paypass-transacties.
Van ‘Het nieuwe pinnen’ overstappen naar dure terminals voor PayPass
Over invoering in Nederland zegt Van Gijs: “De techniek is er. Nu is het zaak dat de banken hun kaarten
geschikt maken om Paypass-transacties te bewerkstelligen.” Behalve banken moeten ook ondernemingen
een stap zetten; zij moeten investeren in dure terminals om Paypass te lezen. Dat, terwijl ze net zijn
omgeschakeld naar het ‘nieuwe pinnen’. Het zullen daarom vooral de grote fastfoodketens en
stationswinkels zijn die Paypass als eerste invoeren.
Is PayPass veilig?
Mastercard benadrukt dat het ‘extreem moeilijk’ is de chip te kopiëren. Er staan weinig gegevens op om te
stelen. Tijdens een transactie worden alleen rekeningnummer en de unieke code van de betreffende
transactie naar de bank gestuurd. Voor bedragen boven de 25 euro, of bij meerdere transacties in korte tijd,
wordt alsnog een pincode gevraagd. Verlies of diefstal is vergelijkbaar met het kwijtraken van een
portemonnee met een paar tientjes.
Zie ook: Biochip 666: De onderhuidse chip komt er aan
Bron: Metronieuws.nl
[paypass] [snel betalen] [betalen zonder contanten
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Kurkuma en curcumine doden kankercellen
14 februari 2012
Kurkuma en curcumine zijn in het verleden opgevallen als krachtige anti-kanker
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 het unieke vermogen van een hoofdbestanddeel in kurkuma
dat daadwerkelijk in staat is om een enzym, dat de verspreiding van hoofd- en halskanker bevordert, te
blokkeren.
Curcumine is een gele kleurstof. De kleurstof wordt door extractie bereid uit geelwortel, de wortelstokken van
de kurkumaplant Curcuma longa.
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 deze 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!
Hoewel de voordelen van kurkuma geen grote bekendheid heeft in de Verenigde Staten, is kurkuma bekend
door het wijdverbreide gebruik in veel Zuid Aziatische en Midden-Oosterse landen. Gebruikt als specerij in
traditionele gerechten hebben veel culturen al volledig de krachtige gezondheid bevorderende aspecten van
kurkuma erkend.
Misschien wel het beste deel over kurkuma is het feit dat het erg goedkoop is in verhouding tot zeer
ineffectieve geneesmiddelen tegen kanker, die daadwerkelijk hebben aangetoond, tumorcondities te
verslechteren en patiënten te doden. Naarmate 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.
Bron: Zaplog.nl
[kanker; genezing] [kurkuma] [curcumine]
HAARP holes In heaven - Nederlands
HAARP Holes In Heaven - Nederlands ondertiteld
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/rimMihItkt8
Geüpload door HotBurmees op 27 sep 2011
Is deze technologie gevaarlijk? Is het een 'superwapen'?
De toepassingen van deze technologie bestaan o.a. uit de mogelijkheid haar te gebruiken als
raketafweersysteem, 'star-wars' wapen, als een wapen om het weer te beïnvloeden, om röntgenfoto's van
het binnenste van de Aarde te maken, om mindcontrol toe te passen ofwel het bewustzijn van mensen te
manipuleren middels ELF-golven (Extreme Low Frequency), en om er aardbevingen, vulkaanuitbarstingen
en/of orkanen en dergelijke mee te veroorzaken.
Heeft de US-military werkelijk 'gaten in de hemel/lucht' geschoten/gemaakt?
Deze goed gedocumenteerde filmproductie onderzoekt wat de fysieke effecten zijn van het zogenaamde
'HAARP-project', en wat de uitwerking ervan is - en in de toekomst zal worden - op onze ionosfeer.
HAARP (Highfrequentie Active Aurora Research Program) is een omstreden hoge frequentie radio-zendinstallatie annex 'iono-sfeer verhitter', waarover het gerucht gaat dat ze door de US-Navy/Air Force in
samenwerking met de Philips laboratoria in Ganoka, Alaska, gerund wordt.
Deze HAARP-film onderzoekt de implicaties van dat project en evalueert verschillende theorieën van
onafhankelijke wetenschappers, die ons in dit verband proberen te waarschuwen voor de gevaren van het
gebruik van technologieën voor het stralen op hoge en zeer lage frequenties en voor elektromagnetische
technologieën iha, en ons in te lichten over de manieren waarop die ook op een voor de mensen gunstige
manier zouden kunnen worden gebruikt.
Deze docu probeert een neutrale, eerlijke en nauwkeurige evaluatie van het zogenaamde 'Haarp-project' te
geven, en ze openbaart informatie over dat project die spectaculaire gevolgen zou kunnen hebben voor
onze hele wereld.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[HAARP holes]
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Feiten over Auschwitz
Published on February 7, 2012
De waarheid over Auschwitz is dat het opgezet is als agrarisch modelkamp in
eigendom van IG-Auschwitz wat 100 % eigendom was van IG-Farben wat
zoals iedereen weet in handen was van de Joodse bankiers familie
Rothschild. Zij die horen op te draaien voor de ‘wiedergutmachung’ als
financier van de holocaust. Auschwitz had bordelen, zwembad, voetbalveld en
arbeid. Joden zouden vanuit Auschwitz verder getransporteerd worden naar
het door de Duitsers bezet Rusland om bezette land te koloniseren. In Auschwitz zouden slaven werken
voor de Joodse Rothschilds en de Russische vijandige strijders geëxecuteerd worden wat toen een minder
ongebruikelijk gebruik lijkt te zijn geweest dan vandaag de dag zo valt te begrijpen uit “Auschwitz” het
standaardwerk op dit terrein van de vooraanstaande professor Jan van Pelt. Een fenomenaal boek waarin
de symbiotische relatie tussen de SS en IG-Farben rond de bouwtekeningen van Auschwitz staat
beschreven. IG-Farben was de opdrachtgever van Auschwitz. In Auschwitz zijn twee honderdduizend
mensen vergast zo valt in “Auschwitz” van Jan Van Pelt te lezen. Van Pelt beschrijft dat er opdracht was
gaskamers aan te brengen in het kamp. De opdracht tot vergassing is niet door Hitler gegeven. Hitler
verstond onder ‘ausrotten’ van Joden precies hetzelfde als wat de Zionisten daaronder verstonden. Hitler
werkte in ieder geval sinds 1929 met hen samen toen hij via een koerier persoonlijk de tientallen miljoenen
van de Joodse bankiers familie Rothschild ontving. Dat ging via de Federal Reserve Bank en in vereniging
met Rockefeller en Esso en Koninklijke Shell. Het bedrijf waar Wim Kok de zakken vult is mede financier van
Auschwitz samen met de rijkste Joden op aarde.
Er valt niet over te twijfelen dat de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust. De fantasie naar Holocaust zat
in de eerste plaats bij hen in het hoofd. Al ver terug in de tijd dragen zij bij aan pogroms op Joden en zijn zij
de Nazi’s die Joden het leven zuur maken. De opdracht voor de vergassingen kan ook van de Zionisten
gekomen zijn. Himmler, Eichmann, de Ss in het algemeen en de Zionisten gingen al ver terug in de jaren
twintig van vorige eeuw vriendschappelijk met elkaar om. Eichmann zag zichzelf als een echte Zionist en is
altijd voorstander geweest van de Heilige Zionistische Zaak. Auschwitz is een Zionistisch kamp wat de
belangen van aristocraten dient. Mensen die door de Franse Revolutie en vrijheid, gelijkheid, broederschap
en de algemenen mensenrechten en het contract sociale van Rousseau, macht zagen verdampen en in
reactie daarop met het Zionisme de wereld op de kop zette. De Zionisten die aan de basis staan van de
stichting van Israël waren racistische Joden hatende ongelovigen: Oost Europese Joden, die van oorsprong
niet eens Semitisch zijn want het zijn bekeerde Oekraïners. Mensen die van oudsher zijn misleid, opgejaagd
en als brandhout zijn gebruikt voor het heilige offer wat Joden kabbalistisch moeten maken zodat Zionisten
rechten op het beloofde land veinzen kunnen. Uit “Auschwitz’ van Jan Van Pelt blijkt ook dat het plan om
geïndustrialiseerd te vergassen in duigen viel omdat de Russen optrokken en de installaties kort na
oplevering vergingen.
De band tussen de Zionisten en de Nazi’s gaat van ver terug. De Nazi’s hebben de Zionisten als voorbeeld
genomen en ideeën en symbolen van de Zionisten zoals de Bruinhemden overgenomen, ook het plan van
de Zionisten om alle Joden te deporteren naar Palestina hebben de Nazi’s van de Zionisten overgenomen.
Ook hebben de Nazi’s zich door Zionisten laten betalen voor de uitvoering. Duitsland voor de Duisters en
Jodenland voor de Joden was het plan van de Zionisten. De Nazi’s zijn de Zionisten gevolgd en zijn daar
welhaast slaafs in geweest. Duitsland stroomde na WOI vol met Joden uit Oost Europa die oorspronkelijk
Asjkenazim zijn. De Joden zoals West Europa die heeft leren kennen komen uit Zuid Europa en leven al
meer dan zeshonderd jaar in Nederland. Joden zijn hele andere mensen dan Asjkenazim. Asjkenazim zijn
de Oost Europese verjoodste menschen. Hitler had niks tegen assimilerende Joden die Duitser was en
verder geen nationalistische en/of internationaal terroristische problemen maakte. De Zionisten manifesteren
zich thans reeds sinds augustus 1897 als terroristische klootzakken in de internationale verhoudingen. Zich
soevereine burgers wanend, schijt hebbend aan gezag van anderen en beschikkend over het meeste
vermogen op aarde. Mensen voor wie deuren open gaan die voor anderen gesloten blijven, lui de de maat
bepalen van de nationale politiek der landen die zij financieel ondersteunen.
Israël is een Nazi staat. De Israëlieten die denken Joden te zijn, lijden aan hersenspoeling. Het onderwijs in
Israël is bepaald door Nazi’s. Israël is door de stichters die ook het moderne antisemitisme veroorzaakte het
wereldgetto genoemd. In zijn dagboeken verkneukeld Herzl, de Nazi-stichter van Israël, zich over de eigen
slimheid. Het plan om Joden per goedkope trein te deporteren komt van Herzl. Wie de dagboeken en
overige teksten van Herzl niet leest weet niet dat Mein Kampf niks voorstelt wat Jodenhaat betreft. Herzl
noemt zichzelf dé uitvinder van de Totaaloplossing van hét Jodenvraagstuk, hij benadruk zelf dat het dé
oplossing is. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn de middelen waarmee de Zionisten de
kolonisatie van Palestina afgedwongen hebben als paradijselijk verblijf voor de zelfverklaard koninklijke
Rothschild familie die de eerste prins leveren mocht van Herzl. De Zionisten dreigde iedereen met
ondergang als er niet meegewerkt werd. Herzl beschrijft in zijn dagboeken nauwkeurig hoe Zionisten de
wereld naar de economische ondergang dragen kunnen. Ook doet Herzl uitgebreid uit de doeken welk een
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gevaar de Joodse bankiers familie Rothschild vormt voor de algemene veiligheid op aarde en de algemene
vrede. Oorlog en vrede wordt door hen bepaald zo schrijft Herzl in zijn dagboeken. Zij voeren het financieel
commando over de landen die betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, schrijft
journalist Herzl die ook als de ‘founding father’ van wereldgetto Israël gezien wordt.
http://hetzuur.nl/2012/02/feiten-over-auschwitz/
[Auschwitz en IG Farben] [nazi’s en zionisten; relaties] [IG Farben en Auschwitz

Stroomstoringen, een voorbode!
februari 15, 2012By: silviavideler
the Embassadorion Central Pole-shift Database
Wednesday, February 15, 2012
Stroomstoringen Rotterdam voorbode breuklijn PeellandBreuk… ?
( Afbeelding Peelrand breuk..)
Vanuit diverse bronnen worden meldingen gemaakt van dieren die onrustig
zijn, stroomstoringen, het voelen van trillingen en het horen van flinke knallen
net voor de stroomstoringen gemeld worden zijn zeer belangrijke gegevens om
dit te onderzoeken. Vooral Lokale bewoners van de regio Rotterdam melden
deze vreemde waarnemingen, de waarnemingen komen overeen met de
meldingen die gedaan zijn in andere landen voordat breuken en of
aardbevingen plaatsvonden. Nederland zal zich op moeten maken voor het
openbreken van de diverse breuken die ook dwars door Nederland lopen,
het gedrag van dieren word al langer gekoppeld aan voorbodes van grote
rampen. Of Nederland klaar is voor dit soort catastrofale rampen valt te
betwijfelen. De gang van zaken is echter vreemd omdat wie enig onderzoek
doet en de ongelukken zoals stroomstoringen zich voordoen met elkaar vergelijkt niet overeenkomen met de
oorzaak. Zowel elektriciens als monteurs geven overal hetzelfde weer dat op geen enkele wijze zulke grote
stroomstoringen plaats kunnen vinden als er slechts een kortsluiting in een transformatorhuisje is. Dan zou
slechts een deel uit vallen en niet telkens dezelfde regio worden getroffen.
Op dit moment zal de informatie worden verzameld omtrent meldingen van trillingen, het horen van knallen
en de opvolgende stroomuitvallen. Let u op dat het vreemde gedrag van de dieren NIETS te maken heeft
met dit soort stroomuitvallen. Wel word het gedrag van dieren in dit soort situaties 100 % gekoppeld aan
voorbodes als natuurrampen. Nederland, gebroken… Lion King musicials luister maar eens goed.. Mirror
land, gebroken.. doelt op Nederland.. De media vergeet echter een groot iets, de massa mensen zal als
eerste de media verantwoordelijk houden voor opzettelijk achterhouden van informatie.
Vanuit bronnen word meldingen gemaakt van voorbereidingen omtrent shift. Men moet rekening houden met
een serie gebeurtenissen welke samenhangen met het begrip Shift.
Let u vooral op het gedrag van dieren, slakken die massaal bomen in kruipen, vogels die massaal
wegtrekken. Koeien en of paarden die in paniek raken en weg willen.. dit zijn de voorbodes van
aardbevingen en catastrofale rampen gemeente Rotterdam, geen smoesjes verhalen zoals
transformatorkastjes daar trapt NIEMAND meer in …beseft u goed dat U veel uit te leggen heeft zodrat dit
staat te gebeuren dan heeft u wat te verantwoorden.. waarom u informatie achterhoud en miljoenen
mensenlevens ONNODIG op het spel zet… Het is allang bekend dat Nederland werkt aan betere
vluchtroutes vanuit het Westland en de bevolking stukje bij beetje voor wilde bereiden maar dat de kleine
leugen een steeds grotere leugen werd van het achterhouden van informatie.
Lieve mensen de aankomende periode zal geen einde der tijden zijn, dit is door de media aangegrepen om
paniek en angst te creëren, wel zal sprake zijn van extreem grote zonnestormen waarvan de kleine
voorbodes reeds begonnen zijn ( www.solarham.com – www.spaceweather.com ) een constante reeks
zonnevlammen welke langs onze atmosfeer schieten hebben een grote impact op onze leefomgeving
waaronder ook aardbevingen Alles hangt met elkaar samen en houd zich keurig aan volgorden..
Aardbevingen tsunami’s alles zal met elkaar samenhangen.
Deze informatie zal nog worden aangevuld.
[stroomstoringen] [Peellandbreuk]
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Speculaties over mogelijke nucleaire aanslag Olympische Spelen Londen
De Daily Mail drukte in maart 2010 deze foto af van een kernexplosie in het
nieuwe Olympische Stadion in Londen.
Vorig jaar besteedden we ruimschoots aandacht aan de vele filmpjes, posters,
logo's en advertenties die volgens sommige complotfanaten erop wezen dat het
WK Vrouwenvoetbal in Berlijn op 26-6-2011 zou worden getroffen door een falseflag aanslag met een kernbom. Een Duits advocatenkantoor nam de aanwijzingen dermate serieus dat er
een rechtszaak tegen de Duitse staat werd aangespannen om het volk op de hoogte te brengen. Uiteindelijk
gebeurde er gelukkig niets, maar nu de Olympische Spelen in Londen naderen wordt er opnieuw
gespeculeerd over een nucleaire aanslag. Een Britse krant drukte een kleine 2 jaar geleden zelfs een foto
van een atoomontploffing in het nieuwe Olympische Stadion af. Daarnaast lijken sommige aanwijzingen van
'Berlijn 2011' in werkelijkheid bedoeld voor 'Londen 2012'. 'Minister van Veiligheid Lord West waarschuwde
afgelopen week dat er een reëel gevaar bestaat dat Al Qaeda terroristen een vuile nucleaire bom met een
boot over de Thames vervoeren en deze in het hart van Londen tot ontploffing brengen,' kopte de Daily Mail
op 31 maart 2010. Bijgevoegd een foto van het inmiddels voltooide nieuwe Olympische Stadion met
daarboven de vurige paddenstoelwolk van een atoombom.
De bekende thriller auteur Tom Cain schreef eerder een roman ('The Survivor') over een verschrikkelijke Al
Qaeda aanslag in Londen. Speciaal voor de Daily Mail schreef hij een kort verhaal over islamitische
terroristen die beslag weten te leggen op 50 kilo van het radioactieve strontium-90, dat afkomstig is uit het
voormalige Sovjet arsenaal. Met behulp van gewone explosieven bouwen ze een 'vuile' kernbom, die
weliswaar veel minder krachtig is als een gewone atoombom, maar desondanks tienduizenden slachtoffers
kan maken omdat de dodelijke radioactieve stoffen door de explosie over een groot gebieden worden
verspreid. Twee bommen worden naar Londen gesmokkeld om tijdens de Olympische Spelen tot ontploffing
te worden gebracht. (1)
Predictive Programming
De afgelopen jaren lieten we in eerdere artikelen zien dat de aanslagen op
9/11/01 en 07/07/05 in diverse tv-series en films (o.a. 'The Lone Gunmen')
werden 'voorspeld', ook wel 'predictive programming' genoemd. Op vergelijkbare
wijze zou er nu ook een aanslag op de Olympische Spelen in Londen worden
voorspeld. Al in augustus 2008 zond de BBC een serie uit getiteld 'Spooks: Code
9', waarin letterlijk een nucleaire aanslag op het nieuwe Olympische Stadion in 2012 werd getoond (zie foto
hieronder). 'Meer dan 100.000 mensen verpulverd, en een veelvoud ten dode opgeschreven door de
straling,' aldus het sombere begeleidende commentaar (2).
Pure fictie, of zou ook hier sprake kunnen zijn van 'predictive programming'? In
twee scenes is het beruchte 'alziende oog' van de Illuminati te zien. Ook zitten er
vreemde verwijzingen in naar belangrijke occulte Vrijmetselaars getallen, zoals
33(0). De titel van de serie was oorspronkelijk 'Spooks', zonder de toevoeging
'Code 9'. Betekent deze toevoeging dat er een verborgen boodschap in de serie
zat? De producent van de serie, Kudos, laat op zijn website in ieder geval óók een
versie van het 'alziende oog' zien. En wat te denken van de Olympische
mascottes? Volgens veel Britten rare gedrochten, mede omdat ze beiden slechts
één oog hebben. Eén van de twee cyclopische figuren heeft zelfs een minipiramide met daarin overduidelijk een 'alziend oog' op zijn hoofd:
Link Berlijn - Londen
Eén van de vorig jaar voor het voetlicht gebrachte aanwijzingen voor een mogelijke nucleaire aanslag op het
WK Vrouwenvoetbal in Berlijn, dat op 26-6 van start ging, was een aanwijzing in de speelfilm Unknown
Identity, die gaat over een terreuraanslag in Berlijn. In de film wordt een pagina uit een boekje getoond met
een geheimzinnige getallencode, waarvan een paar getallen rood zijn omcirkeld. Dit werd ook op een van de
filmposters getoond. De rood omcirkelde getallen vormden bij elkaar in code de
datum 26-06-2011: Wat blijkt nu: de buiten deze rode cirkel staande getallen
lijken óók een betekenis te hebben. Als deze getallen bij elkaar worden opgeteld
is de uitkomst 111. Eén jaar, één maand en één dag na 26-6-2011 is 27-7-2012,
de openingsdag van de Olympische Spelen in Londen. Waren de 'false flag'
aanwijzingen voor een false flag aanslag in Berlijn in werkelijkheid een verborgen
code voor een geplande aanslag in Londen?**
111 en The Simpsons
Velen zal bekend zijn dat het getal 111 ook in verband werd gebracht met de aanslagen op 9/11/01. Zo telde
het jaar 2001 na deze historische datum nog precies 111 dagen. Ook niet onbekend zijn de 9/11
verwijzingen in de tekenfilmserie The Simpsons. Werden er in The Simpsons ook toespelingen gedaan naar
Londen 2012? In de laatste 10 minuten van aflevering 11 van het 23e seizoen roeien de tekenfilmfiguren
met een kano over de Londense Thames. De wijzers van de Big Ben wijzen op dat moment naar de 11 en
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de 1. De 'UFO' geluiden die in de aftiteling zijn te horen doen denken aan één van de eerste
promotiefilmpjes van Londen 2012, waarin UFO achtige objecten boven Londen verschijnen:
Operatie BlackJack
In 2009 schreven we diverse artikelen over 'Operatie BlackJack', een Brits
feuilleton over een serie nucleaire aanslagen in Londen, New York, Washington,
Portland, Los Angeles, Mexico City en Toronto. De fictieve datum van deze
aanslagen, 22-06-2009, was bij elkaar opgeteld het getal 21 ('blackjack'), nóg
een belangrijk occult getal. Frappant: ook 27-07-2012 is bij elkaar opgeteld 21.
Hetzelfde gold voor 07-07-2005, de datum waarop de Londense metro werd getroffen door een massale
terreuraanslag met 4 bommen, waarbij 52 mensen de dood vonden en meer dan 700 mensen gewond
raakten.
Operatie BlackJack: Kernexplosie in hartje Londen, op slechts 6 mijl afstand van
het Olympisch Stadion.
In 'Operatie BlackJack' werden de false flag aanslagen met kernbommen
gebruikt om een oorlog te beginnen tegen Iran, Syrië en China, gezien de
huidige situatie in de wereld buitengewoon actueel. De VS, Canada en Mexico
zouden na de aanslagen opgaan in de Noord Amerikaanse Unie, met Denver als
nieuwe hoofdstad. Dit zal velen onmiddellijk doen denken aan de bizarre
muurschilderingen op het enorme vliegveld van Denver, die wijzen op een
toekomstige massale slachting en de vorming van een Nieuwe Wereld Orde:
Ook de geheimzinnige, veelal ondergrondse bouwwerken met onbekende
bestemming en de vorm van het vliegveld (een groot hakenkruis) hebben velen
de wenkbrauwen doen fronzen. Toen de BlackJack aanslagen op de
gedoodverfde datum niet plaatsvonden verscheen er een internetpagina met
daarop een klok die aftelde naar circa 1 jaar later. Ook toen gebeurde er echter niets. Maar waarom was de
naam van deze site jackblack12.info, en niet 10 of 21? Wees de '12' misschien naar het jaar 2012?
Andere onderdelen van het 'BlackJack' programma zijn nu eveneens erg actueel. De aanslagen werden in
de feuilleton namelijk gebruikt om een verplichte biometrische ID-kaart en gedwongen vaccinaties in te
voeren. Ook zou het hele alternatieve internet worden afgesloten, zodat de burgers alleen nog maar de
propaganda van de overheid krijgen voorgeschoteld.
Illuminati kaartspel
Het op deze site vaker besproken Illuminati kaartspel uit 1995, waarop letterlijk
de aanslagen van 9/11 op de Twin Towers en het Pentagon (6 jaar later!)
stonden afgebeeld, lijkt eveneens aanwijzingen te bevatten dat er op of rond de
Olympische Spelen in Londen een schokkende gebeurtenis staat gepland.
De 'Population Reduction' (bevolkingsvermindering) kaart laat een stad zien met
daarboven een paddenstoelwolk die tevens de vorm van een doodshoofd heeft
(6). Het kleine verlichte diagonale gebouw op de voorgrond lijkt bijzonder veel op
het nieuwe stadhuis van Londen:
Ook de andere gebouwen doen sterk denken aan het financiële zakencentrum
('Canary Wharf') van de Britse hoofdstad. Het groen verlichte gebouw op de
voorgrond vertoont opvallende gelijkenissen met de Barclays Bank. De toren
rechts hiervan lijkt op de vestiging van de Citigroup bank, al heeft de
kenmerkende hoogste toren in het midden (One Canada Square) in werkelijkheid
een piramidevormig dak. Ook staat er in het zakencentrum net als op de
speelkaart een groot hotel met een diagonaal dak:
Op een andere kaart, 'Combined Disasters' (meerdere rampen) werd
aanvankelijk de instortende Big Ben gezien, maar na nauwkeurige bestudering
bleek de klokkentoren meer te lijken op die in de Japanse hoofdstad Tokio.
Waarschijnlijk toevallig: de mensen op de voorgrond dragen kleren in de kleuren
van de Olympische ringen. Opvallender is de klok zélf: de grote wijzer staat ook
hier op de 11 terwijl de '1' vrijwel niet te ontdekken is, waardoor er juist de
aandacht op gevestigd wordt. De andere wijzer staat ergens tussen de 2 en de 3:
2,7 oftewel de 27e?
Andere opvallende zaken:
* De 15 schijnwerpers van het Olympische Stadion hebben allemaal de vorm van
een (Vrijmetselaars/Illuminati) piramide:
* De burgemeester van Londen gaf in 2007 toe dat in het logo van de Spelen het
woord 'Zion' verborgen is (het Vrijmetselaars-Zion, niet te verwarren met het
oorspronkelijke Bijbelse Zionisme! Zie eerdere artikelen (links: zie onder) over dit
door velen niet (h)erkende onderscheid.) Dit logo werd op 31 oktober 2009 bekend gemaakt - precies 1000
dagen voor de openingsceremonie op 27-07-2012.
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Voor verdere uitleg zie: 'Iran roept op tot boycot Olympische Spelen 2012
vanwege 'Zionistisch' logo (1 maart 2011)
* Waarom koos David Thomas, de auteur van het korte 'atoombom verhaal' in de
Daily Mail, voor het pseudoniem Tom Cain? Hoge Illuminati leden noemen
zichzelf ook wel de 'Zonen van Cain (Kaïn)'.
* In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport met
toekomstscenario's voor de jaren 2010-2020, die het 'doem decennium' werden
genoemd. Op pagina 34 wordt letterlijk gesproken over een bomaanslag op de Olympische Spelen in 2012,
waarbij 13.000 mensen om het leven komen. Naast 33 is ook 13 een belangrijk occult getal. Is het enkel
toevallig dat de 'middenstip' van het Olympische Stadion zich vrijwel exact op de 51,53874e breedtegraad
bevindt (optelsom getallen: 33) en op de -0,01651e lengtegraad (optelsom: 13)?
* Op de voorpagina van het blad Private Eye stond in augustus 2011 de kop 'Olympische Oefening', met
daaronder een afbeelding van chaos in een Britse straat en een tekstballonnetje bij iemand die zegt: 'Dit is
de ergste openingsceremonie ooit':
* De Telegraph schreef in mei 2011 dat uit een officieel onderzoek bleek dat
Londen buitengewoon slecht is voorbereid op een aanslag tijdens de Olympische
Spelen in 2012 (3). Op 4 november 2011 kopten de collega's van London
Evening Standard over de openingsdag van de Spelen: 'De dag dat Londen zal
exploderen (met culturele activiteiten)' (4).
* In de bekende rampenfilm '2012' probeert de hoofdpersoon met zijn gezin te
ontsnappen aan een vulkaanuitbarsting in de VS. Vreemd genoeg vouwt hij
echter opzichtig een kaart open van het metrosysteem in Londen, terwijl dit
helemaal niets met de film te maken heeft. Werd hiermee een verband gelegd
tussen het 'rampjaar' 2012 en een geplande gebeurtenis in de Britse hoofdstad?:
* De film 'V for Vendetta' (2006), waar de Occupy beweging en de hackersgroep
Anonymous het bekende masker van de filmheld van gebruiken, is gebaseerd op
een gelijknamige stripserie. Op pagina 8 van het 8e stripboek wordt occultist,
satanist en volgens sommigen eveneens illuminati-lid Aleister Crowley
aangehaald: 'De hele wet is: Doe wat je maar wilt!' In de film (niet in de strips!)
pleegt de 'held' een grote aanslag op het parlement in Londen door in een
metrotunnel een enorme hoeveelheid chemische explosieven tot ontploffing te
brengen.
* In september 2003 werd er in Londen een grootschalige oefening getiteld 'Operatie Osiris' gehouden.
Scenario: een aanslag met chemische en/of biologische wapens op de metro in Londen. Osiris is de
Egyptische god van de onderwereld en de doden, en speelt een belangrijke rol in de Illuminati en andere
geheime genootschappen.
* Eigenaardig: Precies op de openingsdatum wordt de 'schoenbom' terrorist Saajid Badat, die in 2005 tot 13
jaar celstraf werd veroordeeld, vervroegd vrijgelaten uit een Britse gevangenis. Badat wilde met een bom in
zijn schoen een vliegtuig van Amsterdam naar de VS opblazen, maar ging op het laatste moment niet aan
boord. Zijn handlanger, de Brit Richard Reid, werd door de passagiers van een vlucht van Parijs naar Miami
overmeesterd toen hij probeerde om zijn schoenbom tot ontploffing te brengen (5).
Conclusie 2011: realiteit in 2012?
Hoewel sommige ontdekkingen en feiten op zichzelf staand op zijn best als speculatief kunnen worden
beschouwd, lijken alle aanwijzingen bij elkaar een meer dan toevallig scenario te schetsen waarin de
Olympische Spelen in Londen inderdaad historisch zouden kunnen worden, maar om geheel andere
redenen dan sportieve prestaties. Op 22 juni 2011, vier dagen voor 'de' datum in Berlijn, concludeerden we:
'Je zou bijna gaan denken dat de documentaire -en daarmee de geplande aanslag- zelf door de machtselite
in elkaar is gezet met als doel de aandacht te trekken van complotdenkers... Het tweede beoogde doel zou...
een stuk duisterder kunnen zijn, namelijk de aandacht afleiden van een echte nieuwe 9/11-achtige false flag
aanslag, die ergens in de nabije toekomst zou kunnen gaan plaatsvinden...' Alex Jones' gast Ed Asner
waarschuwde op 13 februari dat Navy Seal commando's hem hadden verteld dat er tussen juni en oktober
een false flag aanslag gepland is waardoor Amerika in een nieuwe oorlog zal worden betrokken (7). Jones
constateerde dat we ons nu in de spreekwoordelijke 'stilte voor de storm' bevinden, waarin diverse legers en
vloten over de wereld zich klaarmaken voor een onvermijdelijke confrontatie. Daarbij haalde hij onder andere
het recente dreigement van de president van China aan dat Amerika een oorlog met zijn land kan verwachten. Dit lijkt angstvallig veel op (een variant van) het 'BlackJack' scenario. Wordt de wereld over een paar
maanden inderdaad in een nieuwe wereldoorlog gestort? Of zal het ook deze keer vals alarm blijken te zijn.
Xander
(1) Daily Mail, (2) YouTube, (3) Telegraph, (4) London Evening Standard, (5) Daily Mail, (6) YouTube
(7) YouTube (Infowars.com)
[Londen; terreuraanslag] [2012; gebeurtenissen] [nucleaire aanslagen; Londen] [Olympische Spelen]
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De Maart 2012 ‘Data Gap’ van Web Bot
De machtselite houdt iets angstvallig geheim - iets, waarvoor zij over de hele
wereld ondergrondse bunkers en opslagplaatsen hebben gebouwd.
De Data Gap (ontbrekende gegevens) in de Web Bot rapporten is een periode,
waarin de beschikbare gegevens, verzameld van het internet, dalen van 99% tot
bijna nul. De ontbrekende gegevens beginnen in maart 2012 en gaan door tot
mei 2013. Na mei 2013 verkrijgt het internet weer een aantal gegevens,
ongeveer 1% van de gegevens van vóór de Data Gap.
Masterminds achter project Web Bot
Cliff High is één van de twee masterminds achter het Web Bot project. Reeds jaren geleden voorspelde het
Web Bot dat de wereld vanaf de zomer van 2009 te maken zou krijgen met onvoorstelbare veranderingen en
ongekend hevige gebeurtenissen, die in 2012 een 'tussen'climax zullen bereiken.
9/11 voorspelling uitgekomen
Eén van de meest opmerkelijke, uitgekomen voorspellingen van het Web Bot project is ongetwijfeld die van
de aanslagen van 9/11. In juni van dat jaar voorspelde het Web Bot dat er binnen 90 dagen in zowel
financieel als militair opzicht een wereld veranderende gebeurtenis zou plaatsvinden, letterlijk 'een aanval op
een financieel centrum', die van enorme invloed zou zijn op de jaren daarna. Maar ook de verwoestende
orkaan Katrina en de start van de huidige crisis in oktober 2008 werden correct voorspeld.
Dit waren de extreme weersvoorspellingen van het Web Bot:
‘Deze zomer (2009), en de maanden daarna, zullen worden gekenmerkt door het woord 'onontkenbaarheid'.
De mensen zullen namelijk wel móeten accepteren, dat de wereld enorme veranderingen ondergaat. Die
planetaire veranderingen zullen niet meer te verschuilen zijn onder 'global warming' of door beweringen dat
we nog 100 of nog 40 jaar de tijd hebben; de mensen zullen het aan alles merken, ook aan de water- en
voedselvoorziening, de temperatuur, de wind, de vloedgolven.
Dagen van extreem hoge temperaturen zullen van het ene op andere moment afgewisseld worden door
dagen met extreem lage temperaturen. Het verschil kan tientallen graden per dag bedragen. Daarnaast zal
er her en der onvoorstelbaar veel regen vallen, meer dan ooit tevoren. Ook enorm krachtige winden en
stormen zullen voor veel problemen gaan zorgen, vooral in gebieden die kampen met grote droogte.
Hierdoor zullen er onder andere op ongekend grote schaal branden ontstaan.
De veranderingen gaan echter veel verder dan het weer en het klimaat alleen; zo zullen de activiteiten van
vulkanen sterk toenemen en is er in de jaren daarna zelfs sprake van verschuivingen van hele continenten,
stijgende oceanen en massale dier- en plantensterfte.’
Val van het Anglo-Amerikaanse imperium tevens voorspeld
‘Aanstaande herfst (2009) barst het allemaal dus pas goed los. Het begint met de al in gang gezet zijnde val
van de dollar als de wereld-reservemunteenheid. Het Amerikaanse imperium stort vervolgens in, wat een
oorlog tot gevolg zal hebben. De dollar zal niet ten onder gaan als gevolg van China, maar als gevolg van
het feit dat de huidige dollar in 1913 door Woodrow Wilson werd overhandigd aan een klein groepje bankiers
(de FED). De schuldenlast van de VS is inmiddels zo groot geworden, dat het land, en tevens de hele
wereld, nooit meer terug zal kunnen keren naar de situatie van vóór oktober 2008. Het hele financiële
wereldsysteem is op dit moment definitief in elkaar aan het storten.
Niet veel mensen weten dat de FED in het bezit is van koningin Elizabeth van Groot Brittannië. Daarnaast is
de 'Federal Reserve Bank' níet federaal, dus niet in het bezit van overheid, heeft het géén 'reserves', is
volgens High zelfs niet eens een bank, maar een criminele bende.’
‘De 6% van de wereldbevolking die op dit moment in de VS leeft, en 28% van de hulpbronnen van de wereld
consumeert, zal nog dit jaar plotseling moeten wennen aan het feit, dat ze nog maar 6% van deze
hulpbronnen tot hun beschikking hebben (dat betekent dus een welvaartsvermindering van bijna 80%).’
Bailouts vullen alleen de zakken van de elite
De bailouts zijn bedoeld om de 'schaduwregering', degenen die achter de 'black ops' ('zwarte operaties')
zitten, nog zo lang mogelijk van de nodige fondsen te blijven voorzien. Cliff zegt dat er boven de
Amerikaanse president nog 27 hogere 'security clearance' niveaus zijn, dus dat er 27 lagen met informatie
zijn. En de mensen die bij die 27 hogere niveaus horen, zijn degenen die alle bailout-biljoenen in hun zak
steken. Het feit dat de valuta’s zullen instorten, is geen teken dat de 'meesters' hun controle hier over kwijt
zijn. Sterker nog, die instorting zal hun macht en controle alleen maar vergroten.
Elite bang voor enorme calamiteiten op het noordelijk halfrond
Veel mensen uit de 'hogere' kringen, waaronder bijvoorbeeld de familie Bush, kopen land in hooggelegen
landen op het zuidelijk halfrond, zoals Paraguay. De reden is dat de machtigen ergens bang voor zijn. Een
onderdeel van wat zij verwachten is bijvoorbeeld een Zonnestorm, die het noordelijke halfrond zal gaan
raken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid van een kustverandering, een gebeurtenis die op zichzelf al zeer
ernstige gevolgen zal hebben (tsunami’s, massale overstromingen). Cliff High noemt hierbij de grootste
multinationale operatie ooit: de bouw van de 'zadengrot' (de 'Doomsday Vault') op een Noors eiland. Alles
wijst er op dat men weet dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren.
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Deze 'zadengrot', waarin alle belangrijke gewassen, vruchten, zaden etc. voor toekomstige generaties zullen
worden opgeslagen, noemt High als hét voorbeeld dat als landen maar willen, ze binnen zeer korte tijd alles
gedaan kunnen krijgen. Normaal duurt het tientallen jaren voordat de regeringen het ergens over eens zijn,
maar als ze écht iets van de grond willen krijgen, zoals deze 'zadengrot', dan kunnen ze dat binnen één jaar
tijd voor elkaar krijgen. 'Als ze werkelijk wát voor oorlog dan ook zouden willen beëindigen, zouden ze dat
doen.' In een geheime bijeenkomst van het Amerikaanse Congres zouden de leden op de hoogte zijn
gesteld van de aanstaande economische ineenstorting, de impact hiervan op de wereldvoedselvoorziening,
die over de hele wereld enorme rellen en revoluties tot gevolg zal hebben, en daarnaast ook informatie
hebben gekregen over het openbaar maken van het contact met buitenaardse wezens.
Na alle ellende van de jaren 2009-2012 vindt er tussen 2012 en 2017 een wereldwijde 'coastal shift' plaats,
waarbij hele continenten van hun plaats gerukt zullen worden, tot op de bodem van de oceaan zullen zinken,
of juist uit de oceaan omhoog zullen komen.
Wereldregering bestaat feitelijk al
Cliff zegt over de veel besproken plannen van de elite om een één-wereldregering op te zetten, dat zo'n
regering in feite al bestaat. Er bestaat dus al lang een soort van wereldregering, maar niet zo één als in de
toekomst gepland staat. De mensen zijn totaal misleid door te denken dat ze 'hun eigen' regering kunnen
kiezen, en beseffen niet, dat al deze regeringen worden bestuurd en gecontroleerd door de elite achter de
schermen. Als je alle namen en lijnen volgt, kom je uiteindelijk uit bij slechts 13 rijke families, een zeer kleine
groep dus die álles controleren. Daarnaast is er bewijs -maar niet hard te maken- dat er boven hen nog een
andere macht staat (Lucifer/satan).
Onthulling bestaan UFO's en aliens
De aanstaande onthulling van het bestaan van buitenaardsen kan zowel in scène zijn gezet, als echt zijn. Er
zou namelijk bóven de al eerder genoemde 27 lagen die boven de Amerikaanse president staan, een macht
kunnen zijn, die niet noodzakelijk afkomstig is van onze Aarde. Het is heel goed mogelijk dat de informatie
over het bestaan van 'aliens' op deze manier naar buiten zal worden gebracht.
Bijbelse profetieën en 2012 als middelpunt
Cliff High is er zeker van dat de profetieën uit de Christelijke, Joodse en Islamitische wereld allemaal slaan
op de tijd waar we nu in leven.
Het einde van de Maya kalender op 21 december 2012 is een heel belangrijke, bovennatuurlijke datum.
Tegelijkertijd is het ook een 'geconstrueerde datum', die ontstaan is door het combineren van zowel de
Maya, de Juliaanse als de Gregoriaanse kalender. De machten achter de schermen wilden juist 11:11 uur
op 21-12-2012 als uitkomst voor het einde van de Maya-kalender hebben. Hier zijn allerlei mathematische
berekeningen aan vooraf gegaan, met als doel om precies op die datum en die tijd uit te komen. De reden is
dat de machtselite enorm hoge verwachtingen heeft van een bepaalde gebeurtenis, die speciaal op die dag
en op die tijd zou moeten gaan plaatsvinden.
Cliff High denkt overigens, dat de mensen tegen die tijd zich nauwelijks druk zullen maken om die datum,
omdat er in maart 2012 al zó veel schokkende gebeurtenissen zijn geweest, dat een eventuele nieuwe
gebeurtenis in december de mensen grotendeels onverschillig zal laten. 'Ze zullen het veel te druk hebben
met de zaken, die op dat moment zullen spelen.'
'2012 is een middelpunt,' aldus High. 'Een exact centrum, waarin ons zonnestelsel op één lijn zal staan met
een magnetische 'band' die zich om onze Melkweg bevindt. Dat is een moment van 'maximale druk'. Zie het
alsof ons hele Zonnestelsel in een gigantische magnetische versie van een snelkookpan wordt gegooid. We
zien de effecten van deze 'snelkookpan-druk' overal: in de Zon, op de planeten, op de Aarde, noem maar op.
'Het echte probleem komt pas als we het middelpunt zijn gepasseerd. In de 10 jaar na 2012 zal de druk weer
gaan afnemen. Het probleem met alle cycli is, dat als je aan de ene kant tot een extreem punt komt (in
2012), je vervolgens aan de andere kant -als tegenreactie- ook tot een extreem punt komt, om pas daarna
weer balans te krijgen.'
Volgens Cliff High neemt de druk op dit moment dus juist toe, wat te zien is in steeds meer vulkaanactiviteit,
magma dat gevoelig is voor magnetische veranderingen. Op het moment dat deze druk -in en na 2012wordt losgelaten, krijg je daarom geweldige uitbarstingen, op zowel de Aarde, de planeten als de Zon.
Het Web Bot geeft de eerste week van maart 2012 aan, als zijnde de periode waarin ''iets
wereldschokkends'' zal plaatsvinden. Nu, op de website van Cliff verschijnt het volgende
opmerkelijke bericht:
Your last 26 days of life...
On March 2, 2012, the zionists (isreali mossad and cia agents) who are the stooges of the central banksters,
will attack an American naval ship (as they did with the USS Liberty).
They will try to sink this ship with a huge loss of life of American sailors.
They will pretend to be Iranians to make you mad at Iran.
They intend to provoke officialdom in the US and Russia and China into killing us all.
Much of officialdom (masons, illuminati, agents of rome (opus dei et al), zionists) are in on this false flag
attack, and their fervent hope for WAR to end your life, and the lives of over ONE BILLION other humans
(your relatives on this planet).
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So much of humanity on this planet has been made crazy by the rothchilds/rockefellers and all the
priests/potentates and other assholes who put themselves on top of us all by lying and cheating and murder.
They plan on yet another fucking great war to kill off as many of us as they can.
If they succeed, and the war is created; no more taxes will i pay ever to anyone.
no more of their laws will i obey.
if i survive the smoking, nuclear wasteland that will be the west coast of the USofA and most of earth, and
there are any of the former central banksters and their masters alive, i will swear the remnant of my life to
bringing them to justice. And i know what that means, even if the psychopathic pedofilic fucktards do not.
My message to them...all of officialdom is simple....you know fear. You live on the fear of others. Now it is
your turn.
Fear us now.
We know you now.
Your names are recorded.
Your lives are in our hands.
Killing billions of us only convinces the rest that we have nothing left to lose.
You taught us to fear you.
Now the fear is gone, only hate remains.
Fear us now.
Or we come for you later.
Posted February 6, 2012 by Clif High
Number 1: Long Time Coming
The data discontinuity or data gap has been in the data for a very long time in the web bots long term
forecasting. It is likely that the discontinuity has been in the data at the very start and was missed or skipped
over since it was so far in the future. So among the numerous past successful forecasts and numerous
missed forecasts, the data discontinuity has been in the shadows, creeping up in time. This indicates that
something significant will occur.
Number 2: Time after Time
The data discontinuity throughout the web bot runs has centered into a period from March 2012 to May 2013
with most of the data holing / granularity lost by Summer 2012 (July 2012). Run after run, the data brings
back the data gap for the same period in time. Again this indicates that something significant will occur.
Number 3: Release As Far as the Eye Can See
The data discontinuity coincides with a perpetual release that goes on to the very limits that the web bots can
see into the future (just into 2014). Life is about ups and downs, building and release of tension. What
causes this long perpetual release starting in March 2012? Again this indicates that something significant will
occur.
Number 4: Release Increases not Decreases
Previous releases have had the impact of high release which slowly decreased over time. Some examples
include the 2008 Financial Crisis and the 9/11 terrorist attacks. What is different this time is that the release
increases with time. What could cause not only a perpetual release but a release that gain in intensity as it
progresses? Again this indicates that something significant will occur.
Veronderstelling:
1 Het ontbreken van gegevens vanaf maart 2012 tot mei 2013 zou te wijten kunnen zijn aan een massaal
impact verschillende factoren (Zon, wereldoorlog 3, enz.)
2 Het ontbreken van gegevens vanaf maart 2012 tot mei 2013 zou te wijten kunnen zijn aan een massaal
‘dataverlies’ effect als gevolg van elektromagnetische krachten van de Zon of het centrum van de Melkweg
en/of… Planeet X.
Tot slot enkele interessante reacties:
I have a good friend whose wife originates from Israel and has family there. She told me that her brother who
apparently has connections to their military said that war with Iran is going to happen in a matter of weeks.
He was adamant so much so that he is planning on leaving Israel within the next two weeks with his family.
This is not the first time I have heard such things in recent days. It appears that the message that the
satanists reign is coming to an end is not being taken seriously over there as he also stated preparations
where at an advanced stage and already some activities/sorties have occurred.
Hello,
First of all please note that President Ahmajinedad of Iran works for the Khazarian Satanists and is an
integral part of their plan to start WW3. The Israeli criminal regime and their Rothschild and Vatican P2 lodge
fascist paymasters are religious fanatics who think it is their divine destiny to trigger a war between Gog and
Magog, kill 90% of humanity and enslave the rest.
In 2012, the world will start plunging into a total destructive nuclear war….
Nu, dat laatste is wel zeer duidelijk.

Nieuwsbrief 146 – 25 februari 2012 – pag. 35

Zal er inderdaad een internet blackout plaatsvinden op 8 maart…?
Planned US Internet Blackout On March 8 Raises Concerns
Whatdoesitmean.com/index1561.htm
2012: A Remote-Viewing Experiment (Full Version)
Youtube.com/watch?v=6Pk8udsan2o
Bron: Halfpasthuman.com en Webbotforum.com en Xandernieuws.punt.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[Web bot; data gap] [bailouts; doel] [2012; gebeurtenissen]

Remote viewers: Alles verwoestende 'killshot' zonnevlam nabij
Remote viewers zeggen het einde van de huidige wereld door een alles
vernietigende serie zonnevlammen te hebben 'gezien'.
Ze voorzagen vele jaren van tevoren zware aardbevingen, mislukte oogsten
door een nieuw soort schimmel, het uitbreken van de wereldwijde
economische crisis, de sterk stijgende goudprijs, dat Noord Korea een
kernwapenstaat zou worden en zelfs de Fukushima kernramp in Japan. Remote viewers werden door het
Amerikaanse leger getraind om in de toekomst te kunnen 'kijken' en bleken verbazingwekkend vaak en
nauwkeurig gelijk te krijgen. Wat ze echter ook zagen was ronduit huiveringwekkend: de wereld zoals wij die
kennen zal volgens hen op hoogstwaarschijnlijk korte termijn vrijwel compleet worden verwoest door een
extreem krachtige zonnevlam, ook wel het 'killshot', het dodelijke schot genoemd.
De afgelopen jaren werkten meer dan 100 overheden van de wereld op een Noors eiland aan de bouw van
de 'Doomsday Vault'. In deze zwaar beveiligde ondergrondse installatie zijn alle belangrijke zaden, vruchten
en gewassen voor toekomstige generaties opgeslagen. Ook in Australië, Rusland en Europa zouden op
diverse locaties ondergrondse complexen zijn gebouwd die bedoeld zijn om de elite van deze wereld een
aanstaande catastrofale ramp te laten overleven.
Buitenzintuiglijke waarneming
In de jaren '70 startten de Amerikaanse CIA en het leger een geheim programma waarbij de beste
wetenschappers onderzoek gingen doen naar 'E.S.P.', oftewel buitenzintuiglijke waarnemingen, met de
bedoeling deze te gaan gebruiken als een nieuwe spionagetechniek. Aan het hoofd van het
trainingsprogramma stond majoor Ed Dames, die drie medailles ontving voor wat hij met het remote viewing
team heeft bereikt en in een speciale documentaire uitgebreid verslag doet van het programma en waar dit
in de loop der jaren toe heeft geleid. Na jaren onderzoek, dat miljoenen dollars kostte, ontdekten de
wetenschappers hoe het menselijk brein informatie in het onderbewuste verwerkt en opslaat. Het geheime
team remote viewers kreeg vanaf dat moment echte spionage opdrachten. Eén van de eerste zaken die ze
onderzochten was een door een satelliet waargenomen geheimzinnige flits voor de kust van Zuid Afrika.
Niemand wist wat er gaande was, maar het remote viewing team kwam er niet alleen achter wat er precies
was gebeurd, maar ook wie de flits had veroorzaakt. Volgens Dames is deze informatie nog steeds
gedeeltelijk geheim en mag hij er verder niets over zeggen.
Zon oorzaak van wereldwijde catastrofe
Toen het remote viewing team steeds vaker succes boekte begonnen de ontwikkelaars en wetenschappers
zich af te vragen of de techniek mogelijk ook gebruikt zou kunnen worden om 'over de tijdshorizon' te kijken.
Met andere woorden: in de toekomst. Al snel 'zagen' alle viewers een zeer grote, dramatische gebeurtenis
die door majoor Dames aanvankelijk werd uitgelegd als een toekomstige nucleaire oorlog. Na verloop van
tijd concludeerde het team dat de oorzaak van de wereldwijde catastrofe niet kernwapens, maar onze eigen
zon zal zijn. De viewers zagen een serie zonnevlammen die steeds sterker zullen worden en uiteindelijk alle
communicatie- en elektriciteitssystemen permanent zullen vernietigen. De aarde zelf zal geteisterd worden
door ongekende aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Miljarden mensen zullen omkomen en slechts heel
weinigen zullen de ramp overleven. De grote vraag was natuurlijk wanneer dit precies zal gaan gebeuren,
aangezien remote viewers wel toekomstige gebeurtenissen kunnen waarnemen, maar niet kunnen zeggen
of deze over 5 jaar, 50 jaar of 500 jaar zullen plaatsvinden. In de jaren '90 werd het geheime programma
'gelekt' naar het grote publiek, waardoor de CIA en het leger zich gedwongen zagen het bestaan ervan te
erkennen. Dames nam ontslag en begon zijn eigen remote viewing organisatie omdat hij wilde bewijzen dat
de onder zware kritiek staande methode wel degelijk werkte, en vooral om te zorgen dat de wereld zich zou
gaan voorbereiden op de gruwelijke 'killshot' gebeurtenis.
Drie uitgekomen voorspellingen
In een interview met het Amerikaanse radiostation Coast To Coast voorspelde Dames in oktober 2003 dat
de zon eerst een 'schot voor de boeg zou geven' door een ongekend sterke zonnevlam te produceren die de
Aarde zou waarschuwen voor wat er komen gaat. Twee weken na het interview (op 4 november) gebeurde
precies wat hij voorspelde: er ontstond een zonnevlam die zó krachtig was (X-35 tot X-50) dat deze
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volkomen buiten alle bestaande classificaties viel. Gelukkig miste de uitbarsting de Aarde, maar was het
slechts 3 maanden later gebeurd dan was de 'killshot' gebeurtenis inmiddels verleden tijd geweest.
De tweede gebeurtenis die Dames op de radio voorspelde was de komst van een nieuwe schimmel die zich
vanuit Afrika over de hele wereld zou verspreiden en complete oogsten zou verwoesten. Deze voorspelling
kwam in 2007 exact uit en veroorzaakte in de jaren daarna grote voedseltekorten en in veel delen van de
wereld sterk stijgende voedselprijzen. Dames was geschokt door een derde gebeurtenis die aan 'killshot'
vooraf zou gaan. De remote viewers 'zagen' een grote aardbeving in Japan, waardoor er een ramp met een
kerncentrale zou gebeuren die minstens zo groot zou zijn als de Chernobyl ramp in 1986. Dames
waarschuwde de Japanners, maar deze weigerden hem serieus te nemen. Tot in 2011 ook deze
voorspelling waarheid werd. Dames had zelfs gelijk met zijn voorspelling dat de hoofdstad Tokyo nauwelijks
getroffen zou worden door de 8.9 zware aardbeving (in de documentaire zijn delen uit het originele radio
interview waarin Dames deze voorspellingen doet te beluisteren).
Noord Korea zal kernbom gebruiken
Hoewel het remote team dus nog steeds niet kan zeggen wanneer killshot precies gaat plaatsvinden, kan uit
de hieraan voorafgaande en voor een groot deel reeds plaatsgevonden voorspelde gebeurtenissen worden
afgeleid dat het niet ver meer in de toekomst ligt. Dit gold onder andere voor de 'schot voor de boeg'
zonnevlam in 2003, de verwoestende schimmel en de ramp in Japan in 2011. Eén van de laatste zaken die
de remote viewers vlak vóór killshot waarnemen is een oorlog die zal beginnen met de ontploffing van een
Noord Koreaanse kernbom. Toen Dames dit jaren geleden op de radio voorspelde werd hij door velen
belachelijk gemaakt omdat vrijwel niemand geloofde dat het straatarme Noord Korea aan nucleaire wapens
werkte. Totdat het communistische regime de hele wereld verraste met een ondergrondse kernproef.
Plotseling herinnerden mensen zich Dames voorspelling, waardoor ze ongerust begonnen te worden dat
mogelijk ook zijn andere voorspellingen waarheid zullen worden. Inmiddels hebben remote viewers gezien
dat Noord Korea speciaal tegen de Amerikaanse marine atoommijnen heeft ontwikkeld.
Mensen zien gebeurtenis in de lucht
De Noord Koreaanse kernexplosie zal een enorme historische gebeurtenis zijn, zegt Dames. Hét teken dat
killshot gaat beginnen is echter een Space Shuttle-achtig ruimteschip -mogelijk de Amerikaanse X-37 of een
ander toestel waar commerciële partijen op dit moment testen mee uitvoeren- dat door een
meteorietenregen gedwongen wordt om naar de Aarde terug te keren of hierdoor zal neerstorten. Alle
remote viewers -inclusief Dames zelf- 'zagen' meerdere malen dat alle soldaten die op dat moment in vele
oorlogen zullen vechten tegelijkertijd omhoog zullen kijken, omdat ze iets onvoorstelbaars in de lucht zullen
zien. Dat zal hen doen besluiten te stoppen met vechten en terug te keren naar huis, omdat ze beseffen dat
er iets enorms staat te gebeuren en ze de resterende tijd bij hun gezinnen en geliefden willen zijn.
Mensen zien gebeurtenis in de lucht…. Planeet X? Holografische Antichrist?
Hét teken dat killshot gaat beginnen is echter een Space Shuttle-achtig ruimteschip -mogelijk de
Amerikaanse X-37 of een ander toestel, waar commerciële partijen op dit moment testen mee uitvoeren- dat
door een meteorietenregen gedwongen wordt om naar de Aarde terug te keren of hierdoor zal neerstorten.
Alle remote viewers -inclusief Dames zelf- 'zagen' meerdere malen dat alle soldaten die op dat moment in
vele oorlogen zullen vechten, tegelijkertijd omhoog zullen kijken, omdat ze iets onvoorstelbaars in de lucht
zullen zien. Dat zal hen doen besluiten te stoppen met vechten en terug te keren naar huis, omdat ze beseffen dat er iets enorms staat te gebeuren en ze de resterende tijd bij hun gezinnen en geliefden willen zijn.
Maatschappij stort in / röntgenstralen
Dan volgt al snel het 'killshot'. In zeer korte tijd zullen alle communicatiesatellieten en de meeste
elektriciteitsnetwerken worden verwoest. Het zal maanden en zelfs jaren duren voordat er zelfs maar met
herstel kan worden begonnen. De van elektriciteit afhankelijke maatschappij -geen brandstof, geen water,
geen voedsel, etc.- zal dus volledig in elkaar storten. De hevige zonnevlammen zullen ook de kern van de
Aarde in beroering brengen, met enorme aardbevingen en vulkaanuitbarstingen als gevolg. Mede vanwege
de zeer krachtige stormen die zullen ontstaan zal het daglicht voor een deel worden verduisterd, wat grote
gevolgen zal hebben voor de gewassen en daarmee de oogsten. Daar komt de dan extreem krachtig
geworden röntgenstraling van de zon nog eens bij, en niemand weet precies wat dat zal veroorzaken.
Vooral noordelijk halfrond getroffen
Is er geen enkele veilige plek op Aarde? Dat is erg onzeker, maar de remote viewers hebben gezien dat er
in Zuid Amerika geen bunkercomplexen zijn gebouwd. Op heel het zuidelijk halfrond bestaan zelfs maar een
handjevol van dergelijke vluchtoorden. Bijna álle ondergrondse bunkers zijn op het noordelijk halfrond
gebouwd, vooral in noordelijk en centraal Europa, onder andere in Polen, Oostenrijk en Rusland. Deze
complexen zijn echter klein en bevinden zich op relatief grote afstand van grote bevolkingscentra, waardoor
duidelijk is dat deze slechts voor een beperkt aantal mensen zijn bedoeld.
De killshot zonnevlam zal dus vooral het noordelijk halfrond treffen. Voor het leeuwendeel van de mensen
die nooit tijdig bij een bunker kunnen komen -vooropgesteld dat ze erachter komen wáár deze zich
bevinden- is het van kritiek belang te beschikken over een voorraad drinkwater en voedsel, omdat hier
wereldwijd een groot tekort aan zal zijn. Daarnaast moeten mensen met elkaar gaan samenwerken, omdat
je het alleen onmogelijk kunt overleven.
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Einde der tijden
Dames vindt de duistere toekomst die de wereld tegemoet gaat zelf ook angstwekkend, maar hij kan het
gezien de vele uitgekomen voorspellingen niet negeren. 'Soms wil ik het zelf ook allemaal ontkennen en
ervoor kiezen niet te geloven dat wat wij zien ook echt zal gaan gebeuren. Maar ik zal wel moeten, ik heb
geen keus... Ik begrijp de sceptici overigens wel. Als iemand anders mij dit zou vertellen zou ik hem ook niet
geloven. Hoe zou ik dat kunnen? Dit is zó rampzalig, daar wil je dus niet eens aan dénken.'
'Op veel plaatsen in de wereld is het nu al ellendig genoeg. Wie wil dus horen dat het einde der tijden eraan
komt? Dat we door de zon geroosterd zullen worden?' Overigens onderstreept hij dat killshot niet het 'einde
van de wereld' zal zijn, maar dat de huidige wereld zoals we die kennen zal worden vernietigd. Sommige
mensen zullen het echter overleven en op den duur een nieuwe samenleving opbouwen. Wel raadt hij
iedereen aan om snel voorbereidingen te treffen, omdat het killshot moment gezien alle ontwikkelingen in de
wereld snel dichterbij lijkt te komen.
Xander - (1) YouTube (deel 1 / deel 2 / deel 3)
Reactie
Het is mogelijk dat de inhoud van het artikel slaat op Openbaring 16:8 En de vierde (engel) goot zijn schaal
uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. 9 En de mensen werden verzengd
door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden
zich niet om Hem eer te geven.
[zonnevlammen] [killshot] [Noord Korea; kernexplosie]

Intelligent leven op Mars?
Foto: bewijs voor intelligent leven op Mars? De Mars monorail..
De afgelopen jaren zijn er een behoorlijk aantal foto´s van
Mars gepubliceerd geweest die hun weg naar het grote publiek
hebben gevonden, vaak door publicaties in alternatieve media.
Deze foto´s zouden bewijs zijn dat Mars niet de dode en kale
planeet is zoals Nasa en andere ruimtevaart organisaties ons
doen geloven.
Klik op de foto voor een vergroting en de coördinaten
Alhoewel er duidelijke opnames bestaan die vegetatie, water, infrastrukturen en kunstmatige gebouwen op
het oppervlakte van Mars laten de MSM deze berichten vaak inks liggen. De meeste van deze foto´s zijn
afgedaan door wetenschappers als hoaxen of fouten in belichting.
Het interessantste aan al die foto´s is dat ze genomen zijn door ruimteprobes van Nasa.
De website www.marsanomalyresearch.com van Joseph P. Skipper heeft een fantastische job gedaan door
hoog kwalitatieve foto´s te plaatsen die bewijzen dat er meer op Mars, en op de Maan, gaande is dan de
ruimtevaart organisaties willen dat we weten. Maar misschien wel de meest overtuigende foto van allemaal,
één die bewijst dat er wel degelijk intelligent leven aanwezig is op de Rode Planeet, is deze die door Skipper
op zijn website geplaatst was op 2 Oktober 2011.
Het is een foto die hij vond via Google Mars en de foto toont duidelijk een lang, kunstmatig spoor over het
oppervlakte van Mars. En boven dat spoor lijkt er een voertuig te zien op weg naar een groep gebouwen. De
vondst is uniek want dit beeld kan niet worden afgedaan als digitaal foutje of een verkeerde belichting. En
toch volledig genegeerd door de MSM en zelfs door de betaalde debunkers die altijd zo hard hun best doen
ons allemaal op een dwaalspoor te zetten.
Google Mars is een gratis applicatie die door iedereen kan worden gedownload en waar iedereen zelf kan
zoeken naar de coördinaten zoals je die ziet op de foto. Wat denk jij? Is dit de “smoking gun” waar iedereen
al zo lang op wacht?
Misschien bent U ook geinteresseerd in:
Video: Italiaan ontdekt hoofd Gandhi op Mars en hoe zit het ook weer met dat gebouw op Mars dat ontdekt
was?
Video: gebouw op Mars? Weer een stap dichter bij Disclosure? Bekijk ook The day before Disclosure.
[Mars; intelligent leven] [planeten] [Nasa en Mars]
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Het eindspel is begonnen.. – door Marcel Messing
Door GuidoJ.woensdag, 15 februari 2012
Marcel Messing (1945) studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende
godsdienstwetenschap, was o.a. stafdocent en decaan in het HBO, wetenschappelijk medewerker van de
Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam en adviseur van de IKON-televisieserie ‘Via Mystica’. Van
1991 tot 2001 woonde hij in de Franse Pyreneeën (Ariège), waar hij onderzoek deed naar de geschiedenis
van de Katharen, excursies begeleidde en verdiepingsweken gaf.
Marcel Messing (foto © Enith Stenhuys)
Marcel Messing is ook regelmatig te gast bij diverse radio-programma’s en is
medewerker van de tijdschriften ‘InZicht’ en ‘Prana’. Als spreker in binnen- en
buitenland staat hij bekend om zijn visie op synthese tussen Oosterse en
Westerse wijsheid. Hierbij verbindt hij ook de diepere inzichten van de esoterie
met wetenschap, religie, kunst en poëzie.
Na zich een aantal jaren grondig verdiept te hebben in de verborgen krachten
achter het wereldtoneel, begon hij in te zien dat de (spirituele) evolutie van de
mens ernstig wordt bedreigd. Als gevolg daarvan schreef hij in 2006 het veel
verkochte boek ‘Worden Wij Wakker?’
Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. De daarop volgende DVD
‘Wij Worden Wakker’ is inmiddels in acht talen vertaald. In 2009 kreeg Marcel
van de ‘Stichting Frontier’ de ‘Frontier Award’. Hij ziet deze hij als erkenning voor
de werkzaamheden van de werkgroep ‘WijWordenWakker’ (zie ook
wijwordenwakker.org).
Als voorzitter van Stichting Lindenhof is hij al zo’n 20 jaar betrokken bij ontwikkelingsprojecten, speciaal voor
kinderen (voeding, kleding, onderwijs en scholenbouw). Dit initiatief begon ooit in India en werd daarna
voortgezet in Polen, Nepal en Afrika (Kenia en Oeganda). Momenteel werkt hij aan het 3e deel van de
trilogie ‘De parabels van Jezus’, dat dit najaar verschijnt. Uit zeven van de negen parabels die hierin worden
besproken, blijkt dat de uitspraken van Jezus verrassend actueel zijn..
In het onderstaande artikel, deel I van een 3-delige, geeft Marcel jou inzichten in het doofpotten-verhaal, wat
zich over de hele wereld had uitgespreid, en wat voor een verstikkende werking zorgde voor de vrijheid van
de menselijk geest. Vooral door mensen áls Marcel Messing, worden mensen inderdaad wakker; zien zij de
enorm krachtige tijd die we tegemoet gaan. Een tijd van opschonen en oprecht handelen. Veel leesplezier
met deze prachtig-krachtige boodschap van Marcel, waarvan we vinden dat deze op deze site niet mag
ontbreken!
***
Het eindspel is begonnen: Nu komt het erop aan!
2012 © Marcel Messing, bron: HIER
Deel 1
Marcel Messing, onvolprezen in zijn visionaire kijk op dit tijdsgewricht
Graag had ik deze publicatie eerder uit willen brengen, maar door andere
werkzaamheden was dit niet mogelijk. Inmiddels groeide hij uit tot een stevige
verhandeling, niet niet alleen om wat zich het afgelopen jaar in de wereld heeft
afgespeeld beter te begrijpen, maar vooral om een beter zicht te krijgen op
hetgeen zich momenteel afspeelt, waardoor we mogelijke gebeurtenissen in de
nabije toekomst beter kunnen inschatten.
Onze planeet bevindt zich op dit moment in een uiterst gevaarlijke situatie. Dit
stellen we niet om angst op te roepen. Integendeel. Hetgeen geschreven is heeft
tot doel de kracht van de geest te mobiliseren en vanuit een wakker bewustzijn te
spreken en te handelen.
Stel vragen aan politici (gemeentelijke, regionale, provinciale of landelijke) en
aan hen die leidinggevende posities innemen. De tijd klopt krachtig aan ieders
deur. Het eindspel is begonnen! Laten we ons schaakmat zetten? Laten we ons
onze geestelijke en lichamelijke vrijheid afnemen? Of zal een krachtige storm van
bewustzijn opsteken over heel de aarde en zullen we opstaan om de menselijke
waarde en waardigheid te verdedigen, ter wille van al wat leeft op deze
wonderlijke planeet?
Hora est! Wakker worden! Nú komt het erop aan!
Laten we hopen en vertrouwen dat de kracht van de geest en de liefde mogen
zegevieren in deze tijd vol schokkende gebeurtenissen. Passages uit deze
Nieuwsbrief mogen worden overgenomen voor tijdschriften, kranten, websites,
internetradioprogramma’s en dergelijke, mits de bron wordt vermeld.
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Doemdenken? Complottheorie? Scienefiction? Aan de hand van choqueren voorbeelden- de feiten worden
de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd, maar door inzicht, bewustwording en liefde
kunnen wij een tegenwicht vormen. (klik voor lead naar Bol.com)
Terugblik: 2011, een zeer roerig jaar
2011 was een zeer roerig jaar. Dat heeft niets met pessimisme of doemdenken te maken, maar met pijnlijke
feiten. Nog steeds beseffen onvoldoende mensen wat er zich achter de schermen van het wereldtoneel
afspeelt, hoe gepoogd wordt in de nabije tijd een wurgnet over de hele wereldbevolking te trekken.
Maar gelukkig beginnen ook steeds meer mensen wakker te worden. In mijn boek ‘Worden Wij Wakker?‘ (zie
cover hiernaast), trachtte ik de achterliggende oorzaken van het tomeloze lijden dat onze wereld treft
enigszins bloot te leggen en een licht te werpen op de machtselite die deze planeet beheerst.
Eens vonden de Grieken de democratie uit. Ook al zei de Romeinse dichter Vergilius (eerste eeuw v. Chr.):
‘Vertrouw nimmer de Grieken, zelfs als ze geschenken geven’, diep in ons hart weten we dat dit een
vooroordeel is.
Virgilius
Inmiddels is in Griekenland niet alleen de democratie vernietigd, maar blikkeren voor vele Europese en
andere landen de wolventanden van hen die nimmer genoeg hebben van macht en uitbuiting. De Boeddha
duidde dit soort krachten aan met ‘hongerige geesten’ of demonen.
Ze willen hun ‘nieuwe wereldorde’ realiseren via de oeroude methode van de verdeel-en-heers-politiek, via
het zaaien van angst en onrust, via manipulatie van de media en het de kop indrukken van het groeiend
verzet van mensen die wakker worden. Hun uiteindelijke doel is een fascistische wereldorde, die door twee
wereldoorlogen werd voorbereid. We verkeren in een gevaarlijke tijd, die veel lijkt op die van vóór de
Tweede Wereldoorlog. Het is raadzaam om juist nu wakker te zijn, helder van geest. Alles verloopt uiterst
snel. België heeft 16 maanden na de verkiezingen eindelijk een regering en Nederland voert nog steeds een
‘gedoogbeleid’, dat volgens velen de waardigheid van menig allochtoon en oprecht asielzoeker aantast.
Daar waar de curve van kromheid en onwaarachtigheid de curve van mededogen en saamhorigheid
doorkruist, is de neergang reeds ingezet. Lang kan zo’n monsterverbond niet duren. Wijsheid heeft ons
verlaten. Brutaliteit rukt op. Harde woorden en ruwe taal worden maar al te vaak als kogels op elkaar
afgeschoten, zonder ook maar enige overweging dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dezelfde lucht
inademen en dezelfde verlangens naar geluk koesteren. Helaas is een aantal mensen zo in de ban van
zelfzucht dat ze methoden kiezen die tegen iedere menselijkheid ingaan, ja, een vernietigende uitwerking op
het leven hebben.
Ook al denken sommigen dat we nog redelijk gezond zijn, steeds meer wordt duidelijk hoe ziek onze wereld
is geworden. Denk aan de vergiftiging van de elementen, de manipulatie of toenemende vergiftiging van ons
voedsel, de ‘geneesmiddelenindustrie’, de neurotische dwang dat iedereen gevaccineerd moet worden (liefst
al als baby) en het verziekte geestelijke klimaat tussen vele mensen.
Er is sprake van een vorm van vergiftiging die ons steeds meer de adem ontneemt en niet weg te werken is
door leugenachtige reclames, soapseries, gewelddadige films, nietszeggende spelprogramma’s of
geestelijke ‘zetpillen’. Het ontbreekt ons aan het visioen, de weidse blik, het diepe vertrouwen in de liefde
van het leven en aan een fundamentele visie op de toekomst van de planeet. Velen zijn vastgelopen in een
blind materialisme, verdedigen het recht van de sterkste, kennen de basiswetten van de kosmos niet meer,
verkondigen dat het leven absurd is en zijn in hun onwetendheid de weg naar binnen kwijtgeraakt. We zijn
bezig de boom des levens, waarmee alles verbonden is, om te kappen en horen niet dat het overal om ons
heen kraakt. De val van de levensboom zal uiteindelijk onszelf vellen.
Leugens
In 2011 zagen we talloze leugens boven tafel komen, hoe mensen uit de top van de wereld van hun voetstuk
vielen. Hoe macht, geld, seks, uitbuiting, bedrog en geweld hand in hand gingen. Berlusconi, Dominique
Strauss-Kahn, Chirac, Putin en vele andere vertegenwoordigers van staat en kerk. In het boek ‘Zieke
Wereldleiders’ beschrijft de voormalige Britse minister van buitenlandse zaken, David Owen, hoe overmoed,
depressie, drankzucht, drugsverslaving en vele andere ‘aandoeningen’ van leiders onze wereld bepalen. Tijd
voor een psychologisch onderzoek en een gezondheidsattest? Veel leiders zorgen helaas meer voor lijden
dan dat ze op basis van charisma en vertrouwen leiden.
We zagen hoe in 2011 de Verenigde Staten en een aantal Europese naties zich verenigden om landen in de
Arabische wereld aan te vallen, gesteund door de Navo. Hele gebieden werden compleet
platgebombardeerd, zoals in Libië. Er vielen honderdduizenden slachtoffers en de moeizaam opgebouwde
infrastructuur werd in enkele weken bijna totaal vernietigd. Kosten: tegen de US$ 500 miljard..! Massaal
klinken dagelijks kreten van lijden, dwars door de overwinningsroes heen.
Gewelddadige overwinningen zijn het zaad van de eigen nederlaag. Dat is een
kosmische wet, die men vergeten is.
Kun jij je voorstellen dat dit soort 'vrijheidsstrijders' in staat zijn een modern leger,
zoáls het Libische leger was, te verslaan..? Naar wat voor een sprookjes zitten
we te kijken op TV? Waarschijnlijk naar sprookjes die we willen geloven..!
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Onder de noemer van democratie en rechtvaardigheid, humanitaire actie en regime-change verbergen zich
talloze leugens, die verkocht worden als waarheid. Dictators, die eens de aangestelde stromannen waren
van degenen door wie ze nu worden aangevallen, werden zonder enige vorm van proces genadeloos
afgeslacht. In de demonisering van de ander lijken een rechtmatig proces en iedere vorm van gerechtigheid
overbodig te zijn geworden. Een dergelijke opstelling is de dolksteek in het hart van de eigen democratie en
roept de wet van de jungle tot leven, waarin een vernietigende oerdrift alles kapot zal maken.
Wapens werden snel geleverd aan oppositiepartijen, geheime diensten deden hun vuile werk en de meeste
media gaven eenzijdige of gemanipuleerde informatie. Sommigen van hen die dictators aanklaagden, blijken
nu zelf tot folteren in staat. Vrouwe Justitia heeft geen blinddoek meer nodig. Zij oordeelt al lang niet meer
zonder aanzien des persoons. Haar ogen zijn blind gemaakt en een bebloede doek moet die pijnlijke
schande verbergen.
We zagen hoe vanuit Tunesië, waar een jonge fruitverkoper uit protest tegen de heersende toestand zichzelf
op 17 december 2010 in brand stak, de zogenoemde Arabische lente uitbrak en zich over heel de Arabische
wereld en andere landen uitstrekte. We zagen hoe dictators één voor één sneuvelden op het veld van oneer.
Ben Ali (Tunesië), Hosni Moebarak (Egypte), Moeammar Kadafi (Libië), Ali Abdullah Saleh (Jemen) en vele
anderen. Koning Abdullah II van Jordanië en koning Mohammed VI van Marokko poetsten vlug hun
democratie wat op om een revolutie te voorkomen. In het eilandenstaatje Bahrein waar koning Hamad bin
Isa Al Khalifa dictatoriaal de scepter zwaait, verpletterden tanks (gesteund door tanks uit Saoedi-Arabië)
iedere vorm van verzet. Een en ander verliep minder geweldloos dan men wellicht hoopte. De revoluties
leidden tot soms hevige en bloedige confrontaties. Tragisch genoeg lijken nieuwe dictaturen wortel te gaan
schieten, zoals in Egypte, waar de militairen (die in het hele land grote belangen hebben) een steeds
sterkere positie innemen.
Van Syrië naar Iran?
Nu is Syrië, dat nauwe relaties onderhoudt met Iran en Rusland, aan de beurt en wordt president Assad
steeds meer in het nauw gedreven. Immers, mocht Iran in de komende tijd worden aangevallen, dan dient
eerst bondgenoot Syrië verzwakt te worden, want de weg naar Teheran loopt via de Syrische hoofdstad
Damascus. (Zie ook deel 2 van deze Nieuwsbrief.) Hypermoderne Amerikaanse, Engelse en Franse
oorlogsschepen bewogen zich de laatste weken al richting Syrië en Iran, terwijl Rusland een deel van zijn
oorlogsvloot vlak bij de Syrische havenstad Tartus heeft samengetrokken. Want ook al geeft Rusland
officieel waarschuwingen aan het regime van Assad, het belang van Rusland in Syrië is zo groot, dat het erg
onwaarschijnlijk is dat Rusland bij een mogelijke aanval door de ‘geallieerden’ (Navo) oogluikend zal
toekijken, ook al denkt een aantal politieke commentatoren dat. In scherpe bewoordingen liet de Russische
president Vladimir Putin openlijk weten dat Amerika streeft naar wereldhegemonie.
Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische
haat predikt. Opnieuw wordt ons een rad voor ogen gedraaid.. Trap jij er nog in..?
Ging de Arabische Liga er nog een aantal maanden geleden van uit dat een
burgeroorlog in Syrië of een buitenlandse interventie kost wat kost vermeden
moest worden, nu wordt er al voor miljarden aan wapens geleverd aan Quatar en
Saoedi-Arabië, is er sprake van een boycot van de centrale bank van Syrië,
worden allerlei projecten getorpedeerd en zien velen de naar Syrië gestuurde
groep van meer dan honderdvijftig ‘waarnemers’ door de Arabische Liga als een mislukking, omdat het
geweld onverminderd doorgaat en sommige ‘waarnemers’ zelf niet brandschoon zijn.
Er is nog maar weinig sprake van onderlinge broederlijkheid, terwijl allerlei religieuze en andere krachten
tegen elkaar worden uitgespeeld. Intussen beschuldigt Syrië herhaaldelijk de VS en Israël van infiltratie via
de CIA en de Mossad om via (gewapende) steun aan de oppositie Syrië te destabiliseren. Soortgelijke
beschuldigingen werden (worden) ook geuit bij de revoluties in Egypte, Libië en andere landen. Tegelijkertijd
wordt president Assad ervan beschuldigd Iraanse scherpschutters te hebben ingehuurd. In oorlogstijd is de
waarheid nog moeilijker te achterhalen dan in zogenaamde vredestijd.
Iedereen is het er wel over eens dat het in Syrië natuurlijk ook niet om een charismatisch leider gaat. Maar
velen willen niet zien hoeveel woestijnzand er tijdens deze zogeheten Arabische (en Afrikaanse) ‘lente’ in de
ogen van de mensen wordt gestrooid om ze het zicht te ontnemen op de duivelse krachten achter het
wereldtoneel, die, behalve op grondstoffen, op olie en gas uit zijn en vooral een greep doen naar de
wereldheerschappij.
Vernietiging van hele landen telt voor hen niet, want in hun ijzige horrorfilosofie betekent chaos nieuwe
kansen voor de economie, hún economische orde. Een economische orde, die, als de machtselite in die
machtsgreep slaagt, doordrenkt zal zijn van de zelfgeschapen junglewet van de sterkste, waarin mededogen
sterft bij iedere klauw die bloedig wordt uitgeslagen. Spoedig zullen we allemaal de winterkou voelen die op
deze ‘lente’ volgt, als er niet snel een mondiaal ontwaken plaatsvindt. Spoedig zullen we ervaren hoe we
opnieuw belogen en bedrogen zijn.
Dronken reus op lemen voeten
De machtselite van Amerika wankelt als een dronken reus op lemen voeten door de wereld, staat vlak voor
haar ineenstorting, maar wil nog één keer haar dodelijke kracht tonen. Eens echter is de maat van leugens,
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corruptie en geweld vol. Dan keert het lot zich tegen hen die meedogenloos de wereld vernietigen. Alle grote
rijken uit het verleden, het Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse en Turkse rijk, ondergingen
hetzelfde lot.
De machtselite beseft niet dat de intelligente kracht die het heelal doordringt, en
die de basis en oergrond is van al wat is, op het punt lijkt te komen een
formidabele reactie te geven overeenkomstig de wet ‘wat je zaait zul je oogsten’.
Deze wet is niet gebaseerd op theologische concepten, maar op de grondtoon uit
het hart van de kosmos, die al wat leeft doortrilt en rechtvaardigheid herstelt
wanneer verblinding haar hoogtepunt heeft bereikt. De hindoe en de boeddhist
kennen deze wet als de dharma, de Chinese wijzen spraken van tao, de
Perzische wijzen van Asa en in Egypte sprak men van Ma of Maät. In de Esseense teksten spreekt Jezus
over ‘de boom van vrede’, die in de tuin der mensen is geplant en voor het evenwicht in de schepping zorgt.
Geroffel van oorlogstrommels
Overal klinkt het geroffel van oorlogstrommels. De spanningen lopen op. Tussen Koerdistan en Turkije, dat
onder Erdogan naar een groot Turks rijk streeft in de stijl van Mustafa Kemal Atatürk. Op het beledigen van
Atatürk, ‘de vader van alle Turken’, wiens schilderij op de werkkamer van Erdogan hangt, staat overigens
nog steeds gevangenisstraf. Spanningen ook tussen Pakistan en India, tussen de VS, Afghanistan en
Pakistan, tussen Israël en Palestina, tussen Iran, de VS en Israël, tussen diverse Afrikaanse landen, in de
Kaukasus. Oorlogstrommels, marsmuziek en hoorn- en trompetgeschal werden in het verleden gebruikt om
de gemoederen te verhitten.
In onze tijd gebeurt dat door het verspreiden van desinformatie, demonisering van de vijand, valse
beschuldigingen, psychologische operaties (psyops) door geheime diensten en in elkaar gezette
terroristische aanslagen om een casus belli te scheppen, een reden om oorlog te voeren. Gewone burgers
roepen nimmer om oorlog, dit gebeurt door een aantal politieke leiders, die meestal nauwe banden hebben
met het militair-industrieel complex.
Bankiers, topinkomens en bonussen
We ontdekten in 2011 hoe topbankiers met hun buitensporige inkomens en
bonussen de wereld manipuleren en tallozen in armoede storten. Terwijl
gesproken werd en wordt over ‘economische crisis’ en ‘noodzakelijke
bezuinigingen’ werden de bonussen van vele topbankiers met miljoenen
verhoogd, moest de burger, die bijna bezwijkt onder een niet meer af te lossen
schuldenlast en platzak dreigt te worden, bijdragen aan de schuldenlast van de
banken.
Wat verdienen topbankiers? Althans, wat menen ze dat ze mogen verdienen? In
Nederland verdient een topbankier al gauw een half miljoen euro of meer en
ontvangt jaarlijks een bonus van minstens € 140-150.000. Oud-minister van financiën Gerrit Zalm verdient
nu bij ABN-Fortis € 750.000. ‘Niets mee mis,’ zei voormalig socialistisch minister van financiën Wouter Bos.
Zalm zag zelfs af van een ‘gouden handdruk’ (vanwege zijn vorige baan bij de DSB, die inmiddels failliet is).
De nieuwe topman van Fortis kreeg in 2008 zo’n € 800.000 aangeboden. Voor de verheffing van onze
cultuur en vanwege zijn ‘speciaal talent’ ontvangt Paul de Leeuw volgens het zakenblad Quote € 650.000
per jaar, terwijl Pauw en Witteman daar niet veel onder zitten. De voorzitter van de raad van bestuur van een
middelgrote organisatie verdient zo’n € 406.000 per jaar, de directeur van een groot ziekenhuis € 162.000,
de president van de Hoge Raad € 104.800, een minister € 140.000. In ‘droomland’ Amerika liggen de
salarissen van ‘topmensen’ vele malen hoger (bijvoorbeeld bij Goldman Sachs, die midden in de crisis voor
miljoenen aan bonussen weggaf).
Waar zijn wij mee bezig? Nog in 2008 bepaalde toenmalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken)
om topinkomens in de semipublieke sector verder terug te dringen. De lijst van grootverdieners zorgt er
immers voor dat er steeds meer kleinverdieners zijn. Wie de lijsten van directeuren, ceo’s en topmanagers
doorploegt, maar ook van directeuren en stafleden van erkende goededoelenstichtingen, schrikt en heeft
even tijd nodig om bij te komen.
En dan te weten dat 2 miljard mensen met 1½ tot 2 dollar per dag moeten rondkomen en 385 miljoen
mensen met 1 dollar per dag. De Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore
verteren 75% van het wereldinkomen. Van die 75% hebben de VS, die 5% van de hele wereldbevolking
uitmaken, zich 54% toegeëigend, terwijl hun staatsschuld ongeveer $
14.500.000.000.000 (veertienduizend vijfhonderd miljard dollar) bedraagt en met bijna
4,15 miljard per dag stijgt. (Aktuele cijfers continu te zien op US debt clock) In de
welvarende landen wordt intussen gesproken over de korting van pensioenen, waarbij
miljoenen met een klein pensioentje nog eens extra zullen moeten gaan inleveren.
Het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) is ook wakker aan het worden en is
een gerechtelijke procedure tegen Goldman Sachs begonnen vanwege
rommelhypotheken.
De graaicultuur, waarmee degenen die zich er schuldig aan maken vaak niet eens
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gewetensproblemen hebben, is een vorm van geweld. Hoe vertaal ik dit naar de bakker, de vuilnisman, de
verpleegkundige, de loodgieter, de onderwijzer en talloze anderen, die vele uren draaien ten dienste van de
maatschappij en zelden een hoger inkomen ontvangen dan € 23.000 à € 30.000? Vergeleken bij de arme
landen is dit natuurlijk nog steeds een fortuin. (In mijn boek Het huis op de rots gebouwd zijn hier meer
gegevens over te vinden, 2010, blz.153-160.)
Vrouwe Europa
Miljoenen mensen worden als citroenen op de geldpersen van de grote banken uitgeknepen, crisissen in
Europa en de EU worden gecreëerd en gemanipuleerd, de burger vervreemdt steeds meer van de
technocratie en de arrogante bureaucratie van Brussel, waar het standbeeld van Vrouwe Europa voor het
EU-gebouw in haar opgeheven hand de EU(ro) vasthoudt en onder haar voet de mens als een slaaf vertrapt.
De mensen krijgen het spel door, worden er moe van en boos. Daar hoopt de machtselite ook op, want zo
kunnen achter de rug van de mensen om ingewikkelde besluiten worden genomen, die bijna niemand meer
kan volgen. Gevoed door de aangewakkerde angst raken tallozen in paniek of leggen het moede hoofd maar
neer, niet beseffend welke slachtbank er klaarstaat. Tallozen voelen zich uitgesloten door ‘de hoge dames
en heren’, die een ingewikkelde en deftige taal spreken, vaak zichzelf graag horen en veelal vervreemd zijn
van wat in de ziel van tallozen omgaat.
Tallozen zijn het meer dan zat dat hun Europese ‘vertegenwoordigers’, waar ze nimmer op stemden,
besluiten nemen buiten de parlementaire democratie van hun land om en dat kritische geesten en
klokkenluiders steeds maar weerr de mond gesnoerd worden, ja, soms zelfs geïntimideerd worden. Menig
gepland referendum werd al weggevaagd. Zonder een beetje economische kennis hoe zeepbellen in elkaar
worden geflanst, is het hele gebeuren niet meer te begrijpen voor de gemiddelde burger.
Monsters en boeven
In 2011 werden in Venuzuela 40.000 mensen vermoord. In Columbia ‘slechts’ 13.000. In China plegen
jaarlijks tegen de 500.000 mensen zelfmoord. Geen uitzicht meer. Hermes Trismegistus zei in een dialoog
met Aesclepios, dat in de eindfase van de grote cyclus, vlak voor de grote zuivering, tallozen onwetend
zichzelf zullen doden, het mysterie van het heelal niet meer zullen kennen en vervreemd zullen zijn van ware
religie.
Waar onderscheidt president Obama zich nou feitelijk van Bush jr.? Het
2-partijensysteem in de VS wordt bestuurd door 1 macht..!
In 2011 werden we ook bevrijd van terrorist en miljardair Osama bin Laden.
Vanuit de ‘situation room’ in het Witte Huis werd de hele operatie door Barack
Obama, vice-president Joe Biden en minister van buitenlandse zaken Hillary
Clinton gevolgd. De ‘gevaarlijkste man aller tijden’, een ‘gruwelijk monster’,
product van de westerse macht, ooit opgeleid door de CIA, werd door een reeks
kogels die zijn gezicht bloedig uiteenscheurden, gedood en kreeg tot slot een
onbekend zeemansgraf om te voorkomen dat zijn ‘begraafplaats’ een
pelgrimsoord zou worden. Vreemd. Amerika heeft de meest geavanceerde opsporingstechnologie ter
wereld. En pas 10 jaar na 9/11 kon men Osama bin Laden vinden, zoals ook Saddam Hoessein en Kadafi
niet meteen werden gevonden. Gerechtelijke procedures waren door deze moorden niet nodig, want dood is
dood.
Een andere ‘boef’, de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic, werd opgepakt en aan het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag overgedragen, waar Kadafi niet mocht verschijnen omdat hij weet had van zaken
waarmee hij de westerse elite zou kunnen compromitteren. Mladic werd aangeklaagd voor genocide op de
moslimenclave Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische burgeroorlog. Niet veel later volgde de arrestatie
van Goran Hadzic. Beseffen we echter wel dat deze ‘monsters’ en ‘boeven’ (hun gruweldaden zijn natuurlijk
nimmer te rechtvaardigen) mede gevormd werden door westerse politieke leiders en bedrijven die jarenlang
met hen samenwerkten? Doorploeg maar eens het fotoarchief van de afgelopen jaren.
President Sarkozy, die ooit beweerde een incarnatie te zijn van Napoleon en enige tijd zijn diensten
verleende aan de Israëlische geheime dienst, de Mossad, stond samen met Hillary Rodham Clinton voorop
om het voortouw te nemen bij het platbombarderen van Libië. Diverse keren hebben beiden Kadafi hartelijk
begroet en omhelsd. Niet zo lang geleden deed dit ook de machtselite die in Brussel bijeenkwam, waar
Kadafi rustig zijn tentenkamp mocht opslaan en vele schone vrouwen hem als ‘lijfwacht’ vergezelden.
Libië had een solide infrastructuur. Onderwijs was er gratis, evenals medische zorg. Maar tot onvrede van
een aantal topbankiers had Libië ook een eigen centrale bank en een munt die gedekt werd door goud. De
dollar was niet erg welkom. Na de ‘val’ van Libië loodste Sarkozy een wet door het parlement en de senaat,
die de ontkenning van de Holocaust op de Armeniërs door de Turken, voortaan strafbaar maakt. De
spanning tussen Turkije en Frankrijk loopt op. De nieuwe wet zal Sarkozy misschien een aantal extra
stemmen opleveren van de ruim 500.000 Armeniërs die in Frankrijk wonen, maar tegelijkertijd zal hij de
stemmen verliezen van degenen die met Turkije sympathiseren. Ondertussen is het politieke en religieuze
klimaat voorlopig behoorlijk vergiftigd. Dat Israël mogelijk het voorbeeld van Frankrijk wil volgen, brengt
natuurlijk geen rust in de reeds verstoorde verhoudingen tussen Israël en Turkije.

Nieuwsbrief 146 – 25 februari 2012 – pag. 43

Rupert Murdoch, met 2 van zijn paradepaardjes, waar het het beïnvloeden van
de publieke opinie betreft.
Mediaschandalen rondom Rupert Murdoch
In 2011 was er grote oproer in Londen. De binnenstad brandde en later laaide
het vuur ook op in Birmingham. Jongeren met weinig uitzicht op een toekomst
raakten slaags met de politie naar aanleiding van een doodgeschoten jongeman.
Dat een en ander dankbaar tegen elkaar werd uitgespeeld en opgeklopt, kan met
een beetje onderzoek achterhaald worden.
In Londen brak ook het megaschandaal uit over de afluisterpraktijken van News of the World, een van de
tijdschriften van mediamagnaat Rupert Murdoch, die zich nauw verbonden weet met het zionisme. Rupert
Murdoch (maar ook zijn zoon James) onderhoudt uitstekende contacten met de machtselite in de
bankwereld, de politiek en de media (o.a. met Rothschild, Rockefeller en George Soros).
Als eigenaar van de internationale mediareus News Corporation, bezit Murdoch talloze kranten, tijdschriften,
televisiezenders en radiostations over heel de wereld, tot in China toe, waar eens de corrupte Amerikaanse
president Nixon (over wie de onthullingen na het beruchte Watergateschandaal zich de laatste tijd alleen
maar opstapelen) de weg vrijmaakte voor Murdochs imperium.
Ondanks de vele schandalen rondom het media-imperium van Murdoch dicteert de mediakeizer nog steeds
wat er geschreven en gezegd mag/moet worden. Met zijn wereldwijde netwerk is hij nog steeds een grote
spindoctor en ‘adviseur’ van vele politici en leiders uit het bedrijfsleven. Vele politici, mediabazen, hoge
ambtenaren (ministers) en politiechefs bleken betrokken te zijn bij het megaschandaal, dat in Londen als een
pestbuil openbarstte. Het eens meest populaire Britse roddelblad News of the World bleek betrokken te zijn
bij afluisterschandalen, chantage en vele andere vormen van riooljournalistiek.
Telefoons werden afgeluisterd, computers gehackt, mails afgetapt, leugens verspreid en
(doods)bedreigingen geuit. Zonder Rupert Murdoch en diens News of the World en The Sun had de premier
van Engeland, David Cameron, waarschijnlijk de verkiezing nimmer gewonnen, evenmin als Tony Blair vóór
hem. Bij The Sun is inmiddels ook al een aantal journalisten gearresteerd. Ze zouden politiefunctionarissen
betaald hebben voor informatie ( Radio Klara, 28 januari 2012).
De mediatycoon en internationaal ‘adviseur’ maakt en breekt premiers, politici en vele anderen. Murdoch
verkocht inmiddels News of the World, die ongetwijfeld zal herrijzen via een andere ‘Sun’. Murdoch en zijn
familie trachten hun imperium te redden en stellen de aankoop van nieuwe zenders, zoals BskyB, nog even
uit. Even, want het geheugen van de meeste mensen is maar kort.
De media zwijgen
Nogal wat media hebben een vooringenomen standpunt, diepen nauwelijks de achtergronden van vele
berichtgevingen via (gecensureerde) persbureaus uit en durven nauwelijks te publiceren waar het echt om
gaat. ‘Ignorance and arrogance’, onwetendheid en arrogantie, kenmerken helaas nog vele journalisten
binnen de mainstreammedia, stelde David Icke vast in zijn Nieuwsbrief van 4 december 2011. Maar er wordt
gewoon ook heel veel verzwegen. Naar aanleiding van de besloten Bilderbergconferenties, waarover onze
website (wijwordenwakker.org) veel heeft gepubliceerd (inclusief de ledenlijsten), zei David Rockefeller
eens:
‘Bijna veertig jaar lang hebben de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere
prestigieuze media onze conferenties bijgewoond en hun belofte tot discretie gestand gedaan. […] Het zou
voor ons onmogelijk zijn geweest een plan voor de wereld uit te werken als we al die tijd in de schijnwerpers
van de publieke opinie zouden hebben gestaan.
Maar dankzij dat plan zit de wereld tegenwoordig beter in elkaar en zijn we beter op een wereldregering
voorbereid. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite in samenwerking met de belangrijkste
bankiers verdient de voorkeur boven het streven naar nationale zelfbeschikking uit vorige eeuwen.’ (Daniel
Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie, 2007, blz. 44.)
Inderdaad. Zonder het zwijgen van de media zou het nimmer gelukt zijn. Hoeveel laat men zich betalen om
zijn ziel en de ziel van een volk, van hele volken te verraden? Hoeveel beter de wereld tegenwoordig in
elkaar zit kan iedereen met open ogen zien. En mocht je denken dat als er een samenzwering zou zijn, je dit
zeker via de media zou horen, dan weet je na onderstaande uitspraak van John Swinton voortaan beter.
Swinton was voormalig hoofd van de staf van de New York Times, eens een van Amerika’s meest geliefde
krantenmannen, ook wel ‘de decaan van zijn beroep’ genoemd. In 1953 vroeg men hem een toast uit te
brengen voor de New York Press Club. Swinton legde toen een monumentale verklaring af, die voor velen
verbijsterend en onthutsend was:
‘Intellectuele hoeren’
‘Er is op dit moment van de wereldgeschiedenis in Amerika niet zoiets als een
onafhankelijke pers. Jullie weten het en ik weet het. Niemand van jullie durft zijn
oprechte mening op te schrijven. En als je dit zou doen, weet je bij voorbaat dat
het nimmer in druk zou verschijnen.
Ik word wekelijks betaald om mijn oprechte mening buiten de krant te houden
waaraan ik verbonden ben. Anderen onder jullie worden betaald met gelijke
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salarissen voor gelijke dingen en zou er iemand van jullie zo dwaas zijn om toch zijn oprechte mening naar
voren te brengen, dan kan hij naar een andere baan gaan zoeken.
Als ik mijzelf zou toestaan mijn oprechte mening in een artikel in mijn krant te publiceren, zou ik binnen 24
uur ontslagen zijn. De bezigheden van de journalisten bestaan eruit om de waarheid te vernietigen, grondig
te liegen, te corrumperen, kwaad te spreken, te kruipen voor de mammon, en zijn land en loopbaan te
verkopen voor zijn dagelijks brood. Jullie weten het en ik weet het en hoe dwaas is het dan te toasten op een
onafhankelijke pers? Wij zijn het gereedschap en de vazallen van rijke mensen achter de schermen. We zijn
dansende marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, mogelijkheden en levens
zijn eigendom van andere mensen. Wij zijn intellectuele hoeren.’
(Bron:‘Operation Vampire Killer 2000. American Police Action Plan for stopping World Government Rule,
Patnwo, P.O. Box 8787, Phoenix, Arizona 85066.)
Gelukkig zijn er nog moedige journalisten en radio- en televisiezenders die riskante zaken durven aan te
pakken. In Nederland bijvoorbeeld Zembla, Brandpunt, Tegenlicht, Radar en Argusoog en in België Canvas,
om er maar enkele te noemen. Maar ze zijn in de minderheid.
Professor David Griffin, vechter voor openheid en vooral voor onze openmindness...!
9/11: Spot en hoon voor Ray Griffin
Emeritus hoogleraar filosofie en theologie David Ray Griffin kreeg heel wat te
verduren. Zijn boeken over 9/11, waarin hij met talloze bronnen laat zien dat veel
richting een ‘inside job’ wijst, genieten grote belangstelling. Steeds meer vragen
werden (en worden) erover gesteld. Reden toentertijd voor de regering-Bush om aan onderzoekers van het
NIST (Nationaal Instituut van Standaards en Technologie) en andere onderzoekers opdracht te geven om
alles wat er rond 9/11 heeft plaatsgevonden eens grondig uit te zoeken.
11 September, onderzoek naar de feiten. Een uiterst gedegen boek dat door
weinigen is gelezen en op zijn waarde geschat. (klik voor het boek in pdf op de
illustratie!)
Nadat de uit ruim driehonderd leden bestaande 9/11 Commissie haar Final
Reports of the Federal Building and Fire Investigation of the World Trade Center
Disaster heeft gepubliceerd, lijkt de kwestie 9/11 afgesloten. Immers, dit rapport
bevestigt volledig de officiële versie van de regering over de vliegtuigcrashes en
de daardoor veroorzaakte branden en ineenstorting van de Twin Towers en
Gebouw 7. De mainstreammedia hebben deze conclusie gretig overgenomen.
Ray Griffin echter, toont in zijn nauwelijks geciteerde boek Debunking 9/11
Debunking (2007) iets heel anders aan.
De reeds genoemde 9/11 Commissie was al vanaf de oprichting niet onpartijdig,
omdat president G.W. Bush de voormalige minister van buitenlandse zaken,
Henri Kissinger, tot voorzitter had benoemd. Kissinger is een bekend spindoctor,
lid van de CFR en Trilaterale Commissie, trouwe bezoeker van de Bilderbergconferenties, bevriend met
onder andere Rockefeller, Rothschild en Soros. Hij onderhoudt nauwe banden met de regering van Israël.
Een partijdige voorzitter dus, die door velen gewantrouwd wordt. Maar dat gold ook voor de NISTCommissie. Vanuit het NIST lopen vele spinnendraden naar het Witte Huis. Het NIST is namelijk een
instituut dat onder het ministerie van handel valt. Al op de eerste pagina van het NIST-rapport wordt de
naam van Carlos Gutierrez vermeld, die minister van handel was onder G.W. Bush. Tevens zijn alle
directeuren van het NIST door Bush aangesteld. Een uiterst dubieuze zaak. (Griffin, 2007, blz. 143 e.v.)
Ray Griffin, bekend om zijn integriteit, werd bespot en gehoond door hen die slechts de officiële versie
aanvaarden. De media gaven nauwelijks aandacht aan zijn nieuwste conclusies.
Bovendien dringt het maar nauwelijks tot de media door dat natuurkundige Steve Jones reeds aantoonde
dat de Twin Towers en Gebouw 7 van het World Trade Center zijn ingestort door het gebruik van explosieve
stoffen en dat specifiek onderzoek restanten van het uiterst brandbare termiet, dat onder andere gebruikt
wordt in brandbommen, heeft aangetoond. (‘Why indeed did the World Trade Center Buildings Completely
Collapse?’, in:Journal of 9/11 studies 3 (september 2006).
Daarnaast zijn er veel betrouwbare verslagen van brandweerlieden en architecten. (Zie de website
www.wijwordenwakker.org over 9/11.) Maar al te gemakkelijk worden degenen die een diepgaand
onderzoek doen naar de toedracht van 9/11 afgeschilderd als samenzweringstheoretici of misleide
waarheidszoekers. Een psychologisch mechanisme om een andere waarheid niet onder ogen te hoeven
zien. Een mechanisme dat echter meer en meer doorzien wordt door wakkere mensen.
De Protocollen. Is er dan toch sprake van een samenzwering?
Tegenwoordig zijn nogal wat onderzoekers het erover eens dat de beruchte Protocollen van de Wijzen van
Zion (bestaande uit 24 zogeheten protocollen) niet mogen worden toegeschreven aan een groep Joodse
mensen.
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De Protocollen zagen rond 1903 het licht. Ze zouden via de Rus Sergej Nilus in
handen zijn gespeeld van de tsaar om een esoterische groep aan zijn hof
(waaronder Papus) verdacht te maken. Maar de tsaar vond het een verachtelijk
stuk en Nilus viel in ongenade. Pas door de mystieke filosoof Vladimir Solojov
kregen de Protocollen meer aandacht in zijn boek Korte vertelling over de
antichrist. De suggestie dat de Protocollen afkomstig zouden zijn van ‘Het
Internationale Joodse Congres te Bazel’ (1897) is onjuist gebleken, omdat we
inmiddels weten dat de oorsprong ervan ouder is en zeker terugreikt tot eind
18de eeuw. (Zie deel 4 van deze Nieuwsbrief.)
Sommige auteurs denken dat een belangrijk deel van de Protocollen
geïnspireerd is op de satire Dialogen in de hel tussen Machiavelli en
Montesquieu van de Franse schrijver Maurice Joly, die bevriend was met Victor
Hugo en een hekel had aan Napoleon III. (Uit de dialogen blijkt overigens geen
enkele relatie tot de Joden.) Na publicatie van zijn satirisch pamflet belandde Joly
in het gevang. In de oude publicaties is er geen eensluidende visie over de
oorsprong van de Protocollen, wel over de manier waarop ze uiteindelijk via Nilus in handen zijn gekomen
van de Russische tsaar. Meer onderzoek daarover zou wenselijk zijn.
In Latijns-Amerika, een aantal Europese landen en zeker in de Arabische wereld, worden de Protocollen nog
steeds als antisemitische propaganda verspreid. Vooral in Spanje is het antisemitisme nog diepgeworteld.
Ook in onze tijd verschijnen er studies over de Protocollen en ook in onze tijd lopen de meningen erover
sterk uiteen. Van satire tot een duivels stuk, van een antisemitisch pamflet tot een explosief stuk, waarin stap
voor stap de machtsgreep over de wereld beschreven wordt, geïnspireerd door de Talmoed Babylonica.
Hoe het ook zij, als je de Protocollen leest, is er een blauwdruk te vinden voor een nieuwe wereldorde, de
knechting van de mens en de overname van de macht over de wereld, het instellen van een
‘bovengouvernementele regering’ (wereldregering), de vernietiging van het christendom en het aanstellen
van een wereldvorst (koning), die afkomstig zou zijn uit het geslacht van David en die deze wereld in de
nabije toekomst zal regeren. Er wordt gesproken over een samenzwering die chaos en anarchie zal
verspreiden, regimes zal omverwerpen, zal infiltreren in geheime genootschappen (zoals de vrijmetselarij) en
ten slotte een absolute greep naar de macht zal doen als de chaos tot een climax is gekomen.
De anonieme schrijvers, die ondertekenen met ‘de Afgevaardigden van Sion van de 33ste graad’ (wat doet
denken aan een mogelijk Schotse vrijmetselaarsgraad), stellen dat zij hele volken ‘hebben laten handelen in
overeenstemming met een politiek plan, dat niemand in de afgelopen eeuwen zelfs maar vermoed heeft’.
De Protocollen kunnen mijns inziens niet zomaar afgedaan worden als satire. Daarvoor bevatten ze te veel
ernstige aangelegenheden en zijn ze te consistent. Volgens sommige onderzoekers ligt de oorsprong ervan
in het ideeëngoed van Adam Weishaupt, oprichter van de Orde der Illuminaten (1776) en in het beruchte
Testament van Satan, dat in de 19de eeuw zou zijn uitgewerkt door logebroeders van de Schotse rite, zoals
de Italiaan Giuseppe Mazzini en de Amerikaanse generaal Albert Pike.
Uit het Testament van Satan spreekt ook het streven naar wereldmacht en omverwerping van alle staten en
godsdiensten. Volgens andere onderzoekers zouden er lijnen zijn naar geheime diensten en geheime
genootschappen, waar weer anderen op hun beurt radicaal een streep doorhalen. Om kort te gaan, over de
Protocollen is het laatste woord nog niet gezegd.
‘Duivels complot’ en genociden
De Joodse auteur Henry Makow, die de concentratiekampen meemaakte, neemt de Protocollen zeer
serieus. Hij is van mening dat ze ook door het Joodse volk diepgaand bestudeerd zouden moeten worden,
omdat dit volk gegijzeld en gemanipuleerd wordt door de opstellers van de Protocollen. Ook meent Makow
dat de steeds terugkerende beschuldiging van antisemitisme als men over de Protocollen publiceert, wordt
aangewend om de mensheid af te leiden ‘van een duivels complot’. En degenen die bijvoorbeeld kritische
vragen stellen over Israël (speciaal over de regering) krijgen vaak te maken met de ADL (Anti Defamation
League).
De ADL komt onmiddellijk in het geweer als er in haar ogen ook maar het geringste spoortje aanwezig zou
kunnen zijn van antisemitisme. Daarbij wordt nauwelijks beseft dat er oprechte Joodse en niet-Joodse
auteurs zijn, die Joodse mensen die een afschuwelijk lijden doormaakten (en vaak nog doormaken) een
warm hart toedragen, maar wel graag kritisch willen blijven ten aanzien van de verborgen macht achter het
wereldtoneel, die tot diverse lobby’s reikt, ook tot Joodse. Deze auteurs willen ook kritisch blijven ten
aanzien van de Palestijnse kwestie, in het besef dat het zionistisch streven voor veel leed zorgde en zorgt
onder de Palestijnse bevolking. Degenen die echter een genuanceerd onderscheid maken tussen het
politiek-religieuze streven naar een (Bijbels) Groot-Israël, dat onder meer tot uitdrukking komt in het
zionisme, krijgen maar al te vaak te horen dat ook zij verkapte antisemieten zijn. Duidelijk is dat zo’n
generaliserende benadering een poging is iedere kritische visie te breken. Ongetwijfeld zullen er
onderzoekers zijn die niet oprecht zoeken naar de waarheid en die zich laten leiden door antisemitische
motieven.
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Het indringende boek van Dries van Agt over de rücksichtloze onderdrukking van het
Palestijnse volk, is recht vanuit zijn hart geschreven. Hoe kan het dat ook bij hem zó
laat pas het Liefdeslicht ging schijnen over deze kwestie..?
Alleen een oprechte houding om elkaar werkelijk te willen begrijpen, een houding van
respect voor elkanders visie en vanuit de erkenning dat wij allen broers en zussen zijn,
voortgekomen uit dezelfde levensboom, kan wellicht bijdragen tot een oplossing voor
deze uiterst emotioneel geladen kwesties.
Zij die zich willen verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van het zionisme en van de
staat Israel, kan ik verwijzen naar boeken als Een schreeuw om recht van Dries van
Agt, The Case against Israel van de Joodse auteur Micheal Neumann, wiens familie
zeer onder het nazisme heeft geleden, Zionism in the Age of the Dictators van de
Joodse auteur Lenni Brenner en In lood gegoten. Israel en de tragedie van de Joodse
staat van Sus van Elsen. Dialoog bereikt eindeloos meer dan het genadeloos neersabelen van kritische
visies. Waarom durft men niet openlijk heikele kwesties te bespreken zonder emotionele geladenheid of
wantrouwen? Moeilijke en gevoelige zaken mogen niet vermeden worden vanwege een traumatisch
verleden, waar overigens vele volken aan lijden. Denk aan de miljoenen christenen die in communistisch
Rusland vlak vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden door de bolsjewieken, de
aanhangers van het ideeëngoed van Lenin, en aan de talloze slachtoffers van dictator Stalin.
Mao Stalin
Denk ook aan de moord op miljoenen zigeuners, homofielen en andersdenkenden door de nazi’s. Of aan de
zeventig miljoen (!) mensen die in China vermoord werden door het schrikbewind van Mao Zedong, die naar
absolute wereldheerschappij streefde. (Lees het indrukwekkende boek van Jung Chang en Jon Halliday,
Mao, het onbekende verhaal). Denk aan de Armeense genocide, aan de miljoenen indianen die door
Amerikaanse kolonisten werden vermoord, aan de miljoenen slachtoffers van slavernij en kolonialisme, aan
de miljoenen ‘ketters’ en andersdenkenden die massaal werden afgeslacht ten tijde van de kruistochten
(katharen, christenen en moslims bijvoorbeeld). Bijna ieder volk heeft wel vorm van genocide meegemaakt.
Het allerbelangrijkste is dat we durven te onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.
Begrijpelijk taboe
Er heerst nog steeds een groot taboe om vrijelijk over de Protocollen te spreken,
zonder verwijten of beschimpingen naar het hoofd geslingerd te krijgen. Alsof er een
afweermechanisme is opgebouwd om te voorkomen dat men wel eens tot een geheel
andere visie zou kunnen komen dan de meest geldende. Uiteraard is het taboe
begrijpelijk als je beseft dat Hitler, Alfred Rozenberg en Goebbels de Protocollen
aangrepen om een virulent antisemitisme aan te wakkeren, dat rechtstreeks tot de
Holocaust van miljoenen Joden heeft geleid. Toch zou in een echte democratie een
discussie op basis van objectief onderzoek en argumenten moeten kunnen
plaatsvinden. Zo’n discussie zou heel wat vooroordelen kunnen wegnemen en zicht
geven op wat er zich eventueel achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt.
Mogelijk komen de Protocollen werkelijk voort uit de koker van een machtselite die
achter de schermen werkt. Voor sommigen een hypothese, voor anderen een werkelijkheid, voor weer
anderen pure onzin. Wie echter de Protocollen wil afdoen als een grap, dient te beseffen dat het dan wel om
een uiterst lugubere grap gaat, waar maar heel weinig mensen om kunnen lachen.
De cover van het oorspronkelijk boek van William Cooper: 'Behold a pale horse'.
Ernstige waarschuwingen van William Cooper en William Carr
Milton William Cooper, voormalig luchtmachtpiloot van een bommenwerper, commandant van een
onderzeeër en getuige van door de geheime diensten gemaakte Ufo’s, bekleedde een vooraanstaande
positie bij de geheime dienst van de marine en had toegang tot vele (staats)geheimen. Hij had gediend in
Vietnam en was diverse keren onderscheiden vanwege zijn staat van dienst.Toen zijn geweten begon te
knagen bij het lezen van onthutsende informatie die hem onder ogen kwam en hij die informatie openbaar
wilde maken, werd hij tweemaal met de dood bedreigd. Tijdens een zogenaamd auto-ongeluk verloor hij een
been. Uiteindelijk werd hij vermoord. Door al hetgeen hij had doorgemaakt, was hij een spiritueel mens,
geworden, een christen. In zijn boek Behold a pale horse legt hij de structuur van de nieuwe wereldorde
bloot, waarin de wereldregering de elektronica inzet om de mens tot slaaf te maken en mind control toe te
passen. (Duitse vertaling: Die Apokalyptischen Reiter, 20024, blz. 435-442.)
De titel van zijn boek ontleende hij aan hoofdstuk 6 van het Boek Openbaring, waar de vier apocalyptische
ruiters worden besproken in de eindtijd. Het is fascinerend om te weten dat The Council on Foreign
Relations (CFR) als logo voor haar tijdschrift Foreign Affairs het ‘witte paard’ heeft. De CFR werd in 1921
opgericht door David Rockefeller en Brzezinski en wordt door hoogleraar geschiedenis Caroll Quigley en
hoogleraar economie Antony Sutton een geheim genootschap genoemd. (Worden Wij Wakker?, 20074, blz.
blz. 86-87.) Volgens het Boek Openbaring wordt het ‘witte paard’ in verband gebracht met het ‘overal’
brengen van zogenaamde vrede, die in werkelijkheid ‘overal’ oorlog teweegbrengt. In het logo staat onder
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het witte paard het Latijnse woord ‘ubique’, dat ‘overal’ betekent. Bij de ingang van het VN-gebouw kan men
overigens ook een ruiter te paard zien.
In zijn boek 1984 beschrijft George Orwell, pseudoniem voor Eric Blair, die een tijd bij de politie in Birma
heeft gewerkt, het Ministerie van Waarheid (Miniwa): ‘Het was een geweldig bouwwerk’ waar ‘de drie leuzen
van de Partij waren uitgehouwen in de witte gevel: Oorlog is Vrede. Vrijheid is Slavernij. Onwetendheid is
Kracht’. (2005, blz. 9-10).
William Cooper vlak voor zijn dood, gefotografeerd op zijn ranch.
William Cooper waarschuwde vlak voor zijn dood de wereld nog eens ernstig voor de
buitengewone gevaren die ons boven het hoofd hangen. ‘De waarheid te leren en
daarnaar handelen, is in dit tijdsgewricht de enige manier om te overleven.’ (20024,
blz. 13) Over De Protocollen van de Wijzen van Sion schrijft hij: ‘Ieder aspect van dit
plan ter onderwerping van de wereld is sindsdien werkelijkheid geworden, waardoor
de authenticiteit van de samenzwering bevestigd wordt.’ (20024, blz. 323.’) Omdat in
Duitsland de openbaarmaking van de Protocollen strafbaar is, werden deze niet in de
Duitse editie van Coopers boek opgenomen. Een andere topfiguur uit de marine,
eveneens vaak onderscheiden, is William Guy Carr (1895-1959). Reeds in het begin
van de 20ste eeuw, vlak voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog,
waarschuwde hij de wereld voor een kwaadaardige internationale samenzwering, die
via drie wereldoorlogen de macht over de wereld wilde verkrijgen en gesteund werd door de media.
Stap voor stap, na gedegen onderzoek en talloze ontmoetingen (tot in de hoogste kringen) ontdekte hij het
hele plan van de nieuwe wereldorde (een term die al in zijn tijd bekend was), wat hem tot verbijsterende
conclusies bracht. Een boosaardige groep mensen, verbonden met satanische praktijken en
genootschappen, heeft een greep naar de wereldheerschappij gepland en wil absoluut een wereldregering
instellen. Al op twaalfjarige leeftijd poogden ‘communistische missionarissen’ hem te hersenspoelen met de
leer van de bolsjewieken, maar volgens zijn zeggen, werd dit verhinderd door ‘zijn open geest’.
Carr was christen en wilde (net als Cooper) zijn hele verdere leven wijden aan het onthullen van de plannen
van de samenzweerders. Zijn boeken Satan the Prince of the World (1878), Irish and English Freemasons
and their Foreign Brothers (1878), Pawns in the Game (1958) en The Red Fog over America (over hoe
zowel communisme als kapitalisme het doel van de NWO dienen), laten overduidelijk een reeds lang
geplande samenzwering zien. En ook de Protocollen komen herhaaldelijk aan
bod in zijn werk, al was hij niet volledig op de hoogte van de ouderdom ervan.
Uiteraard dienen zijn boeken gezien te worden tegen de achtergronden van toen.
Maar de essentie die hij toont, is buitengewoon ernstig.
Er wordt wel degelijk samengezworen
In mijn boek Het huis op de rots gebouwd wordt de internationale samenzwering
uiteengezet, voorzien van vele bronnen (2010, blz. 123 t/m 193) Er wordt wel
degelijk samengezworen, maar niemand durft het te zeggen. None Dare Call it
Conspiracy luidt de titel van het boek van Gary Allen en Larry Abraham,
geschreven in 1971, toen Sutton zich nog het hoofd brak over de beroerde
situatie in de wereld. Van dit boek werden in enkele maanden meer dan één
miljoen exemplaren verkocht. Nog geen jaar later, meer dan vier miljoen…
Het glad-glanzende imago van Berhard kreeg door de Lockheed-affaire zijn
eerste deuk. Inmiddels blijkt deze man verantwoordelijk voor een erfenis aan ergernis. De
Bilderbergconferenties, die door hem werden geïnitieerd vlak na de Tweede W.O., zijn één van de
schimmige erfenissen. Nauwkeurig zetten de auteurs de macht van het establishment en de daarmee
verbonden organisaties en een aantal ‘insiders’ uiteen, onder wie superrijke internationale bankiers, zoals
J.P. Morgan, Rockefeller, Rothschild, Warburg, Kuhn, Loeb, Schiff, Baruch, Morgenthau en Ryan, die
verkiezingen financieren en de werkelijke macht achter de regeringen vormen. Een aantal bekende
internationale organisaties passeert de revue, maar ook komen de contacten van prins Bernhard (een van
de belangrijkste oprichters van de Bilderbergclub) met bankiers als Rockefeller en Rothschild (vanwege
Royal Dutch Shell) en met de geheime dienst ter sprake. Kortom, het verhaal hoe de superrijken der aarde
streven naar een nieuwe wereldorde, een wereldregering, een wereldleger en een wereldreligie.
Het boek beschrijft het bedrog, de fraude, de talloze manipulaties en leugens om de mens tot slaaf te maken
en ook de methodes om degenen die dit doorhebben aan te pakken. Dit alles voorzien van uitstekend
bronnenmateriaal en een register. Een boek dat een einde maakt aan de idee dat de geschiedenis bestaat
uit een reeks van oncontroleerbare en ‘toevallige’ gebeurtenissen. Een oplawaai dus aan de gevestigde
geschiedwetenschap, wat de meeste historici natuurlijk zeer onaangenaam zullen vinden en wat de
zogenaamde samenzweringstheorie waarschijnlijk weer eens goed zullen hekelen..
Regeren bankiers de wereld?
‘Bankers are the Dictators of the West’ luidde een artikel van Robert Fisk in The Independent (10 december
2011). Hij stelt dat de banken en ratingbureaus de dictators van het Westen zijn, die menen dat landen hun
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bezit zijn, zoals ook dictators in de Arabische wereld [die meestal door de Westerse machtselite zijn
aangesteld] dit vinden. Stephen Lendman publiceerde op 16 december 2011 op de website van
Globalresearch een scherp artikel onder de titel ‘Bankers Rule the World: The Network of Global Corporate
Control’.
Onze wereldeconomie lijkt inderdaad in handen te zijn van de grote bedrijven en
de topbankiers, die vervlochten zijn met het internationale militaire apparaat. Het
militair-industrieel complex is als een moloch, die genadeloos mensenkinderen
verslindt en badend in weelde en vetzucht al degenen vertrapt die te dicht in zijn
buurt komen.Transnationale giganten vertrappen iedereen die zich niet buigt voor
hun gewelddadige reuzenvoeten. Ze bepalen de politiek en zorgen ervoor dat ze
de campagnes van presidentskandidaten volledig in hun hand hebben. Ze
plukken, pakken en persen uit. Hongerige geesten die nimmer genoeg hebben.
Niet zomaar fulmineerde Jezus tegen de mammon (de geldduivel) en dreef hij verontwaardigd de
geldwisselaars de tempel uit. (Johannes 2:13-15) Men kan niet God dienen en tegelijk de mammon.
(Mattheüs 6:24) In mijn boek Tussen Licht en duisternis heb ik de macht van het bedrijfsleven en de banken,
verbonden met het militaire apparaat, beschreven in de vorm van een verhaal vanuit het perspectief van de
dieren. (2005, blz. 269-291)
Topbankiers, presidenten van het internationale bedrijfsleven en de (super)commandanten van het militaire
apparaat kennen elkaar allemaal. Ze werken samen en ontmoeten elkaar regelmatig in geheime
genootschappen of loges. Zij die gewetensbezwaren krijgen en een klacht indienen, worden brodeloos,
bedreigd, krijgen een ‘ongeluk’ of worden geestelijk kapotgemaakt. Tenzij ze ‘zwijggeld’ aanvaarden. De
Dikke Van Dale zegt over ‘samenzweringstheorie’: ‘theorie, opvatting dat bepaalde ontwikkelingen op
sociaal, politiek, economisch gebied het gevolg zijn van een grootscheepse samenzwering’. En bij het
woordje ‘samenzwering’ wordt naast ‘het samenzweren’ de betekenis gegeven van ‘complot, geheim
verbond tot het plegen van een aanslag op een persoon of op het staatsgezag’. Maar dat de staat wel eens
een aanslag op de burger zou kunnen plegen, komt velen als irrationeel, ondenkbaar en verwerpelijk voor.
Duistere kracht achter de troon
‘Er is iets achter de troon, dat groter is dan de koning zelf,’ zei de Engelse staatsman Sir William Pitt in een
toespraak tot The House of Lords in 1770. ‘De wereld wordt geregeerd door geheel andere personen dan
verondersteld wordt door degenen die niet achter de coulissen staan,’ aldus Benjamin Disraëli, eerste
minister van Engeland, in zijn in 1844 gepubliceerde boek Coningsby, or the New Generation.
James J. Saxon, belast met het beheer van het muntstelsel onder president John F. Kennedy, lag al enige
tijd overhoop met de machtige Federal Reserve Board. Saxon was een groot ijveraar voor ruimere
investeringen en een grotere bevoegdheid van banken die geen deel uitmaken van het Federal Reserve
System om geld uit te lenen. Bovendien had Saxon besloten dat die banken zowel staatsobligaties als
gemeenteobligaties konden uitgeven om de dominante positie van de Federal Reserve Banks te
verzwakken. Maar daar dacht de Federal Reserve anders over. In een commentaar op 12 november 1963
aan de universiteit van Columbia, tien dagen voordat hij vermoord werd, zou president J.F. Kennedy gezegd
hebben: ‘Het belangrijke ambt van de president is gebruikt voor het smeden van een complot om de vrijheid
van Amerika te vernietigen, en nog voordat ik het ambt neerleg, moet ik de burgers over deze benarde
toestand informeren.’ Wie stonden hier achter de coulissen? (Messing, 2010, blz. 147 t/m 149)
Waarom de mainstreammedia hier nauwelijks of niet over publiceren? Lees de eerder genoemde uitspraak
van John Swinton er nog maar eens op na. Wat zeggen trouwens de Protocollen over de media?
De media en de Protocollen
‘De moderne staten hebben een grote scheppende kracht in hun handen: de pers. De taak van de pers is te
wijzen op de noodzakelijke eisen, de klachten van het volk kenbaar te maken en ontevredenheid te wekken
en tot uitsdrukking te brengen. De pers is de belichaming van de vrijheid van het woord. Maar de regeringen
hebben zich die macht van de pers nog niet ten nutte weten te maken en dus is ze in onze handen gevallen.
Daardoor hebben we invloed verkregen, ofschoon wezelf op de achtergrond
blijven. Dankzij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, hoewel
dit ons stromen bloed en tranen heeft gekost.
Uit: Protocol 2
‘De regeringen moeten gedwongen worden te handelen volgens ons
geconcipieerde plan, dat zijn doel nadert, waarbij de indruk gewekt moet worden
dat de publieke opinie erachter staat. Daar zorgt de “grootmacht” pers voor, die
op enkele uitzonderingen na, waarmee we geen rekening hoeven te houden, al
geheel in onze handen is.’
Uit: Protocol 7
‘Met de pers zullen we op de volgende wijze te werk gaan.Wat is de taak van de
huidige pers? Ze dient ertoe, de hartstochten van de mensen te doen oplaaien of
de zelfzuchtige meningsverschillen tussen de partijen te bevorderen, wat
noodzakelijk is voor ons doel. (…)
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We zullen de publiciteitsmiddelen, die thans nog veel geld kosten, door middel van censuur tot een bron van
inkomsten voor onze staat maken. We zullen een speciale zegelbelasting opleggen bij de oprichting van
kranten en drukkerijen, waaborgsommen eisen om zo onze regering te vrijwaren van iedere aanval van de
pers. Mochten we toch worden aangevallen, dan zullen we zonder genade geldboetes opleggen.
Maatregelen als (zegel)belastingen, waarborgsommen en geldboetes (…) zullen de regering enorme
ionkomsten opleveren. (…)
Onthoud, dat onder de kranten die ons aanvallen er ook zullen zijn die door ons zijn opgericht, maar zij
zullen uitsluitend die punten aanpakken, die wijzelf willen veranderen. Geen enkel bericht zal openbaar
worden gemaakt zonder onze zeggenschap. In feite gebeurt dit al, aangezien het nieuws uit alle delen van
de wereld bij een klein aantal persagentschappen berust. Deze agentschappen zullen volledig in ons bezit
komen en slechts dat nieuws publiceren dat wij toestaan. (…)
Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende richtingen behoren. De ene krant zal aristocratisch zijn, de
andere republikeins, revolutionair, ja, zelfs anarchistisch, uiteraard zolang de staatsregelingen onveranderd
blijven. Zoals de Indiase god Vishnu, zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand zich
uitstrekt naar de harteklop van welke openbare mening dan ook. Met iedere versnelde hartslag zullen ze de
openbare mening leiden in de richting van onze doelstellingen, want een opgewonden mens verliest al gauw
het vermogen tot logisch redeneren en valt gemakkelijk ten prooi aan elke vorm van beïnvloeding. Deze
dwazen, die veronderstellen de mening te reproduceren van hun partijblad, geven in feite ónze mening weer
of in ieder geval de mening waarvan wij willen dat zij die ook hebben. Ze denken dat ze hun partijblad
volgen, maar volgen in feite de vlag die wij voor hen laten wapperen.’
Protocol 12
Schokkende gegevens over de media
Wie een diepgaand onderzoek doet in wiens handen de media zijn, zal schrikbarende ontdekkingen doen.
Lees bijvoorbeeld het boek van de bekende publicist Kevin MacDonald ‘The Culture of Critique’ ), waarin hij
aantoont hoe groot de joodse invloed op de media is. (20022, het voorwoord) MacDonald kan op geen
enkele wijze beticht worden van antisemitisme. Integendeel. In diverse publicaties spreekt hij lovend over het
Joodse volk en zijn genialiteit. Zo was hij aanvankelijk volstrekt niet op de hoogte van de macht van
bepaalde lobby’s, die trouwens ook talloze Joodse mensen ontgaat…
De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu,
die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te
verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij
volledig buiten beschouwing..!
MacDonald onderzoekt gewoon de feiten. Hoe die geïnterpreteerd worden, is
een tweede. Hij laat zien in wiens handen bepaalde kranten, tijdschriften, radioen tv-stations, drukkerijen, uitgevershuizen, enzovoort zijn, zoals de New York
Times, New York Post, New York World, Washington Post, Philadelphia Inquirer,
Random House, Walt Disney, Hollywood, Wall Street Journal, NBC, ABC en dat er vele (dwars)verbindingen
zijn met talloze netwerken, commissies (b.v. de CFR en de Trilaterale Commissie), geheime
genootschappen (zoals de Ronde Tafel), banken, enzovoort.
Lees hier over de media in Nederland…
In De ware geschiedenis van de Bilderberg-Conferentie wijdt Daniel Estulin een heel hoofdstuk aan
‘journalistieke hoeren’, die, in dienst van de mediamagnaten, informatie gecensureerd beschrijven, zoals de
Washington Post, Newsweek, Time, Wall Street Journal en The Economist. (2007, blz. 40-51) Ook John J.
Mearsheimer en Stephen M. Walt schrijven hierover (zij het op een andere wijze) in hun boek De Israëllobby
(2007, m.n. blz. 217-224), waardoor ze prompt werden beschuldigd van antisemitisme. De nieuwste tendens
is trouwens, dat degenen die onderscheid maken tussen judaïsme (het joodse geloof) en zionisme (politiekreligieuze ideologie die wortelt in bepaalde Bijbelse visies en naar een ‘Groot-Israël’ streeft, dat zich uitstrekt
tot over de grenzen van bepaalde landen in het Midden-Oosten) ook beschuldigd worden van antisemitisme.
In ‘Zionism in the Age of the Dictators‘ van Lenni Brenner lezen we: ‘Als antizionistische Jood is de
auteur eraan gewend beschuldigd te worden dat antizionisme gelijkstaat met antisemitisme en
“Joodse zelfhaat”.‘ (1983, het voorwoord) Brenner beschrijft herhaaldelijk dat zionisme en kritiek op de
staat Israël volstrekt niets te maken hebben met antisemitisme. Dat woorden als antisemitisme en antisemiet
vaak misbruikt worden tegen hen die kritiek hebben op het zionisme, is eerder een poging om deze mensen
monddood te maken dan een genuanceerde poging om helderheid te krijgen op begrippen als zionisme,
judaïsme en antisemitisme. Er zijn bovendien minstens tweehonderdvijftig miljoen mensen die Arabisch
spreken, een Semitische taal. Daarvan spreekt zo’n twee procent Hebreeuws, de bewoners van Israël.
(Dries van Agt, Een schreeuw om recht, 20092 ,blz. 259)
Ongetwijfeld zal er bij een aantal auteurs die over het zionisme schrijven een antisemitische mentaliteit
meespelen, maar men mag dit zeker niet generaliseren. Zo schreven Mearsheimer en Walt naar aanleiding
van hun onderzoek naar ‘de Israëllobby’: ‘Het is dus onjuist – en verwerpelijk – om te zeggen dat Joden of
pro-Israëlische krachten de media beheersen en bepalen wat die media over Israël beweren.’ (blz.217)
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Tegelijkertijd ontkennen ze niet dat er een grote invloed van de Israëllobby en andere lobby’s uitgaat op
bijvoorbeeld de media.
Een ander Joods geluid
Een groeiend aantal mensen is aan het wakker worden en krijgt door hoe een en ander in elkaar steekt, ook
binnen Joodse kringen. Steeds meer klinkt er ‘een ander Joods geluid’ en horen we van protesten van
Joodse burgers in Israël. Zo protesteerden tienduizenden tegen ultraorthodoxe Joden, de zogeheten
charedische Joden of charedim, die bijvoorbeeld het achtjarige meisje Na’ama Margolese uit Beit Shemesh
bespuwden omdat ze niet kuis gekleed zou zijn. De charedim is een groep van tussen de vijfhonderduizend
tot een miljoen leden, die zichzelf als de ‘zuivere joden’ beschouwen. Ze gaan gekleed in lange zwarte
jassen en hebben afhangende pijpenkrullen, die onder een zwarte hoed uitsteken. Overal in Israël willen ze
hun invloed doen gelden door een streng orthodoxe uitleg van de Talmoed.
Scheiding van de seksen in het openbaar vervoer is een van de maatregelen die
ze voor heel Israël zouden willen invoeren. Maar tienduizenden in Israël eisen
gelijkheid voor mannen en vrouwen in het openbaar vervoer en klagen iedere
vorm van discriminatie aan. Hun aantal groeit. Vele Israëli’s staan trouwens een
vreedzame relatie voor tussen hen en de Palestijnen. Ze zoeken naar andere
oplossingen dan gebiedsuitbreiding en geweld, dat alleen maar met meer geweld
beantwoord wordt en dat met zich meebrengt dat er wederzijds een
beschuldigende vinger wordt uitgestoken. Demonstraties voor vrede in Israël of
protesten tegen de regering krijgen niet veel aandacht in de media. Net zo min
als militairen die dienst weigeren, wat in Israël gelijkstaat met landverraad.
Zij die bereid zijn dieper na te denken, beseffen dat alleen verdraagzaamheid,
geweldloosheid, coöperatie, respect en het loslaten van dogma’s oplossingen
kunnen zijn voor de grote problemen van de Palestijnen. Kritiek dient niet bij voorbaat gezien te worden als
een aanval of als een poging antisemitisme aan te wakkeren.
Verzwegen Joodse auteurs
Joodse auteurs als de politicoloog Norman G. Finkelstein, die de Holocaust overleefde en onder andere De
drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis en De
Holocaustindustrie schreef, mag Israël niet meer in.
Zo ondervindt ook de Joodse historicus Ilan Pappé problemen, en waren de Israëlische regering en de
ultraorthodoxe Joden de inmiddels overleden godsdienstwetenschapper en internationaal voorvechter van
de mensenrechten, Israël Shahak, die in Jeruzalem woonde, liever kwijt dan rijk. Ook linguïst en filosoof
Noam Chomsky kreeg ook felle kritiek toen hij het in zijn boek De wereld na 11 september opnam voor de
Palestijnen en scherpe kritiek gaf op de bezetting van Palestijns gebied. Hij sprak van ‘een zeer wrede
bezetting’, een bezetting die ‘extra hardvochtig’ is (20042, blz. 27).
De Britse Joodse historicus Tony Judt werd grootgebracht in een gezin van ‘linkse zionisten’. Maar na de
Zesdaagse Oorlog ( juni 1967) maakt hij een crisis door. Hij krijgt gewetensproblemen met betrekking tot het
zionisme en geeft scherpe kritiek op de staat Israël (niet op de Joodse mensen zelf) en schrijft in The New
York Review of Books (2003) dat Israël onderweg is naar een ‘agressief, onverdraagzame, fanatiek
godsdienstige, etnische staat’. Er brak een harde tijd aan voor Tony Judt. Toen Richard Goldstone zijn
kritisch rapport uitbracht over het gewelddadige optreden van Israël in de grote Gaza-oorlog (dec. 2008),
werd hij niet alleen belemmerd in zijn onderzoek, maar zou hij later zijn gegevens ‘bijstellen’, waarschijnlijk
onder zware druk.
Tony Judt
Ook Henry Makow laat zijn kritische stem op velerlei wijzen horen. Musicus, componist en auteur Gilad
Atzmon schreef vanuit zijn Joodse achtergrond een moedig boek, The Wandering Who? A Study of Jewish
Identity Politics. Hieruit blijkt dat de auteur goed op de hoogste is van het verschil tussen zionisme en
judaïsme. Hij waagt het op te komen voor het Palestijnse volk, wat hem veel kritiek opleverde, onder andere
van de bekende Israëlische criticus Alan Dershowitz, die ook regelmatig Finkelstein heftig attaqueert.
Atzmon heeft veel te melden in zijn boek. Over het Joodse geloof, de staat Israël en de economie.
Bovengenoemde auteurs en vele anderen lieten zich kritisch over een aantal zaken uit. Omdat ze Joods zijn
kunnen ze natuurlijk niet van antisemitisme beschuldigd worden, maar lijden ze volgens degenen die hen
beschuldigen aan ‘zelfhaat’. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist zij die oprechte kritiek geven en van
‘zelfhaat’ beschuldigd worden, een grote liefde hebben voor het Joodse volk en zich diep teleurgesteld
voelen omdat ze nauwelijks gehoord worden? Zelfs koningen luisterden vroeger naar hun hofnar, die soms
scherpe kritiek gaf, zij het humoristisch, ironisch, soms zelfs spottend.
WikiLeaks anders bekeken
En natuurlijk was er in 2011 nog steeds WikiLeaks, dat een wereld opende van ongeweten contacten tussen
de top van de wereld, dat ons informeerde over de ‘dubbelspraak’ binnen de machtselite en over de
achterklap en kleingeestigheid waarvan zij zich soms bedient. We kregen veel informatie over talloze
beschamende zaken op het gebied van politiek, media, economie, oorlogsvoering, enzovoort. Hierover
hebben de mainstreammedia wel uitgebreid informatie gegeven.

Nieuwsbrief 146 – 25 februari 2012 – pag. 51

Ook vernamen we de laatste berichten over Bradley Manning, die al achttien maanden onder
mensonwaardige omstandigheden in de gevangenis zit, verdacht van het doorgeven van honderdduizenden
vertrouwelijke documenten aan WikiLeaks-leider Julian Assange, die nu zelf gevaar loopt veroordeeld te
worden. In het boek ‘Inside WikiLeaks. My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous
Website‘ wordt door computerwetenschapper Daniel Domscheit-Berg, voormalig spreekbuis van WikiLeaks,
een en ander blootgelegd.
Een belangrijk boek, dat veel nog onbekende informatie geeft.
Verbazingwekkend is dat na al de uitgelekte ‘Cables’ alles gewoon weer
doorgaat als voorheen. Slijt het geheugen van veel mensen onder
invloed van chemtrails, gifstoffen in voedsel, medicijnen en vaccins? Of
lijden we gewoon collectief aan geheugenverlies door de overstelpende
overvloed aan informatie en desinformatie?
Olieramp in de Golf van Mexico
De olieramp in de Golf van Mexico in 2010, veroorzaakt door onverantwoorde olieboringen door British
Petroleum (BP), waarbij tijdens een boring op vijfduizend voet diepte het olieplatform Deepwater Horizon
explodeerde, behoort tot de grootste olieramp aller tijden en overtreft die van de Exxon Valdez in Alaska in
1989. Zesentachtig dagen achtereen stroomden miljoenen liters olie per dag weg.
Zo’n zesduizend km kust werd vervuild. Miljoenen vissen, vele dolfijnen, meer dan honderdduizend vogels
en duizenden zeldzame zeeschildpadden vonden een afschuwelijke dood. Zee- en landflora liepen zeer
ernstige schade op. Talloze vissers raakten brodeloos, het toerisme kwam tot stilstand. De criminele
olieboring veroorzaakte een milieuramp van ongekende omvang en bedreigt tot op heden zelfs de warme
golfstroom in de oceanen. De vervuiling in de zee werd ‘bestreden’ met de zwaar giftige chemicaliën corexit
9500 en 9527A (in Europa ten strengste verboden), waardoor de olie in drabbige slierten naar de bodem
zakte, zodat satellieten de vervuiling niet meer konden zien. Daarnaast werden miljoenen liters olie op het
water gewoon in brand gestoken, waardoor vooral de lucht enorm vervuilde en vergiftigd werd.
Inmiddels moeten we maar aannemen dat het grote gat in de zeebodem (in een aardplaat) sinds de derde
week van september 2011 afgesloten zou zijn door het dubieuze bedrijf Halliburton, waar mensen als
Cheney en Bush aandelen in hebben. Zeer veel methaangas kwam vrij en heeft zich vermengd met de
chemicaliën. Menigeen betwijfelt overigens, of het gat wel echt volledig dicht is. Oceanologen en toxicologen
zijn van mening dat deze ramp jaren (mogelijk decennia) dramatische gevolgen zal hebben voor het milieu.
Meer dan honderdduizend schadeclaims zijn intussen ingediend en driehonderdvijftig advocaten zijn
dagelijks aan het werk. Inmiddels gaan in hetzelfde gebied de boringen alweer gewoon door, ondanks de
harde maatregelen die Obama had aangekondigd met betrekking tot olieboringen. Obama liet zich niet veel
later fotograferen in het zwaar vervuilde zeegebied, om zo te laten zien dat er geen gevaar meer was. ‘Geen
gevaar voor de volksgezondheid’ klinkt de standaardformule over de hele wereld als er ergens een
(chemische) ramp heeft plaatsgevonden.
Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere
Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)
De grote olie- en gasmaatschappijen in Amerika en Europa zoeken hongerig naar
nieuwe energiebronnen en zijn in Amerika al begonnen met het zeer riskante
exploiteren van schaliegas. Ook in Europa zijn er serieuze plannen om schaliegas
aan te boren. Nederland is ook al druk bezig met onderzoek hiernaar.
Waar gaat de volgende milieuramp plaatsvinden? In het uiterst kwetsbare Antarctica,
waar naar olie en gas geboord wordt? Of tegelijkertijd in vele landen? Na de
verzakkingen en lichte aardbevingen, veroorzaakt door jarenlange kolen-, gas- en
oliewinningen, worden door de overheid nog steeds de schitterende mogelijkheden
van de nulpuntenergie (Tesla) en andere methoden genegeerd. Het draait allemaal
om geld, geld en nog eens geld. De Mammon heeft overal zijn machines, marionetten en monsters.
Zware aardbevingen. Een nucleair drama. Stormen en overstromingen
In 2011 waren er ook veel aardbevingen. Een aantal wordt niet eens meer in de media vermeld.
Christchurch (Nieuw-Zeeland) schudde en beefde op 22 februari en nog lang daarna. Op 11 maart was er
een immense aardbeving in Japan, gevolgd door een vernietigende tsunami.
Tegelijkertijd werd een nucleair drama van ongekende omvang zichtbaar in Fukushima en omgeving.
Gesmolten kernreactoren, hoge straling (o.a. van cesium), die gemeten werd en wordt, tot in Europa,
Australië, Canada en Amerika toe, ja, in heel de wereld. Veel informatie wordt verborgen achter een nucleair
rookgordijn. En het drama is nog lang niet opgelost.
De talloze nabevingen zorgden niet alleen voor veel schrik, maar sinds Fukushima heeft het leven in Japan
een immense oplawaai gekregen, die maar moeilijk lijkt te herstellen en voor generaties gevolgen heeft. Net
als bij de olieramp in de Golf van Mexico worden vele soorten kanker al zichtbaar. Op internet circuleren
berichten dat Haarp er wel eens iets mee te maken zou kunnen hebben. Na de rampzalige aardbeving en
tsunami teisterde niet veel later de tyfoon Talas hele delen van Japan. De Japanse regering zoekt al naar
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mogelijkheden om een Japanse technopolis te bouwen in een niet-aardbevingsgevoelig gebied van India.
Turkije bleef ook niet gespaard en werd eveneens door aardbevingen opgeschrikt (o.a. 23 oktober jl.).
HAARP-installatie in Alaska. Een van de vele, vele puzzelstukjes in het grote
donkere-krachten-kiekeboespel
Tsunami Japan
Vele orkanen (Irene in de VS) en (tropische) stormen joegen in 2011 over de
wereld. In België dreef in Hasselt een zware regenstorm het Pukkelpopfestival
uiteen, wat dramatische gevolgen had. Talloze overstromingen spoelden grote
delen land weg: in China, Pakistan, Rio de Janeiro, Queensland (Australië),
Thailand, de Filipijnen. Tienduizenden doden en gewonden. Honderdduizenden
daklozen. De schade ten gevolge van alleen al de aardbevingen (Fukushima uitgezonderd): 350 miljard
dollar. Bijna twee keer zoveel als in 2010. De aarde roerde zich ook begin 2012. Een aardbeving in Japan (7
op de schaal van Richter), modderstromen bij de Fuji-eilanden, een aardbeving in Sumatra (gelukkig met
niet al te grote gevolgen), bosbranden in Chili, een hittegolf in Australië, overstromingen in Nederland en
België, hevige sneeuwval in de Alpengebieden, overstromingen, modderstromen en stormen in vele landen.
Zou het niet helpen als we met zijn allen het geestelijk klimaat verbeteren?
Hongersnood
Hongersnood in Somalië deed honderdduizenden mensen op de vlucht slaan (o.a. richting Kenia), op zoek
naar voedsel, terwijl in het Westen miljoenen tonnen voedsel per jaar worden weggegooid. In Laredo
(Texas) doodde een vrouw haar kinderen en daarna zichzelf omdat ze geen voedselbonnen kreeg. In
Amerika staan dagelijks miljoenen mensen in de rij voor voedsel. Circa 32 miljoen Amerikanen leven al op
voedselbonnen. Maar ook in Europese landen schuiven miljoenen aan voor voedsel (in Engeland b.v.)
Voedselschaarste ligt wereldwijd op de loer. Een wereldwijde hongersnood wordt gevreesd. Maar, zoals
Gandhi eens zei: ‘There is enough for every ones need, not for every ones greed’ (‘Er is genoeg voor ieders
behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’).
Een kleine groep multimiljardairs en miljonairs ontregelt de hele wereld door grenzeloze hebzucht. Steeds
meer mensen worden zich dat bewust. De aarde zou moeiteloos het dubbele aantal mensen kunnen
herbergen. Het probleem is niet een beperkte voedselvoorraad in verhouding tot te veel mensen, maar de
meedogenloze vraatzucht van hen die zich als de ‘sterksten’ opstellen in een door henzelf gecreëerde strijd
om het leven en hun medemensen genadeloos uitbuiten, vaak geïnspireerd door neodarwinistische
principes, die iedere vorm van menselijkheid vertrappen.
Ook presidenten sterven
Half december 2011 stierf Vavlac Havel, toneelschrijver en president van voormalig Tsjecho-Slowakije. Zijn
heftig verzet tegen de communistische overheersing leverde hem jaren van vervolging en gevangenisstraf
op. Regelmatig liet hij een kritisch geluid horen tegen de concentratie van macht van de Europese Unie. Een
zeer gewaardeerd mens en fascinerend schrijver verliet onze aarde.
Eind december 2011 stierf de ‘geliefde leider’ van Noord-Korea, Kim Jong-il, die met ijzeren vuist zijn land
regeerde, het land atoomwapens bezorgde, een leger van meer dan een miljoen mensen financierde, voor
gigantische hongersnoden zorgde en zich als een god liet aanbidden. De dictator kreeg een indrukwekkende
staatsbegrafenis. Overal klonk gehuil en geweeklaag. De vlaggen van de ambassades van de VN hingen
halfstok. Zo doen we dat als een dictator sterft, als een volk zijn ziel verloren heeft en vrijheid kreupel door
de straten gaat. De jeugdige Kim Jong-un, nu al ‘geweldige leider’ genoemd, zal het land verder leiden. Veel
zal er niet veranderen. De ‘geweldige leider’ liet al weten, dat hij slechts 30% van de bevolking nodig heeft
om zijn land te runnen. In de werkkampen zitten al jaren zo’n zeventigduizend christenen opgesloten. Net als
in Afghanistan, Saoedi-Arabië, Somalië en Iran zijn het vooral christenen, maar ook vele anderen, die zwaar
vervolgd worden. Noord-Korea staat op de Amerikaanse lijst van ‘schurkenstaten’ (G.W. Bush). Schurken
vallen eens schurken aan.
Kim Jong-un
In Europa lieten velen een traan om Steve Jobs, een god die voor vele ‘jobs’ zorgde in de wereld van de
computers en het gezicht van Apple was. Een man die een groot vertrouwen had in de elektronica en
computertechnologie. ‘One apple a day keeps the doctor away!’, luidt een oud Engels spreekwoord. Of dit
ook voor de technologische toekomst geldt?
Zonnestormen en scheiding van dimensies
Wat zouden we doen als alle computers, gsm’s, satellieten, besturingssystemen, internet, logistiek, kortom
alle elektronica en elektriciteit zouden uitvallen door een mogelijk immense zonnestorm, die de Nasa rond
midden december 2012 voorziet? Vluchten? Ondergronds gaan wonen, met alle ellende van dien? Of een
stukje land of huisje kopen rondom de magische Bugarach in Zuid-Frankrijk? Wegtrekken naar het
Drakengebergte in Zuid-Afrika? De Belgische klokkenluider Patrick Geryl voorziet dat de door de Nasa
voorzegde superzonnestorm rampzalige gevolgen zal hebben voor de hele planeet (Frontier, 1 november
2011, blz. 27-31). Volgens hem zal niet alleen wereldwijd het elektriciteitsnet vernietigd worden, maar zullen
ook alle kernreactoren smelten en supervulkanen tot uitbarsting komen. Gigantische gevolgen dus die
zouden kunnen samenvallen met de totale ineenstorting van de wereldeconomie, een oorlog met Iran, die
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zou kunnen uitgroeien tot een derde wereldoorlog, waarbij de Olympische Spelen in Londen nog net even
brood en spelen kunnen verschaffen aan een misleide mensheid. Niemand echter kan voorzien of er vóór
die tijd nog iets anders staat te gebeuren. Of bijvoorbeeld een toenemend bewust zíjn van de mens van de
ernst van de wereldsituatie niet een bepalende factor kan zijn, of er niet hulp van buitenaf komt. Of dat er
vóór die tijd een wisseling van dimensies plaatsvindt, waarbij het ‘kaf van het koren gescheiden wordt’, het
onheilzame van het heilzame, het kwade van het goede, en toebereide zielen als ‘wijze maagden’ een
andere dimensie kunnen binnengaan, waarin zich een totaal andere werkelijkheid openbaart, alle dualiteit
verdwenen zal zijn en de essentie van licht en liefde zich volledig openbaren kan.
Voor het geval je nog mocht twijfelen..
Wij zijn in essentie een spiritueel wezen. Waar zouden we naartoe moeten
vluchten, wij, die hier en nu één zijn met het Al?
De machtselite heeft de afgelopen tijd luxueuze ondergrondse steden gebouwd
en vele cruiseschepen zijn reeds door de overheid geconfisqueerd voor het geval
er een ramp uitbreekt. Maar heeft men zich wel eens gerealiseerd dat overleven
in catastrofale omstandigheden een ellendige aangelegenheid kan zijn? Waarom hechten we ons zo aan
wat vergankelijk is en de wortel is van veel lijden? De Boeddha heeft dit in talloze leringen diepgaand
uiteengezet.
Niet hechten aan internet
Zeker, internet vervult momenteel een belangrijke functie in het wakker worden van mensen, al zal dit een
tijdelijk hulpmiddel zijn. Bij goed gebruik kan internet (facebook, twitteren) een doeltreffend middel zijn in de
strijd tegen de dictatuur en de naderende fascistische wereldorde. De machtselite beseft dit maar al te goed.
Daarom hebben diverse overheden vergaande plannen ontwikkeld om internet te censureren of eventueel
uit te schakelen. Een begin hiermee is al gemaakt. In China en een aantal Arabische landen wordt internet al
gecensureerd, maar ook in Amerika. Het zal niet lang meer duren of Europa is aan de beurt. Een dag ‘op
zwart gaan’, zoals Wikipedia en Google half januari deden, is natuurlijk een belangrijk signaal, maar zal de
machtselite niet afschrikken. Onder het mom van ‘terrorisme’ en ‘bedreiging van de democratie’ kunnen heel
wat websites uitgeschakeld worden door wetten die nimmer democratisch tot stand zijn gekomen, maar ons
zogenaamd moeten beschermen. Beschermen tegen wie en tegen wat?
Bewustwording en geweldloos protest laten horen zijn belangrijke signalen, maar tegelijkertijd dienen
gebruikers van internet ook ethisch om te gaan met het verspreiden van
informatie en beelden om onnodige confrontaties te vermijden. Internet is als
extern geheugen van de mens uiteindelijk slechts een flauwe afspiegeling van
het kosmisch geheugen, het ‘levensboek’ of ‘akasha’, waar ieder mens toegang
toe heeft als hij of zij zich op spirituele wijze ontwikkelt. Alle informatie uit
verleden, heden en toekomst wordt volgens precieze wetten van energie en
informatie behouden. Er bestaat een onvernietigbare kosmische bibliotheek,
waar wij als mensheid toegang toe kunnen krijgen als we voldoende ontwaken
aan onze innerlijke geestkracht.
Het zijn de krachten van de duisternis die ons daarvan af willen houden. Als we
internet kunnen zien als een tijdelijk hulpmiddel en intussen de kracht van de
geest ontwikkelen door kwaliteiten als mededogen, vriendelijkheid, geduld,
aandacht, respect voor het leven, uitmondend in de alles doordringende energie
van de liefde, gaan we niet alleen verstandig met internet om, maar vooral met
onszelf. Dit staat niet gelijk met een ‘halfzachte’, maar met een bewuste
levenshouding, die op de juiste tijd de juiste kracht kan manifesteren.
Die kracht reikt uit boven iedere voorspelling of prognose van een mogelijk einde van de wereld op 21
december 2012. Zeker, ooit komt er een einde aan ‘de oude wereld’. Dat was ook wat de Maya’s voorzagen
en in hun complexe kalender vastlegden, door de media zo verkeerd uitgelegd als ‘het einde van de wereld’.
Dat voorzagen ook alle oude volken en dat wisten ook de wijzen uit alle antieke culturen, zoals die van India,
Babylonië, Egypte, Perzië, Griekenland. We verkeren midden in de hevige ‘barensweeën’ van een grote
overgangstijd. Daarover, en over allerlei andere belangrijke zaken, meer in Nieuwsbrief februari deel 2, 3 en
4. (klik hieronder voor 2 en 3)
© Marcel Messing, februari 2012
Moge de geest van al hetgeen geschreven wordt uw hart raken, ook al is het via de digitale weg.
De werkelijke weg voltrekt zich innerlijk.
Marcel Messing
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-eindspel-is-begonnen/
[Marcel Messing] [Worden Wij Wakker?, boek] [visionaire kijk] [2011; terugblik] [Protocollen van de Wijzen
van Zion]
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Syrië: duistere machten in het spel om een nieuwe wereldorde te vestigen
Geplaatst door xandrah op 15 februari 2012
De obsessie van het Westen: ook Syrië in een humanitaire ramp storten
Geplaatst door Mediawerkgroep Syrië ⋅ 15 februari 2012 ⋅
Een exclusieve reportage van de Mediawerkgroep Syrië
MEDIAWERKGROEP SYRIE – 15 februari 2012 –
Gemanipuleerde nieuwsberichten en bedrog bestuurd door o.a. het westen
Leugens, bedrog en manipulaties
Het Westen heeft zich samen met zijn bondgenoten tegen Syrië gekeerd om ook hier een “volledige
overwinning” te behalen (zoals in een uitzending van Arte, op 11/10/2011, gezegd werd over Amerika in
Irak!) Juist door deze samenzwering zijn het zelfbewustzijn en de eenheid van dit volk sterker geworden. In
Syrië groeit het Rijk Gods in mensen van verschillende godsdiensten, op een onvermoede wijze.
Amerika en Israël, gesteund door Europa en de Arabische Liga (met de grootste dictaturen en corrupte
landen als Saoedi-Arabië en Qatar!) zijn vast besloten, hoe dan ook, om Syrië te ontwrichten en aldaar zijn
invloed en macht te doen gelden om ook Iran te treffen. Hiertoe dienen de manipulaties en de leugens van
de media: Syrië zou een verschrikkelijke dictator hebben die zijn eigen volk massaal doodt. Dit wordt nog
dagelijks door toppolitici in de media uitgebraakt
De werkelijkheid tegenover de “nieuwe wereldorde”
Er zijn duistere wereldmachten in het spel die de bevolking in het Midden-Oosten en elders in kleine
confessionele groepen willen verdelen om hen tegen elkaar te laten vechten en zo nieuwe
machtsverhoudingen en een “nieuwe wereldorde” te kunnen vestigen. Dit was en is de “overwinning” van
westerse machten in Irak, Libanon, de Balkan, Afghanistan, Pakistan, Egypte, Libië. Volgens plan had Syrië
samen met Libië moeten “bevrijd” worden. Rusland en China hebben al tweemaal hun veto gesteld. Syrië
wordt verder gesteund door India, Brazilië, Zuid-Afrika… Ze vertegenwoordigen allen samen zowat de helft
van de wereldbevolking.
Westen schuwt geen middelen om Syrië bewust te ontwrichten
Syrië heeft geen schulden en is geen slaaf van het westen, dat inmiddels zelf zijn eigen problemen niet meer
kan oplossen.De mogelijkheid die er voor het westen nog overblijft om het land te ontwrichten is steeds
dodelijker aanslagen plegen. Dit is al maanden duidelijk.
President Bashar al-Assad wordt bewust als dictator neergezet
Sinds april 2011 heeft de internationale pers over Syrië berichten verspreid die steeds meer onrustwekkend
werden: vreedzame betogingen die door het regime bloedig worden onderdrukt, onschuldige burgers die
door soldaten worden beschoten en daarna nog verminkt, ziekenhuispersoneel dat wordt bedreigd, soldaten
die door collega’s worden neergeschoten omdat ze weigeren op hun eigen volk te schieten. President
Bashar al-Assad wordt voorgesteld als een gruwelijke dictator die zo vlug mogelijk samen met kolonel
Khadaffi uit de weg moet geruimd worden. En de christenen worden ervan beschuldigd dit onmenselijk
regime uit eigenbelang nog te steunen.
Het bedrog van eenzijdige berichtgeving door de media
Sinds de laatste maanden van 2011 ben ik in een groep in Syrië. Daar leven en komen mensen vanuit heel
Syrië. Deze berichtgevingen werden er op onbegrip onthaald. Immers, dag na dag, kon men nergens enige
bevestiging verkrijgen van een ‘bloedige onderdrukking van vreedzame betogingen’. Meerdere verhalen die
door de internationale pers al ijverig waren verspreid, worden ontmaskerd. In Banias zouden op 13 april
2011 9 soldaten zijn gedood door het leger omdat ze weigerden op het volk te schieten. Uiteindelijk bleek
een terroristenbende hen gedood te hebben. En de eigenlijke leider ervan is een zekere Khaddam Abdil
Halim, die van 1984 tot 2005 vice-president van Syrië was en de macht wilde grijpen. Toen dit niet lukte is hij
naar Frankrijk gevlucht waar de rode loper voor hem werd uitgerold. Hij krijgt geld en wapens in overvloed
om een revolutie in Syrië te realiseren. Enkele dagen na deze aanslag in Banias lanceert deze man in een
grootse conferentie te Parijs zonder blikken of blozen een oproep “voor democratie in Syrië”!
Wat wij zien en horen op het nieuws is niet de waarheid
De artikelen die de waarheid over de toestand in Syrië onthullen laten de pers niet onberoerd. Toch brengt
dit geschrijf geen echte verandering mee. Er is meer nodig. Daarom wordt het plan opgevat om
onafhankelijke journalisten naar hier te halen.
De waarneming van internationale journalisten
Er is geen volksopstand
In de week van 13 november kwamen een groep van onafhankelijke journalisten en persmensen hiernaar
toe.Welke zijn nu de bevindingen van deze groep journalisten die voor het eerst ter plaatse de toestand
hebben waargenomen?
Er is helemaal geen volksopstand in Syrië tegen de regering of tegen President Bashar al-Assad.
Integendeel. Door buitenland gefinancieerde bendes veroorzaken de dood en verderf, het regime krijgt de
schuld. In alle grote steden en elders zijn er voortdurend massale volksmanifestaties om hem te steunen.
Kleinere protesten vragen zelfs om meer bescherming door het leger.
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Er zijn niet geïdentificeerde terroristische bendes actief die burgers en soldaten doden en die vanuit het
buitenland met geld en gesofistikeerde wapens worden voorzien. De officiële lijst van gedode soldaten en
veiligheidsmensen in oktober 2011 bedroeg 796 en 372 burgers. Iedereen kon de echtheid van de namen
nagaan. Een lijst van honderd burgers, die volgens de internationale media door het leger zouden gedood
zijn, werd grondig onderzocht en bleek echter vals te zijn. Een familie getuigde dat hun zoon vermoord werd
omdat hij weigerde in een protestbetoging op te stappen. De terroristen gaan steeds driester te werk: eerst
doden, daarna doden en verminken, dan eerst martelen, doden en verminken. Ze zijn in het zwart gekleed
en met bedekt gezicht. Sommigen zijn gedrogeerd. Ze gelijken op de doodseskaders die destijds in LatijnsAmerika door de CIA werden ingezet (aldus Webster). Telkens worden de gruwelen uitgebreid gefilmd en
onmiddellijk uitgezonden door Al Jazeera en Al Arabija met valse beschuldigingen aan het adres van het
regime. De terreur wordt bewust gezaaid in opdracht van het Westen, Israël, Saudi-Arabië en Turkije.
Er werd/wordt op die wijze willekeurig terreur gezaaid in grenssteden met Jordanië, Libanon, Turkije, Irak, nl.
in Deraa, Homs, Hama, Idlib, Abou Kamal. Onder die niet geïdentificeerde bendes zijn moslimbroeders en
salafisten uit Afghanistan, Libië, Jordanië. Geld en gesofistikeerde wapens krijgen ze van de VS, Israël,
Saudi-Arabië, Turkije. Bij de terroristen werden ook al wapens gevonden afkomstig van Turkije en Israël met
uitgebreid mediamateriaal. De bedoeling is een burgeroorlog uitlokken in steden op de grens, die door het
leger niet kunnen omsingeld worden. Dit is nog niet gelukt.
President Bashar al-Assad, gruwelijke dictator of juist democratisch?
President Bashar al-Assad heeft de ijzeren dictatuur van zijn vader steeds meer afgebouwd en versoepeld.
Hij heeft het samenleven van alle geloofsgroepen in eenheid, vrede en gelijkheid steeds meer trachten te
bevorderen. Functies worden niet verdeeld volgens iemands geloof maar op grond van loyaliteit aan de
princiepen van deze “lekenstaat”. Onderwijs en ziekenzorg zijn gratis. Iedereen heeft (had) eten, kleren en
een dak boven zijn hoofd. Er is (was) ruimschoots vrijheid van leven en er zijn (waren) nagenoeg geen
armen zoals in het westen. Overigens is Syrië het enige land in de regio dat de massa vluchtelingen uit Irak
heeft opgevangen en hen gelijke rechten heeft gegeven.
‘Stop met liegen en kom hier kijken’
Ziehier enkele kritische vragen die weliswaar onfatsoenlijk zijn volgens de “politiek correcte” en
gemanipuleerde nieuwsberichten van Al Jazeera en consorten. Waarom mag Syrië zijn eigen hervormingen
niet doorvoeren met een president die door de meerderheid van de bevolking geliefd is? Moet Amerika
komen leren hoe respectvol omgaan met betogers? Moet Turkije leren hoe de persvrijheid gerespecteerd
wordt? Moet Saoedi-Arabië lessen komen geven over vrijheid en democratie?
Toen aan de Amerikaan Webster Griffin Tarpley op de genoemde persconferentie door een van de
aanwezige tv-stations nog even gevraagd werd wat hij wil zeggen aan de internationale pers antwoordde hij:
“Stop met liegen en kom hier kijken”.
Daarbij noemde hij een hele reeks tv-stations: Al Jazeera, de internationale woordvoerder van de “nieuwe
wereldorde” in Qatar, Al Arabija, die opereert vanuit Saoudi-Arabië, de verschrikkelijkste theocratie in de
Arabische wereld, Alhurria, uit de as van Irak geboren en verbonden met de VS, CNN, de veteraan van de
Golfoorlog, BBC, France 24… die als papegaaien elkaar napraten.
http://hijleeft.wordpress.com/2012/02/15/syrie-duistere-machten-in-het-spel-om-een-nieuwe-wereldorde-te-vestigen/

[Syrië; beschouwing]

'President Eisenhower sprak drie keer met aliens'
Dwight Eisenhower. ©ANP
De voormalige president van de Verenigde Staten Dwight D. Eisenhower
heeft drie keer een geheime bespreking gehad met buitenaardse wezens.
Dit beweert Timothy Good, een voormalig adviseur van het Pentagon, in
het BBC-programma Opinionated.
De 34ste president van de VS sprak de aliens in 1954 op de Holloman Air
Force base, een afgelegen legerbasis in New Mexico. Eisenhower en enkele hooggeplaatste personen van
de FBI communiceerden met de buitenaardse wezens door middel van 'telepathische berichten', aldus
Good. Volgens de Huffington Post gaan er al jaren geruchten rond over de mysterieuze ontmoetingen, maar
is het dit keer voor het eerst dat een prominent persoon deze bevestigt. Bij de drie besprekingen in New
Mexico zouden echter veel meer getuigen aanwezig zijn geweest.
Eisenhowers treffen met de aliens in februari 1954 vond in het diepste geheim plaats. De buitenwereld kreeg
te horen dat de president op vakantie was in Palm Springs. Timothy Good vertelt dat de aliens een
'Scandinavisch' uiterlijk hadden. In een ondertekend verdrag zouden ze 'Alien Greys' worden genoemd.
(Redactie)
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3181142/2012/02/15/President-Eisenhower-sprak-drie-keermet-aliens.dhtml
[Eisenhower (president) en aliens]
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Wat betekent het vrijmetselaarsgetal 33 voor Ahmadinejad?
Geplaatst door xandrah op 12 februari 2012
Speech Ahmadinejad op 33e verjaardag Islamitische revolutie, toeval?
Ahmadinejad zei in zijn speech ter ere van de 33e verjaardag van de Islamitische Revolutie dat hij
binnen enkele dagen informatie zal onthullen.(zie dit artikel). Is het toeval dat hij dat zei op de 33e
verjaardag?
Het getal 33 is belangrijk in de vrijmetselarij. De 33e graad is de hoogste orde die bereikt kan worden in
deze organisatie die bestaat uit 33 loges. ‘Toevallig’ stond Salomo’s tempel 33 jaar ongeplunderd, David
regeerde 33 jaar en Jezus werd op 33-jarige leeftijd gekruisigd. In de alchemie (natuurfilosofie uit
verschillende culturen) speelt het getal 33 (en 3) ook een grote rol. Het getal 3 vertegenwoordigd 3
elementen of 3 werelden en tevens de esoterische mens. Volgens het meestergetal 33 (zo wordt het getal
genoemd, net als 11 en 22, omdat deze getallen een speciale rol moeten vervullen) en de daarbij behorende
vrijmetselaarsberekeningen vertegenwoordigt 2012 het getal 33. Het
David Flynn liet zien dat bepaalde afstanden tussen belangrijke plaatsen in de wereld gelinkt zijn aan
belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis en misschien ook de toekomst. Opmerkelijk is hoe deze
afstanden en gebeurtenissen vaak terug te vinden zijn in de bijbel.
Isaac newton heeft dit grondig onderzocht maar had toen nog niet de mogelijkheid om het allemaal zo
precies na te meten. In de huidige tijd heeft David Flynn het nog verder onderzocht en nagemeten met
moderne apparatuur. Het is overigens ook zelf na te meten op google earth. >bron
33, ongelovelijk
Als je vanaf het Tempelplein in Jeruzalem een lijn onder 33 graden omhoog trekt, dan kom je exact uit in
Wiltshire, Engeland. De grens van Wiltshire bevindt zich op 1979 zeemijl van het Plein, en volg je de lijn
33,33 geo-minuten verder, dan kom je precies op de andere grens van Wiltshire, 2012 mijl van het
Tempelplein in Jeruzalem. Merk tevens op dat de afstand tussen de ene grens van Wiltshire en de andere
grens, precies 33 mijl is.
De bijbelse profetische getallen 2520, 33 en 2012 komen dus samen in de Avebury Cirkel in Engeland. Zo
zouden de afstanden tot Jeruzalem, resp. 1979-2012 zeemijlen, volgens de bewezen TIJD=AFSTAND regel,
de periode van ‘het laatste uur’ weergeeft, de eindtijd van de mensheid zoals beschreven in de bijbel. >bron
De draak uit Openbaring 12 wijst op 2012.
Vanuit christelijke oogpunt is het jaar 33 het belangrijkste jaar uit de geschiedenis. Jezus vervulde Zijn doel
op Aarde, stierf voor de zonden van de gelovige mensheid en stond weer op uit de dood. ’33′ is dan ook het
centrumpunt van de tijd.
Nemen we de eerdere ’1979′ als één derde van een uur, en ’33′ als ijkpunt, komen we ook op deze manier
uit in het jaar 2012 (33+1979).
In het bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12, wordt gesproken over de draak, de duivel, satan, die uit de
hemel op Aarde gegooid wordt, en 1/3 van de sterren met zich meesleept. Iedereen is het er over eens dat
het hier niet om letterlijke sterren gaat. Figuurlijk gezien wordt bij sterren meestal gedacht aan gevallen
engelen.
Het sterrenbeeld Draak, of Draconis, is het grootste sterrenbeeld aan het Noordelijk Halfrond. Flynn raakte
geinteresseerd in de 1/3 van de sterren en bedacht dat er mogelijk nog een andere betekenis voor zou
kunnen zijn. Hij nam de omloop of ‘processie’ van de Aarde rondom het sterrenbeeld Draconis, en bemerkte
tot zijn verbazing dat deze perfekt rond de staart van de Draak verloopt. >bron
Ahmadinejad wegbereider van de mahdi die in 2012 zou komen
Ahmadinejad, die dolgraag Israël van de kaart wil vegen, maakt er geen geheim van dat hij in 2012 de mahdi
(islamitische messias) verwacht. Hij ziet zichzelf als de wegbereider voor de mahdi. De Islam leert dat deze
mahdi zal komen terwijl er een gigantische oorlog aan de gang is (Gog-Magog).
bronnen: www.wordwakkerwereld.nl, www.wikipedia.nl
,
[getallenleer] [occultisme; getallen] [mahdi] [vrijmetselarij en getallen] [33 getal] [Ahmadinejad en getallen]
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Amsberg en Rutte één pot nat
Webredactie, 14 februari 2012
Wie het op dit moment direct of indirect nog opneemt voor de schobbejak - om niet te zeggen 'schoft' - Lippe,
is niet alleen een politieke non-valeur maar - wat wellicht erger is - een machiavellist van het zuiverste water.
Wij zijn langzamerhand gaan inzien wat voor vlees we met die Rutte in de kuip hebben: een man die niets
begrepen heeft van de koninklijke onschendbaarheid - hij maakt er dan zoiets van dat je een koningin niet op
haar gezicht mag slaan of in haar kuiten of zo mag knijpen of dat zo'n mens geen zonde kan doen of niet
gearresteerd mag worden of weten wij veel hoe mijnheer het adagium 'la personne du roi est inviolable'
interpreteerd. De grootste waanzin die hij terzake debiteert is wel dat het befaamde grondwetsartkel over de
onschendaarheid de macht van de koning versterkt in plaats van opgeheven heeft.
De Nederlandse democratie functioneert bar slecht, al moet onmiddellijk worden toegegeven dat er sinds
Thorbecke slechts brekebenen premier waren, die terugdeinsden voor de vloeken van Willem III, de grote
bek van Wilhelmina, het voortdurende gehuilebalk van Juliana en de stuitende arrogantie van Amsberg, dat
alles nog afgezien van de kwaliteit der volksvertegenwoordigers, die als knipmessen buigen voor 'majesteit'
en andere 'hoogheden' en dol gelukkig zijn wanneer die aangeklede poppen hun een genadig knikje toe
werpen. Sjonge, denk je dan, wat is onze democratie toch tot een lachertje verworden, een reeks
toneelstukjes zonder enige wezenlijk betekenis, ook al kan die publieke collaborateur Tjeenk Willink ons nog
zozeer vermanen 'zuinig op onze instituties te zijn'. Wil de man ook de pijnbank, de paus, de Inquisitie en het
Heilge Roomse Rijk der Duitse natie in de oude luister terugbrengen?
Nog niet zo lang geleden was er een episode, waarin onze staatshoofdelijke familie niet alleen zoals nu
bespottelijke, vermakelijke(?) - en dure -toneelstukjes opvoerde maar ook en vooral huisvesting - plus de
rest - verleende aan een Hitleriaan en SS-er, een 'Schnösel' (Zijl 230 , leugenaar -'liegen als Lippe'- , fantast,
wegpiraat, geldmaniak, rokkenjager, smeerlap, militarist en wapenhandelaar, een schande voor de familie
en ons land, die eindelijk in 1975 tegen de lamp was gelopen. De bangerik - er zijn andere, duidelijker
qualificaties in omloop - Den Uyl durfde een parlementaire enquete - voorstel van D66 - niet aan,
doodsbenauwd als hij was dat de monarchie dan zou sneuvelen, wat toen kennelijk het ergste leek wat een
land kon overkomen. Trouwens, zo dacht menigeen, wanneer die Lippe bij hoog en laag zweert dat 'er niets
aan de hand is' en een Van Riel (VVD) beweert dat Lippe altijd op zijn woord dient geloofd te worden, waar
maken we ons dan eigenlijk druk over?
in alle geval durfde Den Uyl een parlementaire enquete niet aan. Al lang vóór 2012 zeiden we dat die
domoor beter de geschiedenis haar gang had kunnen laten gaan. Nu kroop de held in zijn schulp voor de
dreiging van moeder Lippe dat zij en haar oudste dochter die haar goddelijk staatshoofd-toekomst in
gruzelementen zag vallen als de troon kapseisde, zouden vertrekken. Op 26 april 1976 droeg die laatste
dame uitdagend en zelfs provocerend een opvallende witte anjer op haar jas (id.. 159). Het zou goed zijjn
wanneer ze ook tijdig tegen de lamp loopt.
Nadat het parlementaire onderzoek dus was afgevoerd, verscheen er een variant aan de hemel in de vorm
van een ongevaarlijker want onmachtiger commissie van drie wijze mannen, Donner, Holtrop en Peschar,
die nooit van die gevaarlijke voorstellen zou los laten, welke misschien wel een proclamatie van een
republiek tot gevolg zouden kunnen hebben. Want - zo was de mensheid hier te lande jarenlang
voorgehouden- Nederland kan niet zonder een erfelijk staatshoofd, als die geen nakomeling is van een
aantal beruchte sujetten. Bovendien liet de misdadiger zelf weten wél mee te zullen werken aan zo' n
commissie, al kon hij niet zeggen of hij alles nog wist. Hij leed de laatste tijd erg aan geheugen-zwakte, wat
in dit soort gevallen wel vaker voorkomt. Maar hij zou wel zijn best doen, de goeierd.In elk geval was deze
'middenweg' voor Den Uyl een ultieme poging om de schoft buiten het gevang te houden. Voor wie erin
geïnteresseerd mocht zijn: bij Lippe is tot zijn dood in 2004 nimmer enige vorm van dementie geconstateerd.
Na een half jaar onderzoek was de commissie in augustus 1976 klaar.
De conclusies waren duidelijk: Mijnheer had volstrekt onaanvaardbare initiatieven ontplooid en zich
toegankelijk getoond voor niet fatsoenlijke aanbiedingen (Kikkert 205). Hij moest al zijn functies afstaan,
zowel bij de krijgsmacht, in het bedrijfsleven als bij alle, culturele en filanthropische organisaties. Het
allerergste vond de militarist Lippe dat hij geen uniform meer mocht dragen. Minister Vredeling is persoonlijk
het rampzalige nieuws aan het paar komen mededelen. Hij was niet alleen de minister van oorlog maar leek
erg geschikt om het tweetal eens flink de les te lezen. Hij had nl. in 1973 met 'moe' en die 'typische mof' een
groteske woordenwisseling gehad. Misschien was het toen ook wel de eerste keer in de parlementaire
geschiedenis geweest dat een minister het staatshoofd eens precies uitlegde wat de koninklijke
onschendbaarheid nu precies inhield, een lesje waarvan de Ruttes van vandaag heel wat kunnen leren.
Vredeling vroeg het paar of het wist 'wat het verschil is tussen uw mening en de mijne? Het verschil is dat ik
beslis en niemand anders'. (Santegoeds 161-2).
Na-filsoferend over de afloop van de Lockheed-affaire, kunnen we nu niet anders concluderen dan dat,
wanneer de eindeloos om eerherstel en zuivering van alle smaad doorzeurende Juliana haar zin had kunnen
doordrijven, het voor geen tegenspraak vatbaar is dat dan een kabinetscrisis en de val van Den Uyl daarvan
het gevolg zouden zijn geweest. Nu mevrouw echter bleef - en dus de PvdA in de regering kon blijven - was
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de familie Lippe 'praktisch veilig' (Kikkert 204). De man van een regerend voorstin komt immers niet in het
gevang, welk soort soort onzin we nu maar zo snel mogelijk uit ons bestel moeten verwijderen. Stel je voor
dat ons vandaag of morgen iets soortgelijks zal overkomen met die Zorregieta, Eulalia, Nicotina, Mabelaria,
of hoe ze ook mogen heten: wie stout geweest is, draait de nor in.
De angst bij Den Uyl dat het op een proces zou kunnen uitdraaien moet zo groot geweest zijn dat hij al in
een vroeg stadium vice-premier Van Agt - we kennen hem: die linkse rakker van tegenwoordig - er op
afstuurde om bij de Procureur-Generaal na te gaan wat de Hoge Raad zou doen met een eventuele
aanklacht tegen Lippe. Ten overvloede werd Van Agt geïnstrueerd dat de regering mordicus tegen een
vervolging van Lippe was. Van Agt kwam met de geruststelende boodschap thuis, dat een proces tegen
Lippe geen geen schijn van kans maakte. Dat heet in een democratische maatschappij scheiding der
machten.
De historicus Aalders die zich zo goed als uitsluitend bezig houdt met het opsporen van de misdaden van de
crimineel Lippe - en nog lang niet klaar is - heeft in zijn onlangs uitgekomen studie 'Het Lockheedschandaal.
Wapenindustrie, smeergeld en corruptie' (Amsterdam 2012) duidelijk gemaakt dat deze niet zijn laatste
hierover kan zijn. Er liggen nog steeds uiterst geheime documenten in de archieven waarvan Amsberg en
Rutte de sleutels beheren. Publicatie wordt pas over 40 jaar overwogen.
We behoeven ons niet bezig te houden met de vraag wie van zulke onzinnige condities de initiatoren
en belanghebbenden zijn geweest.
De verliezers lijken in elk geval de Nederlandse historiografie én de Nedelandse politiek te zijn. Niet alleen is
de kans dat naar het illustere voorbeeld van de grote crimineel een aantal té belastende documenten
voortijdig in het vuur zal verdwijnen maar ook wordt de voortgang van het historisch onderzoek door gebrek
aan bewijsmateriaal ernstig gehinderd. Minstens twee generaties zullen opgroeien met een bewust
gefalsificeerd beeld van de echtgenoot en vader van een Nederlands staatshoofd. De Nederlandse regering
zal zich (inter)nationaal te belachelijk voelen wanneer in die tientallen jaren historici van alle nationaliteiten
studerend in publieke nationale en particuliere collecties opzienbarende vondsten doen die het zich nu al
opdoemende beeld van een nog groter viezerik dan we tot nu toe al hadden, nog eens extra versterken.
Duidelijk zal dan worden dat onze tegenwoordige heftige twijfels over het voldoende wetenschappelijk
karakter en dus waarheidsgehalte van de onderzoekscommissie-Donner uit 1976 juist zijn.
Het was dan ook volledig terecht dat het D66-Kamerlid Pechtold Rutte gevraagd heeft een nader onderzoek
in te stellen. Let wel: D66 vraagt niet om een nieuwe parlementaire enquete, maar om een broodnodig
onderzoek naar de twijfelachtige conclusies van de onderzoekscommissie- Donner. Tot een In het
noodzakeliijke geval van ook een parlementaire enquete moet dan nog dit jaar besloten worden. Opschieten
is de boodschap, want de generatie van de jaren '70 is snel aan het uitsterven.
Van de zich liberaal noemende maar in werkelijkheid aartsreactionaire Rutte wordt verwacht dat hij onze
democratische verworvenheden beschermt tegen de op voordurende uitbreiding van macht, geld en
arrogantie beluste families Amsberg-Lippe en Amsberg-Zorreguieta, vergeet vooral de laatste (Machangulo!)
niet. Maar vooralsnog schijnt de voornaamste interesse van de premier uit te gaan naar het 'sussen-doortoegeven' aan de genoemde uitverkorenen Gods die door Hem regelrecht zijjn aangesteld om te zetelen in
paleizen, daar zich te laten fÃªteren, in grote luxe leven en nooit belasting te betalen en nog veel meer van
die overbodigheden, waarvan ieder normaal mens niet alleen inziet dat ze uit de tijd zijn maar ook dat die
éne familie hier ook nog in staat is om de wetgeving, de uittvoerende macht en kennelijk ook de rechters
naar haar pijpen te kunnen laten dansen.
Het feit dat de premier zich ook in dit geval wéér schikt naar Amsberg is afschuwelijk. Mevrouw denkt
kennelijk dat pappie nog steeds niets te verwijten valt. Daarmee zet zij haar politiek om zich van niemand
ook maar iets aan te trekken, consquent door. Tot het laatste moment wil zij laten voelen dat zij en zij alleen
de baas in ons land is en lak en larie heeft aan de ministeriële verantwoordelikheid. Het is een afschuwelijke
zaak. Rutte, historicus, leerling van Leiden, liberaal en jong, blijkt een even grote verkrachter van de liberaaldemocratische beginselen te zijn als al zijn voorgangers: van Van Hall tot Den Uy toe. Lubbers, Kok en
Balkenende hebben er evenmin iets van terecht gebracht. Van hen was dat te verwachten omdat hun
partijen stervende zijn. Rutte dient ommiddellijk af te treden en ruimte te maken voor een democraat. Ons
voorstel is dan ook om Amsberg en Rutte samen te laten aftreden. Gedeelde smart is halve smart.
Prorepublica.org
[Koninklijk huis en Rutte] [Rutte]
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Overzicht van strijdkrachten, manschappen en militaire middelen rond Iran

[Iran; overzichtskaart strijdkrachten]

CERT: virus sluit op 7 maart computers af van het internet
17 februari 2012
Het (Belgische) computernetwerk wordt bedreigd door een virus dat op 7 maart
tal van computers kan afsluiten van het internet. Dat meldt de federale
overheidsdienst CERT.
Het Computer Emergency Response Team is een team van ICT’ers, dat in staat
is snel te handelen als zich een beveiligingsincident voordoet met computers of computernetwerken. Het
virus waarvoor de dienst waarschuwt, heeft intussen al vier miljoen computers aangetast in meer dan
honderd landen, en volgens het CERT is het waarschijnlijk dat het ook België in zijn greep heeft. Het Cert
kan evenwel de impact van het virus, DNSchanger genaamd, nog niet inschatten.
De dienst vraagt daarom elke computergebruiker in België en omgeving om vóór 7 maart even naar de
website www.dns-ok.be te surfen, om te zien of het virus de computer heeft aangetast en, als dat het geval
is, het te verwijderen. Met één simpele klik op de link kun je al zien of je computer besmet is of niet.
Dat virus komt voort uit de online-fraude van zes Estse hackers, die erin slaagden om miljoenen computers
te kraken en de internetverbinding meteen om te buigen naar gerichte advertentiewebsites. Na twee jaar
onderzoek door de FBI kon de bende worden opgepakt. ‘Momenteel is het gevaar geweken, omdat de FBI
een voorlopige server heeft geïnstalleerd die de impact van het virus ondermijnt’, vertelt Christian Van
Heurck, coördinator van CERT.be. ‘Maar die server verdwijnt op 7 maart. Geïnfecteerde computers
zullen op dat moment geen toegang meer hebben tot het internet.’
Voor tablet-pc’s en smartphones is er naar verluidt geen gevaar.
Bron: Nieuwsblad.be - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[internet; afsluiting] [computervirus]
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Engelse oud aartsbisschop: christenen, wees bereid te sterven voor je geloof
Britse moslim minister pleit voor behoud christendom Europa
Minister Warsi (L) vindt dat Europese christenen weer moeten opkomen voor
hun geloof; koningin Elizabeth benadrukte de grote rol van de Kerk van
Engeland bij het garanderen van de vrijheid van religie.
De voormalige aartsbisschop van Canterbury, Lord George Carey, heeft
gisteren felle kritiek geuit op de toenemende discriminatie van christenen in
zijn land. Tevens riep hij christenen op weer voor hun geloof op te komen,
tegen de secularisatie te strijden en bereid te zijn desnoods te sterven voor hun overtuigingen. Religie is
toenemende mate een hot item aan het worden aan het overkant van de Noordzee. Eergisteren riep nota
bene de eerste Britse vrouwelijke moslim minister Europese christenen op weer pal te staan voor hun geloof,
en gisteren onderstreepte koningin Elizabeth in ongekend krachtige bewoordingen het belang van de Kerk
voor de samenleving. De politieke correctheid en gelijke behandelingswetten in Groot Brittannië zijn veel te
ver doorgeslagen, vindt Lord Carey. 'Een klein groepje secularisten laten zich door niets en niemand
stoppen bij hun pogingen het christendom opzij te schuiven,' zei hij, daarbij wijzend op het feit dat christenen
in rechtbanken steeds vaker gediscrimineerd worden en verboden worden om openlijk voor hun geloof uit te
komen. Carey riep christenen op om zichzelf te verdedigen, net zoals de Anglicanen dat doen in Afrika. 'Voor
hen is hun geloof zo belangrijk dat zij er desnoods voor sterven als het zover komt... Misschien moeten wij
leren meer toegewijd te zijn aan ons geloof, ongeveer zoals jongens opgroeien tot mannen.'
Te ver gegaan met gelijke behandeling
Als voorbeeld van de toenemende discriminatie van christenen noemde hij een stewardess van British
Airways die verboden werd om nog langer haar kettinkje met een kruisje te dragen, en een verpleegster die
werd geschorst omdat ze een patiënt aanbood met haar te bidden. Al in 2009 ontsloeg de Britse
luchtvaartmaatschappij BMI Airlines een christelijke stewardess die weigerde na een vlucht naar Saudi
Arabië de aldaar voor moslimvrouwen verplichte abaya (zwart kleed dat enkel het gezicht vrijlaat) te dragen
en achter haar mannelijke collega's aan te lopen (3). 'Het is aan ons er iets aan te doen. Wij moeten de
geestelijken en de mensen wakker maken en hen aanmoedigen om over hun 'we kunnen er toch niets aan
doen, dit is nu eenmaal het post-christelijke tijdperk' houding heen te stappen,' aldus de voormalige
aartsbisschop. 'We zijn te ver gegaan met onze wetgeving op het gebied van de mensenrechten. Gelijke
behandeling wint het nu iedere keer van (geloofs)vrijheid.' Lord Carey beschuldigde premier David Cameron
en zijn voorganger Tony Blair ervan enkel lippendienst te bewijzen aan het christendom, terwijl ze
ondertussen geregistreerde partnerschappen en het homohuwelijk promoten.
Moslim minister pleit voor behoud christendom
Eergisteren haalde barones Sayeeda Warsi, de eerste vrouwelijke moslim minister in Groot Brittannië, het
nieuws met haar opmerkelijke uitspraak dat Europese christenen weer trots moeten worden op hun geloof
en dat zij weer een grotere rol moeten gaan spelen in de maatschappij.
Wasi, minister zonder portefeuille en vice-voorzitter van de Conservatieve Partij, verzette zich tegen het
'basis misverstand' dat het christendom 'uitgewist' zou moeten worden zodat minderheden zoals homo's zich
welkom kunnen voelen in de maatschappij. Daarbij sprak ze net als Lord Carey de vrees uit dat de Britse
maatschappij wordt gegijzeld door 'militante secularisten'. 'Ik zie het in het Verenigd Koninkrijk en ik zie het in
Europa. Spiritualiteit wordt onderdrukt en God wordt afgewaardeerd.' Ze ging er echter aan voorbij dat het
naast secularisten ook vaak haar eigen geloofsgenoten zijn die eisen dat openlijke tekenen van het
christendom worden verwijderd omdat zij zich erdoor beledigd voelen in hun islamitische geloof.
Christendom moet bij Europa blijven horen - Koningin benadrukt belang geloof
Barones Warsi leidde dinsdag een Britse delegatie die op bezoek was bij de paus in het Vaticaan. Met in
totaal zeven ministers was het de grootste Britse missie naar de 'heilige stoel' ooit. Ze zei dat de Europeanen
hun religieuze erfgoed niet moeten verloochen. 'Het is nodig dat Europa meer vertrouwen stelt in het
christendom... De christelijke fundamenten zouden net zomin uit de ontwikkeling van onze landen moeten
worden gehaald als de torenspitsen uit ons landschap.' Britse christenen en politici reageerden deze week
met ontzetting toen een rechter besloot het eeuwenlange gebruik van het bidden voor een
gemeenteraadsvergadering in het stadje Bideford te verbieden. Op dezelfde dag kregen twee christelijke
pensionhouders nul op het rekest bij hun poging een boete van 4300 euro, die ze moesten betalen omdat ze
een homopaar een kamer hadden geweigerd, ongedaan te maken. (2). Tenslotte besloot koningin Elizabeth
gisteren ook een duit in het zakje te doen. In voor haar doen opmerkelijk felle taal benadrukte ze in een
toespraak voor de leiders van de negen officieel erkende religies in haar land het belang van de Kerk voor
de Britse maatschappij. De rol van de Kerk van Engeland wordt volgens Elizabeth 'verkeerd begrepen en
ondergewaardeerd'. Tevens zei de 85 jarige monarch, die al 60 jaar op de troon zit, dat de Kerk de plicht
heeft om de vrijheid andere geloven te beoefenen te verdedigen, zodat er een 'betere maatschappij' zal
ontstaan. Woordvoerders van Buckingham Palace verklaarden later dat de koningin de zaak niet wilde
politiseren, maar dat haar geloof één van de meest belangrijke zaken in haar leven is. (1) Xander - (1) Daily
Mail, (2) Daily Mail, (3) zTruth (/The Times) - [Engeland en christendom] [moslim minister]
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Republikein Santorum: Obama leidt christenen naar de guillotine
Klik HIER om naar de video te gaan.
Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum waarschuwde vorige week dat president Barack Obama
en andere liberalen de mensen van hun geloof zullen afbrengen, naar een pad dat eindigt bij de guillotine.
Tijdens een campagne evenement in Plano, Texas, merkte de kandidaat op dat Obama een "openlijke
vijandigheid tegenover het geloof" heeft. "Als je ziet wat Links vandaag de dag probeert te doen in
Amerika… Progressieven proberen geloof te stoppen, privatiseren het, verbieden het in het openbaar,
onderdrukken gelovige mensen en proberen hen zwak te maken. Het gaat hierbij om iedereen die gelooft in
de waarde van de joods-christelijke beginselen”, licht Santorum toe.
Hij vervolgt: "Ze nemen je geloof af en verpletteren het. Waarom?
Als je het geloof in Amerika buitensluit, als je vervolgens de pijler van de door God gegeven rechten
verwijdert, is wat overblijft de Franse Revolutie! Wat overblijft is een regering die u rechten geeft. Wat
overblijft is een regering die u zal vertellen WIE je bent, WAT je wilt doen en WANNEER je het zal doen. Wat
er overbleef in Frankrijk was de guillotine".
Santorum gaf toe dat de Verenigde Staten "een lange weg daar naartoe" heeft te gaan, maar als Obama het
voor het zeggen heeft, dan "zijn we op weg in die richting", het besluit van de regering van Obama citerend
om bijna het gehele particuliere ziektekostenverzekeringsbeleid voor gezinsplanning te dekken, met inbegrip
van anticonceptiva. "Nu is het tijd voor Amerika om op te staan en te zeggen, ‘Genoeg’!"
GUILLOTINES CONFIRMED (Rev 20:4)
Tribulation-now.org/2009/10/15/guillotines-confirmed-rev-204/
Is Openbaring 20:4 een fabeltje?
“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen,
die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn
beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet in hun voorhoofd en in hun hand ontvangen hadden;
en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”
Dit bijbelgedeelte is bedoeld om LETTERLIJK te worden geïnterpreteerd en absoluut niet symbolisch!
Moderne guillotines bevestigd - Militair Klokkenluider rapport
Stafsergeant Donnie Boysel, van FORT LEWIS Washington, bevestigt moderne guillotines / training
bij FORT LEWIS
Opmerking: de moderne guillotines zijn hier om alle WETTEN-brekers en NWO-tegenstanders te
onthoofden. Onderstaande bericht wordt daarom steeds actueler.
Stafsergeant / Legeropzichter / Special Operation man op Fort Lewis, onthulde het volgende:
"De guillotines zijn echt en ik zou mijn mannen gaan trainen, mijn peloton, om ze te gebruiken in zeer
geheime operaties op Fort Lewis…. tot je me vertelde, ‘Ze zullen worden gebruikt op je medeAmerikanen onder de komende Martial Law!’''
“Nu zullen hij - en de mannen die hij vertelde over mijn rapport -, over hoe de guillotines zullen worden
gebruikt tegen hun mede-Amerikanen, worden opgepakt en opgejaagd als honden.”
Pamela Schuffert’s live verslag North Carolina, in de zomer van 2008
Ik reed met een bus van Butte Montana naar North Carolina, toen ik een jongeman ontmoette, die gekleed
was in een vol en indrukwekkend legeropzichters uniform. Hij droeg zijn 445 mag geweer en vele messen en
verscheidene telefoons en militaire rugzak en andere toerusting.
Hij vertelde me dat hij een Stafsergeant van FORT LEWIS was! Fort Lewis is waar reeds lange tijd vele
moderne guillotines zijn opgeslagen voor gebruik tijdens de Staat van Beleg.
Ik plaagde hem in eerste instantie en vertelde hem dat ik alles wist over de moderne guillotines in Fort
Lewis. Hij was geschokt! Hij zei: "Hoe wist je dat... Dit is zeer geheime informatie!" Hij gaf toe dat hij een
christen was. Ik vertelde hem dat aan het Amerikaanse leger NIET wordt verteld, waar deze guillotines
werkelijk voor bedoeld zijn. “We dachten dat ze zouden worden gebruikt in Irak of zoiets!" zie hij. Hij vroeg
me om hem meer te vertellen…
Tot slot, boos over hoe zij werden misleid en gehersenspoeld, vertelde hij me, "Ik zal nooit meegaan met
deze NWO agenda! Ik ben een christen, ik zal met mijn mannen in mijn peloton (64) en degenen die ik kan
vertrouwen, die christen zijn, contact opnemen; ik zal hen de waarheid vertellen.
Er is een speciaal ondergronds trainingscentrum waar de guillotines zijn… ons wordt niet toegestaan om
camera’s, mobiele telefoons, etc, mee te nemen, vanwege hoge veiligheid en stilte betreffende deze
guillotines. Ze zijn ongeveer 2 meter hoog, met handbevestigingen en een plaats voor iemand’s hoofd terwijl
zij staan. Wij zouden dummies gaan gebruiken om te oefenen… maar nu weiger ik deze taak en zal ik de
mensen onder me, die ik vertrouw, gaan aanspreken… die niet met deze agenda van de Nieuwe Wereld
Orde akkoord zullen gaan en eruit willen stappen, in plaats van met humvees, wapens en alles waar onze
hand beslag op zal leggen, om deze agenda van de Nieuwe Wereld Orde te bestrijden!”
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Wij scheidden in Indianapolis… ik was verbaasd over het resultaat. Ik moest spoedig meer te weten komen!
Ik belde hem de volgende dag. Hij vertelde me dat hij gesproken had met zijn zus en familie, en dat zij
geschokt waren… zij waren alle militairen… zij vertelden hem: “hoe wist je van deze ‘Staat van Belegagenda’ van de Nieuwe Wereld Orde… het is allemaal hoogst geclassificeerd!?”
Toen hij hen over mij vertelde (ik had hem een exemplaar gegeven van mijn Airman Magazine, met daarin
mijn beroemde USAF vader’s cartoon… (hij was behoorlijk verbaasd en geïmponeerd). Hij vertelde me dat
zijn tante van de USAF mijn naam aan de intelligentiecomputers van de USAF zou voorleggen om te zien,
waar ik me in het zicht van de USAF bevond. Hij vertelde me: “Zij zei: u bent ‘rood gemarkeerd’
(onderworpen aan arrestatie en ondervraging), en door de USAF als bedreiging voor nationale veiligheid
geclassificeerd!” (Ik??? Een bedreiging voor nationale veiligheid??? alleen voor het vertellen van de
waarheid over de komende Staat van Beleg!?)
Deze Army Ranger van het leger vertelde me dat, als hij aan de kant van de Nieuwe Wereld Orde had
gestaan, hij als Army Ranger met de hoogste veiligheidsverklaring en veel Special Ops training
geautoriseerd was, om mij uit de bus te halen en te schieten, met de bedoeling om te doden omdat ik deze
geclassificeerde info wist… of hij kon de meest dichtbijgelegen militaire basis opgeroepen hebben en had
voertuigen laten komen om mij onmiddellijk te arresteren en me weg te brengen voor ondervraging en
vernietiging. Dat is hoe geclassificeerd mijn intern gericht onderzoek en informatie echt is! En gisteren toen
ik hem belde, had hij zelfs nog meer stuitende informatie voor me...
“Ik ben nu op de vlucht… zij proberen me op te pakken… en mijn zus van de USAF ook! Onze loon- en
militaire diensten en bankrekeningen zijn allemaal geblokkeerd… wij hebben nergens meer toegang tot! Zij
arresteren nu de helft van de mensen van mijn peloton… degenen die ik heb gesproken, die besloten om
niet akkoord te gaan met een ‘Staat van Beleg-agenda’ van de Nieuwe Wereld Orde… al hun
betalingsmogelijkheden en bankrekeningen zijn nu ook van hen afgesneden.…. Militaire helikopters en
humvees omsingelen hun huizen… er wordt op hen gelet en één voor één opgepakt… één man in mijn
peloton verdedigde zichzelf toen zij in zijn huis inbraken, schoot vijf militairen neer die hem probeerden mee
te nemen in het proces (sommigen werden gedood) alvorens zij hem konden arresteren! Wij zijn nu op de
vlucht, mijn zus en ik… ook zitten zij achter ons aan …..”
Humvees en helicopters
Op dit moment ben ik actief op de telefoon van Stafsergeant Donnie. Zijn
tante die mijn naam op de computers van de USAF doornam, wordt nu
ondervraagd door de autoriteiten van de USAF. Ik ben er zeker van dat zij op
dit ogenblik eveneens boos op mij zijn! Zij kunnen ook naar mij op zoek zijn op
dit ogenblik…
Laat dit woord aan iedereen uitgaan! Deze moedige militaire mensen betalen
de hoogste prijs, omdat zij zeggen dat zij nooit met deze militaire agenda van
Nieuwe Wereld Orde akkoord zullen gaan om onschuldige mensen te doden en onze grondwet en onze
vrijheden en mensen van geloof en karakter in onze natie te vernietigen. Bid nu voor Stafsergeant Donnie
Boysel en zijn zus, en voor de mensen die opgejaagd worden als honden… om ondervraagd en gedood te
worden! Bid ook voor mij! Ik kan spoedig voor mijn rol in dit militaire schandaal worden opgepakt.
Bid voor de genade van JEZUS om me door dit alles heen te bewaren! Stuur dit brekend nieuws door aan
iedereen op uw e-maillijst! EN NU WEET U HET… DE GUILLOTINES ZIJN ECHT!
Hij vertelde me dat ze overal staan… in Fort Hood, Fort Bragg, Fort Lewis… in alle militaire bases van de
VS, met inbegrip van Duitsland waar hij gestationeerd…
Ja, Europeanen zullen voor hun geloof eveneens onthoofd worden in de Nieuwe Wereld Orde!
Pam Schuffert, auteur, onderzoeksjournalist, spreker, radio/televisie, en christelijke evangelist
Zie ook:
EINDTIJDNIEUWS: Jesse Ventura: FEMA kampen onthuld
EINDTIJDNIEUWS: Alert! De FEMA kampen worden op dit moment ...
EINDTIJDNIEUWS: Gevangenisbox spoorwagons met handboeien ...
Bron: Americanholocaustcoming.blogspot.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[guillotines] [Schuffert, Pamela] [martial law]
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Lizzie Phelan, een moedige en eerlijke journaliste
2 februari, 2012 | Auteur: mr. drs. Bou
Lizzie Phelan (geboren Lizzie Cocker) is een Engelse journaliste die free
lance werkt voor Russia Today en Press TV. Zij werd bekend door haar
eerlijke verslaggeving vanuit Libië, toen dat land werd aangevallen door de
CIA-Al Qaida rebellen, gebombardeerd door de NATO en veroverd door de
corporaties van het “vrije Westen”. Vrijwel alle westerse media noemden
dit gewelddadige ingrijpen in een souverein land een humanitaire missie,
maar Lizzie Phelan zei dat Muammar Gaddafi werd gesteund door vrijwel de hele bevolking en dat hij de
waarheid sprak over de buitenlandse inmenging en Al Qaida. Onlangs bevond Lizzie zich in Syrië en weer is
ze van mening dat de verklaring van de president van Syrië veel dichter bij de waarheid ligt dan wat de
westerse media beweren.
Lizzie is niet alleen mooi, maar ook bijzonder moedig en eerlijk! Op 21 juni 2011 zei ze op Press TV dat de
westerse berichtgeving over Libië niet klopte met de feiten: Libyan majority in support of Gaddafi. Lizzie
was zelf in Libië toen de NATO in augustus 2011 een woonhuis in Zlitan bombardeerde. Daarbij kwamen
ook kinderen om het leven. De NATO aanvaardde geen enkele verantwoordelijkheid voor dit “humanitaire
bombardement”.
Lizzie Phelan witnesses effects of NATO’s “humanitarian intervention” in Zlitan
Bekijk video in groter formaat
Lizzie was een van degenen die zich bevonden in het Rixos hotel toen Tripoli werd veroverd door de Al
Qaida rebellen. Haar website was weg, haar YouTube account eveneens, Lizzie Phelan leek van de
aardbodem verdwenen! Samen met andere onafhankelijke journalisten, waaronder Mahdi Nazemroaya, wist
ze te ontkomen uit Tripoli. Haar getuigenis over wat zich in Libië heeft afgespeeld, is indrukwekkend!
Libya and Imperialism. Klik op de rode balk zodra de video begint!
Bekijk video in groter formaat
Lizzie werkt ook voor Voltaire Netwerk, een website voor onafhankelijke journalistiek. Inmiddels is haar
YouTube kanaal terug en ook heeft ze weer een eigen website. Wat zij zei over de Green Resistance in
Libië blijkt inmiddels bewaarheid. De haat tegen de NATO-NTC is groot en het verzet groeit. Laten we dus
even luisteren naar wat zij zegt over de toestand in Syrië.
Syria Latest 2012 – British Journalist Visits Syria and Speaks about the truth.
Bekijk video in groter formaat
Lizzie Phelan: ‘west tries to create chaos in Syria’
Bekijk video in groter formaat
Lizzie Phelan; ‘Arab League report on Syria flawed’
Bekijk video in groter formaat
Lizzie Phelan:objectivity of reports about Syria is being questioned
Bekijk video in groter formaat
Indepth update (30/01/2012) on Syria from Lizzie Phelan
Bekijk video in groter formaat
Langzaam maar zeker kan ook de MSM niet langer om Lizzie heen. Gisteren werd ze middels Skype
geïnterviewd door de journalist Robert Mackey van de New York Times! Helaas is Skype niet erg scherp,
maar op de website van Lizzie staat een duidelijke verklaring! Dit “kritische” interview ging over haar
afwijkende verslaggeving van de toestand in Libië en Syrië, maar vooral over de vraag hoe een
onafhankelijke journaliste het in haar hoofd haalt om te werken voor Press TV uit Iran en Russia Today uit
Rusland. Deze kanalen hebben immers een politieke agenda! Lizzie legt dan even haarscherp uit hoe het is
gesteld met de politieke agenda van de westerse media. Zij geeft de voorkeur aan de waarheid en ze mag
die spreken van Press TV en RT.
Lizzie Phelan Interview in NY times duurt 35 minuten.
Bron en video: http://www.boublog.nl/02/02/2012/lizzie-phelan-een-moedige-en-eerlijke-journaliste/
[Phelan, journaliste] [journalistiek] [Libië; kritiek]
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Scientology RPF geheim kinderarbeid gevangenkamp in Australië
Today Tonight - Scientology RPF Child Labour Camp (2012-02-14)
Geüpload door ZhentSydney op 13 feb 2012
In het midden van het suburbane Australië staat een geheime instelling, die het label 'vernederend' en
'onmenselijk' draagt, met beschuldigingen van het gevangen houden van kinderen en volwassenen.
In het midden van een rustige buitenwijk is een plek waar kinderen worden gescheiden van hun ouders, en
gedwongen worden om fulltime te werken zonder loon, en in erbarmelijke omstandigheden te leven.
Zij die deze plaats hebben overleefd, zeggen dat ze gehersenspoeld werden, om te geloven dat ze niet
konden vertrekken, en dat ze de voorgeschotelde schokkende behandeling verdienden.
Een jongeman die wist te ontsnappen met de hulp van zijn vader
Shane Kelsey, zegt: "Ik woonde in die garage voor ongeveer anderhalf jaar, misschien twee jaar…"
Shane is nu 21 jaar. Tot iets meer dan een jaar geleden had hij nog nooit het internet gebruikt, tv gekeken of
het nieuws gevolgd.
"Je mag geen andere boeken dan Scientology boeken lezen. Je kunt geen kranten, geen radio, geen films,
niets zien of lezen," zei Shane.
Shane zegt dat hij gevangen werd gehouden en werd klaargestoomd om iedereen te bekijken van de
buitenkant, als zielig, nutteloos en dom.
"Ik leefde in een garage totdat deze werd getroffen door een storm. Mijn moeder werd erg pissig en zei:
'What the hell!'…en zo werd ik verplaatst naar een kast. Het is een kast onder de trap - misschien twee
meter lang en een meter breed”, aldus Shane.
Het ware Australische hoofdkwartier van de ‘Scientology Kerk’ bevindt zich in de voorstad van Sydney,
Dundas. De RPF basis - hetgeen staat voor Rehabilitation Project Force - is de plaats waar Scientologen
naar toe worden gezonden voor straf en training, voor misdaden die de meesten van ons zouden
beschouwen als onbeduidend.
Interviews botweg geweigerd
Meer dan 50 aanvragen voor interviews voor de camera met vertegenwoordigers van de Kerk van
Scientology werden botweg geweigerd!
Men wil dus niet dat mensen weten wat er binnenin het centrum gebeurt, en degenen die daar hebben
‘gewoond’, net als Shane, zeggen dat het net een gevangenis is. Toch staat het middenin een wijk van
Australië.
Mensen zouden met afschuw vervuld worden, als ze wisten wat daar al zo vele jaren gaande is en blijft tot
op de dag van vandaag.
Shane vertelt dat hij moest marcheren, gewoon omdat dit een vorm van discipline was. Hij zag zijn ouders
eens per week.
De kinderen droegen zwarte uniformen, en werden altijd verplicht te rennen, nooit te wandelen. Er was niet
altijd genoeg voedsel, dat de volwassenen overlieten voor de kinderen.
“Zo gauw ik 15 jaar werd, moest ik zeven dagen in de week werken, viertien uur per dag.”
In het najaar van 2010 besloot Adrian Kelsey zijn zoon te redden… Shane en Adrian werden gevolgd
door Scientology 'handhavers'.
Het duurde voor Shane veertien maanden om Scientology af te schudden, de waarheid te ontdekken, over
de echte wereld te leren en zijn verhaal te vertellen.
Shane's verhaal is één van schokkend misbruik, kindermishandeling en het maken van een kind tot een
slaaf.
More stories from Today Tonight
 Tom Cruise 'poisoning plot'
 When Scientology attacks
 Church of Scientology in damage control
Meer over Scientology in Engels én Nederlands: Scamofscientology.nl
Bron en verder lezen: Au.news.yahoo.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[Scientology] [Australië; sekten] [gevangenkampen in Australië]
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Het verdwenen pensioengeld
TRANSCRIPT
00.02 man Ik zal eens even inzoomen op de bossen die ik in de Verenigde Staten bezit als gepensioneerde.
Want PME heeft mijn geld daarin gestopt.
Int. In bomen.
Man ja. In bomen. In Polk County bezitten wij bos. En men dacht dat dat een goeie belegging was. En ik
weet dat niet. Dat is mijn pensioengeld. Ik vind dat raar. Maar…
[leader]
Voiceover De Nederlandse pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas. Daardoor lopen
gepensioneerden nu en in de toekomst een hoop pensioen mis. De afgelopen jaren is er geld door de
overheid uit de pensioenkas gehaald.
Man Dat noemen wij dus in gewone mensentermen diefstal. Ook als die diefstal geaccordeerd wordt door de
Tweede Kamer en door de regering is het nog steeds diefstal.
Voiceover Met de miljarden die wel in de pensioenkas zaten hebben de fondsen risico's genomen door te
beleggen in onder andere aandelen.
Vrouw We hebben daar ook al een aantal jaren voor gewaarschuwd, ook al voor de krediet crisis. Alleen ja
in een periode waarin alles goed gaat en de bomen tot in de hemel groeien is dat een boodschap die
natuurlijk niet erg overkomt.
Voiceover Vakbondsbestuurders die deze beleggingen moesten controleren hadden daar vaak helemaal
geen verstand van.
Man De specifieke kennis die nodig is voor het besturen van een pensioenfonds dat heb ik onderweg
geleerd. En toen ik begon wist ik helemaal niks.
Voiceover De beleggingen van de pensioenfondsen hadden gemiddeld minder opbrengst in vergelijking met
andere beleggers.
Man Als dit private beleggingen waren geweest via een vermogensbeheerder dan had jij bij 20 jaar
onderprestatie van je vermogensbeheerder die vermogensbeheerder natuurlijk al lang aan de kant gezet en
een ander gezocht.
Voiceover Maar dat is onmogelijk. Zeven en een half miljoen Nederlanders zitten verplicht vast in een
pensioenfonds. Door verkeerd beheer missen de pensioenkassen honderden miljarden euro's. Zembla, over
het verdwenen pensioengeld.
[titel] Het verdwenen pensioengeld
Voiceover Een rustige oude dag. Zonder zorgen voor morgen. Genieten van het pensioen. Dit is het beeld
dat pensioenfondsen ons graag voorspiegelen. Maar, dat blijkt voorbij. Veel fondsen hebben nu al te weinig
geld om het beloofde pensioen uit te betalen. En wie nu nog werkt en hoopt op een bepaald pensioen moet
er rekening mee houden dat het aanzienlijk minder kan zijn. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Eind jaren 80. Na decennia pensioensparen zitten de kassen van de pensioenfondsen overvol. De overheid
besluit om voor haar ambtenaren de pensioenpremies te verlagen. Want er zit toch geld genoeg in kas.
Cees de Lange is gepensioneerd hoogleraar. Tevens voorzitter van de bond voor pensioenbelangen.
Int. Er is door de overheid te weinig pensioenpremie betaald.
[titel] C. de Lange, gepensioneerd hoogleraar
De Lange ja
Int. Waarom is dat gebeurd?
De Lange De verleiding was te groot. Kijk als je te maken hebt met het beleggen van een hele grote pot met
geld en bij het ABP praten we over 200 a 240 miljard, heel veel geld, dan is de verleiding heel groot om in
goede tijden als er dus heel veel geld verdiend wordt op de aandelenmarkten om dan halleluja te roepen en
te zeggen nou ja die premie die we dan betalen voor mensen die werken dat kan wel een beetje minder.
Engelen Er is gekort op de premies om ervoor te zorgen dat de loonontwikkeling in Nederland de netto
bestedingen van Nederlandse werknemers op peil bleven en dus ook de binnenlandse bestedingen konden
groeien.
Int. Volgens Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie, is de verlaging van de pensioenpremie gebruikt
om de lonen van de ambtenaren te verhogen.
[titel] E. Engelen, hoogleraar financiële geografie
Engelen En eigenlijk moet je natuurlijk achteraf constateren dat het ontzettend slecht is dat de
pensioenfondsen die lange termijn verplichtingen hebben en die dus eigenlijk ook hun beleggingsbeleid en
hun premiestellingsbeleid moeten aanpassen aan die lange termijn verplichtingen, dat die onderdeel zijn
geworden van macro economische korte termijn besluitvorming.
Voiceover 1986. Onno Ruding is minister van Financiën. Het kabinet Lubbers besluit de pensioenpremie
voor de ambtenaren te verlagen. Daarnaast haalt het kabinet ook nog geld uit de penisoenpot om de
overheidsbegroting rond te krijgen.
De Lange De toenmalige kabinetten Kok en Lubbers die hebben een bedrag in de orde van zo'n 30 miljard
omgerekend in euro's van nu he, zo'n 30 miljard uit het fonds gelicht om 2 dingen te bewerkstelligen. 1 om
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gaten in de begroting van de staat der Nederlanden te dichten. Ten tweede om eh op kosten van toch
mensen die daarvoor eh hun pensioenpremies betaald hadden, grootschalige reorganisaties bij de overheid
te helpen bekostigen.
Voiceover De overheid heeft als werkgever onvoldoende in de penisoenkas gestort maar haalt er ook nog
geld uit. Waarom? We vragen het toenmalige minister van financiën Onno Ruding.
Ruding In de jaren 80 hadden we ook een situatie dat de pensioenpremies hoger waren dan nodig was en
dan is het volkomen normaal dat je in zo'n situatie de pensioenpremies verlaagt en omdat het ook niet nodig
is om meer te betalen dan nodig is want er was een overdekking bij het ABP.
Int. Er zat te veel geld in kas bedoelt u.
Ruding ja nou dan kun je zeggen ja, zou je dan niet nog meer eh reserves moeten creëren, overdekking..
Int. voor de magere jaren om het zo maar te zeggen.
Ruding ja. Maar die eis is terecht, je moet een zekere overdekking hebben boven de 100 procent maar er
zijn grenzen. Je hoeft niet naar 200 of 300 procent te gaan.
voiceover. Om hoeveel geld gaat het? Volgens de rekenkamer zat er in 1992 al 32 miljard gulden te weinig
in de pensioenkas.
Int. Dat is nogal een bedrag. Dat is door de overheid nooit bijgestort. In de kas van het ABP.
Ruding Eh nee. Dat klopt. En dat is natuurlijk een groot bedrag. Maar ehm het bleek ook in de jaren 90 dus
een aantal jaren na de jaren 80 dat de, het ABP en de andere pensioenfondsen in een hele gunstige situatie
zaten, vooral ook door de mooie rendementen die ze maakten. Dus de zaak was in orde.
De Lange Het was geld, ingelegd door gepensioneerden, het was uitgesteld loon. Dus of meneer Ruding
vindt dat het wel of niet genoeg is wat er in de kas zit, dat is natuurlijk voor meneer Ruding geen reden om
zijn hand in die kas te steken. Dat noemen wij dus in gewone mensen termen diefstal. Ook als die diefstal
geaccordeerd wordt door de Tweede Kamer en door de regering, is het nog steeds diefstal.
Ruding We zaten toen met hele grote problemen in de jaren 80.
Int. Qua overheidstekorten bedoelt u.
Ruding Qua overheidstekorten in de eerste helft van de jaren 80 en daarna de daling van de aardgas baten
die men nog wel eens vergeet die enorm was. En we zijn daar, daar uit gekomen maar dan zit je niet in de
situatie dat je zegt nou we gaan eens even nog eens extra grote buffers toestaan
Int. Aan de pensioenfondsen.
Ruding ja aan t pensioenfonds, de ABP van de ambtenaren, dat kost de overheid te veel. Alle goeie dingen
hebben hun grenzen.
Engelen Daar spreekt dus uit dat kortzichtige politici
[titel] E. Engelen, hoogleraar financiële geografie
Engelen he, de electorale cyclus van 4 jaar als het goed gaat, wat dus betekent dat je niet verder kijkt dan,
dan 3 jaar in termen, in beleidstermen, botst hier enorm met de lang termijn verplichtingen van
pensioenfondsen.
voiceover Volgens Ruding zat er dus voldoende geld in het pensioenfonds van de ambtenaren, het ABP.
Ook de pensioenfondsen van het bedrijfsleven hadden veel geld. Ze volgden massaal het voorbeeld van de
overheid. Pensioenpremies werden verlaagd en sterker nog, ook hier werd geld terug gestort naar de
werkgever. De uitholling van de pensioenfondsen gaat door, tot de beurscrisis van 2002.
[tv fragment]
Stem NOS Den Haag.
[titel] Vragenuurtje
Voiceover Dan komt er een Tweede Kamer Debat.
Stem Door de beurscrash zijn de pensioenfondsen veel geld kwijt geraakt en de uitbetaling van de
pensioenen komt in gevaar.
Man De besturen van de fondsen leken maar in 1 ding geïnteresseerd. Zo laag mogelijke pensioenpremies.
En in een situatie van overtollige vermogens is miljarden terug gegeven aan de bedrijven. Wij herinneren
ons bijvoorbeeld het voorbeeld van Unilever dat een miljard gulden terug ontving uit het
ondernemerspensioenfonds van hetzelfde bedrijf.
Rosenmuller Zou u zich niet bij diegenen willen voegen die zeggen ja wat in het verleden naar de
onderneming is gegaan is toch ook in deze wat slechtere periode ook weer redelijk om dat vanuit de
onderneming naar de pensioenfondsen terug te laten vloeien?
08.50 Rutte Onze inzet ook bij de onderhandelingen nu over een nieuw pensioenconvenant met sociale
partners…
Voiceover Toenmalig staatssecretaris Rutte zegt de Kamer toe dat hij de pensioen- en verzekeringskamer
gaat vragen om uit te zoeken hoeveel de overheid en het bedrijfsleven in totaal uit de pensioenfondsen
gehaald hebben. De pensioen- en verzekeringskamer is nu ondergebracht bij de Nederlandse bank.
Int. Heeft u zo'n inventarisatie gemaakt?
[titel] J. Kellerman, directeur pensioenen DNB
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Kellerman Eh nou in ieder geval hebben we niet een inventarisatie gemaakt die heeft uitgemond in een
rapport dat als zodanig naar Rutte is gestuurd.
Int. Oké. Dus dat getal is er niet.
Kellerman Ik kan u nu ook geen getal geven. Nee.
Voiceover Wij hebben dit wel uitgezocht. We hebben een gespecialiseerd onderzoeksbureau gevraagd om
uit te rekenen hoeveel geld er nu in de pensioenpot had gezeten als alle premies normaal betaald waren. Op
dit moment zit er in totaal 750 miljard in de spaarpotten van de pensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt dat
als de premies de afgelopen 20 jaar gewoon doorbetaald waren, er nu 799 miljard meer in de pensioenkas
zou zitten. Wat zou dat betekenen voor de dekkingsgraad? De dekkingsgraad is het bedrag dat de
pensioenfondsen in kas hebben in vergelijking met het totaal dat ze aan pensioenen moeten uitkeren. Per
100 procent heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle verplichtingen na te komen. Onder de 100
procent zit er te weinig in kas en boven de 100 procent is er een buffer om financiële tegenvallers en inflatie
op te vangen. Dit is hoe de gemiddelde dekkingsgraad zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld. In 1989
was de dekkingsgraad 200 procent. Deze daalde naar 104 procent eind 2010. Als alle premies normaal
betaald waren, zou dit zijn gebeurd. Dan was de dekkingsgraad nu 240 procent geweest. Meer dan genoeg
om de gestegen levensverwachting, inflatie en financiële tegenvallers op te vangen.
[titel] E. Engelen, hoogleraar financiële geografie
Engelen Als je ziet dat dat heeft plaatsgevonden en je plaatst dat tegen de achtergrond van de tekorten die
er op dit moment zijn, ja dan is dat natuurlijk gewoon ronduit een schande.
Ruding Nee nee. Eh het enige wat je kunt zeggen is dat ja,
[titel] O. Ruding, oud minister van financiën
Ruding je had ook nog meer als werkgever, overheid aan 't ABP pensioenpremies kunnen afdragen, ja dan
was hun situatie beter geweest. Maar de situatie was verantwoord bij het ABP. Naar mijn mening, toen en
nu. En dat is ook later gebleken. Want in de jaren 90, toen was ik allang weg, bleek dat ook zeer gezond te
zijn, die situatie.
Int. Anno 2010 is de situatie..
Ruding ja akkoord maar luister eens, ja maar dat is wel meer dan 20 jaar later, toen zijn er hele andere
dingen gebeurd daarna.
Int. De vakbonden die zaten daar toch bij, de vakbonden die zijn toch de vertegenwoordigers van de
werknemers in het bestuur van de pensioenfondsen, onder andere bij ABP?
[titel] C. de Lange, gepensioneerd hoogleraar
De Lange Jazeker, nog steeds. Het ABP…
Int. Maar hebben die dan niks tegen die uitholling gedaan?
De Lange nee die hebben niks tegen die uitholling gedaan.
Int. En die hebben niet geprotesteerd?
De Lange Die hebben niet geprotesteerd.
Voiceover Klopt dat? Is er niet geprotesteerd? We vragen he Xander den Uyl, vakbondsbestuurder bij het
ABP.
Int. Hoe hebben jullie als bonden daartegen geprotesteerd?
[titel] X. den Uyl, vakbondsbestuurder ABP
Den Uyl Ehm in woord en in geschrift.
Int. En zijn de deelnemers, tenminste de mensen die betalen voor hun pensioen bij het ABP, daar toen ook
over geïnformeerd?
Den Uyl In zeer ruime mate.
De Lange Nee, dat is natuurlijk nooit gecommuniceerd, als het gaat om communicatie is het ABP een
absoluut dieptepunt in pensioenfondsland.
Den Uyl Ik ben zelf daar vanaf het begin van de jaren 80 bij betrokken geweest. En ik weet ook precies
hoeveel discussies en debatten wij daarover gehad hebben in de vakbeweging.
Int. En is, zijn dat misschien vooral debatten binnen de vakbond geweest dan want ik heb het idee dat
deelnemers zeggen daar wist ik helemaal niks van. Ik was aan t werk. En eh ik, ik was misschien te weinig
met m'n pensioen bezig.
Den Uyl Nou ja de kranten stonden er vol van hoor.
Int. Dus ze hadden het kunnen weten.
Den Uyl Dat weet ik niet. De kranten stonden er vol van. Dan moet je wel de krant lezen natuurlijk.
12.52 voiceover Een pensioen zonder financiële zorgen. Dat lijkt nu een droom. Er zit te weinig geld in de
pensioenpot. Er is te weinig geld binnen gekomen en er is ook veel geld verloren gegaan door risicovolle
beleggingen.
Int. Midden jaren 80 veranderde ook het beleid van de pensioenfondsen om meer te gaan beleggen in de
aandelen. Ze mochten wel wat meer risico's nemen heeft u gezegd.
[titel] O. Ruding, oud minister van Financiën
Ruding Ja nu ik heb toen met name me bemoeid met het ABP en ik heb toen mogelijk gemaakt dat het ABP
dat veel te groot was geworden voor beleggingen alleen in Nederland, dat die ook geleidelijk de mogelijk zou
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krijgen, dat hebben ze gekregen, van beleggen in het buitenland. Dat was vond ik een belangrijke stap. Een
zekere spreiding in het soort beleggingen vond en vind ik ook verantwoord want het was toen praktisch
helemaal in obligaties, vastrentende waarden heet dat, en een stukje in vastgoed, onroerend goed.
Int. En 15 procent aandelen ongeveer.
Ruding ja maar in het begin niks en later hebben we dat dus wat verhoogd. Dat vind ik redelijk.
Den Uyl Aandelen leveren op de lange termijn meer op.
[titel] X. den Uyl, vakbondsbestuurder ABP
Den Uyl En waar het om gaat is dit. We hebben in Nederland een pensioen ambitie en we willen een goed
pensioen, nou verdienen mensen ook. We willen premie betalen, we betalen zo'n 20 procent en mensen
willen eigenlijk ook niet meer betalen he, een dag in de week werken voor je pensioen, vinden we ook
genoeg. Terecht denk ik. Maar dat is met elkaar alleen te financieren bij een behoorlijk rendement. En een
rendement krijg je alleen wanneer je ook wat risico neemt. Beheerst risico, maar je moet wel risico nemen.
Voiceover In het bestuur van een pensioenfonds zitten werkgevers en werknemers. Werknemers worden
vaak door de vakbond vertegenwoordigd. De vraag is, waarom hebben de pensioenfondsen risicovoller dus
meer in aandelen belegd.
Gortzak Ze moeten zorgen voor een, een goede mix, een goede spreiding van risico's
[titel] P. Gortzak, vice-voorzitter FVN vakcentrale
Gortzak over een aantal beleggingsobjecten. En in die spreiding moet je proberen het risico eh te beperken.
Zonder risico kun je niks doen in de, in de pensioenwereld.
voiceover Waarin hebben de pensioenfondsen ons geld belegd? Dit is de verdeling van de afgelopen 60
jaar. Vooral eind jaren 80 wordt er steeds meer in aandelen belegd. Dit is anno 2010 de verdeling van de
beleggingen van alle pensioenfondsen bij elkaar. 8 procent in diverse beleggingen. 2 procent van het
pensioengeld is belegd in vastgoed. 29 procent in waardepapieren met een vaste rente zoals staatsleningen.
En 61 procent, het overgrote deel, zit in aandelen.
Ruding Maar er zit een groot verschil tussen bijvoorbeeld 15 procent beleggen in aandelen, wat ik heel
redelijk vind en zeg eens 65 procent in aandelen.
Int. Wat op dit moment gebeurt?
Ruding Dor een aantal pensioenfondsen. En dat mogen zij weten maar dat, dan loop je natuurlijk veel
grotere risico's maar dat was..
Int. ..dat was, dat was nooit ook uw idee erachter toen u dat zei.
Ruding dat was nooit mijn bedoeling ik dat is ook toen ook niet gebeurd. Ja wat er daarna is gebeurd, daar
mag je je mening over hebbem maar ben ik niet voor verantwoordelijk.
Voiceover Want het gaat flink mis. 2002, de beurs crasht. De pensioenfondsen verliezen veel geld.
Gezamenlijk ruim 50 miljard euro. De dekkingsgraad keldert van 200 procent in 1989 naar 124 procent in
2002. Een paar jaar later. 2008. De beurs crasht opnieuw. De pensioenfondsen verliezen nu nog meer geld.
Gezamenlijk 112 miljard euro. De dekkingsgraad keldert nu helemaal. Naar zelfs 95 procent in 2008.
Int. Snapt u dat mensen dan boos zijn? Die 1 dag in de week werken voor hun pensioen en dan nu dat voor
een deel zien slinken?
[titel] P. Gortzak, vice-voorzitter FNV vakcentrale
Gortzak Ja natuurlijk. Wij zijn eh, wij zijn ook boos. Maar..
Int. Ja maar het verschil is dat een pensioendeelnemer daar geen invloed op uit kan oefenen maar u bent
verantwoordelijk daarmee voor mee.
Gortzak Op wie moet je boos zijn? Het probleem is een beetje dat als de hele wereld zakt 40 procent in z'n
beleggingen, eh ja is het dan aan die vermogensbeheerde van dat toevallige fonds in Nederland reden om
daar boos op te zijn dat dit gebeurd is?
[titel] J. Kellerman, directeur pensioenen DNB
Kellerman Wij vinden dat er te veel risico wordt gelopen en wij hebben daar ook al een aantal jaren voor
gewaarschuwd, ook al voor de krediet crisis. Alleen ja in een periode waarin alles goed gaat en de bomen tot
in de hemel groeien is dat een boodschap die natuurlijk niet erg overkomt.
Voiceover Na de grote beursverliezen in 2008 gaat de Nederlandse bank het beleggingsbeleid van de
Nederlandse pensioenfondsen onder de loep nemen.
Kellerman Wat wij hebben aangetroffen is dat in sommige fondsen de risico's toch echt zijn onderschat. Dat
men toch achteraf gezien bleek grotere risico's te open dan men dacht. Er zijn ook hier en daar aangetroffen
fouten bij de uitvoering van het beleggingsbeleid. Dus dat men wel had vastgesteld dat in bepaalde
categorieën niet kon worden belegd maar dat dat feitelijk toch gebeurde. Nou het is een heel scala van
dingen wat we hebben aangetroffen maar we waren…
Int. Deskundigheid?
Kellerman We waren wel teleurgesteld over die bevindingen.
Voiceover Een voorbeeld van beleggingen die de Nederlandse bank opmerkelijk vindt is een belegging van
het pensioenfonds van de metaalsector, PME.
[titel] T. Witberg, gepensioneerd metaalwerknemer
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Witberg Ik zal eens even inzoomen op de bossen die ik in de Verenigde Staten bezit als gepensioneerde.
Want PME heeft mijn geld daarin gestopt.
Int. in bomen.
Witberg ja. In bomen. In Polk County bezitten wij bos. Nou men dacht dat dat een goeie belegging was. En
ik weet het niet. Ik vind het veel te ver van m'n bed.
Int. Hoe meet je nou de waarde van een, van een bos?
Kellerman ja. Nou ja, ik, ik eh ik wil niet ingaan op individuele fondsen of individuele beleggingen maar eh
zoiets is natuurlijk een voorbeeld van, van een belegging die heel moeilijk naar waarde te schatten is en die
ook als de nood aan de man is natuurlijk daardoor heel moeilijk verkoopbaar is.
Witberg Ik vind dat een hele vreemde belegging, ik vind als je als papierfabriek bossen koopt om je
productiebehoefte te kunnen dekken. Maar als houtbewerkingsindustrie of je nou planken zaagt of bomen of
wat dan ook dat je dus bossen koopt om zeker te zijn van je aanvoer, vind ik ook logisch. Als belegging dan
stop je je geld in iets waar je geen verstand van hebt en waar je niets met t product doe je ook niks. Vind ik
raar.
Kellerman Eh dat is ook niet verboden. Alleen dan moe je wel als fonds heel goed hebben nagedacht over
hoe groot is nou het deel van mijn totale belegde vermogen dat ik daarin wil stoppen. Wat doe ik he op t
moment dat ik daar uit moet. Hoe begeleid ik dat, hoe zorg ik dat ik wel zo nu en dan een waarde kan
vaststellen.
Int. Nou u kunt via googlen elke ochtend dus even naar uw eigen bomen kijken dus.
Witberg Ja maar als iemand aan het houthakken is zie ik het niet.
Int. nee.
Witberg Dit is allemaal van dat bezit wat heel ver van je bed is. En dan ben je volledig afhankelijk van
anderen, wat je zelf niet kan beïnvloeden. Kijk allemaal bomen.
Voiceover We hebben het pensioenfonds van de metaalsector PME om een reactie gevraagd maar PME wil
niet voor de camera reageren. De vraag is, waarom hebben de pensioenfondsen eind jaren 80 ervoor
gekozen om ons pensioengeld zo risicovol te beleggen. Volgens de pensioenfondsen konden ze niet anders.
Maar klopt dat wel? Stel, het uitgangspunt is 1989. Net voordat het risicovolle beleggen in bijvoorbeeld
aandelen begint. De verdeling is dan 10 procent vastgoed, 75 procent vaste rente en 15 procent aandelen.
Als deze beleggingsmix 20 jaar hetzelfde was gebleven, dan zat er nu procentueel zelfs meer in de
pensioenkas. Namelijk 115 procent. Je hoeft dus niet risicovol te beleggen om uiteindelijk hetzelfde resultaat
te behalen. Er zou nu zelfs 36 miljard euro meer in de pensioenpot zitten. Maar dat is jammer genoeg nu niet
het geval.
21.15 Gortzak Als je in 1990 begonnen was met 100 euro weg te zetten tegen tweeënhalf procent dan had
je nooit het rendement kunnen boeken van wat in die jaren daarna is geboekt.
Int. Maar dat is geen reële vergelijking want we hebben nooit al het pensioengeld op een spaarrekening
gezet. We hebben altijd een mix gehad van aandelen, vastgoed en staatsobligaties. En als je dus die
berekeningen ziet van 1989 dan zie je gewoon dat we een beter rendement hadden gehad met minder risico
en minder beheerskosten.
Gortzak Ja maar voor hetzelfde geld worden we volgend jaar geconfronteerd met een vastgoed crisis en dan
zitten we opnieuw tegenover mekaar en dan gaat u mij terecht de vraag stellen hadden we in deze omvang
in vastgoed moeten zitten.
[titel] E. Engelen, hoogleraar financiële geografie
Engelen Hoe zinvol is het voor pensioenfondsen met hun lange termijn verplichtingen om zo zwaar in
aandelen te gaan zitten. En dat is eigenlijk wat de berekening die jullie hebben laten maken aangeeft. Het is
niet zo zinvol voor pensioenfondsen om zo zwaar in aandelen te zitten want de fluctuaties van die aandelen
rendementen die zijn eigenlijk stomweg te groot.
[titel[ J. Kellerman, directeur pensioenen DNB
Kellerman Het wordt tijd dat er meer professionaliteit in die besturen komt.
Int. En hoe kunt u dat afdwingen? Want u zei net van ja, t houdt ons, het houdt op bij ons wat wij kunnen.
Maar
Kellerman Wij kunnen dat..
Int. .. u kunt dat alleen maar zeggen.
Kellerman Wij kunnen dat op dit moment niet afdwingen. We zeggen het, we zeggen het al heel lang en we
zitten er bovenop.
Den Uyl Wij willen reële koopkracht verbetering.
Voiceover De vraag is of vakbondsbestuurders wel de kennis hebben om met miljarden euro's pensioengeld
om te gaan.
Den Uyl ..wij zullen die koopkracht verbetering tot stand brengen…
Engelen Gedurende de jaren 90 transformeren die pensioenfondsen zich in hele geavanceerde spelers op
financiële markten. Dat betekent dat de directie en het bestuur van die pensioenfondsen steeds meer uit
elkaar gaan groeien. Die directie dat worden investeringsbanken, zakenbanken. A la Goldman Sachs. Het
bestuur blijft werkgevers en werknemers.
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Int. Han Westerhof was voor de uitzendbranche vakbondsbestuurder. Zonder enige financiële kennis werd
hij voorzitter van het pensioenfonds voor de uitzendbranche.
[titel] H. Westerhof, oud pensioenbestuurder
Westerhof In eerste instantie waren het gewoon vooral onderhandelingsklussen en eh..
Int. En dat kun je als vakbondsbestuurder.
Westerhof En als vakbondsbestuurder word je geacht te kunnen onderhandelen. Dat kon ik ook. Denk ik.
Dat kan ik ook. Maar de specifieke kennis die nodig is voor het besturen van een pensioenfonds, dat heb ik
onderweg geleerd. En toen ik begon wist ik helemaal niks.
[titel] E. Engelen, hoogleraar financiële geografie
Engelen Eh beleggingen, in aandelen, verschillende mixen van beleggingen etcetera etcetera met
percentages, ingewikkelde mathematica. Gladde powerpoint presentaties en het bestuur snapt er helemaal
niets meer van.
Westerhof Je hebt short gaan, he je hebt ALMs en je hebt de set score, en je hebt enfin die hele wereld
heeft een..
Int. Dat wist u allemaal niet.
Westerhof ik wist het niet en..
Int. maar hoe leer je dat dan, dat betekent dat je dat aan mensen moet vragen, vertel mij eens even wat dat
is?
Westerhof Nou ja goed eh de pensioenfondsen die hadden 2 keer per jaar een studiedag he dus dan ging je
als pensioenfonds ging je een dag vergaderen in plaats van een halve dag. En dan kwam er iemand van een
instituut die kwam weer wat bijleren. Die kwam een beetje cursus geven.
Int. 2 keer in het jaar.
Westehof Ja 2 keer in het jaar ja.
Engelen Ze hadden absoluut de kennis niet. En wat er dan gebeurde was dat men uitgebreid consultants,
adviseurs, Anglo Amerikaans, ging inhuren om bijspijkercursussen te verzorgen. Maar die kenniskloof was
zo ontzettend groot dat dat uiteindelijk absoluut geen enkele zin heeft gehad.
Westerhof Mijn vak als vakbondsbestuurder was echt niet het bijhouden van de verhouding tussen vastgoed
versus opkomende landen strategieen en dan ook nog eens welke opkomende landen in Azië eh dan meer
of minder kans hadden…
Int. Dus dan zegt eigenlijk van nou oké doe maar want ik weet het ook niet.
Westerhof Dan zeg je, dan, dan neem je kennis he er wordt een, in zo'n powerpoint presentatie wordt je een
bepaalde werkelijkheid voorgesteld en die werkelijkheid die eh neem je aan. Maar..
Int. En je hoopt dat het goed gaat.
Westerhof En je hoopt dat het goed gaat.
Engelen En uiteindelijk moet je constateren dat dat dus ook geleid heeft tot het onvermogen, laten we het zo
maar noemen, het onvermogen van onze representanten, de vakbeweging, in die besturen om adequaat
zicht te houden op wat de directies van de pensioenfondsen aan het uitvreten waren op die financiële
markten.
Int. Hebben pensioenbestuurders die vanuit de vakbond daar komen voldoende kennis?
[titel] P. Gortzak, vice-voorzitter FNV vakcentrale
Gortzak Ze hoeven niet voldoende kennis te hebben van het beleggen op zich. Daar kun je mensen voor
inhuren, daar zijn gerenommeerde, eh ze moeten wel er verstand van hebben van welke vraag, welke
opdracht je aan die vermogensbeheerders meegeeft.
Int. Maar wie moet mij leren welke vraag ik moet stellen?
Gortzak Eh dat leer je met elkaar. Dat doe je , daar zorg je voor dat in de competenties die er in het bestuur
aanwezig zijn, dat je daar
Int. cursussen
Gortzak ..dat je nou dat je daar de juiste knowhow in hebt.
Voiceover Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld. Maar wat is de kwaliteit van de
bestuurders als belegger? Beleggen brengt altijd risico's met zich mee. Maar hebben de pensioenfondsen
het over de afgelopen 20 jaar nu beter of slechter gedaan dan andere beleggers?
Kellerman Wij zijn gaan kijken van klopt dat nou eigenlijk he,
[titel] J. Kellerman, directeur pensioenen DNB
Kellerman de verliezen die de pensioenfondsen rapporteren, kunnen we nou kijken of, of dat allemaal een
gevolg is van, van de tegenslag die iedereen heeft gehad op de financiële markten? Of is er meer aan de
hand. En we zijn er vervolgens in gedoken en 1 van de conclusies die we toen hebben moeten trekken is dat
een deel van die verliezen, een klein deel, zo'n 10 procent, toe te schrijven is aan andere factoren dan zeg
maar alleen maar koersdalingen.
Voiceover De Nederlandse bank heeft berekend dat in 2008 de pensioenfondsen voor 10 procent onder
gepresteerd hebben. een bedrag van 20 miljard euro.
Den Uyl Kijk de Nederlandse Bank heeft een beperkt aantel pensioenfondsen bekeken.
[titel] X. Den Uyl, vakbondsbestuurder ABP
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Den Uyl Vervolgens gezegd dat het beleid wel klopte maar dat er in de uitvoering van het beleid iets niet
klopte. Niemand heeft die rekensommen gezien. Dus het is een ik zal maar zeggen blote mededeling van
mevrouw Kellerman. En eh
Int. Dus die kloppen niet.
Den Uyl Eh dat weet ik niet, niemand kan ze controleren.
Gortzak Ik ga, ik ga niet in die, in die redenering mee. Die 20 miljard die is geroepen. Die wordt niet
onderbouwd op een wijze dat je daar deze kwalificaties aan kunt verbinden. En ik gad ie dus ook niet
onderschrijven.
Voiceover In het regeringsrapport staat ook het getal van 20 miljard onderprestatie in 2008. Hierbij staat
verder dat je pas een goed beeld krijgt over de prestaties als je die over een langere periode bekijkt.
Int. Heeft de Nederlandse bank dat op een langere periode uitgerekend, dan alleen 2008?
Kellerman Nee. We hebben dat niet op een langere periode uitgerekend.
Voiceover Wij hebben dat wel laten doen. Het onderzoeksbureau heeft uitgerekend hoe de Nederlandse
pensioenfondsen hebben gepresteerd in vergelijking met de prestaties van andere beleggers op de
Europese beurs. In de afgelopen 20 jaar blijken de Nederlandse pensioenfondsen onvoldoende te hebben
gescoord. In vaktermen wordt dit underperformance genoemd. Bij aandelen scoorden ze 45 miljard euro
lager dan het gemiddelde Bij vastrentende waarden 102 miljard minder. Alleen bij vastgoed is er iets boven
het gemiddelde gescoord, een extra bedrag van 1 miljard. Bij elkaar opgeteld is er door de pensioenfondsen
onder het gemiddelde gepresteerd. Hierdoor is er 146 miljard euro verloren gegaan. Gedeeld door alle 7 en
een half miljoen pensioendeelnemers is iedereen dus bijna 20.000 euro kwijt geraakt door slecht werk van
de pensioenfondsen.
29.15 [titel] H. Westerhof, oud pensioenbestuurder
Westerhof In het fonds waar ik dan bestuurder ben geweest hadden we een paar keer een afwijkende dip
van de benchmark he, dus er werd bij ons minder vermogen gehaald uit de beleggingen dan dat om ons
heen gebeurde. Ja en dan keken wij mekaar wat verdrietig aan en dan zeiden we ja dat is jammer, er is
weer niet meer uitgehaald dan erin zat.
Int. En niet meer niet.
Westerhof En niemand wist wat je, maar je wist dus niet wat je moest doen.
Den Uyl Wij zullen die koopkracht…
Voiceover Maar de vakbondsbestuurders die nu nog mede verantwoordelijk zijn voor verschillende
pensioenfondsen, vinden niet dat hen iets te verwijten valt.
Den Uyl Ik moet zeggen ik heb dat ook gezien. Ik vind dat echt een tang op en varken.
[titel] X den Uyl, vakbondsbestuurder ABP
Den Uyl En ik zal u proberen uit te leggen wat er aan de hand is. We hebben in Nederland een eh
pensioenfondsen en die beleggen op grond van hun eigen populatie, hun eigen risico's en hun risico
voorkeur. Ehm dat betekent dat alle pensioenfondsen een ander beleggingsbeleid hebben. t komt wel bij
elkaar in de buurt maar t is allemaal anders.
Gortzak Volgens mij kun je niet generaliserend zo makkelijk over deze sector praten.
[titel] P. Gortzak, vice voorzitter FNV vakcentrale
Int. T Zijn foute cijfers.
Gortzak Dat weet ik niet want ik zeg alleen maar die cijfers kunnen een optelsom generaliserend is dat je
alles bij mekaar optelt. En daar een conclusie aan verbindt. Terwijl de weging van welke sector en welk
fonds daarin z'n plek heeft die kan ik op dit moment niet maken.
[titel] E. Engelen, hoogleraar financiële geografie
Engelen Als je dan vervolgens achteraf constateert dat wat met ons geld gedaan hebben eigenlijk achterblijft
bij het gemiddelde wat vermogensbeheerders doen, dan kan je je dus inderdaad afvragen of de houding die
de pensioenfondsen op dit moment hebben ten opzichte van hun deelnemers, of dat wel gepast is.
Int. Hebben de vakbonden in deze dan gefaald?
Westerhof Ja de vakbonden hebben gefaald. De vakbonden falen nog steeds daarin.
Engelen En je moet je dus zo voorstellen dat als dit private beleggingen waren geweest, via een
vermogensbeheerder, dan had jij bij 20 jaar onderprestatie van je vermogensbeheerder die
vermogensbeheerder natuurlijk al lang aan de kant gezet en een ander gezocht. Dat kunnen Nederlandse
werknemers niet doen. Ze zijn verplicht deelnemer van die pensioenfondsen. En dat verandert natuurlijk de
zaak wel degelijk. En dan wordt dus ook de politieke consequenties die getrokken moeten worden uit 20 jaar
onderprestatie, die worden natuurlijk heel veel groter.
Voiceover Het merendeel van de Nederlandse beroepsbevolking werkt een dag in de week voor haar of zijn
pensioen. Een keus is er niet want ze zitten verplicht in een bepaald pensioenfonds.
31.46 Gortzak In dat hele kader is dit het beste stelsel wat er is. Dat zeg ik niet, dat is gelukkig door de
universiteit van Melbourne samen met gerenommeerde bureaus ge, opgemerkt
Int. En die, en als dat gezegd wordt dan gelooft u daar heilig in.
Gortzak ehm..
Int. dit is voor de werknemer van Nederland het beste wat er is.
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Gortzak Ehm.. ik denk dat dit het beste is wat er is. Eh ja dat..
Int. voor de werknemer van Nederland
Gortzak dat geloof ik, ja daar geloof ik heilig in.
Int. En die moeten daar verplicht in blijven zitten.
Gortzak En dan is het, daar hoort bij, daar hoort inderdaad bij de verplichting om, om dat met elkaar te doen.
Voiceover We maken de balans op. In deze Zembla lieten we een onderzoeksbureau uitrekenen hoe de
pensioenfondsen de laatste 20 jaar op ons pensioengeld gepast hebben. Is er de afgelopen 20 jaar genoeg
geld binnen gekomen? Nee. Er zou 799 miljard euro meer in de pensioenpot zitten, als alle premies betaald
waren en er ook niets uit gehaald was. Is vervolgens het geld dat in de pot zat op een goede manier belegd?
Nee. Door te risicovol te gaan beleggen en te veel op aandelen in te zetten, is er 36 miljard euro verloren
gegaan. En wat er dan belegd is, heeft dat meer of minder dan het gemiddelde opgebracht? Minder. Want
door gemiddeld slechter te presteren dan andere beleggers is er 146 miljard euro verloren gegaan. Totaal
gaat het over miljarden euro's pensioengeld die verdwenen zijn. Deze garanties uit het verleden beloven niet
veel goeds voor de toekomst.
Engelen Dat betekent dat wij natuurlijk toch via onze volksvertegenwoordigers grotere druk zullen moeten
uitoefenen op zowel toezichthouder, dat toezichthoudend kader moet anders, dat moet beter, als ook op
onze representanten, de werknemersvertegenwoordigers, de vakbonden, in de besturen van de
pensioenfondsen dat zij veel beter toezicht houden op wat die pensioenfondsen met dat geld doen. Wij
kunnen daar niet op vertrouwen.
[aftiteling] - http://zembla.vara.nl/Het-verdwenen-pensioengeld.8661.0.html
[Nederland; pensioengeld] [pensioengeld; interviews] [interviews; pensioengeld] [pensioengeld; verdwijning]

Buitenlandse journalisten huren alvast daken in Tel Aviv om oorlog met Iran te verslaan
De Israëlische metropool Tel Aviv zal bij een oorlog met Iran ongetwijfeld het
doelwit worden van massale raketaanvallen.
Buitenlandse journalisten van onder andere het internationale persbureau
Reuters zijn begonnen met het huren van daken van huizen en gebouwen in de
Israëlische metropool Tel Aviv, zodat hun camera's een zo goed mogelijk beeld
kunnen geven van de raketaanvallen van Iran, Hezbollah en mogelijk ook Syrië,
die ongetwijfeld zullen volgen zodra er een Israëlische en/of
Amerikaanse/Westerse aanval plaatsvindt op de Iraanse nucleaire installaties.
Naast Reuters hebben diverse bekende en minder bekende TV zenders van over de hele wereld -waaronder
FOX, NBC, CBS en diverse andere Amerikaanse, Europese en Aziatische nieuwsnetwerken- medewerkers
naar Israël gestuurd om de bestaande communicatie infrastructuur en veiligheidsmaatregelen in kaart te
brengen en zo goed mogelijk voorbereidingen te treffen voor de camerateams die straks verslag zullen doen
van de Iraanse (tegen)aanval op de joodse staat.
'Het zou, gezien de voortdurende uitspraken van jullie minister van Defensie, onlogisch zijn ons niet voor te
bereiden,' verklaarde een niet bij name genoemde bron van een buitenlandse omroep tegenover het
Israëlische financiële dagblad Globes. 'De ontwikkelingen zijn vergelijkbaar met die van vlak voor de
Golfoorlog in het begin van de jaren '90.'
Hanani Rapoport, uitvoerend hoofdmanager bij Jerusalem Capital Studios (JCS) dat de technische kant van
tv-uitzendingen vanuit Israël verzorgd, bevestigde dat er de afgelopen dagen veel vragen zijn geweest van
zenders en persbureaus die willen weten hoe ze in het geval van een oorlog met Iran het beste gebruik
kunnen maken van de Israëlische faciliteiten. 'Wel hoop ik nog steeds dat de plannen op papier zullen
blijven,' voegde Rapoport eraan toe, verwijzend naar het feit dat veel buitenlandse journalisten er
klaarblijkelijk vanuit lijken te gaan dat een oorlog met Iran in de komende maanden onvermijdelijk is. (1)
'Zionistisch regime spoedig gestraft'
Ondertussen hield de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad ter gelegenheid van de 33e verjaardag van
de islamitische revolutie zijn zoveelste anti-Israëlische, antisemitische, anti-Zionistische, anti-Amerikaanse
en Holocaust ontkennende tirade. Ook kondigde hij aan dat Iran in de komende dagen een 'zeer belangrijke
doorbraak' in zijn nucleaire programma zal aankondigen. De menigte reageerde zoals gebruikelijk met de
haatslogans 'Dood aan Israël!' en 'Dood aan Amerika!'
De op bezoek zijnde Hamasleider Ismail Haniyeh herhaalde in zijn toespraak dat zijn terreurorganisatie
Israël nooit zal erkennen en net zolang zal vechten totdat 'heel Palestina bevrijd is' en alle 'vluchtelingen'
kunnen terugkeren. De Iraanse vicepresident Mohammad Reza Rahimi sprak opnieuw Irans
onvoorwaardelijke steun voor de Palestijnse terreurbeweging uit, en zei dat het 'Zionistische regime spoedig
gestraft zal worden voor hun intriges en agressie. De Palestijnse zaak is een rode lijn voor ons.' (2)
Xander - (1) Globes (Hebreeuws), (2) Ynet News
[Israël en Iran; ontwikkelingen] [WO III; verslaggeving] [derde wereldoorlog]
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Echte republikeinen zijn EU-separatisten
Geplaatst door ADMINISTRATOR ⋅ 5 februari 2011
Afschaffen voordat het te laat is.
Gisteren weer een vergadering van de EU staatshoofden. Onder regie van
Frankrijk en Duitsland worden een paar belangrijke onderwerpen aangekaart en
zullen besluiten worden genomen. Het gaat hierbij natuurlijk vooral om het in
stand houden van de Euro, het belangrijkste machtsmiddel om de Politieke EU
verder vorm te geven. Drs. Rutte blaast zijn partijtje mee en dat belooft wat, nou!
Echter als de grote jongens aardig tegen hem doen, geeft hij zonder meer uw
zuurverdiende spaargeld weg. Onverschillig welk praatje hij bij thuiskomst ook
ophangt. Drs. Rutte is, zo hebben we al eerder vastgesteld, een absoluut onbetrouwbaar sujet die de
verkeerde achterna loopt. En op uw en mijn kosten onze soevereiniteit gaat helpen verkwanselen in
navolging van ons ongekozen staatshoofd, die al helemaal geen belang heeft bij een vrij en democratisch
Nederland.
Omdat wij streven naar een onafhankelijke en vrije Republiek der Nederlanden, volgen wij met argusogen
wat daar met ons laatste restje soevereiniteit gebeurt. Moest Nederland als netto betaler (€ 46 miljard!) de
rijksbegroting nog laten toetsen door allerlei aangestelde despoten in Brussel, nu dienen wij ook in het
gareel te blijven als het gaat om de pensioenleeftijd, arbeidsrecht, noem maar op. Alles gelijkschakelen, is
het nieuwe credo, maar dan wel aan de leiband van een Duits-Frans dictaat. Centraliseren is een woord wat
lang niet werd uitgesproken, maar nu openlijk wordt gebruikt om de agenda duidelijk te maken. De
Verenigde Staten van Europa, het is nog een kwestie van tijd. Sommigen noemen het ook “Das Vierte
Reich” in navolging op Hitler’s “Dritte Reich”. Het rijk van de financiëel-economische kartels, ingebed in de
Centraal geleide economieën van de EU. Iedere keer borrelt bij ons dan weer het ‘unheimische’ gevoel van
het ultieme fascistoïde model van de voormalige As-mogendheden op: “Fascisme is de volmaakte fusie
tussen staten en multinationale kartels”, geleid door het allesoverheersende financiële kartel van de
bank-elite. Daarmee is de soevereine staat van de aardbodem verdwenen.
U zult zich afvragen: Hoe moet dit nu verder? Ons simpele antwoord klinkt steeds luider, maar
consequent: “Dit moet helemaal NIET verder, dit moet stoppen!”
Echte democratisch ingestelde Republikeinen zijn EU-separatisten. Geen denken aan, dat de soevereine
rechtsstaat Nederland zal en kan worden gehandhaafd, als de plannen zoals die al decennia zijn voorbereid
ten uitvoer worden gelegd. Plannen die hun oorsprong vinden in de krachten achter de Bilderberg groep,
waarin ons huidige staatshoofd een niet te onderschatten rol speelt. De majesteit steunt die agenda, wordt
daartoe misschien wel door chantage toe gedwongen, maar het Haagsche Lakeiendom laat zich vrolijk meechanteren. Een grof schandaal is het dat de politiek zich laat gebruiken als wapen tégen het eigen
electoraat. Het stempel wat door de Politieke EU wordt gedrukt op onze samenleving wordt veroorzaakt door
dit mechanisme van de kartel driehoek: Monarchie – Politiek – Financieël-economische kartels.
Voorstanders van het gedwongen samengaan met andere staten werpen consequent de bedreigingen van
nieuwe conflicten op, die onafwendbaar leiden tot nieuwe oorlogen. Hierbij wordt vergeten dat wij wel
degelijk weten hoe oorlogen ontstaan en voor welk doel. Op deze website is daar vaak genoeg op ingegaan
en we blijven herhalen dat het creëren van spanningen leidt tot tegenstellingen en conflictsituaties. Beide
zijden van het conflict worden gecontroleerd door dezelfde “probleem-oplossers”. De Eerste en Tweede
Wereldoorlog is in feite één en dezelfde oorlog met 20 jaar wapenstilstand, het ‘interbellum’: de Eerste
Mondiale oorlog, waarvan de zogenaamde Koude Oorlog een uitvloeisel was. Door het opbreken van de
stellingen van de Koude Oorlog is eennieuwe situatie ontstaan die zullen leiden naar een Tweede Mondiale
Oorlog. Conflicten die worden afgewisseld met wapenstilstanden. Wij hebben hier in vrede kunnen leven
door de strijd te exporteren en ons te onderwerpen aan de Anglo-Amerikaanse agenda, waarvan de
Bilderberg-kongsie het uitvoerend orgaan is. Piepeltjes als Merkel en Sarkozy zijn zetbaasjes van de macht
en zolang ze de agenda maar volgen gaat het goed.
Een sterk en verenigd Europa vraagt om een even sterke tegenhanger, waardoor er wederom kunstmatig
spanning en conflictsituaties kunnen worden gecreëerd. Dat procedé is nu volop aan de gang, de eerste
aanzetten zijn gegeven in de Balkan crisis, nu gevolgd door de met de grootste moeite opgestookte
“Arabische crisis”. De eerste winsten worden behaald met oplopende grondstofprijzen.
Wij doen als beste jongetje van de klas al decennia braaf aan dit spelletje mee. Ogenschijnlijk levert dat
grote voordelen op. Onderhuids begint het gevoel te leven, dat we worden gechanteerd, zonder te weten
door wie en waarom. Niemand heeft gevraagd om een EU grondwet, een Euro, een centrale planning, een
EU strijdmacht onder Amerikaans opperbevel (NAVO), een ongekozen EU president en een mastodontachtig bereauctratisch apparaat tjokvol met goedbetaalde ongekozen beslissers. Slechts een kleine elite
vraagt voortdurend naar dit soort ontwikkelingen te versnellen. Vanwaar de haast? Waar komt die druk
vandaan? Willen wij dat als Nederlanders wel?
Een vrije democratische Republiek der Nederlanden kan alleen functioneren als aan de volgende
voorwaarde zal zijn voldaan:
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 terugkeer van de volkssoevereiniteit;
 ontmantelen politieke kaste, inclusief de monarchie;
 invoering van een nieuwe grondwet;
 iedereen is verkiesbaar, alle beslissingen zijn referendabel;
 alleen economische samenwerking met EU landen, geen Politieke EU;
 pensioenfondsen in eigen beheer, met assets als ons goud, bodemschatten en infrastructuur;
 uitgeven van eigen valuta;
Het gevaarlijkste mannetje wat momenteel in Brussel rondloopt is Drs. Rutte, omdat hij aan de leiband van
het staatshoofd kruipt, bijgestaan door een bende dienaren des konings, ongekozen en ondemocratisch
opererend. Een Vijfde Colonne die een geheel andere agenda volgt dan dat wij zouden behoren te weten.
Maar wij weten wel beter, wij zijn de goedgelovigheid al een poosje voorbij. Geen volkssoevereiniteit zonder
uittreding uit de Politieke EU zal nog mogelijk zijn. Er zal geen perspectief zijn voor een Vrije Republiek
zonder EU-separatisme! We moeten eruit en wel zo snel mogelijk.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/02/05/echte-republikeinen-zijn-eu-separatisten/
[Bilderberg en Rutte] [Rutte en pensioengeld] [republikeinen en EU separatisme] [politieke EU]

Oud adviseur Pentagon en Congres: VS heeft al 60 jaar contact met aliens
De VS zou al in 1954 een overeenkomst hebben gesloten met deze
'Grey' aliens.
Volgens een voormalige adviseur van het Amerikaanse Pentagon en
het Congres staan de Verenigde Staten al sinds de jaren '50 in
contact met buitenaardse wezens. Complotfanaten beweren dit al
veel langer, maar Timothy Good is de eerste prominente academicus
die publiekelijk bevestigt dat de voormalige president Dwight D.
Eisenhower al in 1954 drie geheime ontmoetingen met aliens had.
Telepathische boodschappen
De ontmoetingen zouden in het bijzijn van 'veel getuigen' hebben plaatsgevonden op de Holloman
luchtmachtbasis in New Mexico. Officials van de FBI en Eisenhower, die van 1953 tot 1961 president was,
zouden door middel van 'telepathische boodschappen' met succes contact hebben gezocht met wezens uit
het heelal.
In het BBC programma Opinionated verklaarde Good dat overheden van over de hele wereld al tientallen
jaren regelmatig contact hebben met aliens. 'Aliens hebben over de hele wereld zowel formeel als informeel
contact gemaakt met duizenden mensen van allerlei pluimage.' Op de vraag waarom ze niet naar
bijvoorbeeld president Obama gaan antwoordde hij dat in ieder geval president Eisenhower ontmoetingen
met hen heeft gehad. De voormalige vijfsterrengeneraal, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de
bevelhebber van de geallieerden in Europa was, zou deze ontmoetingen hebben gehad in de tijd dat het
Amerikaanse publiek dacht dat hij op vakantie was in Palm Springs (Californië).
Greys
Tijdens het eerste treffen zouden de aliens een 'Nordisch' uiterlijk hebben gehad, maar de uiteindelijke
overeenkomst met de Amerikaanse regering zou zijn gesloten met een ras dat de 'Greys' (Grijzen) wordt
genoemd.
Uit in 2010 vrijgegeven documenten van het ministerie van Defensie bleek dat de Britse premier Winston
Churchill bevel lijkt te hebben gegeven diverse waarnemingen van UFO's geheim te houden. Zo zagen
piloten van de RAF vlak voor het einde van de oorlog boven de oostkust van Engeland een UFO. Volgens
Good zijn 90% van alle UFO waarnemingen rationeel verklaarbaar, maar zouden desondanks al miljoenen
mensen échte UFO's hebben gezien.
Xander - (1) Daily Mail
[aliens; contact] [VS en aliens]

Tornado zo groot als de aarde op oppervlakte zon vastgelegd - HD
Planet-Sized Tornado Whirls On Sun's Surface 2012 HD
Geüpload door StephenHannardADGUK op 17 feb 2012
Een enorme tornado wervelende over het oppervlak van de Zon, onlangs vastgelegd door een NASA
satelliet: een geweldig wonder van het zonnestelsel dat wellicht net zo groot als de Aarde zelf is.
Astronomen kregen een spectaculaire show op de Zon te zien, toen een "zonne-tornado" zijn weg over het
oppervlak vond.
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De beelden, vastgelegd gedurende een 30-uur periode door NASA's Solar Dynamics Observatory, vangen
de langzaam bewegende zonnevlammen op, terwijl ze dansen over het oppervlak van de Zon.
De grote “zonne-tornado” die over de Zon blaast, op 7 en 8 februari, wordt gevormd door het magnetische
veld van de ster.
"Er is een actief gebied roterend in beeld, dat een heldere achtergrond biedt voor de draaiende plasma
stromen", citeerden SDO missie wetenschappers op Space.com. "De deeltjes worden op deze wijze
aangetrokken, en wel door met elkaar strijdende magnetische krachten. Ze volgen de strengen van de
magnetische veldlijnen."
Dream-where-i-saw-massive-intensive-and.html
Bron: Au.news.yahoo.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[zon; tornado] [zonnevlammen]

'Netanyahu voelt zich bedrogen door Obama'; Rusland zegt Iran en Syrië militair te verdedigen'
Russische generaal vergelijkt Obama met Hitler - Obama wil eenzijdige ontwapening Amerikaans nucleair
arsenaal
Terwijl Obama de VS vrijwel volledig nucleair wil ontwapenen, krijgen de
Russen er de komende jaren zeker 10 nieuwe Borey klasse (foto)
strategische kernonderzeeërs bij.
Volgens Israëlische analisten is er achter de schermen opnieuw een diepe
vertrouwenscrisis ontstaan tussen de Israëlische premier Netanyahu en de
Amerikaanse president Obama over het beleid ten aanzien van Iran.
Netanyahu zou in privé gesprekken zelfs hebben gezegd dat hij zich bedrogen voelt door Obama, waardoor
Israël geen andere keus meer heeft om los van de VS actie te ondernemen. Ondertussen komt er steeds
dreigender wordende taal uit Moskou. Hoge defensie officials verklaarden dat Rusland zijn militaire macht
zal gebruiken om zowel Syrië als Iran te verdedigen. Stafchef van Defensie generaal Nikolai Makarov sprak
zelfs openlijk over de inzet van kernwapens.
Premier Netanyahu zou sterk het gevoel hebben verraden te zijn door de heimelijke gesprekken die
Amerikaanse diplomaten voeren met Iran over het beëindigen van de beloofde harde sancties in ruil voor het
stopzetten van de bouw van kernwapens, een proces dat Iran bijna heeft voltooid. Nadat Israëlische
diplomaten vorige week in India en Georgië het doelwit waren van Iraanse aanslagen, uitte de Israëlische
premier in Cyprus opnieuw felle kritiek op het feit dat de sancties duidelijk 'niet hebben gewerkt'. Om te laten
zien dat het land zich inderdaad nergens door laat afschrikken stuurde Iran gisteren twee oorlogsschepen
via het Suez Kanaal -dus met toestemming van Egypte- naar de Middellandse Zee met als bestemming
bondgenoot Syrië.
Obama besloot om zijn Nationale Veiligheidsadviseur Tom Donilon vandaag met spoed naar Israël te sturen.
De komende drie dagen gaat hij met Jeruzalem in gesprek over de situatie in het Midden Oosten, inclusief
Iran en Syrië. De ongewoon lange duur van de gesprekken is een indicatie van hoe ernstig de
vertrouwenscrisis tussen de VS en Israël op dit moment is.
Senatoren waarschuwen Obama
Ook in eigen land staat Obama onder toenemende druk. Een tiental senatoren van beide partijen
waarschuwden de president dat ze fel tegen iedere overeenkomst met Iran zijn waarin het land wordt
toegestaan door te gaan met het verrijken van uranium. Daarbij wordt gewezen op het feit dat Iran al jaren
gesprekken en onderhandelingen enkel misbruikt heeft om tijd te rekken en de internationale druk op het
land te doen afnemen. 'Dergelijke tactische manoeuvres zijn een gevaarlijke afleiding en zouden niet
getolereerd mogen worden,' aldus de senatoren.
Het in België gebaseerde SWIFT, dat zo'n 10.000 banken over de hele wereld voorziet van een systeem
waarmee snel geld kan worden overgemaakt, verklaarde gisteren dat het klaar is alle financiële transfers van
Iraanse banken te blokkeren. Het uitsluiten van Iraanse banken door de Vereniging van Wereldwijde
Interbancaire Financiële Telecommunicatie zou Teherans belangrijkste toegang tot het zakendoen met de
rest van de wereld afsluiten. (1)
Rusland zal Syrië en Iran verdedigen
Rusland laat ondertussen in steeds hardere bewoordingen blijken dat Westers militair ingrijpen in Syrië en/of
Iran onacceptabel is. Generaal-kolonel Leonid Ivashov, een voormalig lid van de Gezamenlijke Russische
Stafchefs, verklaarde al op 1 februari op Russia Today tv dat een aanval op deze landen als een 'indirecte
aanval op Rusland' zal worden beschouwd, omdat Rusland dan zijn belangrijkste bondgenoten in de
Arabische wereld dreigt te verliezen.
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Daarom zal Rusland beide landen met militaire macht verdedigen tegen een eventuele Westerse aanval,
verzekerde Ivashov. Zo'n aanval gaat er volgens de secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh
Rasmussen, echter niet komen, zelfs niet als er een VN mandaat voor zou zijn. (6)
Ivashov vergeleek het Westerse ingrijpen in Libië zelfs met de Nazi's. 'Rusland verdedigt de hele wereld
tegen het (Amerikaanse) fascisme. Iedereen zou moeten erkennen dat het fascisme oprukt op onze planeet.
Wat ze in Libië deden is vrijwel identiek aan wat Hitler en zijn legers deden tegen Polen en daarna Rusland.
Daarom verdedigt Rusland in onze tijd de hele wereld tegen het fascisme.' (2)
Russische stafchef dreigt met kernwapens
Afgelopen woensdag deed de huidige Russische stafchef van Defensie, generaal Nikolai Makarov, daar nog
een schepje bovenop. 'We zijn zeker niet van plan te vechten tegen de hele NAVO, maar als de integriteit
van de Russische Federatie wordt bedreigd hebben wij het recht kernwapens te gebruiken. En dat zullen we
dan doen ook.'
Volgens Makarov is Rusland bezig in snel tempo zijn nucleaire arsenaal te moderniseren. Zo worden er
zeker 10 Borey klasse strategische kernonderzeeërs aangeschaft en wordt de bestaande Tu-160 Blackjack
en Tu-95 Bear bommenwerpersvloot grondig onder handen genomen. Ook komen er nieuwe hypermoderne
mobiele ballistische raketsystemen van het type Yar bij. Tot 2020 gaan de Russen $ 730 miljard uitgeven
aan nieuwe en verbeterde wapens (3).
Obama wil VS eenzijdig nucleair ontwapenen
Mede vanwege de Russische moderniserings- en uitbreidingsinspanningen zorgde president Obama in
eigen land voor verbijsterde reacties met zijn plan om het Amerikaanse kernwapenarsenaal tot maar liefst
80% te reduceren. 34 ongeruste parlementariërs zonden Obama een brandbrief waarin de wijsheid van dit
besluit werd betwijfeld, zeker gezien het feit dat vrijwel alle andere niet-Westerse kernwapenstaten -Rusland,
China, Pakistan, India, en mogelijk binnenkort dus ook Iran- hun arsenaal fors uitbreiden. (4)
Velen zeggen dat als Obama zijn plan het aantal kernwapens tot mogelijk slechts 300 te reduceren doorzet,
hij de VS uitermate kwetsbaar maakt voor een verrassingsaanval, waardoor Amerika niet meer de
mogelijkheid heeft om terug te slaan en het afschrikkingseffect van de Amerikaanse kernwapens zal zijn
verdwenen. In 1967 beschikte de VS nog over 31.255 kernbommen en -koppen. Het huidige verdrag met
Rusland staat ieder land 1550 nucleaire wapens toe, maar dat gaat de huidige president lang niet ver
genoeg. Obama's plannen worden dan ook gezien als een eenzijdige ontwapening die de vijanden van
Amerika in de kaart zal spelen. (5)
Xander
(1) DEBKA, (2) MEMRI tv (/Russia Today), (3) RIA Novosti, (4) Associated Press
(5) The American Dream, (6) Jerusalem Post
[Rusland; relatie met Syrie en Iran] [Rusland; bewapening] [kernwapens; dreiging]

Black chemtrails! en melding op mijn pc?
Geschreven door EarthWatcher on dinsdag 14 februari 2012
Steeds vaker krijgen wij meldingen van mensen wiens pc op een of andere
manier geblokt of gebruikt wordt. Wat ons opvalt is dat de mensen die hier last
van hebben vaak een interesse hebben in een gebied wat blijkbaar gevoelig ligt.
Met name mensen die Chemtrails, holografische beelden, of Haarp gerelateerde
video's maken zijn het slachtoffer. Misschien probeert men de frequentie te manipuleren waar wij ons in
bevinden? of loop ik nu te hard van stapel?
Wij als redactie krijgen erg veel info binnen en daar zit natuurlijk ook veel onzin bij, maar in dit geval weten
wij al van meerdere bronnen dat dit soort praktijken gebeuren. Wij willen dan ook iedereen die hier ook last
van heeft vragen (meldingen op je pc zie filmpje) om dit aan ons door te geven.
Wij zullen de gegevens later in kaart brengen.
In dit geval hebben wij de mail van de persoon die hier dus last van heeft hieronder letterlijk gepubliceerd:
"Hallo,ik heb eerder al ingestuurd over holographic planes en er fotoos van.Nu krijg ik ineens sinds gisteren
dit in mijn labtop!Provider gebeld en die denken dat ik gemonitord word.politie gebeld en die vinden het raar
en de internet afdeling gaat zich ermee bezig houden.
Het gekke is dat ik deze video waar het om gaat zelf heb opgenomen en ik er verder niets aan toegevoegd
heb.Ik word gewaarschuwd vanwege copyright copyright van ?De lucht?STAAT IETS OP WAARVAN ZE
NIET WILLEN DAT WE DAT ZIEN?
"http://www.earthwatcher.nl/waarschuwingen/chemtrails/3088-black-chemtrails-and-.html
[black chemtrails] [computerovername]
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Stralingsvervuiling zwaar onderschat
Gemeente verandert stad in een magnetron
Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben gedaan en
met de structurele weigering hier ook maar iets aan te willen doen, is gemeente
Groningen bezig de hele stad letterlijk in een magnetron te veranderen. Er wordt
met burgemeester Jacques Wallage als een van de drijvende krachten een
nutteloos project uitgerold dat ‘Draadloos Groningen’ heet, waarbij een enorme
hoeveelheid Wi-Fi zenders door binnenstad en periferie worden verspreid.
In België heeft men voor Brussel hetzelfde in petto. Dit uitgerekend in een tijd waarin het Europees
Parlement, duizenden wetenschappers, het European Environmental Agency en duizenden medici Wi-Fi
levensgevaarlijk achten, zeker voor kinderen. Zelfs de Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van
de Nederlandse regering, is een bestuursrechtelijke procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze
het absoluut niet eens is met het algemene stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar
veel overheidsorganen zich ten koste van de burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen.
De Wi-Fi standaard (IEE 801.11) werd officieel in de zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door
een Nederlands militair radaringenieur genaamd Vic Hayes. Wi-Fi was bedoeld als een universele methode
om computers te verbinden via microgolven. Hayes voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn
visioen werkelijkheid geworden. Wi-Fi wordt door industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers
voor kinderen, maar is dat beslist niet. Wat veel mensen niet weten, is dat de frequentie van Wi-Fi exact
dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te
dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie,
kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling
van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is
verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen
dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi.
Straling van Wi-Fi / WLAN gaat 122 tot 101500 keer boven de uiterste veiligheidsgrens
WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk.
WLAN’s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral ook zakenmensen, waardoor de meeste hotels
tegenwoordig ook van WLAN’s voorzien zijn. Met een WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met
WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en bestanden delen met de
overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke netwerken die met WLAN-technologie werken,
worden met de term Wi-Fi aangeduid. Wi-Fi hotspots (feitelijk accesspoints/routers) zijn o.a. in veel
horecagelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in openbare ruimtes. Een hotspotsysteem
voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons.
Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk continu, 24 uur per dag straling geven in
de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De blootstellingswaarden gevonden bij Wi-Fi/
WLAN’s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de blootstellingslimieten van de bouwbiologen
gezond achten. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling van 10 microWatt (=0,01 milliWatt) per
vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter in de slaapkamer. De universiteit van
Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints aangelegd. Bij een meting uit 2001
kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504 µWatt/m²
binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5
meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van
49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²). ÖKO-TEST heeft in haar
ÖKO-TEST Magazin van oktober2003 de testresultaten van acht WLAN-accesspoints gepubliceerd.
Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs 101500µWatt/m². De
meeste WLAN’s zaten boven de 1500 µWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan om:
1 WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers en
kinderkamers.
2 De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij niet-gebruik
voortdurend stralingsvervuiling geven.
3 Gebruikers van Wi-Fi laptops zich te laten realiseren dat een ingebouwde kaart in de laptop of het
notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m² – ook wanneer de WLAN uit staat!
Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdrie—dubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling
Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers
voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal
van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij
aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van
onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat
Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. In Engeland werd
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zeven jaar onder de pet gehouden dat de monteurs die WLAN’s op scholen in klaslokalen installeerden aan
het eind van de dag barstende hoofdpijn hadden, totdat dit uitlekte.
Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo’n stralingsvervuilde omgeving. Eerder werd in
Salzburg Wi-Fi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering in een officiële verklaring
op om thuis of op het werk af te zien van Wi-Fi en draadverbindingen te blijven gebruiken. Ook in Maleisië
werd Wi-Fi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners als in een bibliotheek nadat
bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling met Wi-Fi op school vond al
plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun studie onvrijwillig afbreken
wegens Wi-Fi in de collegezalen. Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden
beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het
‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog
oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor meereizende babies en kinderen. Niet
alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade
veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden.
Smart cities, hotspots, chronische Wi-Fi blootstelling en het dodelijke ‘Moscow Signal’
Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen maar langere tijd
consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Tijdens de koude oorlog werden leden van de
Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975 letterlijk ziek- of
doodgestraald met het zogenaamde ‘Moscow Signal’. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met
een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het Amerikaanse
ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld. Stedelijke hotspots als
Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk gewoon als
tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt.
Er gaat veel meer dan een sterke suggestie uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan Wi-Fi
en die veroorzaakt door het Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (net als de magnetron).
Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen
opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en
kanker en psychische en mentale ontregeling. Lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch
blootstellen van burgers aan Wi-Fi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel,
in het verleden bleek een dergelijk experiment 22 jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke
gezondheid schadend en in veel gevallen dodelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Met deze testcase in
het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel hier derhalve niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom
alle Wi-Fi accesspoints op openbare plaatsen dienen onmiddellijk verboden te worden.
Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet net als de Duitse regering tegen Wi-Fi?
Er bestaat veel verwarring over het al dan niet schadelijk zijn van langdurige blootstelling aan microgolven,
maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ’30 kwamen uit Duits onderzoek al gevaren naar voren
zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ’50 zijn er
in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die
bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‘radarziekte’
werd genoemd. Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was besloot men miljardenclaims te
voorkomen door een kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling.
Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel politieke gronden bepaald dat
straling geen schade kan veroorzaken als er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die
zich desondanks voordoen aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven. De WHO publiceerde een
handboek speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers conform deze policy te kunnen
afwimpelen als ‘risicobeleving’ en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet ‘elektrohypersensitiviteit’.
Verder werd afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken die aantoonden dat deze policy
onhoudbaar was “niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap” en “niet goed
wetenschappelijk waren uitgevoerd”. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de
Gezondheidsraad of het Antennebureau.)
Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken. Uit
deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge en onverantwoorde blootstellingslimieten
ontstaan die snel internationaal werden overgenomen omdat voor ieder land de afhankelijkheid van defensie
van microgolftechnologie net zo’n grote rol speelde als voor de VS. Tegenwoordig wordt deze traditie
bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch
en gesteld op 10.000.000 microWatt/m² terwijl de bouwbiologische norm en de norm waar Nieuw Zeeland
naar streeft staat op maximaal 10 microWatt/m². De ICNIRP-norm is dus een miljoen keer te hoog.
Dit verklaart de vele berichten over klachten bij straling “ver onder de norm”. Men vergeet daarbij dat dit “ver
onder de norm” zich betrekt op een financieel-politieke norm bedoeld om schadeclaims te ontlopen en niet
op wetenschap of biologische schade. “Ver onder de norm” bevindt zich in werkelijkheid ver tot zeer ver
boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts
1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van cellen is die voor hun
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functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt
dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling, ook aan zeer zwakke
microgolven, elektrisch beschadigd. In Nederland nemen de Gezondheidsraad en GGD-en de ondeugdelijke
en niet-wetenschappelijke normen van het ICNIRP letterlijk over. De Wetenschapsraad, een ander belangrijk
adviesorgaan van de regering, is het daar absoluut niet mee eens en startte eind april 2009 een
bestuursrechtelijk proces tegen de Gezondheidsraad. Ook het Europees parlement en het European
Environmental Agency, net als duizenden geleerden en medici, vinden het standpunt van de
Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en onverantwoord en er wordt dan ook voortdurend
druk uitgeoefend om de gezondheid van de burger boven industriële belangen te stellen.
De Nederlandse regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling een kettingreactie zal geven
die enorm veel geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oud-topmannen van KPN en
Telfort toe dat ze onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen in zo’n geval, waar
tegenover schadeclaims van burgers en bedrijven zullen komen te staan die vele miljarden kunnen gaan
bedragen. In het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste misformatie inzake
stralingsnormen op papier vastgesteld inclusief een mediastrategie om objectieve informatie tegen te gaan
en de budgetten die daarvoor nodig zijn. Naast de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden
met een appèl, hechten ook alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde
wetenschap dan aan de Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling
uit hun polissen. Ook de telecom en draadloosindustrie zelf kunnen zich nergens tegen de
gezondheidsschade door chronische bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de
verwachte catastrofale proporties die dit binnen enkele jaren zal aannemen.
Stedelijke burgerbestraling met Wi-Fi en Grondwet
Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘nee’. In
België is dat ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de
overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van
het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het staat er toch echt:
Grondwetartikelen
Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.
Artikel 20:1
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu.
Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Auteur: © Benjamin Adamah, juni 2009 - Met dank aan: The Planet Times
[stralingsvervuiling] [gevaren draadloze netwerken] [Wi-Fi; gevaren] [volksgezondbeid; bedreiging door
straling] [straling] [draadloze netwerken; gevaren] [grondwet] [microgolftechnologie]
FBI: privacy ‘iets voor terroristen’
9 11 truthers locked up for life under proposed new us law
Geüpload door williamwagener op 18 aug 2011
De omgekeerde wereld? Mensen die proberen om online een beetje privacy te bewaren, zijn volgens de FBI
en het Amerikaanse ministerie van Justitie mogelijk bezig met terrorisme. De FBI is een campagne
begonnen om burgers te wijzen op verdacht gedrag. Volgens flyers is het afschermen van je IP-adres, of het
gebruik van anonymizers in internetcafés, ‘mogelijke indicatoren van terroristische activiteit’. Ook het gebruik
van webmail op andere locaties dan je eigen huis zou daarop wijzen, net als het bezoeken van websites
over militaire tactieken en het lezen van ‘revolutionaire literatuur’.
In de flyer roepen FBI en Ministerie van Justitie op, verdacht gedrag te melden bij de autoriteiten.
De FBI voert de antiterrorismecampagne (tegen eigen burgers) overigens ook buiten internet. Zo
waarschuwt de dienst ook voor het kopen van survivalartikelen en voor het kopen bij legerdumps.
Bron: Copsincyberspace.wordpress.com en Theintelhub.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[privacy en terrorisme] [survival]
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Nicki Minaj voert satanisch ritueel op – Grammy’s Top Satanische Superbowl Show
Nicki Minaj in rode heksenmantel, begeleid door 'de Paus', lopend
over de rode loper voor de Grammy Awards 2012
Klik HIER voor de schokkende video
Veel Grammy aanwezigen uitten hun afkeer voor de zogenaamde
kunstenares Nicki Minaj. Blake Shelton zei zelfs: "Nicki Minaj moet
terugkruipen in de vurige put, waar ze vandaan kwam... terug naar
haar vader, Beëlzebub."
Geen toeval
Het zou gemakkelijk zijn om te denken dat Minaj slechts
gebruikmaakt van deze vorm van theater, gewoon om aandacht te
krijgen en haar albums te verkopen. Maar velen stellen dat dit hier
niet het geval is. Vrienden en familie geven toe dat Minaj het
satanisme omarmde toen ze nog een kind was, rond 14 of 15 jaar
oud. Bovendien is haar muziek heel slecht en de meeste critici
bekritiseren haar dat ze geen talent heeft.
Nicki Minaj maakt satanische tekens bij MTV Awards
Andere critici van Minaj zijn van mening dat niemand bij z’n volle verstand, die niet Satan
aanbidt, zijn hele carrière allerlei satanische dingen zou kunnen opvoeren, als Minaj dat
doet. Dit is geen spel. Dit is echt. Veel sterren in het publiek werden gehoord, die dingen
mompelden als, "Minaj moet absoluut professionele hulp zoeken”.
Nooit eerder heeft een slechtere, meer bedorven satanische artiest de kans gekregen om
zulk een show op te voeren, het podium te bestijgen met zulke muziek grootheden, en
voor publiek met zoveel topsterren erin.
De Grammy show bestond uit exorcisme, levitatie en een door demon bezeten Minaj.
Daarbij nog kwam een priester, in een poging om deze demon bij haar uit te drijven. Minaj schreeuwt dat ze
bezeten is van een boze geest, genaamd “Roman” (Romein/Rooms).
Diezelfde priester nu had Minaj eerder vergezeld bij de Grammy Awards, terwijl hij een pauselijk gewaad
droeg.
Met haar debuut album maakte ze een andere alter-ego met de naam "Roman Zolanski". Roman, de
"Demon binnenin Haar', was in vol ornaat te zien afgelopen zondag in deze schokkende Grammy show.
Minaj heeft zelf ook het volgende verklaard: "Roman is een demon in mij".
Misschien wel het meest vulgaire gedeelte was de seksueel getinte opvoering van een schaars geklede
danseres, die zich uitstrekt naar achteren, terwijl een misdienaar tussen haar benen in gebed knielt...
Aan het eind van de show worden de gebrandschilderde ramen verbrijzeld, niet in staat om de aanval van
Satan te weerstaan. “Roman” zweeft naar het plafond, waardoor het duidelijk is dat de uitdrijving is mislukt.
Satan triomfeert, althans zo doet het voorkomen. Naakte demonen kronkelen als slangen over het podium
als het nummer eindigt.
Niets van dit alles was bij toeval. De entertainmentindustrie zou echter nooit toestaan dat een artiest de
islam zou beledigen!
Wat is de boodschap hier?
Is dit een verwijzing naar het nieuws, dat binnen het Vaticaan het verhaal de ronde doet dat de paus binnen
een jaar zal overlijden? Wellicht dat deze show ons laat zien dat een enorme verandering aanstaande is…?
Het is duidelijk dat Minaj en vele andere artiesten die God lasteren en openlijk Lucifer / Satan aanbidden,
hun publiek willen shockeren. Minaj is al die tijd 'behandeld' geweest gedurende haar stijgende bekendheid,
en ze wordt door de Illuminati gebruikt om haar fans te programmeren met satanische verlangens en haat
tegen Christus.
Ouders, kijk eens naar de muziek van je kinderen. Lees de teksten en kijk naar de afbeeldingen op de
cd/dvd zelf. Wees kritisch, lieve mensen. De vijand probeert onze kinderen te verslinden en hen te bekeren
tot Satan. Ja, kinderen hebben een vrije wil om te kiezen, net zoals u en ik, maar ouders helpen hen in grote
mate, door hen te leren om verstandig te kiezen.
En hoe kunnen we hen helpen als we geen idee hebben hoe hun wereld eruit ziet?
Bron: Dividedstates.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[satanische rituelen] [Grammy Awards en occultisme] [artiesten en satanisme]
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Bizar! Half-menselijk wezen geboren uit een schaap in Nigeria
Nog een "half-menselijke wezen" geboren uit een schaap. Deze keer is het in
Nigeria gebeurd.
Waarom worden er zoveel vreemde wezens geboren uit dieren over de hele
wereld? Zijn deze wezens het product van een seksuele relaties tussen mens en
dier? Zijn buitenaardse experimenten hierin betrokken?
Wat zeker is, is dat het zeer verontrustend is om te zien dat dit soort grillige
wezens geboren worden over de hele wereld.
Maar hoe zit het met alle andere bizarre wezens die worden geboren op de planeet?
Dit doet sterk denken aan een incident dat eerder plaatsvond terug in Turkije in 2010.
Een schaap was bevallen van een dood lam met een menselijk gezicht. Het kalf werd geboren in een dorp,
niet ver van de stad Izmir.
Erhan Elibol, een dierenarts, die de keizersnede op het dier verrichtte om het lam te nemen, was geschokt
om te zien dat de kenmerken van de snuit van het lam een opvallende gelijkenis vertoonden met een
menselijk gezicht.
Je moet wel toegeven dat dit gezicht heel, heel griezelig is…
Het volgende is wat Elibol naar verluidt heeft gezegd over dit ‘schepsel’....
"Ik heb eerdere mutaties gezien met koeien en schapen. Ik heb een eenogig
kalf gezien, een tweekoppig kalf, een kalf met vijf poten… Maar toen ik dit jong
zag, kon ik mijn ogen niet geloven. Zijn moeder kon het niet werpen, dus moest
ik het dier helpen."
Dus wat in de wereld is hier aan de hand?
Zijn deze bizarre wezens het resultaat van slecht uitgevallen genetische
modificatie experimenten?
Hebben een aantal zeer zieke mensen misbruik weten te maken van een paar schapen?
Ik denk het laatste…
Bron: Unexplainedmysteriesoftheworld.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[vreemde wezens] [bizar; experimenten]

George Orwell (ingezonden)
George Orwell word wel aangeroepen als profeet,maar is in feite meer een leermeester.Hij kende zes regels
om doeltreffend te schrijven.
Six Rules of Effective Writing
1. Gebruik nooit metaforen, similes of andere stijlfiguur die je eerder op papier hebt zien staan
*Het klinkt simpel, maar is het niet: een metafoor moet je zelf bedenken. Met ingesleten formuleringen
bereik je de lezer niet, integendeel.
2. Gebruik nooit een lang word wanneer een kort woord ook voldoet.
* De pretentieloze Orwell slaat de spijker op de kop: lange en ingewikkelde woorden maken je artikelen niet
beter en slimmer, maar pretentieuzer, arroganter en minder goed te begrijpen.
3. Als schrappen mogelijk is, doe het dan.
Ieder woord dat niet bijdraagt aan de betekenis van een zin of alinea, verzwakt die zin of alinea. * Het
gebruik van hulpwerkwoorden, maar ook van woorden als ‘huidig’, ‘onder andere’, ‘onder meer’, ‘ook’,
‘mede’, ‘immers’ en ‘namelijk’ loopt in persberichten de spuigaten uit. Weg ermee! Minder is beter.
4. Gebruik nooit een passieve vorm als de actieve vorm van een werkwoord voldoet
* Actieve zinnen (‘De hond beet de man’) zijn korter en krachtiger, kortom, ze lezen veel prettiger dan
passieve zinnen (‘De man werd door de hond gebeten’).
5. Gebruik nooit jargon, wetenschappelijke termen of een een vreemde taal als er een doorsnee Nederlands
woord voorhanden is.
* Dat geldt ook op internet en bij vakpublicaties. Zelfs wanneer je als redacteur soms vaktaal gebruikt, moet
je daar bewust voor kiezen en eventueel een korte toelichting geven.
6. Breek deze regels voordat je iets belachelijks produceert.
* Gezond verstand en je eigen verantwoordelijkheid als redacteur moeten voorop staan bij het produceren
van teksten, en da’s maar goed ook.
[Orwell, George]
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‘Anonymous wil internet op zwart’
De internetbeweging Anonymous is voornemens om het internet op zwart te zetten op 31 maart. Hiertoe zal
de groep 13 root DNS-servers moeten uitschakelen, iets wat ze volgens beveiligingsexpert Robert Graham
van Errata Security nooit gaat lukken. De internetbeweging heeft de aankondiging van ‘Operation Global
Blackout’ op pastebin bekendgemaakt.
Veel DDoS-aanvallen zijn succesvol omdat het dagen kan duren voor het slachtoffer iets in de gaten heeft.
Bij een aanval op de root DNS-servers zullen er binnen tien minuten honderden experts bezig zijn om de
problemen op te lossen. Daarnaast is het verschil tussen de servers een probleem. Wat bij de ene server
wel werkt, werkt bij de andere twaalf servers niet. Dit komt omdat de 13 servers door verschillende bedrijven,
met elk andere hardware, software en beleid beheerd worden.
Om met effect alle 13 servers tegelijk uit te schakelen, moet dus eerst per server getest worden wat er
eventueel zou werken. Tegen de tijd dat er een volledige aanval uitgevoerd zou kunnen worden, is de kans
groot dat de dader al tijdens de testronde is opgemerkt. Nog een probleem voor de hackers is Anycasting.
Hierbij wordt verkeer voor een IP-adres naar een andere lokale server doorgestuurd. Hierdoor kan 1 IPadres uit meerdere computers bestaan. Verder beschikken de rootservers over ‘dikke internetverbindingen’.
In het ergste scenario wat Graham kan bedenken zal het Anonymous lukken om een aantal van de servers
te ontregelen. Volgens hem is de kans dat het de beweging lukt om het internet daadwerkelijk op zwart te
krijgen, zeer onwaarschijnlijk.
Overigens sluit Graham hiermee niet uit dat het internet niet plat te krijgen valt. “Ik denk dat ik het kan doen,
als ik zes maanden de tijd krijg. Er zijn andere mensen die ik ken en het ook mogelijk kunnen. Als we voor
een brainstormsessie zouden samenkomen, weet ik zeker dat we het kunnen doen.”
bron Anonymous Netherlands
[Anonymous] [internetcensuur] [internet; uitschakeling]

Goudmijn van koningin van Sheba gevonden
RD, 15-02-2012 | Kerkredactie
ADDIS ABEBA – De Britse archeoloog Louise Schofield vermoedt de goudmijn van koningin van Sheba
gevonden te hebben. Als dat waar is, dan bevestigt de opgraving in het noorden van Ethiopië dat de
koningin uit de tijd van de Bijbel puissant rijk was.
Archeoloog Schofield ontdekte op de Gheralta hoogvlakte een oude goudmijn van enorme omvang, aldus
The Guardian onlangs. In een vervolgonderzoek hoopt ze de grootte van de mijn vast te kunnen stellen.
Dicht bij de mijn vond haar team ruïnes van tempels en overblijfselen van een slagveld. De vindplaats valt
binnen het toenmalige rijk van Sheba, dat zich uitstrekte over Ethiopië en Jemen.
Haar eerste aanwijzing voor de ontdekking was de vondst van een ruim zes meter lange steen waarop een
zon en een maan stonden afgebeeld. Onder de steen vond ze een inscriptie in de Sabaeantaal, de taal die
de koningin zou hebben gesproken. Even verderop vond ze resten van een tempel, waar de maangod werd
vereerd. Resten van menselijke botten wezen op een oorlog.
Twintig talenten gouds
In de Bijbel wordt in het Oude Testament enkele keren gesproken over rijke schatten als goud en wierook
die Ethiopië herbergde. Bekend is de geschiedenis dat de koningin van Sheba op bezoek gaat bij de
Israëlische koning Salomo zo’n 3000 jaar geleden. In1 Koningen 10 en 2 Kronieken 9 staat dat de schatrijke
heerseres naar Jeruzalem reist om Salomo’s wijsheid te onderzoeken. „De helft is mij niet aangezegd”,
concludeert ze vervolgens. Het boek Koningen somt de geschenken op die ze Salomo geeft: „En zij gaf den
koning honderd en twintig talenten gouds, en zeer veel specerijen, en kostelijk gesteente; als deze specerij,
die de koningin van Sheba den koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen.”
Ook in andere Bijbelboeken wordt gesproken over de kostbare grondvoorraden van Ethiopië. Bijvoorbeeld in
Psalm 72:10, Jesaja 60:6, Jeremia 6:20 en Ezechiël 27:22.
Händel
De geschiedenis van de koningin van Sheba is niet alleen in de Bijbel opgetekend, maar ook in de Koran.
(Dat klopt want de koran staat vol met plagiaat en ook met leugens en verdraaiingen.) Het verhaal sprak
door de eeuwen heen tot de verbeelding. Componisten, schilders en andere artiesten verwerkten het in hun
kunstproducties. Bekend is ”The Arrival of the Queen of Sheba” van George Friedrich Händel.
[koningin van Sheba] [bijbel; ontdekkingen]
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Het Rothschild Manifest – uit circa 1840?
(Vrij vertaald René Voogt)
1. WET is DWANG in vermomming, GEBRUIK DIE WET. (Statuut wet, codes, regelgeving)
2. Politieke vrijheid is een IDEE, het is geen FEIT en is slechts een illusie en een afleiding.
3. GEBRUIK “LIBERALISME” om de controle te verkrijgen via “GELIJKHEID” doormiddel van
“ONDERWIJS”. (OBE)
4. OVERHEDEN moeten worden vernietigd door een EXTERNE (oorlog) of door INTERNE (liberalisme en
corruptie) middelen.
5. We moeten de CONTROLE krijgen over de economieën van alle regeringen door beheersing van de
GELD hoeveelheid.
6. Het doel heiligt ALTIJD de middelen. “ALTIJD”!
7. GEWELD & MACHT = RECHT, er zijn geen absolute morele of ethische codes. (Geen Bijbelse wet)
8. Wij hebben het RECHT om ALLE BESTAANDE INSTELLINGEN TE RECONSTRUEREN.
9. WIJ zullen de ALLERHOOGSTE HEREN worden over alle mensen.
10. De macht van het GELD moet verborgen en GEHEIM blijven tot wij in een dergelijke positie van MACHT
zijn zodat niemand ons PLAN kan stoppen. (Fractionele reserve bank / schuld papieren op basis van valuta)
11. We moeten gebruik maken van ALCOHOL, DRUGS, SEKS, PORNOGRAFIE, GOKKEN, ALLE
ONDEUGDEN en MORELE VERDORVENHEID om de JEUGD VAN ALLE NATIES TE VERNIETIGEN.
12. We hebben het RECHT OM ALLE BEZITTINGEN IN TE NEMEN, met alle middelen die daarvoor nodig
zijn, om ALLE MENSEN ONDER ONZE CONTROLE te brengen.
(Samenvoeging van Maritieme wetgeving en financiële wetgeving, afschaffing van het gewoonterecht, het
corrumperen van titelregistraties / eigendomsbelastingen)
13. We gebruiken de termen “VRIJHEID, GELIJKHEID en BROEDERSCHAP ‘, die een “NIEUWE
ARISTOCRATIE” vast zal stellen. (Franse revolutie)
14. De kwalificaties voor deze ‘ARISTOCRATIE’ zal RIJKDOM zijn, die WIJ ZULLEN CONTROLEREN.
15. OORLOGEN zullen worden UITGELOKT, GEFINANCIERD en IN STAND GEHOUDEN totdat we BEIDE
ZEIDEN CONTROLEREN, zodat alle partijen BIJ ONS SCHULD STAAN. (Amerikaanse Revolutie door
Desert Storm, Afghanistan en WW III?)
16. Kandidaten voor een OPENBAAR AMBT zullen worden geselecteerd, opgeleid, onderhouden,
onderdanig en gehoorzaam.
17. WE ZULLEN DE CONTROLE HEBBEN OVER ALLE GROTE VESTINGEN VAN DE MEDIA en hun
INFORMATIE.
18. Geënsceneerde FINANCIËLE PANIEK en GECONTROLEERDE DEPRESSIES zullen leiden tot onze
“NIEUWE WERELD ORDE”.
Meyer Amschel Rothschild vermelde tevens in de late 18e eeuw, “GEEF MIJ DE CONTROLE OVER DE
VALUTA VAN NATIES, EN HET ZAL ME EEN WORST WEZEN, WIE DE WETTEN MAAKT”.
DE ROTHCHILD FAMILIE controleert het grootste deel van DE CENTRALE BANKEN VAN EUROPA, de
FEDERAL RESERVE van de VS, en is de bankier voor het overgrote deel van de rijkdommen van het
Vaticaan. Zij controleren DE MINERAAL BRONNEN (zie Rio Tinto) op vijf continenten, hebben een imperium
van WIJNPRODUCENTEN, BROUWERIJEN & LIKEUR DISTILEER INSTALLATIES, ze hebben banden
met omvangrijke DRUGSMOKKEL & WITWAS Kartels door controle over het BRITSE OOST INDIA
COMPANY & DE PARTICULIERE BANKEN VAN ROTHSCHILD in de meeste grote landen. Zie hun officiële
website op:
http://www1.nmrothschild.com/navs/introf.htm
Een korte lijst van de meest krachtige en de gevaarlijkste mensen en families in de wereld.
1. De Rothschild familie (eigenlijk Bauer) van Europa, BankIers voor de Kroon van Groot-Brittannië, de kroon
Tempel, het Vaticaan, Noord-Amerika en het grootste deel van de ontwikkelde wereld (zie bovenstaande link).
2. De Rockefeller familie van New York, Arkansas, Virginia W., Argentinië en Australië.
Bankieren, energie, olie, onroerend goed, scheepvaart en de inlichtingendiensten.
3. De Edgar Bronfman familie van Canada en de VS (Seagram’s Likeur distillatie, Film Studio`s, Media)
4. Michael Eisner, mediamagnaat (insider) (Disney Co, ABC, TV, Film, het maken en de distributie ervan.)
5. Bill Gates (Microsoft Co) Magna Cum Laude afgestudeerd aan de Rockefeller Business School.
6. George W. Bush (president van de Verenigde Staten) Skull and Bones, verrader van de eerste orde.
7. Koningin Elizabeth II (Windsor Familie van Groot-Brittannië) Duitse en Griekse overweldigers van de
Britse Kroon. East India Co
8. Alan Greenspan (voorzitter van de Federal Reserve, fractional reserve banking en officiële stroman voor
het geld kartel)
9. De Premier van Israël (opgezet door de Rothchild aan het eind van de Tweede Wereldoorlog)!
10. George Soros (Rothchild agent, valuta handelaar (rover) en speculant, extraordinaire plunderaar)
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11. Minister van Financiën, AKA gouverneur van het IMF, agen t van Rockefellers & Rothchild’s.
12. De misdaad familie Bush van Texas en Maine, Financiers van het Derde Rijk, Adolf Hitler, NWO insiders,
drugs, olie, het witwassen van geld, agenten van de marionetten meesters. Oprichter van de Carlisle-groep
met de Bin Laden familie.
13. En als laatste de jezuïeten en de Jezuïeten-generaal van het Vaticaan (het moderne Romeinse Rijk).
Ik weet zeker dat ik een aantal andere belangrijke personen heb gemist, wat ongetwijfeld zal leiden tot
klachten van vele kanten, maar vergeet niet, God weet wie ze zijn, en uiteindelijk zullen zij aan hem
verantwoording af moeten leggen, aan Hem en Hem alleen.
Originele artikel:
http://www.fourwinds10.net/siterun_data/government/new_world_order/news.php?q=1206725198
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=20299
[Rothschild manifest] [totale controle] [satanische bloedlijnen]

Athene brandt, Griekenland is oorlogsgebied geworden>>>Syriëpraktijken
Meer dan een miljoen mensen verzamelden zich op 12 februari 2012 op het
Syntagma Plein in Athene. Wat was bedoeld als een vreedzame demonstratie
van mensen uit alle bevolkingsgroepen , ontaardde al snel in opstootjes en
brandstichtingen.
Al eerder zag men gemaskerde mannen, onherkenbare provocateurs die zijn
ingehuurd om letterlijk het vuurtje aan te steken. Ook tijdens deze demonstratie
was dit weer aan de orde. De manier waarop dit gebeuren aan de aandacht van de gecontroleerde media
wist te ontsnappen spreekt boekdelen. De officiële berichtgeving spreekt immers over maximaal 80.000
mensen. Geruchten gaan, dat speciale troepen uit Duitsland en Bulgarije zijn ingevlogen en zich hebben
aangesloten bij de Griekse ordetroepen. De manier waarop dit gebeuren aan de aandacht van de
gecontroleerde media wist te ontsnappen spreekt boekdelen.
De officiële berichtgeving spreekt immers over maximaal 80.000 mensen. Geruchten gaan, dat speciale
troepen uit Duitsland en Bulgarije zijn ingevlogen en zich hebben aangesloten bij de Griekse ordetroepen.
Griekse ordetroepen die kampen met disciplinaire problemen en insubordinatie. Griekse militairen gaan
normaal gesproken niet op eigen mensen schieten, zij zijn dus bij weigering een rechtstreeks gevaar voor de
gekochte Griekse elite.
Hoe dat varkentje door de Westerse geheime diensten wordt gewassen zien we onder onze ogen in Syrië
(lees het artikel) gebeuren. Bij blijvende opstanden in Griekenland zal er met scherp op onschuldige burgers
worden geschoten door ingevlogen “Special Forces” om de zaak te laten escaleren. Het pas met modern
materieel bewapende Griekse leger moet dan wel ingrijpen om “de orde te herstellen”.
Athene brandt, Griekenland is oorlogsgebied geworden.
Terwijl Griekenland verpaupert en het land de facto al vele malen failliet is, zitten
parlementariërs naar een voetbalwedstrijd te kijken. Even wat verpozing, nadat
zij de wetgeving hebben getekend die Griekenland nu definitief heeft
overgeleverd aan buitenlandse financiële interventionisten. Wederom moeten de
Grieken loon inleveren, ditmaal 32% van hun salaris, terwijl de inflatie en
kunstmatige prijsopdrijving nu echt beginnen los te branden. De energierekening
is binnen een jaar met meer dan 25% opgelopen.
Buitenlandse inmenging
Wat Griekenland nu overkomt hebben we al vele malen aangekaart. Vanaf de ontworsteling aan het
Ottomaanse Rijk is het land speelbal van de grote mogenheden. Daarin is niets veranderd.
Het land is puissant rijk aan strategische grondstoffen zoals olie en gas, nikkel en uranium en heeft de
“belangstelling” van buurlanden, grote investeerders en bankenkartels. Maar alvorens het zo ver is, moet het
gepeupel aan de bedelstaf worden gebracht en de Griekse elite onder controle. Het feit dat de Griekse
“regering” een defensie verbond heeft gesloten met Israël is tekenend voor het isolement van diezelfde
regering.
Het hogere plan
Het hogere plan vandaag is de Europese Unie in het gareel slaan met opeenvolgende crises en de
Europeanen ongewild betrekken bij lokale grondstoffenoorlogen ten behoeve van zekere elitaire kartels.
Vaak horen we geluiden als zouden die luie Grieken er geen klap van terecht brengen. Maar dan roepen wij
nog even in herinnering de 300.000 Grieken die ten tijde van drie jaar Nazi bezetting het leven in de strijd
lieten ten opzichte van de 250.000 Nederlandse oorlogsvrijwilligers voor de nazi’s in de Waffen SS en een
kleine 10.000 mensen in het verzet.
Bron: herstelde republiek
[Griekenland; rellen]
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Handsignalen – “Vrijmetselaars en occulte symbolen geïllustreerd” door dr. Cathy Burns
Spreuk 06:12 vertelt ons: “Een ondeugend persoon, een slecht mens, loopt met verkeerdheid des monds. Hij
Wenkt met zijn ogen, hij spreekt met zijn voeten, en leert met zijn vingers. “Het klinkt alsof dit vers kan
worden toegepast op vrijmetselaars, occultisten, bendeleden, en vele andere groepen, omdat ze vaak met
hun handen en voeten berichten aan elkaar doorgeven. Bijvoorbeeld: de vrijmetselaars hebben hun geheime
handgrepen. Ook positioneren ze hun voeten op een bepaalde wijze om een “Tau kruis” [een conventionele
vorm van de penis] te vormen. Deze positionering kan nuttig zijn als een vrijmetselaar voor een rechter moet
verschijnen. Met deze houding, kan de rechter (als hij ook een Mason is) heel eenvoudig zien dat de
persoon voor zijn bank een collega-lid van het gezelschap is.
Ziet u, de Mason, die de eed voor de 3 graad wordt afgenomen, belooft daarmee ALLE MISDADEN DIE
DOOR EEN COLLEGA MASON WERDEN GEPLEEGD TE VERDOEZELEN, uitgezonderd die van verraad
en moord. ‘Bij de 7 graad van de vrijmetselarij, moet de kandidaat beloven dat hij “een Collega Koninklijke
Halve Maan Mason bij zal staan, wanneer hij ziet dat hij in de problemen is geraakt, en zal zijn zaak
omarmen om hem te bevrijden, OF HIJ DAARBIJ NU GOED OF FOUT ZAT”‘.
e
Voor de 13 graad wordt de eed afgenomen waarbij beloofd wordt: ALLE MISDADEN TE VERBERGEN,
WAARONDER MOORD EN VERRAAD. Dit betekend natuurlijk, dat als een Mason een moordheeft begaan,
en de rechter is ook een Mason, dat de rechter dan VERPLICHT IS door zijn maçonnieke eed om de
moordenaar vrij te spreken, zelfs wanneer dit resulteert in het leggen van de schuld op een onschuldige
persoon! In feite wordt deze opdracht gegeven in het handboek: Er wordt gezegd dat president Bill Clinton
werd vrijgesproken door de inspanningen van vrijmetselaars in de jury.
”JE MOET ALLE MISDADEN VAN EEN MASON BROEDER VERBERGEN/ACHTERHOUDEN … EN
MOCHT U OPGEROEPEN WORDEN OM TE GETUIGEN TEGEN EEN MASON BROEDER, ZORG ER
DAN STEEDS VOOR, DAT JE HEM DEKT …. HET ZOU MEINEED KUNNEN ZIJN WANNEER U DIT
DOET, MAAR U HEEFT ZICH AAN UW VERPLICHTINGEN GEHOUDEN ”.
Gaat er een lampje branden WAAROM er zoveel de doofpot in gaat?
Laten we nog een stapje verder gaan:
Wie onze zaak durft te onthullen zal de sterkte van het ridderlijke staal testen
En wanneer de marteling dof blijkt te zijn schrapen we de hersenen uit de schedel
plaatsen een lamp in de holte om zijn ziel te verlichten van hier tot aan de hel
And There You Have It Folks
Tot Slot:
“Niemand zal de Nieuwe Wereld Orde betreden, tenzij hij of zij een belofte heeft afgelegd om Lucifer te
aanbidden. Niemand zal de “Het Nieuwe Tijdperk” binnengaan, tenzij hij een LUCIFERIAANSE Initiatie
aanvaard”. (David Spangler, directeur van Planetaire Initiatief, Verenigde Naties)
Klinkt dat goed?
[vrijmetselarij; gebaren] [occultisme] [symboliek; handsignalen]

Het geheim achter de ingredienten van fastfood
GRONINGEN – Ondanks dat het nooit bewezen is dat McDonald’s koeienogen
gebruikte in zijn hamburgers hebben onderzoekers wel andere bizarre en
smerige ingrediënten gevonden in verschillende voedingswaren. Dat meldt MSN.
De appeltaartjes van McDonald’s bevatten niet alleen stukjes appel, maar ook
eendenveren en menselijk haar. Eendenveren en menselijk haar zijn namelijk
goede bronnen van l-cysterine, een aminozuur dat deeg soepeler maakt. Het haar is voornamelijk afkomstig
uit China. Chinese vrouwen kunnen hier een klein zakgeldje bijverdienen door hun haar te verkopen aan
fabrieken.
McDonald’s, Pizza Hut en Kentucky Fried Chicken gebruiken voor bepaalde producten houtpulp. Zo krijgt
het voedsel meer structuur. Houtpulp is namelijk een stuk goedkoper dan olie of bloem.
Ook zand zit in de producten. Zand wordt voornamelijk gebruikt als anti-bakproduct en is terug te vinden in
rund- of kippenvlees.
Taartjes, broodjes en gebakjes worden extra smakelijk als ze voorzien worden van zuurteregelaars,
antiklontenmiddelen en rijsmiddelen. In deze categorie valt E517, oftewel: ammoniumsulfaat. Wat vele niet
weten is dat ammoniumsulfaat vooral bekend staat als kunstmest.
Naast menselijk haar, eendenveren, hout, zand en kunstmest bevatten18 producten van McDonald’s
dodelijke petroleumderivaten. Vijf gram van dit ingrediënt kan al dodelijk zijn. Gelukkig is het gebruik zo
beperkt dat je bijna zes kilo McNuggets moet nuttigen om aan de vijf gram te komen.
© Nationale Horecagids
[fastfood; ingrediënten] [McDonald] [voedsel en fastfood]
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Geschiedenis leert dat uiteenvallen eurozone verreweg beste oplossing is

Europa 2022 volgens de moderne Bulgaarse kunstenaar Yanko Tsvetkov. Ironisch bedoeld, maar mogelijk
met een behoorlijke kern van waarheid? (merk o.a. op het samengaan van Nederland en Vlaanderen)
Politici en gevestigde economen proberen ons te laten geloven dat het uiteenvallen van de eurozone
catastrofale gevolgen zal hebben voor ons land en voor heel Europa. Als naar de geschiedenis wordt
gekeken blijkt dit angstbeeld echter nergens op gebaseerd; in de afgelopen eeuw zijn maar liefst 69 landen
uit een valutazone getreden. De gevolgen waren zonder uitzondering slechts een korte pijnperiode met
daarna een zeer snel herstel met flinke economische groei.
Het grote, binnen de huidige muntunie onoplosbare probleem is dat de Zuid Europese periferie staten
kampen met ernstige en onhoudbare onbalansen in hun werkelijke effectieve wisselkoersen -wat betekent
dat de euro voor hun economieën feitelijk veel te duur is- en dat hun externe schulden veel hoger zijn dan in
de meeste eerdere marktcrises werd gezien. Griekenland (technisch bankroet), Portugal (idem dito), Ierland,
Italië en Spanje (PIIGS) kunnen hun schuldenlast nooit meer binnen aanvaardbare proporties krijgen omdat
ze geen eigen munt meer hebben die kan worden afgewaardeerd.
Daarom zijn ordelijke staatsbankroeten en schuldenherstructureringen, gekoppeld aan het herinvoeren van
hun eigen oude valuta (een absolute voorwaarde!) niet alleen onvermijdelijk, maar zelfs de beste oplossing
om uit de huidige crisis te komen. De nu langzaam kapot gaande Zuid Europese landen kunnen dan met
hun veel goedkopere valuta weer snel concurrerend worden. Eerder bankroeten en devaluaties in Azië
(1997), Rusland (1998) en Argentinië (2002) zijn daarvan een goed voorbeeld.
Geen catastrofe
Ook eerdere exits uit een valuta unie -het Oostenrijkse-Hongaarse rijk (1919), India en Pakistan (1947),
Pakistan en Bangladesh (1971), Tsjechoslowakije (1992-1993) en de Sovjet Unie (1992)- laten zien dat de
gevolgen voor de economie vrijwel nooit dramatisch zijn, zoals eurofiele politici ons voorspiegelen. Hoewel
de euro historisch gezien uniek is zijn de problemen die we nu ervaren dat beslist niet. Als net zoals dat met
de invoering van de euro gebeurde het opbreken van de euro goed wordt voorbereid, zal er niets
catastrofaals gebeuren. Integendeel; uit bijna alle eerdere valuta exits blijkt dat dit snel en zonder veel
problemen kan plaatsvinden.
Meer bezuinigen geen oplossing
De 'oplossing' die de EU politici nu presenteren is meer bezuinigingen, maar zolang de PIIGS landen in de
eurozone blijven zullen hun economieën gedoemd blijven te krimpen of hooguit een klein beetje te groeien.
Hun enorme publieke en private schulden kunnen echter pas hanteerbaar worden gemaakt als deze landen
weer flinke begrotingsoverschotten weten te creëren door onder andere hun export weer concurrerend te
maken. Met de voor hen veel te dure euro zal dat nooit lukken.
Daarom weten de financiële markten al lang dat de eurozone in zijn huidige vorm onhoudbaar is geworden.
Een exit uit de eurozone van diverse landen zal voor hen dan ook niet als een verrassing komen en zal de
verliezen die er nu al zijn enkel tastbaar maken. De staatsschulden van de PIIGS landen worden dan in hun
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teruggekeerde eigen valuta geherwaardeerd, terwijl staatsobligatiehouders tegelijkertijd worden gedwongen
een zeker percentage verlies te accepteren. De staatsschulden worden vervolgens in drachmes, lires en
peseta's terugbetaald. Door goedkopere en daardoor stijgende export worden euro's verdiend en ontstaat er
binnenlandse inflatie waarmee de (waarde van de) reële schuldenlast zal worden verminderd.
Faillissementen
Eén van de grootste problemen in dit scenario zijn de in buitenlandse valuta afgesloten leningen (en
hypotheken) van bedrijven en burgers. Door een forse devaluatie van de opnieuw ingevoerde eigen munt
zullen deze leningen veel duurder worden en daardoor niet meer zijn terug te betalen, met een groot aantal
faillissementen als gevolg. Dit was vooral het geval tijdens de Aziatische crisis in 1997. Het positieve gevolg
was echter dat bedrijven weer met een schone lei konden beginnen - iets wat ze dan ook massaal deden,
zodat er weer snel economische groei kon worden gecreëerd.
Slechts 2 tot 3 jaar pijn
Landen die bankroet zijn gegaan en fors moesten devalueren blijken vrijwel zonder uitzondering in slechts
een korte periode van economische krimp -meestal maar 2 of 3 jaar- terecht te zijn gekomen, waarna er een
lange periode van aanhoudende economische groei volgde. Geordende staatsbankroeten en
schuldenherstructureringen zijn samen met devaluaties door het herinvoeren van de oude munten dan ook
de enige goede oplossing om uit de eurozone crisis te komen. Banken en veel bedrijven zijn weliswaar
tegen, maar aangezien vooral de banken verreweg het meeste hebben geprofiteerd van de invoering van de
euro, zouden zij de zwaarste lasten moeten dragen, en niet de burgers, zoals de politici nu willen.
Politici moeten kiezen: banken of burgers
Het wordt dus hoogste tijd dat de burgers in de EU eisen dat hun regeringen en parlementen definitief een
streep zetten onder de op voorhand tot mislukken gedoemde euro droom, voordat deze voor álle lidstaten in
een verschrikkelijke nachtmerrie vol armoede, sociale onrust, chaos en misschien zelfs wel burgeroorlogen
eindigt. Blijven onze politici de zich almachtig wanende bankenelite beschermen en hen ten koste van
enorme bezuinigingen met honderden miljarden overeind houden, of komen ze eindelijk weer eens op voor
de belangen van hun kiezers?
Xander – (1) Plan B Economics / Variant Perception
[Europa; uiteenvallen] [Eurozone] [Europa; fictieve kaart]

Burgemeester van Londen zegt wat veel mensen denken…
Ken Livingstone: 'Hang elke week een bankier op'
Voormalig burgemeester van Londen, Ken Livingstone
Ken Livingstone, de vroegere flamboyante burgemeester van Londen, heeft
zich opnieuw laten opmerken. In een toespraak voor een paar duizenden
gasten van de Electrical Contractors Association lanceerde hij het voorstel
om elke week een bankier op te hangen tot de anderen besluiten hun leven
te beteren. Het is niet de eerste maal dat de excentrieke ex-burgemeester bankiers door de mangel haalt.
Banksector niet blij met zijn woorden
In zijn toespraak zei de voormalige burgemeester van Londen dat de fianciële wereld op geen enkele manier
heeft bijgedragen tot een veilige toekomst voor het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard was de banksector niet
bepaald gediend met de woorden van Ken Livingstone.
'Zijn voortdurende demonisering van het bankwezen, dat een half miljoen hardwerkende mensen tewerkstelt
in de UK en meer dan 140.000 in Londen, zal geen banen creëren of bedrijven lokken', aldus Angela Knight,
Chief Executive van de British Bankers' Association.
'Als hij de bedoeling heeft om Londen vijandig te positioneren tegenover bedrijven en om zijn kiezers af te
schrikken, is hij goed bezig.'
Livingstone: koning van controversiële uitspraken
Van 2000 tot 2008 was Livingstone burgemeester van Londen, één van de belangrijkste posities in de Britse
politiek. Momenteel is hij weer kandidaat om huidig burgemeester Boris Johnson op te volgen.
Livingstone verschijnt regelmatig in het nieuws met uitspraken die bij bepaalde bevolkings- en
beroepsgroepen in het verkeerde keelgat schieten. In 2003 bestempelde hij George W. Bush de grootste
bedreiging voor het leven op deze planeet. Twee jaar later vergeleek hij een journalist van The Evening
Standard met een bewaker in een concentratiekamp.
Vorige week nog liet Livingstone verstaan dat homoseksuele bankiers het risico lopen dat hun penis er wordt
afgesneden als ze Londen ruilen voor Dubai.
Bron: Standaard.be
[bankiers; uitspraken] [uitspraken; burgemeester] [Londen; burgemeester]
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Transistor van één atoom breekt alle records
De kleinste transistor die ooit is gebouwd - de kleinste transistor die ooit kan
worden gebouwd - is gemaakt met behulp van één enkele fosforatoom door
een internationaal team van onderzoekers van de Universiteit van New
South Wales, Purdue University en de Universiteit van Melbourne.
Het één-atoom-apparaat wordt beschreven in een artikel in het huidige
nummer van het tijdschrift Nature Nanotechnology.
Transistors werden een halve eeuw geleden uitgevonden. Deze halfgeleiders
schakelen of versterken een elektronisch signaal, en ze zijn aanwezig in vrijwel alle elektronica. Zeer
krachtige geïntegreerde transistors kennen we ook wel als chips. Dankzij chips hebben we computers.
Het maken van steeds kleinere en steeds krachtigere transistors gaat heel geleidelijk, volgens een principe
dat we de Wet van Moore noemen. Die wet zegt dat het aantal transistors dat past op een oppervlak, iedere
24 maanden verdubbelt. Volgens de Wet van Moore zou een één-atoom transistor pas in 2020 mogelijk
moeten zijn; we lopen dus 8 jaar voor.
Dankzij deze superkleine transistors is het mogelijk om zeer krachtige chips te ontwikkelen, die een nieuwe
generatie computers mogelijk maken. Deze kwantumcomputers zijn zo krachtig, dat ze in korte tijd
belangrijke wetenschappelijke - en wellicht filosofische? - problemen kunnen oplossen, waar gewone
computers miljoenen jaren over zouden doen.
Bron: Metronieuws.nl en Au.news.yahoo.com/world
[transistoren] [atomen] [nanotechnologie]

Belangrijke wetenschappers omgekocht voor ontkenning klimaatverandering
Een libertaire denktank zou belangrijke sceptici betaald hebben om de
klimaatverandering te blijven ontkennen. Dat staat in een paper op basis van
gelekte, vertrouwelijke documenten. Heartland Institute heeft er immers alle
baat bij, want het is zelf afhankelijk van miljoenen dollars uit de
industriesector.
Het Amerikaanse Heartland Institute is een denktank voor de vrije markt,
maar staat in de praktijk vooral bekend als een bolwerk van klimaatontkenners.
Heartland Institute is gevestigd in Chicago. DeSmogBlog had vertrouwelijke documenten ontvangen van een
insider binnen de denktank, zo schrijft The Guardian. Er zou bijvoorbeeld 100.000 dollar uitgegeven zijn om
in scholen te verkondigen dat "de klimaatverandering een controversieel en onzeker onderwerp is - twee
opmerkingen die leerkrachten ontmoedigen om wetenschap te onderwijzen".
Over de echtheid van de documenten kan niets bevestigd worden. Heartland liet wel weten dat minstens één
document vals zou zijn. Waar echter rook is, is meestal ook vuur. Anthony Watts, een weerman met een
belangrijke blog, gaf al toe dat hij van het instituut een bedrag van 90.000 dollar gekregen had voor een
nieuw project. Al voegde hij er wel aan toe, geen salaris te ontvangen van de denktank, zoals de
documenten wel stellen.
Klimaatconferenties in dure hotels
Het instituut heeft de reputatie om ontkenners van de klimaatverandering te verzamelen. Zo werden al
verscheidene klimaatconferenties voor sceptici georganiseerd in dure hotels in New York en Washington
DC. Als de documenten echt blijken, krijgen we een zeldzame blik in één van de belangrijkste politieke
denktanks. "Het zou bewijzen dat er een gecoördineerde beweging bezig is om een alternatieve
klimaatwetenschap het beleid te laten beïnvloeden", reageert Kert Davies van Greenpeace.
Het doet een beetje denken aan een lek in de omgekeerde richting, ongeveer twee jaar geleden. Toen
werden e-mails onderschept, die een bom legden onder de klimaattop in Kopenhagen. De documenten van
Heartland zijn echter geen privéberichten en ze zijn ook niet ontdekt door middel van hacken.
Rijke figuren ‘steunen’ Heartland
Uit een document blijkt het belang van enkele rijke figuren die Heartland financieel steunen. Zo zouden ze
vorig jaar een schenking van 200.000 dollar gekregen hebben van de oliemiljardair Charles Koch. Komend
jaar wordt nog meer geld uit deze hoek verwacht. De denktank is ook op andere domeinen actief, maar de
klimaatwetenschap is hun belangrijkste bezigheid!
Ja, het is de machtselite er alles aan gelegen om de massa te misleiden, op scholen, in de media…
Bron: Hln.be
[wetenschap en bedrog] [klimaatverandering; omkoping] [Heartland Institute] [misleiding en omkoping]
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Oud-SS-officier onthult moord Nikola Tesla op sterfbed
Er is veel geschreven over het genie Nikola Tesla. Hij wordt gezien als één van
de grootste ingenieurs en uitvinders aller tijden. Tesla is onder meer uitvinder
van de wisselstroomgenerator en de radio.
Het grootste gedeelte van zijn levenswerk gaat over vrije energie. Tesla wilde
de wereld vrije energie geven, zodat stroomkabels overbodig zouden worden.
Eric Bermen ontdekte dat zijn voormalige vriendin de dochter van ex-SS-officier Otto Skorzeny was.
Waarschijnlijk heeft hij hem ook ontmoet omdat hij als timmerman werkzaam was in de Verenigde Staten,
nadat de CIA hem een nieuwe identiteit had gegeven.
Schoenendoos vol foto’s
Eric ‘Orion’ Bermen was er getuige van hoe Skorzeny tegen het einde van zijn leven alles opbiechtte. Hij
kreeg een schoenendoos vol foto’s om zijn beweringen te onderbouwen. Skorzeny gaf toe dat hij Nikola
Tesla op 6 januari 1943 - samen met SS-er Reinhard Gehlen - had gewurgd. Tesla was op dat moment 86
jaar oud. Skorzeny overhandigde de inhoud van Tesla’s kluis aan Adolf Hitler. Otto was op dat moment de
bodyguard van Hitler. Via Operatie Paperclip werd deze schat aan informatie na de oorlog overgebracht
naar de Verenigde Staten.
Ontsnappen
Alhoewel Skorzeny naar verluidt in 1975 om het leven kwam in Spanje, dook hij in 1999 weer op. Hij
omschreef hoe hij Hitler met een vliegtuig hielp ontsnappen naar Oostenrijk. Het vliegtuig werd bestuurd
door Hanna Reitsch. “Hitler pleegde geen zelfmoord,” benadrukte Skorzeny. “Zijn dubbelganger werd
doodgeschoten, en de gebitsgegevens lieten zien dat het Hitler niet was. De Amerikanen hielden het
geheim, omdat ze bezorgd waren dat de waarheid niet goed zou vallen bij de Russen.”
Nikola Tesla werd op 10 juli 1856 geboren in Smiljan in de westelijke Kroatische provincie Lika, op dat
moment onderdeel van het Oostenrijks-Hongaars Rijk. Toen Tesla naar Amerika ging, ontmoette hij zijn
eerste werkgever, Thomas Edison. Hij vond al snel financiële steun voor zijn projecten en uitvindingen.
Technologie herhaaldelijk gestolen
Onder meer John Pierpont (J.P.) Morgan, George Westinghouse en John Jacob Astor waren bereid Tesla’s
werk te financieren. Gedurende de twee wereldoorlogen werd zijn technologie herhaaldelijk gestolen door de
nazi’s en buitenlandse regeringen. Omdat Tesla het vaak te druk had met onderzoek werd zijn administratie
gedaan door zijn zakenpartner George H. Scherff. Hij werkte onder meer in Colorado Springs aan geheime
projecten voor de Amerikaanse regering. Ook begon hij met geld van J.P. Morgan aan de bouw van een
toren, die Amerikanen gratis van elektriciteit zou voorzien. Morgan wilde Amerikanen echter geen gratis
elektriciteit, televisie en radio geven en zette een streep door het project.
George Bush
Otto Skorzeny beweerde dat George H. Scherff junior, de zoon van Tesla’s accountant, in feite George H.W.
Bush heette. In een live radio-interview zei Eric ‘Orion’ Berman op 17 januari 2006 dat Skorzeny op 31
december 1999 was overleden. Hij hielp George Bush na de oorlog door middel van Operatie Paperclip en
ODESSA de CIA op te richten. Tijdens de Processen van Neurenberg werd Skorzeny niet schuldig
bevonden aan oorlogsmisdaden. Hij werd na de oorlog samen met meer dan 50.000 andere SSoorlogsmisdadigers overgebracht naar de Verenigde Staten. Waarom zou Skorzeny hem al deze informatie
toevertrouwen? Mensen als George Bush hadden hem door de jaren heen grote sommen geld afhandig
gemaakt en voor hem was het een manier om de rekening te vereffenen.
Ware identiteit onthuld
Tot besluit onthulde Skorzeny ook zijn nieuwe identiteit, Frank Edward P., die van Reinhard Gehlen (Hank
Janowicz) en Dr. Joseph Mengele (Steven Rabel). De FBI hielp Gehlen (Janowicz) vervolgens aan een
nieuw onderduikadres. Mengele (Rabel) bleef er dankzij hormooninjecties, een pruik en kannibalisme jong
uitzien. Berman nam contact op met het Amerikaanse ministerie van Justitie met de mededeling dat nazispionnen facties van verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten hadden geïnfiltreerd, met name de
CIA. Hij wilde de SS-oorlogsmisdadigers uit de tijd van de holocaust verantwoordelijk houden voor hun
wandaden. Daartoe kwam hij in contact met Eli Rosenbaum, die van 1995 tot 2010 directeur was van het
Office of Special Investigations (OSI) van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij kreeg te horen dat het
een hoax was, dat hij fout zat en dat ze volgens de CIA allemaal niet meer in leven waren.
Bron: Alleendewaarheid.nl
[Tesla; moord] [Skorzeny]
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Pijnappelklier
Door het derde oog te activeren verruim je letterlijk je bewustzijn. Door middel van meditatie, visualisatie,
yoga en andere technieken kun je met het derde oog voorbij het fysieke kijken.
Door te oefenen lukt het je sneller en vaker. Je wordt je bewust van je geestelijke vermogens en onthoudt
meer boodschappen die tijdens dromen worden gegeven.
De frequentie op Aarde neemt exponentieel toe zodat mensen veel gemakkelijker in andere rijken kunnen
waarnemen dan vroeger. De voordelen van een geactiveerde pijnappelklier zijn: heldere, lucide dromen,
astrale projectie, beter voorstellingsvermogen, het zien van aura’s en energie en het slaap-waakritme komt
in balans. Doordat onder meer fluoride zich ophoopt rond de pijnappelklier zijn veel mensen afgesloten van
deze mogelijkheden. Hoe kun je de pijnappelklier ontgiften?
Mediteer op de pijnappelklier en visualiseer het orgaan badend in wit, goud licht. Voel hoe de pijnappelklier
tintelt in het midden van je brein. Richt je op je kundalini, doe aan zonnestaren, mediteer op je chakra’s en
luister naar binaural beatsof isochronische tonen die je pijnappelklier stimuleren en activeren.
Vermijd fluoride in water, tandpasta, frisdrank, voedingsmiddelen met
additieven, Prozac en rood vlees. Drink enkel bronwater of water dat is
gezuiverd middels omgekeerde osmose. Voorzie kraan en douchekop van
een filter, koop biologische groenten en fruit en tandpasta zonder fluoride.
Supplementen die de pijnappelklier ontgiften en stimuleren: chlorella,
spirulina, blauw-groene algen, koriander, jodium, zeoliet, ginseng, borax,
mumijo, vitamine D3, cystine, bladgroen en natuurzuivere leverolie.
Voedsel: biologische cacao, gojibessen, watermeloen, bananen, honing,
kokosolie, hennepzaad, zeewier en nonisap.
Natuurlijke entheogenen (niet voor iedereen): Ayahuasca, magische
paddenstoelen, peyote, changa, cannabis, salvia divinorum en DMT.
Kristallen: amethist, moldaviet, kwarts en Herkimer-diamant.
Bron: GLP en niburu.nl
[pijnappelklier] [gezondheid; pijnappelklier]

Kindersex op hoog niveau toegestaan in Nederland - alleen voor topambtenaren
De regering en onze zogenaamde rechtsstaat staat misbruik door hoge
ambtenaren toe zonder vervolging, en zonder de burgers te beschermen.
Het is triest dat er geen mens meer praat en alles maar slikt, in angst dat
onze democratie vergaat… angst dat onze ‘vrijheden’ ons worden ontnomen.
De zogenaamde vrijheden waar onze voorouders voor gevochten hebben en
waar wij trots op zijn. Het is schandalig dat onze eigen kinderen misbruikt
worden door topambtenaren.
En wij omhoog kijken uit angst voor de waarheid, angst voor een onzekere
tijd. Laat het nou net die angst zijn, waar deze elite gebruik van maakt, en die
er voor zorgt dat onze samenleving dit allemaal toestaat.
Zie ook: Child porn epidemic in Australia
Au.news.yahoo.com/queensland/a/-/mp/12838800/child-porn-epidemic-in-australia/
Pedofiel van Oranje (deel 1)
Youtube.com/watch?v=ITMtVKbAvEM&feature=related
Geüpload door achterhetnieuws op 29 apr 2011
Deze reportage ontmaskert de criminele betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij een kinderpornoen ontvoeringnetwerk met landelijke en Europese uitlopers tot in de hoogste regionen van de Nederlandse
machtsstructuur. Hoewel de landelijke Media de zaak aanvankelijk diepgaand onderzocht en gedegen
versloeg, is de Demmink-Doofpot verworden tot een moedige eenmansstrijd van journalist Micha Kat, die
uiteindelijk zelfs moest onderduiken om zijn leven zeker te stellen. Een ontluisterend relaas dat uw
vertrouwen in de politiek niet alleen stevig op de proef zal stellen, maar hopelijk voor eens en altijd
onderuithaalt!
En tenslotte dit ZEER SCHOKKENDE artikel:
DE VERKLARING VAN DE ADVOCATE OVER CRIMINELEN DIE SATANISCHE MOORDVOORSTELLINGEN ORGANISEREN VOOR DE ‘ELITE’ VAN NEDERLAND
Klokkenluideronline.nl/post/de-satanisme-papers-van-de-advocate-schokkend/
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[kinderporno door topambtenaren]
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Goldman Sachs aast op Nederlandse pensioenen
door een van onze correspondenten op feb.17, 2012
Europa veroveren
De Nederlander, Victor Halberstadt, sinds 1991 lid van de "Board of
International Advisors" van de Goldman Sachs bank, was kroonlid van de
Sociaal Economische Raad, vertrouwenspersoon Koninklijk Huis en
momenteel één van de adviseurs van Premier Rutte
De meest kille, meedogenloze en gewetenloze, maar ook de meest winstgevende zakenbank ter wereld, de
Goldman Sachs Bank, heeft haar oog laten vallen op de Nederlandse pensioenen. Het zal ze bij de
Goldman Sachs bank niet zijn ontgaan dat het met de beleggingsresultaten van de de Nederlandse
pensioenbeheerders niet echt meezit. Met een totaal beheerd vermogen van ruim 800 miljard euro zijn de
Nederlandse pensioenfondsen een vette kluif voor Goldman Sachs. Om hier een graantje van mee te pikken
heeft de Goldman Sachs bank in Amsterdam een kantoor geopend, zodat ze wat dichter bij het vuur komen
te zitten. De pensioenfondsen kijken met een schuin en begerig oog naar Goldman Sachs omdat deze bank
bewezen heeft een uitstekende vermogensbeheerder te zijn. Gezien de veel te lage dekkingsgraad van de
meeste pensioenfondsen, hebben deze wel behoefte aan een vermogensbeheerder die in staat is om, ook in
onzekere tijden, goede rendementen te realiseren. Alvorens Goldman Sachs op grote schaal aan de bak kan
in Nederland moeten er wel eerst een paar ‘probleempjes’ opgelost worden. Het grootste pensioenfonds van
Nederland, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), heeft Goldman Sachs voor de rechter gedaagd
wegens misleiding. De algemene verwachting is dat Goldman Sachs er in deze procedure met een relatief
kleine schikking vanaf komt, zonder dat zij schuld hoeven te erkennen. Op dat moment zou de weg vrij zijn
voor Goldman Sachs om met de vette Nederlandse pensioenpotten te kunnen gaan spelen. Dat de Goldman
Sachs bank haar Europese activiteiten op grote schaal aan het uitbreiden is blijkt uit het groeiende aantal ex
medewerkers van Goldman Sachs die belangrijke overheidsposities bekleden in Europa. De huidige
President van de ECB was vice voorzitter en managing director bij Goldman Sachs en de Minister President
van Italië, Mario Monti was een adviseur van Goldman Sachs. Ook de nieuwe Minister President van
Griekenland, Lucas Papademos, heeft een verleden bij deze Amerikaanse zakenbank. In de politieke top
van Nederland bevindt zich ook een medewerker van de Goldman Sachs bank. Victor Halberstadt is al sinds
1991 lid van de “Board of International Advisors” van de Goldman Sachs bank en was kroonlid van de
Sociaal Economische Raad. Tevens is hij een vertrouwenspersoon van het Koninklijk Huis en momenteel
één van Premier Rutte’s adviseurs.
Slecht imago
Het slechte imago van de Goldman Sachs bank komt door de ontelbare fraudes die zij hebben gepleegd bij
veel van hun transacties. De meest recente voorbeelden zijn de Amerikaanse subprime leningen die de
financiële crisis in 2008 hebben veroorzaakt en de fraude met currency swaps voor Griekenland. Bij de
Goldman Sachs geldt maar één ding en dat is winst maken. Aan ethische toetsing hebben zij maling en zij
hanteren een “cutthroat” mentaliteit. Doordat zij steeds maar winst maken en ogenschijnlijk niet getroffen
worden door de gevolgen van de internationale financiële en schuldencrisis neemt de gehele bankensector
deze “cutthroat” mentaliteit over. Een recent voorbeeld is Vestia. De ABN-AMRO en de Deutsche Bank
hadden de onervaren Vestia bestuurders moeten waarschuwen voor het absurde aantal derivaten die zij
gekozen hebben om een toekomstig renterisico met veel winst te kunnen exploiteren. Dit had namelijk niets
meer te maken met het afdekken van risico, maar alles met gokken en speculeren. Hier hebben deze twee
banken hun zogenaamde “zorgplicht” ernstig geschonden waardoor Vestia nu voor 1,5 miljard euro de boot
in is gegaan.
Groot risico
De mentaliteit die er heerst bij de Goldman Sachs bank zou de institutionele beleggers moeten afschrikken
in plaats van dat zij staan te dringen om zaken met hen te gaan doen. Voor het behalen van winst doet de
Goldman Sachs alles. Bovenal moet deze winst gerealiseerd worden voor de Goldman Sachs zelf en
afgevraagd moet worden in hoeverre de winsten voor de pensioenfondsen centraal staan. Het verleden
heeft bewezen dat Goldman Sachs cliënten willens en wetens hebben belazerd om er zelf beter van te
worden. Zij hebben bijvoorbeeld gespeculeerd op de ondergang van producten die zij zelf in de markt
hebben gezet en hebben hierop heel veel winst gemaakt.
De leden van de pensioenfondsen mogen hun hart vasthouden als Goldman Sachs zich over hun
pensioenen gaat ontfermen. Zolang alles goed gaat zal er geen vuiltje aan de lucht zijn, maar bij calamiteiten
zullen zij bij de Goldman Sachs bank het eigen belang altijd boven die van hun cliënten stellen en zijn ze
bereid om over lijken te gaan.
[Goldman Sachs en Nederland] [pensioenen en Goldman Sachs]
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Hoe het Europees arrestatiebevel ons vogelvrij heeft gemaakt.
februari 20, 2012By: silviavideler
Voor Nederland: Met dank aan CDA-er Piet Hein Donner, een ‘fijn’ christenmens!!!
Europees arrestatiebevel
Omdat er niet echt veel over in de openbaarheid is gebracht en velen zelfs niet eens van het bestaan er van
op de hoogte zijn, hier wat inzichten in wat het EAB nu feitelijk echt inhoudt! Het Europees aanhoudings- of
arrestatiebevel (EAB) is een gerechtelijk besluit dat in een lidstaat van de Europese Unie wordt genomen en
waarin men een andere lidstaat verzoekt een verdachte van een misdrijf of een veroordeelde uit te leveren.
Doel is een vergemakkelijking van de uitlevering van verdachten en veroordeelden binnen de Europese
Unie. In Nederland ging het Europees aanhoudingsbevel als onderdeel van de Uitleveringswet op 29 april
2004 in.
Sinds 11 september 2001 is men met grote snelheid bezig de mensheid in de ‘Nieuwe Wereldorde’ in te
passen. Daartoe worden niet alleen in Amerika, maar ook in Europa democratische grondrechten afgeschaft.
Steeds vaker resulteren nieuwe Europese regels in het afschaffen van fundamentele democratische
burgerrechten. Iedereen die zich ook maar enigszins verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU,
zal ontdekken dat de EU verre van een democratisch instituut is.
De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Nieuwe Europese
wetten en regels hebben de toegang tot EU-documenten beperkt en alle besluiten over defensie en
veiligheid zijn geheim. Documenten zijn niet openbaar en kunnen door niemand worden opgevraagd. Beroep
bij een rechter is niet mogelijk. De macht in Europa ligt niet bij het Europarlement, maar voornamelijk bij de
multinationale ondernemingen en onze machtselite. Niemand kan nog controleren wat er achter de
schermen gebeurt. Het ene ondemocratische verdrag volgt op het andere en het grote aantal en de inhoud
ervan, dat voor heel Europa gaan gelden, valt zelfs voor Europarlementariërs niet meer te overzien.
De premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, legde in 1999 deze EU-democratie aan zijn EU-collega’s
als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen
noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan
we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”
Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen
van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening gevraagd over belangrijke zaken als
het Verdrag van Maastricht, de invoering van de euro of de introductie van het Europees Arrestatiebevel
(EAB) .
Aanval op de Democratie!
Het Europees Arrestatiebevel is een aanval op al eeuwen bestaande democratische burgerrechten. Het
brede publiek heeft hiervan amper kennis kunnen nemen, want de media en de overheid hebben dit
onderwerp voor het grootste gedeelte buiten de publiciteit gehouden.
Onze politici beweren dat het EAB een van de maatregelen is die op EU-niveau als gevolg van 11
september 2001 genomen is. Aanvankelijk zou het alleen om verdachten van terroristische activiteiten gaan,
maar thans geldt het voor iedereen. De juridisch onduidelijke categorie ‘terrorisme’ is slechts een van de
beschreven strafbare feiten. Het grootste deel van de 32 strafbare feiten die op de lijst staan waarover de
EU-lidstaten het eens geworden zijn (ongeacht de huidige nationale wetgevingen!), kan als matige of zware
alledaagse criminaliteit beschouwd worden en heeft in de regel niets met terrorisme, hoe men dat dan ook
definieert, te maken.
Het EAB is een ramp voor de burger. Halsstarrige tegenstanders van oorlogen die tegen zogenaamde
schurkenstaten worden gevoerd, worden gezien als geheime bondgenoten van terroristen. Het EAB maakt
het mogelijk oppositiebewegingen te onderdrukken en iedere deelnemer eraan als misdadiger te
behandelen. Iedere tegenstander van de Nieuwe Wereldorde kan op deze wijze gedeporteerd worden en ver
van de ogen en controle van zijn eigen volk en geliefden tot zwijgen worden gebracht.
Begin 2005 blijkt, dat reeds meer dan 2600 maal van het EAB gebruik is gemaakt. Meerdere
personen, waaronder tegenstanders van de Nieuwe Wereldorde, zijn gedeporteerd!
Door de invoering van het EAB zijn o.a. de waarborgen, die besloten liggen in uitleveringsprocedures,
omzeild. Het EAB leidt tot aanhouding en een snelle overdracht van de opgeëiste persoon naar de
verzoekende staat, zonder rechterlijke bemoeienis en controle. Het tot dusverre geldende basisprincipe op
het verbod tot uitlevering van burgers wordt met het EAB volledig afgeschaft. De rechters in het land waar
het verzoek tot uitlevering ingediend wordt, kunnen op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid van dat
verzoek controleren.
Vogelvrij
Zonder opgaaf van reden kan men gearresteerd en uitgeleverd worden. Een Nederlandse ingezetene
kan bijvoorbeeld zonder pardon naar Polen overgebracht worden! Een officier van Justitie in Polen
kan de Nederlandse politie verplichten iemand te arresteren als hij daarom vraagt. Geen enkele
instantie in Nederland is meer bevoegd om de beschuldiging en het uitleveringsbevel gerechtelijk te
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onderzoeken. Het EAB houdt in dat een Nederlandse rechter het arrestatiebevel van een collega uit
een ander EU-land dient te respecteren en uit te voeren.
Ook wanneer volgens de Nederlandse wetgeving iemand voor een dergelijk vergrijp niet in voorarrest gezet
mag worden of wanneer het feit, in tegenstelling tot het land dat de uitlevering vordert, zelfs in Nederland
helemaal niet strafbaar is. In Nederland vindt in zo’n geval geen onderzoek plaats naar de feitelijke schuld
van de betrokkene! Het EAB maakt het volgens clausule 2003/577/GAI zelfs mogelijk dat de bezittingen van
een verdachte in beslag genomen worden, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om bij berechting in een
vreemd land nog adequate tolken of een Nederlandssprekende advocaat in te schakelen.
Volgens het EAB kan een EU-lidstaat een burger in een ander EU-land ook laten veroordelen, terwijl het
gepleegde strafbare feit in eigen land niet strafbaar is. De volgende situatie zou zich kunnen voordoen: u
heeft in Amsterdam deelgenomen aan een protestdemonstratie tegen de regering.
Tijdens deze demonstratie heeft u een spandoek omhoog gehouden met daarop de tekst ‘Weg met deze
regering’. Volgens het Nederlandse recht is dat volledig legaal. In Slovenië echter worden demonstraties
tegen de regering gezien als terroristische daden, en terrorisme valt nu eenmaal onder het EAB. Dat
betekent dat het mogelijk is dat u aan Slovenië uitgeleverd mag worden om daar wegens terrorisme berecht
en veroordeeld te worden.
Vraagt u zich dus maar eens in alle ernst af of u vijanden heeft. Neemt u deel aan politieke activiteiten? Het
schrijven van een ingezonden stuk in een krant over bijvoorbeeld 11 september 2001 kan op Malta als een
terroristische daad aangemerkt worden, waarop een gevangenisstraf van minstens twee jaar kan volgen.
Niet alleen echter de persvrijheid, ook de vrijheid van meningsuiting is in het geding. In Bulgarije bijvoorbeeld
bestaat een antidiscriminatiewet (betreffende godsdienst, leeftijd en seksuele identiteit), waarmee u als
Nederlander al heel snel in conflict kunt komen (minimale straf is hier vijf jaar gevangenis).
Een onomkeerbaar feit
In de meeste landen van de EU behoort het EAB al tot de dagelijkse praktijk en dreigen burgergrondrechten
tot een speelbal van Europese justitiële instanties te worden. Het EAB maakt korte metten met de
beschermingsclausules waarmee de cultuur van onze eigen strafrechtstraditie tot nog toe gewaarborgd
werd.
Door de invoering van het EAB wordt o.a. de eis van dubbele strafbaarheid voor het gros van de delicten
waarvoor mag worden uitgeleverd, afgeschaft. In de oude procedure moest de gedraging waarvoor moest
worden uitgeleverd strafbaar zijn in zowel het land dat om uitlevering vroeg, als in het land dat zou
uitleveren.
De structuur van een strafzaak, waardoor een eerlijk proces kan plaatsvinden, en de balans tussen de
onderlinge machten van een rechtsstaat worden door het EAB compleet verstoord. In de Nederlandse
Grondwet staat dat iedere burger vrij is om te doen wat hij wil, mits men zich aan de regels houdt. Nederland
is een rechtsstaat waar een ieder een beroep kan doen op een rechter om een onafhankelijke uitspraak te
kunnen krijgen.
Met de invoering van het EAB wordt de onafhankelijkheid van de rechter als zodanig aangetast. Deze
aantasting verhoudt zich op geen enkele wijze met de Nederlandse grondwet. Uit artikel 17 van de grondwet
valt af te leiden dat het ongeoorloofd is als iemand anders dan de rechter gaat (mee)beslissen. Dit is nadelig
voor de burger, omdat hij als procespartij dan niet weet waar de interpretaties van de rechter vandaan
komen, en zich indien nodig daartegen moeilijk kan verweren. Door het EAB blijft van artikel 17 van de
grondwet en van het daaruit voortvloeiende rechtssysteem, dat als de basis van onze strafrechtcultuur
beschouwd wordt, niets meer over.
Ook de Relatieve Competentie, waar de vraag speelt in welke plaats en rechtbank men terecht moet staan,
komt te vervallen. Voor het strafrecht
geldt: die rechter is bevoegd binnen wiens rechtsgebied het feit is begaan of de verdachte woont of zich
bevindt of waar hij zijn laatst bekende verblijfplaats heeft gehad (artikel 18). De betekenis die de wetgever op
grond van deze gebiedsbepaling toekent, is van zo groot belang dat een foute toepassing ervan zelfs tot een
nietigverklaring van de veroordeling leidt!
Ook de mogelijkheid, dat – na het vergaren van de bewijsmiddelen door de aangezochte staat – het verzoek
zelve (proces-verbaal) aan de verdachte of een derde ter hand wordt gesteld, komt te vervallen. Een en
ander is van belang in verband met het indienen van bezwaren en beroepen en de verdediging van de
verdachte. Ook de bepaling dat een uitgeleverde persoon niet berecht mag worden voor andere, eerder
begane, daden dan de daad welke tot het verzoek tot uitlevering leidde, is afgeschaft.
Waarschuwing
Dr. Carlo Alberto Agnoli, een voormalige Italiaanse rechter, brengt zijn waarschuwing aan alle EU-burgers
als volgt onder woorden: “Het EAB zal de op recht en gerechtigheid gebaseerde rechtssystemen van
praktisch alle Europese landen volledig omvormen en uiteindelijk tenietdoen.”
De Europese grondwet ondermijnt elke wetgeving op het gebied van sociale solidariteit en dat van het
sociale recht en arbeidsrecht, zoals die bestaat in de landen van de EU. Terwijl enerzijds grote bedrijven een
wettelijk instrument wordt gegeven dat hen grote vrijheden toestaat, ziet anderzijds het individu zich talloze
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rechten ontzegd. Bijvoorbeeld het recht te staken of te demonstreren. Dit verdrag maakt een dictatuur van
de grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk.
Andere belangrijke onderdelen van het verdrag zijn:
a.. In de Slotakte (Titel I, artikel 2, nummer 3) wordt expliciet toestemming gegeven de doodstraf toe te
passen in uitzonderlijke situaties, o.a. teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. Dit betekent dat er
zal mogen worden geschoten op demonstranten, zonder dat in het verdrag bepaald is dat handelen uit
noodweer daarbij een vereiste is.
Diezelfde Slotakte (Titel II, artikel 6) maakt het mogelijk talloze personen in hechtenis te nemen, zoals
minderjarigen of personen die men geestesziek acht.
b.. Bovendien staat de grondwet toe dat men mensen negen maanden lang vast mag houden, in voorlopige
hechtenis, zonder aanklacht of bewezen criminele daad.
c.. Een ander voorbeeld van een grondrecht dat dankzij dit verdrag wordt weggenomen, is dat van de
vrijheid van meningsuiting en van informatie (artikel II-71), door middel van wat bepaald wordt in de Slotakte
(Titel II, artikel 11, toelichting).
d.. De Europese grondwet verplicht de regeringen van de lidstaten enkel leningen af te sluiten bij particuliere
banken, uiteraard tegen woekerrentes die betaald worden door de burgers.
e.. Het resultaat van de artikelen III-209 en artikel III-210 (nummer 2, paragraaf b) zal zijn, dat het
minimumloon steeds lager zal worden.
f.. Met artikel II-94, de Slotakte (Titel IV, artikel 34, uitleg), en artikel III-209, vrijwaart de EU zich van enige
verplichtingen op het gebied van sociale hulp. Ondanks artikel II-91 zal het dankzij de dienstenrichtlijn
93/104 uit 1993 of nieuwe versies ervan mogelijk zijn om werknemers veel langer te doen werken, tot maar
liefst 65 uur per week en zelfs meer.
g.. Ondanks artikel II-92, met de titel “Het verbod van kinderarbeid en de bescherming van jongeren op het
werk”, wordt door middel van de Slotakte (Titel IV, artikel 32, toelichting) en de dienstenrichtlijn 94/33 in
werkelijkheid het recht gegeven kinderen van 13 jaar en ouder te werk te stellen, en onder bepaalde
voorwaarden ook jongere kinderen.
h.. Artikel 1-11, paragraaf 3, bepaalt dat de EU-regering kan optreden als ze vindt dat het handelen van een
lidstaat niet voldoende is. Dit wil tevens zeggen dat de EU-regering de mogelijkheid heeft om in te grijpen op
welk gebied dan ook.
De toekomstige Inquisiteurs van de gemeenschappelijke Europese Inquisitie zullen onbeperkte speelruimte
krijgen: een griezelige nachtmerrie – een totalitaire politiestaat – is nabij! ………….. En er gloort geen hoop!
a.. Schuldig tenzij het tegendeel is bewezen
Bij een Europees Arrestatiebevel volgt er nauwelijks eigen onderzoek door de Nederlandse politie. Als
burger moet je zelf je onschuld zien te bewijzen om overlevering te voorkomen. Een bijna onmogelijke
opgave, zo blijkt uit enkele voorbeelden.
Bron: Linsky
(video) - httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b9bcftnMNvU
[EAB] [Europees arrestatiebevel] [Donner, Piet Hein] [vrijheidsbeperking]

‘Britse regering wil internetgebruik realtime kunnen monitoren’
Op initiatief van de veiligheidsdiensten werkt de Britse regering aan wetgeving die het mogelijk moet maken
om realtime telefoon- en internetverkeer te monitoren. Privacybeschermers kwalificeren de voorstellen als
onacceptabel en gevaarlijk.
Dat meldt The Telegraph op basis van niet nader genoemde bronnen. Volgens de krant wordt er in het kader
van nieuwe antiterrorismewetgeving gewerkt aan voorstellen voor het Communications Capabilities
Development Programme. Daarin worden internetproviders en telecombedrijven verplicht om onder andere
gegevens over telefonie- en dataverkeer een jaar lang in databases op te slaan. De inhoud van
telefoongesprekken of e-mailberichten zou niet worden bewaard, maar in de databases moeten wel
contactgegevens als telefoonnummers, ip-adressen en e-mailadressen zijn terug te vinden.
De databases zouden door inlichtingendiensten als MI5, MI6 en de politie realtime doorzocht moeten kunnen
worden. Zo zou bijvoorbeeld een verdacht persoon die mobiele telefoongesprekken voert razendsnel
opgespoord kunnen worden. De voorstellen zouden echter nog verder gaan: ook gebruikers van socialenetwerksites zouden in kaart gebracht moeten worden. Zo willen de voorstanders inzicht krijgen in berichten
die gebruikers van onder andere Facebook en Twitter naar elkaar sturen, terwijl zelfs communicatie tussen
de spelers van multiplayergames te volgen zou moeten zijn.
Lees verder Tweakers.net
[internetcensuur] [internet; monitoring in Engeland]
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VS slaagt er niet in Israël te overtuigen af te zien van aanval op Iran
Jeruzalem boos op draaierijen Obama - Sancties beginnen Iran pijn te doen - Veel jonge Iraniërs willen naar
Europa of Noord Amerika
Markt in Teheran. De manden zijn gevuld, maar door de torenhoge inflatie
van 50% hebben steeds meer Iraniërs grote moeite om voldoende voedsel te
kopen.
De Nationale Veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Tom Donilon, is er niet
in geslaagd Israël ervan te overtuigen om (voorlopig) af te zien van een
militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties. Volgens bronnen in
Washington ontmoette Donilon in Jeruzalem een bitse premier Netanyahu,
die tijdens een stormachtige conversatie president Obama ervan
beschuldigde dat hij van plan is Iran toe te staan door te gaan met het verrijken van uranium, in ruil voor
enkel de belofte dat het land geen kernbom zal bouwen. Omdat Iran zijn nucleaire installaties al jaren
afschermt voor internationale inspectie heeft Netanyahu er geen enkel vertrouwen in dat het regime in
Teheran zich deze keer wél aan zijn woord zal houden. Daarom behoudt Israël zich het recht voor om
desnoods zonder de hulp van Amerika militair in te grijpen.
Netanyahu waarschuwde Donilon dat er geen greintje bewijs is dat Iran van plan is om het verrijkingsproces
op te schorten zodra de nieuwe onderhandelingen beginnen. Integendeel, zelfs voordat hier een datum voor
werd geprikt werkte het land in sneltreinvaart door, zodat nieuwe vorderingen in het nucleaire programma als
een voldongen feit aan de internationale gemeenschap kunnen worden gepresenteerd.
Geen begrip voor benadering Obama
De nieuwe benadering van Iran door de regering Obama gaat recht in tegen alle eerder gedane beloftes
waarin Amerika Israël ervan verzekerde dat het Iran niet zou worden toegestaan om uranium tot 90% -nodig
voor een kernbom- te verrijken. Nu Iran doorgaat met het ondergronds brengen van zijn nucleaire installaties
en vorige week vol trots beweerde dat het inmiddels zonder hulp van het buitenland ongelimiteerd uranium
tot 20% kan verrijken, staat niets het land in de weg om de zoveelste ronde gesprekken en
onderhandelingen opnieuw te misbruiken om enkel tijd te rekken en ondertussen gewoon door te gaan met
het nucleaire wapenprogramma.
De in Israël op bezoek zijnde Republikeinse presidentskandidaat Mike Huckabee zei niet te begrijpen
'waarom Obama druk zet op Israël om geen actie te ondernemen tegen Iran'. Hij maakt zich zorgen over
Obama's 'gebrek aan persoonlijke aandacht' voor de belangen van de joodse staat, en zei dat alle
Republikeinse kandidaten, met uitzondering van Ron Paul, wat Iran betreft 'verder zouden gaan' dan Barack
Obama. 'Ook Mitt Romney, Rick Santorum en Newt Gingrich begrijpen dat je met treuzelen het Midden
Oosten niet veiliger maakt.' (5)
Aanval Israël wordt ontmoedigd
Hoge Amerikaanse militairen hebben inmiddels de opdracht gekregen om Israël te ontmoedigen militaire
actie te ondernemen. Gisteren verklaarde de voorzitter van de Gezamenlijke Stafchefs generaal Martin
Dempsey op CNN dat Israël weliswaar in staat is Iran aan te vallen, maar dat sommige doelwitten
onbereikbaar zijn en dat het Iraanse nucleaire programma daardoor hooguit een paar jaar zou worden
vertraagd.
Vandaag publiceerde de New York Times een analyse van defensie officials en militaire analisten waarin
werd gesteld dat Iran te ver weg is voor de Israëlische gevechtsbommenwerpers - een oude bewering die al
lang door feiten en gebeurtenissen in het verleden is weerlegd. Volgens de experts zal Israël minstens 100
toestellen moeten inzetten en heeft het land niet voldoende tankvliegtuigen om alle F-15's en F-16's in de
lucht van brandstof te voorzien. Generaal Deptula concludeerde daarom dat alleen Amerika in staat is om
een effectieve aanval op de Iraanse nucleaire installaties uit te voeren (2).
Nieuwe inspectiepoging
Vandaag gaat het zoveelste inspectieteam van de IAEA proberen om toegang te krijgen tot de Iraanse
nucleaire installaties en om gesprekken te voeren met nucleaire wetenschappers. In januari kreeg het IAEA
team opnieuw nul op het rekest en keerde het onverrichter zake uit de islamitische theocratie terug.
Irans bondgenoot China, dat 20% van de olie van het land afneemt, bekritiseerde het Iraanse besluit om
geen olie meer te verkopen aan Franse en Britse bedrijven. Overigens verkocht Iran nauwelijks olie aan
Frankrijk en al helemaal niet aan Groot Brittannië (4).
De Russische Stafchef van Defensie generaal Nikolai Makarov schatte in dat meerdere overheden deze
zomer zullen besluiten of er een aanval op Iran komt. Dat Moskou niet vóór die tijd militaire actie verwacht
bleek uit het feit dat het vliegdekschip Admiral Kuznetsov, dat wekenlang in de Syrische havenstad Tartus
verbleef, is teruggekeerd naar zijn thuisbasis Severomorsk aan de Zwarte Zee.
Turkije probeert Iran te paaien
De Turken, die in Istanbul de nieuwe gesprekken met Iran zullen huisvesten, proberen ondertussen Teheran
te paaien door te beloven dat de gegevens van het Amerikaanse anti-raket radarstation op de
luchtmachtbasis in Kurecik niet met Israël zullen worden gedeeld. De secretaris-generaal van de NAVO,
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Anders Fogh Rasmussen, verzekerde de Turken dat deze gegevens niet aan 'derde partijen' zullen worden
verstrekt maar alleen aan leden van het bondgenootschap.
Iran weet echter heel goed dat het radarstation niet door de NAVO, maar enkel door de VS wordt
gecontroleerd, en dat deze volledig geïntegreerd is met het Israëlische raketafweersysteem en het
Amerikaanse X-Band radarstation in de Israëlische Negev woestijn. (1)
Iran lijdt onder sancties en hoge inflatie
Ondertussen beginnen de strengere internationale sancties Iran steeds meer pijn te doen. De inflatie in het
land is torenhoog -officieel 21%, maar in werkelijkheid 50%- waardoor ook de prijzen van voedsel sterk zijn
gestegen. Zo is de prijs van een kilo meel in slechts 3 maanden tijd gestegen van $ 15 naar $ 25. Omdat de
lonen echter gelijk blijven hebben steeds meer mensen moeite om hun gezinnen te voeden. Vanwege de
hoge inflatie en het gevaar van een Amerikaanse en/of Israëlische aanval slaan veel mensen zolang ze dat
nog kunnen voedsel in.
Het regime in Teheran beweert vol grootspraak dat de sancties niet of nauwelijks effect hebben, maar de
werkelijkheid is -zoals gebruikelijk in Iran- totaal anders. Sinds december heeft de Iraanse munt rial ten
opzichte van de dollar al de helft van zijn waarde verloren. Iraniërs proberen daarom wanhopig hun
spaargeld om te zetten in harde buitenlandse valuta en in goud. Naast de sancties geven veel burgers de
overheid de schuld, omdat deze in 2010 besloot om de enorme subsidies op brandstof en voedsel te korten.
Velen willen weg uit Iran
Vanwege de grote binnenlandse problemen zijn steeds minder Iraniërs geïnteresseerd in de
parlementsverkiezingen op 2 maart. Velen denken dat er toch niets zal veranderen en zijn van plan daarom
niet te stemmen. De afgelopen maanden gingen tienduizenden banen verloren en zouden er volgens
websites van de verboden Iraanse oppositie allerlei stakingen zijn omdat veel arbeiders al maanden geen
loon hebben ontvangen.
Vooral jonge mensen in de middenklasse proberen manieren te vinden om Iran definitief te verlaten en naar
Europa of Noord Amerika te vluchten. 'Ik heb een goed salaris maar daar kan ik niets mee doen,' verklaarde
een 31 jaar oude marketing manager. 'Zelfs al zou ik mijn totale inkomen sparen, dan zou het nog mijn hele
leven duren voordat ik een huis kan kopen.' De 26 jarige computertechnicus Kamyar heeft een visum voor
Noorwegen weten te bemachtigen. 'Wat heb ik te verliezen?' legde hij uit. 'Zonder de steun van mijn ouders
kan ik mezelf niet overeind houden, laat staan trouwen.' (3)
Xander - (1) , (2) Ynet News, (3) Ynet News, (4) Jerusalem Post, (5) Jerusalem Post
[Iran; ontwikkelingen] [Iran; inflatie] [Israël; houding Obama]

Internet binnenkort onder contrôle van Verenigde Naties?
Als met name Rusland en China hun zin krijgen, zal het internet binnenkort onder rechtstreekse
contrôle van de VN komen. Deze twee landen hebben in ieder geval alle belang bij minder vrijheid,
dat mag wel duidelijk zijn.
Rusland en China, maar ook India en Brazilië, willen via de VN een coup plegen en verregaande
overheidscontrole over het internet afdwingen, waarschuwt de Amerikaanse telecomwaakhond FCC.
Volgende week willen landen als China en Rusland een coup plegen tegen het huidige, voornamelijk private
beheer van het internet. Het internet moet onder controle komen van het VN-orgaan International
Telecommunications Union (ITU), vinden deze landen.
Wie beheert het internet?
Maar dit heeft verstrekkende gevolgen, die het huidige succesmodel van het internet ernstig bedreigen,
waarschuwt Robert McDowell van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC).
Deze top-down controle druist namelijk op fundamentele wijze in tegen het gedecentraliseerde en
privaatrechtelijke karakter van het internet. Er ligt namelijk een voorstel op tafel die het, via de ITU, mogelijk
moet maken dat overheden de voorwaarden en de tarieven voor grensoverschrijdend internetverkeer gaan
vastleggen. Ook moeten organisaties als de ICANN en de IETF onder controle komen te staan van de ITU.
Het zijn juist deze private organisaties die er voor hebben gezorgd dat het internet het grootste economische
succesverhaal uit de geschiedenis is geworden. Momenteel is de enige overheidscontrole van de VS, die dat
op afstand doet.
Landen willen staatscontrole
Het mag wellicht eerlijker klinken als de VN over het internet gaat in plaats van de VS, maar veel van de
lidstaten hebben slechts een motief: controle. En er zijn veel, heel veel nationale overheden, vooral
ontwikkelingslanden, die het ITU-voorstel zien als een uitgelezen kans om meer restricties, toezicht en
controle over het internet te krijgen, waarschuwt de FCC. Volgende week komt het omstreden plan in
Geneve ter tafel. De ITU heeft 193 leden. Er zouden momenteel zo’n 90 landen voor het voorstel zijn, bijna
een meerderheid, om internet onder controle van de VN te krijgen.
Bron: http://www.webwereld.nl
[internetcontrole door de VN]
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Lid Brits Hogerhuis levert bewijs dat Amerikaanse FED $ 15 biljoen wegsluisde naar banken Europa
$ 15 biljoen dollar in opgestapelde $ 100 biljetten vergeleken met het
Vrijheidsbeeld in New York. De Europese banken zouden daarmee net zoveel
geld hebben ontvangen als de hoogte van de officiële Amerikaanse
overheidsschuld in 2011. (plaatje: Demonocracy)
Lord James of Blackheath, een lid van het Britse Hogerhuis (soort Eerste
Kamer), heeft vorige week donderdag in een publiek debat (video opname
aanwezig) originele documenten overhandigd waaruit blijkt dat de Amerikaanse Federal Reserve maar liefst
$ 15 biljoen ($ 15.000 miljard) heeft weggesluisd naar het Europese bankensysteem. De Britse overheid is
nu gedwongen om te onderzoeken of haar allergrootste bondgenoot zich inderdaad schuldig heeft gemaakt
aan wat wel eens de grootste bankenfraude ooit zou kunnen zijn.
In april en mei 2009 maakte de Federal Reserve via de Amerikaanse zakenbank JP MorganChase driemaal
$ 5 biljoen, dus in totaal $ 15 biljoen, over naar de Britse HSBC bank, die het vervolgens doorsluisde naar de
Royal Bank of Scotland. Het geld zou afkomstig zijn van Yohannes Riyadi, volgens sommigen de rijkste man
ter wereld. Lord James of Blackheath zou rekeningen hebben ingezien waaruit bleek dat Riyadi de
'krankzinnige som van $ 36 biljoen' zou bezitten, wat gezien het feit dat hij uit een dynastie afkomstig is die al
sinds mensenheugenis over Indo-China heerst, niet eens zo onwaarschijnlijk is.
Biljonair hield dollar overeind
De afgelopen 10 jaar zou het Amerikaanse ministerie van Financiën met Riyadi's biljoenen de dollar
overeind hebben gehouden. Uit een op februari 2006 gedateerd document dat Riyadi aan Lord James of
Blackheath toezond blijkt dat het Amerikaanse ministerie van Financiën Riyadi $ 500 miljoen cash gaf voor
de waardeloze staatsobligaties die hij in ruil voor zijn biljoenensteun had ontvangen. Het Britse Hogerhuis lid
zei dat hij geen kopie, maar een originele versie van dit contract in handen had, met daaronder de
handtekeningen van Alan Greenspan (destijds voorzitter van de Federal Reserve) en Timothy Geithner, die
tekende namens het IMF en op dit moment minister van Financiën is in de regering Obama.
750.000 ton goud??
Lord James of Blackheath had echter ook een brief van de Bank of Indonesia waarin staat dat de 750.000
ton goud die Riyadi zou hebben en waarmee de $ 15 biljoen gedekt zou zijn, een grote leugen is. Riyadi zou
'slechts' 700 ton goud in bezit hebben, wat overigens nog onvoorstelbaar veel is als bedacht wordt dat er in
de hele geschiedenis van de wereld in totaal maar 1507 ton goud werd gedolven. In een brief aan Lord
James of Blackheath beweert Riyadi echter dat dit hele verhaal niet waar is en dat de Amerikaanse regering
hem van al zijn geld heeft beroofd. Bedrog of niet, wat de zaak bijzonder vreemd maakt is dat hoge officials
van de HSBC en de Royal Bank of Scotland officiële ontvangstbewijzen voor deze enorme som geld hebben
getekend. Waarom zouden zij dat doen als die $ 15 biljoen in werkelijkheid helemaal niet bestaat? Toen
Lord James of Blackheath de zaak in 2009 uitlegde aan collega Lord Sassoon (Financiën), dacht deze
echter dat het complete onzin was, omdat de $ 15 biljoen onmiddellijk zichtbaar zouden moeten zijn op de
rekeningen van de Royal Bank of Scotland, iets wat niet het geval was.
FED verstrekte $ 16 biljoen aan 20 Europese banken
De zaak bleef dus onopgehelderd - tot nu. In een nota bene op het Internet te downloaden document van het
algemene boekhoudkantoor van de Federal Reserve staat namelijk zwart op wit te lezen dat er $ 16,115
biljoen werd uitgeleend aan ongeveer 20 banken. De (ruim) $ 15 biljoen zijn dus niet alleen terecht, maar
tevens is nu bekend wie de ontvangers zijn: grote banken in Europa. De Barclays bank staat voor $ 868
miljard in de boeken en de RBS voor $ 541 miljard. Lord James of Blackheath vroeg zich daarom verbijsterd
af waarom deze banken niet hun hele schuld van $ 46 miljard aan de Britse belastingbetalers hebben
teruggestort, een bedrag dat ze in slechts 3 weken tijd hadden kunnen terugverdienen.
Daarnaast blijkt dat de Federal Reserve deze 20 banken geen cent rente rekent voor de gigantische
leningen. De ontvangende banken kunnen er echter enorme winsten -tussen de 1% en 2,5% per dag- mee
maken op de interbancaire MTN markt, die wordt gebruikt voor het verplaatsen van grote sommen geld
tussen de banken onderling. De totale rente over de ruim $ 16 biljoen moet daarom enorm zijn.
'Hier zit iets helemaal fout'
'Ik heb alles op een 104 mb geheugenstick gezet,' besloot Lord James of Blackheath. 'Ik wil dat de regering
alles bekijkt en een geschikt onderzoeksbureau inzet om erachter te komen wat hier gaande is, want hier zit
iets helemaal fout. Of we lopen een enorme som belasting over deze winsten mis, of er rot een gigantische
hoeveelheid geld in het Europese bankensysteem weg dat niet eens echt geld is, reden waarom we het
terug zouden moeten pakken.' Mochten de door Lord James of Blackheath gepresenteerde documenten,
feiten en andere bewijzen worden bevestigd, dan zou dat de schrijnende situatie in Europa, waarin alle
landen enorm moeten bezuinigingen om de banken ten koste van de burgers met duizelingwekkende
sommen geld overeind te houden, onderstrepen, en zal niemand meer de noodzaak om voor eens en altijd
een einde te maken aan dit maatschappij ontwrichtende bankensysteem kunnen ontkennen.
Xander - (1) They Work For You (EU: Recent Developments), (2) YouTube (rede Lord James of Blackheath)
(3) Transcript rede, (4) The White Hats Report - [FED en bankfraude] [bankfraude; bewijs
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De les van Libië
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 05-02-2012
De grote, boze, Russen (en in mindere mate Chinezen) hebben het op dit moment
weer helemaal gedaan. “Koude oorlog mentaliteit”, “bescherming van wapenhandel”,
“bescherming van een bondgenoot”. De geopolitieke elite, verzameld op de Munich
Security converence 2012”, valt over elkaar heen om het Russische “njet” tegen een
nieuwe VN-resolutie inzake Syrië te veroordelen. De zogenaamde “internationale
gemeenschap”, lees: Europa, VS en een handjevol Arabische Golfstaten, staan
(voorlopig nog) met lege handen en kan de “burgerbevolking van Syrië niet
beschermen”. Dat terwijl stipt voor afstemming in de veiligheidsraad het Syrische leger
in belagerde stad Homs een bloedbad aanrichtte. Volgens de niet in Syrië aanwezige oppositie, de in Turkije
en Frankrijk actieve “overgangsraad” (vooral bestaande uit door Saudi Arabië gesteunde groeperingen rond
de “moslim brotherhood") en de twee Arabische tv-zenders Al Arabya en Al Jazeera, die al maanden
twijfelachtige verslaggeving aan de westerse massa-media voeren. Met de beslissing “het geweld in Syrië
een vrijbrief te geven”, “isoleert Rusland zich”. Russische “angst” voor een “militaire interventie zoals in Libië”
zijn “ongegrond”, verzekeren de Clinton’s, Hague’s en Westerwelle’s van de internationale gemeenschap.
Dat de via een zijdeur door de Arabische Liga ingebrachte VN-resolutie om niets minder vraagt als “regime
change” in Syrië, het stuk maant de Syrische leider Assad om de koffers te pakken en stelt nodige
“maatregelen” in het vooruitzicht (de tekst is, zoals bij Libië, erg ruim opgezet), wordt met minder graagte
aangehaald. Zoals de Russische Minister van Buitenlandse Zaken Lavrov al aanhaalde “De Russische
politiek bestaat niet uit het iemand opdragen om terug te treden. Regime-wissellingen zijn niet onze
specialiteit”. “Rusland handelt uitsluitend naar internationaal recht” (Doema voorzitter voor BZ Konstantin
Kossatsjov).
De wens tot “regime-change” in Syrië werd al eerder, zeer verrassend, door de Arabische Liga op tafel
gelegd. Na het uitbrengen van het eerste verslag van de “observatoren” missie van de Liga in Syrië,
overrompelde het Arabische orgaan met niet alleen het stilleggen van de missie maar vooral door te eisen
dat Assad terug zou moeten treden. Een opvallende beweging van de Liga dat met een zeer bekritiseerde
missie, onder vuur via het zwartmaken van de Soedanese leider van het observatoren-team tot openlijk
geweld van “onbekenden"/staatstroepen tegen verschillende teams in Syrië zelf, klaarblijkelijk met minimale
middelen een maximaal resultaat behaalde. Syrische troepen gingen terug in de kazernes, gevangen
werden vrijgelaten en het “democratiseringsproces” in Syrië is niet meer terug te dragen.
Het rapport van de Liga zelf werd opvallende genoeg of volledig genegeerd door de media of slechts in een
voetnoot genoemd nadat de vooral onder invloed van Saudi Arabië staande bond het “regime-change”
begrip uitsprak. Achteraf is ook duidelijk waarom: het rapport onthult dat Syrië onder vuur ligt van allerlei
verschillende guerilla-groepen, die bloedige aanslagen plegen op openbare instanties, pijpleidingen en
infrastructuur. Groepen die in het westen vooral bekend staan onder de naam “Free Syrian Army”.
Dit ondertussen met de Syrische “overgangsraad” verbonden “leger”, wat volgens de officiële lezing zo
bestaan uit deserteurs, treedt vooral op als “beschermingstroepen” van de vredige demonstraties. Met een
basis in Turkije zijn dit de nobele voorvechters van democratie in Syrië. Volgens het in de massa-media
geschilderde beeld. De Arabische Liga komt daarentegen tot hele andere conclusies, en schetst een beeld
van moordende milities die vooral doormiddel van terreur hun doelen willen bereiken.
De door Rusland afgeschoten VN-resolutie ziet het geweld in Syrië echter als eenrichtingsverkeer. Volledig
naar het door (buitenlandse)oppositie en vage “mensenrechtengroeperingen” geschilderde beeld van de
strijd in Syrië, wordt alleen het staatsgeweld richting de “democratiseringsbeweging” afgekeurd. Een eerder
door Rusland ingebrachte VN-resolutie, dat het geweld van de regering Assad afkeurde maar ook het
geweld van de verschillende gewapende groepen, werd doodleuk door juist de westerse leden van de
veiligheidsraad geblokkeerd. De door Rusland aangeboden “bemiddellingspoging” tussen oppositie en de
Syrische regering werd vervolgens door de in Frankrijk en Turkije residerende oppositie verworpen.
Het maakt ondertussen ook niet meer uit hoeveel verkiezingen het Assad-regime uitschrijft, hoeveel
hervormingen worden voorgenomen en hoeveel referenda gehouden worden, met de afkeuring van de
“internationale gemeenschap” van regeringsgeweld (tegen demonstranten) als ruggendekking, rukken
milities ondertussen brutaal steden binnen. Wanneer het regeringsleger ingrijpt, is er sprake van de ijzeren
vuist van het regime. Wanneer de staat niets doet, wordt Syrië overlopen door salafisten, Libië-huurlingen en
andersoortige groepen met een agenda.
Assad&co. zitten in een catch-22 situatie en hebben de strijd de facto al verloren. Het enige wat rest is de tijd
van verkiezingsdeadline tot verkiezingsdeadline uitzitten al, zullen deze historische verkiezingen door de
verschillende belanghebbenden bij een Syrische “change” of verklaarde tegenstanders van de status quo in
Syrië (de NATO met volledige controle over de Middellandse Zee, Israël, VS, Saudi Arabië, Qatar en de
Emiraten) er alles aan doen om deze tot een volledig fiasco te maken. Met of zonder bloedvergieten.
Tot die tijd blijft het interessant hoe het conflict in Syrië hier in Europa aan de man wordt gebracht. Verkocht
als onderdeel van de “Arabische Lente” is de opstand in Syrië, net als de Libië-oorlog, juist onderdeel van de
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contra-revolutie waarmee de bedreigde aartsconservatieve regimes rond de Persische Golf en de westerse
mogendheden hun belangen in het Midden Oosten “hedgen”.
Al sinds Sovjet-tijden volgt Rusland de standpunten van de Arabische Liga op internationaal vlak en de
veiligheidsraad. Het Russische “nee” tegen de “Arabische resolutie” is daarom een unicum.
Het rapport van de Arabische Liga over de situatie in Syrië is in het Engels hier te vinden.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_les_van_libi/rss
[Syrië en Libië] [corporatisme]

Planeet X veroorzaakt Noorderlicht? Geen zonnevlammen en wetenschappers kunnen niet verklaren
waarom
Op 14 februari werd een reeks vreemde atmosferische gebeurtenissen
waargenomen over delen van het Noordelijk halfrond. Wetenschappers zagen
aurora’s (Noorderlicht) helderder dan normaal verschijnen, zelfs terwijl er vooraf
geen zonnevlammen op het oppervlak van de zon werden gemeld.
Mysterie: Aurora’s geobserveerd zonder zonnevlammen
De oogverblindende lichtshow van aurora's afgelopen week is een van de meest
bizarre verschijningsvormen die wetenschappers ooit tegenkwamen. Tot nu toe waren ze ervan overtuigd,
dat pieken in de Noorderlichtintensiteit rechtstreeks waren verbonden aan het ontstaan van zonnevlammen
en Coronale Massa Ejecties (CME’s).
Deze uitstoten produceren enorme hoeveelheden geladen elektrische deeltjes vanaf de Zon naar onze
planeet. Als ze in de magnetosfeer komen, beginnen ze te stromen langs de magnetische veldlijnen, en
produceren die prachtige lichten, waar onze planetaire polen bekend om zijn.
Maar deze verklaring staat niet toe dat aurora's een piek in intensiteit en helderheid hebben, ZONDER dat
vooraf zonne-uitbarstingen hebben plaatsgevonden. Wat onderzoekers zagen was, dat het aardmagnetische
veld zo’n verhoging in activiteit ervoer, dat het een geomagnetische storm produceerde.
Tussen 2012 en 2013 zal de Zon zal naar verwachting een maxima ondergaan, wat betekent dat het aantal
geproduceerde CME’s en zonnevlammen aanzienlijk zal toenemen.
Rotatie van Venus vertraagt
Met de Europese ruimtesonde Venus Express is ontdekt dat de planeet Venus een beetje trager rond haar
as draait dan vroeger is gemeten. Begin jaren '90 werd de rotatietijd van Venus bepaald met de ruimtesonde
Magellan. Deze bedroeg toen 243 (aardse) dagen, 26 minuten en 38 seconden.
Venus Express maakt gebruik van het infrarood instrument VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging
Spectrometer) om door de dikke wolken van de planeet te kunnen kijken. Bij het bestuderen van
oppervlaktedetails stelde men vast dat deze achterliepen op de voorspelde positie. Daaruit blijkt dat de
venusdag de afgelopen 16 jaar gemiddeld 6,5 minuut langer heeft geduurd, wat in overeenstemming is met
recente radarwaarnemingen.
De nieuwe metingen zijn belangrijk om uit te maken of Venus een vaste dan wel een vloeibare kern zou
hebben. Bij een planeet met een vaste kern is de rotatie minder gevoelig voor externe krachten, zoals de
wrijving die wordt opgewekt door de dichte atmosfeer van Venus. Volgens planetologen zou de afremming
van Venus' rotatie in verband kunnen staan met veranderingen in het weer op de planeet.
Planet X causing Northern Lights / Aurora? No Solar Flare & "Scientists can't explain why"
Geüpload door TheUnitedKnowledge op 18 feb 2012
Noorderlicht zonder Zonnevlam? Wat is er aan de hand? Hoe is dat mogelijk? Ik zei, voordat er al eerder
desinformatie over onze Zon was afgegeven, ‘Hier is het nieuwe bewijs! De uitleg is hier!’
Wanneer je kijkt naar mijn vorige video’s, zie je dat ik vaststelde dat "ze" proberen om de Zon de schuld te
geven van de vele afwijkingen / abnormaliteiten die momenteel gaande zijn. Ik zei: Het is NIET de Zon, de
Zon de schuld geven is onderdeel van hun cover-up!
Nu struikelen "ze" in hun pogingen om Planeet X verborgen te houden. Zooo vele leugens, en één
antwoord… Planeet X. Gebruik je verstand mensen! De antwoorden zijn allemaal ‘out there’!
Bronnen / linken:
News.softpedia.com/news/Mystery-Auroras-Observed-Without-Solar-Flare-2...
Space.com/14603-photos-strange-northern-lights-display.html
Godlikeproductions.com/forum1/message1787038/pg1
Alaskadispatch.com/article/where-alaska-see-northern-lights-weekend
Also you can just google: "Venus slowing down"
PLANET X NASA PROOF? Nasa desinfo
Bron: News.softpedia.com en Mira.be
[Planeet X en noorderlicht] [noorderlicht en Planeet X] [Venus; rotatie]
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Chocolade: snoep of ultiem medicijn?
Bron / origineel: www.greenmedinfo.com
Chocolade is duidelijk één van het meest genoten voedsel op de planeet en heeft
één van de oudste gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik dat terug gaat
naar 1100 voor Christus. En toch hebben velen nog steeds een schuldgevoel over
het te consumeren omdat ze het associëren met "snoepgoed" en nooit in aanraking
zijn gekomen met het onderzoek dat aangeeft dat het eigenlijk dichter bij een
"medicijn" ligt.
Nu heeft nieuw onderzoek van de American Journal of Clinical Nutrition laten zien dat de consumptie van
chocolade, of van zijn actieve bestanddelen (cacao, flavan-3-OLS), een breed scala van risicofactoren voor
hart en vaatziekten waaronder insulineresistentie vermindert. De onderzoekers bekeken 42 acute en lange
termijn onderzoeken en ontdekten een gemiddelde van 33 procent vermindering van insulineresistentie na
chocoladeconsumptie.
Wat er zo uniek is aan dit nieuwe onderzoek is dat van chocoladeconsumptie over algemeen wordt
aangenomen het bloedsuiker en bloedinsuline niveaus te verhogen, niet alleen weerlegt het deze mythe
maar het werpt meer licht op waarom chocoladeconsumptie (in het bijzonder puur en biologisch) gunstig kan
zijn voor zowel type 1 als type 2 diabetes.
Dit komt na meer dan tien jaar onderzoek dat aantoont dat chocolade en / of cacao de bloeddruk verlaagt,
voorkomt of verbetert disfunctioneren van het endotheel (een primaire bijdrage aan atherosclerose),
beschermt tegen coronaire hartziekte, vermindert risico op een beroerte, voorkomt cholesterol oxidatie (dat
gezonde lipoproteïnen omzet in artherogenesis), om slechts 5 van de 70 + potentiële voordelen voor de
gezondheid te noemen in verband met regelmatige consumptie.
Elke serieuze discussie over de geneeskrachtige eigenschappen van chocolade moet worden gekwalificeerd
door erop te wijzen dat chocolade vaak oneerlijk verhandeld wordt en zelfs in verband is gebracht met
kinderslavernij.
Niet-biologische cacao kan ook resten van het gevaarlijke herbicide glyfosaat (het werkzame bestanddeel
van Roundup) bevatten, tussen de vele andere biociden die worden gebruikt in de conventionele landbouw,
zodat de consument er nauwlettend op moet letten deze morele en fysiologische valkuilen te vermijden.
Ook omdat chocolade complexe farmacologisch actieve eigenschappen bezit moet het met mate worden
geconsumeerd en met aandacht voor de neiging om te gebruiken voor zelfmedicatie, vooral wanneer het
cacaogehalte lager en het suikergehalte hoger is.
Door, Sayer Ji.
Voordelen van pure chocolade
Hart-en herseninfarct bescherming: Pure chocolade verlaagt de bloeddruk, wat risico’s op hartaanvallen
en beroertes vermindert.
Vermindert het risico op darmkanker: Cacao polyfenolen uit donkere chocolade vermindert het risico van
colorectale kanker. Dit werd vastgesteld in een studie van het Science and Technology Institute of Food and
Nutrition in Spanje, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Nutrition.
Gezonde vetten: Het vet in chocolade heeft weinig invloed op het cholesterolgehalte. Het bevat een
overvloed aan vetzuur, van het type dat in olijfolie zit, die hart-en vaatziekten helpt voorkomen en het werkt
als anti-oxidant.
Verbetert het glucose metabolisme: Donkere chocolade (70% plus) candybars remmen
bloedsuikerspiegel problemen en helpen diabetes en overgewicht te voorkomen.Wat is dat voor een
verrassing!
Verbetert de stemming: Studies hebben aangetoond dat pure chocolade serotonine bevat en verhoogt
daardoor de endorfine productie. Het is een natuurlijk anti-depressivum.
Verbetert de werking van de hersenen: Nottingham University professor Ian MacDonald gebruikte MRIanalyse om een verbeterde hersenactiviteit vast te stellen bij mensen die een cacao drank hadden
genuttigd.(4) Hopelijk hebben ze niet te veel MRI-scans ondergaan, dat zou hun hersenen kunnen
bakken…!
verlichting bij PMS klachten Dit is een tip voor mannen om donkere chocolade te geven aan hun vrouw.
Daar heb je het: redenen geoeg om te genieten van biologische pure chocolade die ten minste 70%
cacao bevat. Er zijn ook merken die tot 80% of 90% cacao bevatten. Dit is dus niet het geval met
kinderchocolade met veel suiker of melk of romige nougatvullingen, enz. Donkere chocola is op zijn best
halfzoet. Hoe bitterder, hoe beter. Het is niet moeilijk om eraan te wennen aan als je echt graag chocolade
eet. Geniet van chocolade met de wetenschap dat het eigenlijk goed voor je is!!.
Bron / origineel: www.greenmedinfo.com, NaturalNews en
http://www.vitamor.com/page.htm?/voeding/chocolade1.htm&Introductie
[chocolade; snoep of medicijn] [gezondheid; chocolade]
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Universele Verklaring van de rechten van de mens
Preambule
Misschien is het raadzaam deze verklaring te kopiëren en bij u te dragen ingeval u weer eens benaderd
wordt door een ambtenaar die nog niet precies weet hoe te handelen en dat u hem of haar kan wijzen op
datgene wat van hem of haar verlangd wordt.
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten
van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de
wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot
barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van
een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van
vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de
suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te
nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen
tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele
rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en
vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere
levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om, in
samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een
ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu
en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door
onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende
maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen
erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als
onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en
geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig
onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid
worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand
behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een
andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn
verboden.
Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.
Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.
Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en
tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen
handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9
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Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij
het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
Artikel 11
1. Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te
worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle
waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige
handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp
betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere
straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn
gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een
dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Artikel 13
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te
keren.
Artikel 14
1. Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van nietpolitieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 15
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van
nationaliteit te veranderen.
Artikel 16
1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van
huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk
betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande
echtgenoten.
3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op
bescherming door de maatschappij en de Staat.
Artikel 17
1. Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit rechtomvat tevens de vrijheid om
van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in
het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de
inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder
inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en
denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Artikel 20
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
1. Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van
vrij gekozen vertegenwoordigers.
2. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn
land.
3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in
periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig
kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van de stemmen verzekert.
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Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op,
dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de
organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die
onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt
worden.
Artikel 23
1. Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige
arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
2. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
3. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn
gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale
bescherming zal worden aangevuld.
4. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming
van zijn belangen.
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de
arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Artikel 25
1. Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van
zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en
de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte,
invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen
dezelfde sociale bescherming genieten.
Artikel 26
1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en
basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen
algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de
begaafdheid bezit.
2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de
versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip,
de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en
het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen,
welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
Artikel 27
1. Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te
genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
2. Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit
een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de
rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Artikel 29
1. Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn
persoonlijkheid niet mogelijk is.
2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die
beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning
en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen
van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en
beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon
dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te
verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben.
[rechten van de mens] [Universele Verklaring van de rechten van de mens]
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De “onverwachte” gentechepidemie, deel 2/2
Bron / origineel: www.environmentalhealthnews.org
Voorwoord
Een hot item op Zaplog is gentech, men moet niet klooien met de
natuur. Langzaam maar zeker zegt ook Europa, nee. Bijvoorbeeld: de
superpiepers van BASF vertrekken naar de continenten Zuid- en
Noord-Amerika. Ook Monsanto ondervindt grote weerstand, bijvoorbeeld in Frankrijk: de teelt van gentech
mais wordt verboden.
Europa zegt via de economische grootmachten Duitsland en Frankrijk nee tegen gentech. Echter Europa is
niets meer dan een onderdeel in de wereldeconomie. Zo komt Reuters met het bericht dat Europa met zijn
tradionele productiemethoden achterloopt met de rest van de gentech wereld, ecomische groei zal hierdoor
worden geblokkeerd.
Echter zo gemakkelijk is het niet, de natuur laat zich niet dwingen: wat men zaait zal men oogsten.
Onderstaand vrij vertaald artikel van Lindsey Konkel laat zien dat de natuur zich niets wetegevende
afspraken aantrekt. We worden allemaal aan gentech blootgesteld......
In deel 1 werd duidelijk gentech zich niets aantrekt van politieke geopperde grenzen. In deel 2 worden naast
industriële beperkingen nieuwe interessante nieuwe mogelijkheden nader bekeken.
De agrarische industrie roept natuurlijk dat er geen probleem bestaat, gewassen en onkruid wisselen al
sinds mensenheugnis genetisch materiaal uit. Karen Batra (BIO, een lobbyclub van de agrarische industrie)
bevestigt dit: dit is een natuurlijk fenomeen. Sommige soorten, zoals koolzaad, zijn zeer vruchtbaar en
groeien waar ze terechtkomen of dit nou landbouwland of de berm is.
Volgens sommige wetenschappers en boeren is dit ook juist het probleem. Indien deze onkruiden bestand
zijn tegen de veelgebruikte herbiciden kunnen zij de industriële resistente gewassen gaan overwoekeren.
Hierdoor kunnen de boeren niet terugvallen op bijvoorbeeld Roundup (Monsanto) en Liberty Link (Bayer) en
zullen zij agressievere middelen moeten inzetten om het onkruid de baas te blijven.
Kevin Griswold is een boer in Winconsin en plant jaarlijks 950 hectare gentech mais en alfalfa (luzerne) aan
om 2000 koeien te voeren. Voor Griswold geven de gentech gewassen hem de mogelijkheid om het gehele
seizoen Roundup als onkruidbestrijdingsmiddel in te zetten. Dit heeft de kosten sterk gedrukt en hoeft hij
minder bestrijdingsmiddelen in te zetten. Zo gebruikt Griswold minder en minder atrazine, een zeer giftig
herbicide.
Ondanks dat Griswold in het verleden nog geen problemen heeft gehad met resistente onkruiden maakt hij
zich ernstige zorgen. Een lagere opbrengst van de gewassen door onkruidresistentie zal mijn bedrijf niet
overleven, ik ben afhankelijk van gentech geworden. ´
In North Dakota nemen de boeren ondertussen actie om het onkruid (gentech) koolzaad van hun velden ze
houden. Ron Beneda (North Dakota State University) vertelt, de boeren zullen in plaats van alleen maar
produceren ook weer moeten gaan plannen, zoals het periodieke wisselen van herbiciden. Hierdoor
proberen ze de onkruidplaag van het gentech koolzaad tot een minimum beperkt te houden.
Ook voor de biologische boeren kan de groeiende ongecontroleerde verspreiding van het gentech materiaal
een groot probleem worden. Volgens de overheid vastgelegde eisen (U.S. Department of Agriculture’s
National Organic Program) mag het eindproduct van de gecertificeerde bioboer geen genetisch
gemanipuleerd materiaal bezitten.
Voorstander van biologisch boeren Charles Benbrook (Organic Center in Boulder) verklaart: gentech
verontreiniging van de biologische gewassen is eigenlijk niet meer tegen te houden. Het is een natuurlijk
proces, de genen van de verschillende velden vermengen zich.
Om hun gewassen zo goed als mogelijk gentech-vrij te houden, planten of zaaien de bioboeren vroeger of
later als de gentechboeren. Hierdoor proberen zij tijdens de bloei cross-contaminatie te voorkomen. Een
negatief resultaat van deze werkwijze is een lagere opbrengst. Daarnaast dient tijdens het oogsten het
product meerdere malen onderzocht worden op gentech verontreiniging, dit zijn extra kosten.
Het probleem in de VS is dat er voor gecertificeerde organische producten geen nauwkeurige omschrijving
voor gentechverontreiniging bestaat. Trouwens dit geldt in mindere mate ook voor Europa.
Mogelijk export wordt door bioboeren in de VS met argusogen bekeken. Benbrook: heel veel landen,
waaronder die in de EU en Japan, bezitten strengere regels als de VS over vervuiling van gentech. Op dit
moment experimenteren bio-boeren in de VS met bufferzones en wetenschappers zijn ook op zoek naar
nieuwe technieken.
Biologisch confinement is zo’n techniek, vertelt Neal Stewart (University of Tennessee), op biologische wijze
wordt geprobeert een natuurlijke blokkade (grens) tegen gentech op te bouwen. Zo probeert men gewassen,
die gentech resistent zijn, te ontwikkelen.
Sagers, welke in 2010 ontdekte dat 80% van de aangetroffen koolzaadplanten in North Dakota verontreinigd
is met gentech, verklaart: desondanks moeten we onze ogen niet sluiten voor biotechnologie. Echter bij
gentech dient men uit te gaan van het voorzorgsprincipe, als de invloed op het DNA van planten duidelijk is
wat zijn dan de gevolgen voor menselijk DNA?
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Daarnaast maakt Sagers zich druk over het intensieve gerbuik van bestrijdingsmiddelen. Eigenlijk vormt het
ongecontroleerde gebruik van pesticiden zoals Roundup een gigantisch probleem. Door genetische
resistentie van Big Agra’s landbouwgewassen worden deze herbiciden in grote volumes ingezet. Ondanks
door de verdunning in aarde, water en lucht worden sporen van Roundup tegenwoordig overal
teruggevonden.
William Vencill (University of Georgia) voegt nog het volgende toe: 1 op de 10 miljoen (on)kruiden bezit een
flexibel gen, deze maakt hun resistent tegen ieder onkruidbestrijdingsmiddel.
Monocultuur, bijvoorbeeld jaarlijks hetzelfde gewas zaaien, poten of planten, zal alle gevoelige onkruiden
verdelgen maar de selectieve soorten sterker maken, een sprong in de evolutie......
Nawoord
Opvallend dat men op politiek niveau, ondanks de gigantische verschillen in de wet, besloten heeft dat
organisch voedsel tussen de VS en de EU vrij verhandelbaar moet zijn.
Wordt vervolgd......
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_onverwachte_gentech_epidemie_deel_2_2
[gentech; epidemie] [pesticiden; probleem]

9 leuke manieren om gifvrij insecten te weren
Bron / origineel: www.zoalsjijwilt.nl
Het voorjaar zit alweer in de lucht, misschien krijgen we nog wel een
vorstperiode, maar dan breekt toch de lente aan. En we hebben allerlei
plannen om weer kruiden en planten te gaan kweken, de zaaipotten staan
alweer klaar.
Vorig jaar hadden we een paar koolplanten en binnen de kortste keren was de
kool gemillimeterd. Wat bleek? Een prachtige vlinder zag onze kool als een mooi nest om eitjes in te leggen.
Het was er niet één, maar een heel nest met ruspjes-nooit-genoeg, vol hongerige maagjes.
Een oude man uit het dorp vertelde mij dat hij een manier heeft om te voorkomen dat vlinders eitjes leggen
in zijn koolplanten. Hoe?
* TIP 1. Hij zet salie tussen de kool. Daar hebben vlinders een hekel aan, ze leggen liever geen eitjes in de
buurt van salieplanten. Dus er komen ook geen rupsen.
Door deze man geïnspireerd begon ik op zoek te gaan naar meer tips en deze wil ik graag met je delen:
* TIP 2. Luizen in je kamerplanten? Zet een paar lucifers met de kop naar beneden in de potgrond.
* TIP 3. Onkruid tussen tegels van je terras kun je bestrijden met kokend water, het is milieuvriendelijker
dan chemische bestrijdingsmiddelen. En als de zon schijnt kun je er ook schoonmaakazijn op gieten, dit
zorgt ervoor dat het onkruid verschrompelt in de zon.
* TIP 4. Met lavendel en laurier kun je vliegen uit je keuken weren. Je kunt het ophangen, of in potten
neerzetten.
* TIP 5. Wil je voorkomen dat er slakken in je potplanten op het terras of in de tuin komen? Smeer de rand
van de pot dan in met vaseline. Daar hebben ze een hekel aan. Verwijder slakken met de hand.
* TIP 6. Muggen hou je op een afstand door lavendelolie op je kussen en kleding te sprenkelen. Je kunt ook
biergisttabletten innemen. De geur van je lichaam verandert voor ons ongemerkt, maar de muggen hebben
daar een hekel aan.
* TIP 7. Luizen in fruitbomen? Oorwurmen eten met liefde de luizen op. Je kunt een donkere plastic zak
met wat gaten in de boom hangen met wat stro en bladeren, daar gaan vanzelf oorwurmen in zitten, zodat
ze in de buurt van de luizen zijn. (In perzikbomen werkt dit niet, want oorwurmen lusten graag perzik).
* TIP 8. Groene of zwarte bladluis? Doe brandnetels in een emmer warm water en laat het 24 uur trekken.
Het aftreksel regelmatig over de bladluis sproeien. Je kunt ook een aftreksel maken door een paar
doorgesneden uien een dag in het water te leggen.
Bij mijn vorige huis stond een 60 jaar oude appelboom. Op een dag zat deze helemaal vol met luis. Een paar
dagen later voltrok zich een groot wonder, de hele boom zat boordevol met duizenden lieveheersbeestjes,
rode met zwarte stippen, zwarte met gele stippen, oranje met zwarte stippen, de boom was gered.
Lieveheersbeestjes eten dus bladluizen op en dan komen we vanzelf op de laatste tip:
* Tip 9. Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijand van de bladluis. Je kunt bij de betere
visvoerwinkels larven kopen van lieveheersbeestjes. Ook bestaan er kleine huisjes met gaten erin, waar
lieveheersbeestjes op af komen. Je kunt ze ook aantrekken door in een hoekje wat brandnetels te laten
staan.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/9_leuke_manieren_om_gifvrij_insecten_te_weren
[volkstuinen; natuurlijke insectenbestrijding] [insectenbestrijding]
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Psalm 83 en Ezechiël 38-39
Bill Salus heeft een interessant en zeer actuele lezing over het Arabisch-Israëlische conflict, waarin
hij de profetieën uit Psalm 83 en Ezechiël 38 en 39 zeer helder bespreekt. Hieronder volgen enkele
gedeeltes in het Nederlands uit deze lezing, onderaan ziet u de video van de lezing (Engels)
Landen die betrokken bij conflict zijn, nauwkeurig beschreven
Zoals we weten heeft God ieder land in het Israël conflict beschreven. Ezechiël 38, en 39 spreekt over
Rusland die Israël gaat binnenvallen. Dit gaat gebeuren, en een regimeverandering is gaande. De kans is
groot dat er antisemitische regeringen komen in de landen van de Arabische lente in het Midden Oosten.
Landen komen stuk voor stuk aan bod
Psalm 83 is 3000 jaar geleden geschreven en gaat over de, destijds 10 landen, die een rol spelen in het
huidige conflict. Edom, Moab, Tyrus, Ammon enzovoorts komen stuk voor stuk aan bod in de Psalm. Zij
willen graag Israël wegvagen zodat de naam Israël niet meer gesproken of herinnerd zal worden.
Psalm 83 en Ezechiël 38 en 39 worden vaak door elkaar gehaald. Er zijn echter verschillen tussen deze
voorspellingen.
Psalm 83 gaat over een lokale oorlog (innercircle)
Ezechiël 38 en 39gaan over een regionale oorlog (outercircle). Hier wordt de oorlog geleid door Rusland die
ook nucleair goed bewapend is.
Arabische lente
Met de start van de Arabische lente werd een heel belangrijk signaal afgegeven. Het begon met de
zelfmoord van Mohammed Bouzizi. De regerende president in Tunesië was de eerste Arabische dictator die
van zijn troon werd gestoten. Toen kwam Egypte aan de beurt: Moebarak regeerde 30 jaar, had vrede met
Israël. De vraag is hoe de volgende regering gaat worden. Waarschijnlijk zal die in handen komen van de
moslimbroederschap, die daar zeer zijn best voor doet. De Libische leider Kadaffi die gewelddadig aan zijn
einde kwam, regeerde 42 jaar.
Libië speelt nog wél een rol in de oorlog uit Ezechiël 38 en 39, evenals Iran. De andere landen vinden we er
niet meer in terug.
God stelt koningen aan en zet koningen af
Mooi is het het vers uit Daniël 2:22: Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij
bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben
We zijn er in deze tijd inderdaad getuige van hoe koningen worden afgezet. Hier staat duidelijk dat Hij hier
verantwoordelijk voor is, evenals het aanstellen van koningen. Hoewel veelvuldig geschreven wordt over de
samenzweringen van de Nieuwe Wereldorde,en er berichten zijn over gemanipuleerde nieuwsberichten die
de situatie niet naar waarheid doch bedrieglijk weergeven (Assad zou bewust afgeschilderd worden als
gruwelijke dictator) ook inzake het Arabisch-Israëlitische conflict, moeten we niet uit het oog verliezen Wie
altijd het laatste Woord heeft.
Syrië, Assad
Momenteel is er veel gaande in Syrië. Assad weet dat hij niet een hoopvolle toekomst heeft, gezien hoe het
met Khadaffi en Moebarak gelopen is. Assad vertrouwt op zijn sterke relatie met Iran, Hezbollah en dreigt
hier ook mee. Nato is bij het conflict betrokken en zo ook Turkije (Nato-lid). Door Syrische vluchtelingen die
naar Turkije vluchten, raken zij ook betrokken bij het conflict. Syrië dreigt met inschakeling Hamas,
Hezbollah en Iran naar Turkije om Turkije te dwingen hier goed mee om te gaan.
Israël zegt hierop, volgens Jesaja 17: als je dat doet nemen wij Damascus. In Jesaja 17 vers 14 staat de
vernietiging van Damascus beschreven en dat het een één nachtelijke gebeurtenis is.
Iran en zijn nucleaire wapens, alles staat op scherp
Iran wil het Midden-Oosten overnemen en heeft nucleaire wapens. Syrië heeft ook geavanceerde wapens,
en Hezbollah ook. Daarbij komt nog dat Iraks nieuwe president erg pro-Iran is. De hele wereld is bezorgd,
maar Saoudië-Arabië ook. Men moet er ook niet aan denken dat Iran en Irak de handen ineen gaan slaan.
Israël is zo bezorgd over het nucleaire programma van Iran dat een aanval op de Iraanse atoominstallaties
ophanden is. De media zijn er klaar voor en ter plaatse om de WOIII te verslaan. Iran heeft de bomboten
klaar. Ook Saoudie-Arabië heeft de wapens klaar.
Israëls aanval op Iran’s atoominstallaties
Israël zal er waarschijnlijk alleen voor komen te staan, want Amerika heeft er geen trek in. John Bolton zei
dat Amerika er buiten wil blijven, op advies van Hillary Clinton en Robert Gates die Obama Barack
bemoeienis afraadde omdat de gevolgen niet te overzien zullen zijn. Hoogst waarschijnlijk is het dan aan
Israël alleen. Amerika zal het bij sancties houden, die iedereen zal steunen.
Maar, als diplomatie faalt, komt er een wereldoorlog. Obama zegt dat de nucleaire installaties in de herfst
van 2012 aangevallen worden (Debka). Andere bronnen zeggen dat het al eerder gaat gebeuren. Rusland
en China steunen Iran.
De oliereserves baren zorgen. Ahmadinejad wil de oliereserves afsluiten voor de wereld en hij kan dat met
maar liefst 44% van de oliereserves doen. Economisch herstel in de wereld is dan echt definitief van de
baan.
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Verschillen tussen Psalm 83 en Ezechiël 38, 39
Als je naar Ezechiël 38:7: vers 9 kijkt zie je dat de belangrijkste vijanden van Israël niet meer genoemd
worden, omdat ze er niet meer bij betrokken zijn. Ps 83: vers 12-18: wie hier Israël onderdrukken, zullen
Israël nooit meer onderdrukken.
Psalm 83 betreft oorlog lokaal (innercircle) en Ezechiël 38, 39 betreft oorlog behoorlijk regionaal
(outercircle).
De motieven in Psalm 83 en Ezechiël 38, 39 voor een oorlog verschillen. In Psalm 83 is het motief: innemen
van het land Israël. In Ezechiël 38, 39 is het motief: innemen van Israëls rijkdom. De motieven vinden we in
Ezechiël 38: 11-13.
Ezechiël 38: 11-13, actueler kan het niet, want het is NU. Motief van de oorlog vinden we in de Bijbel.
Het motief van de oorlog vinden we in deze passage. De jonge leeuwen zijn waarschijnlijk Canada, Australië
en Amerika. Taris is Groot Brittannië. Israël van vandaag wordt hierin beschreven. Maar niet als land dat
dwelt in vrede, want dat is op dit moment onmogelijk. Israël heeft wél muren, en parate wapens. Alles staat
op scherp. Welk land is in vrede, Jordanië misschien?
De profetieën vertellen ons ook dat Israël wel in vrede zal komen, en wel in Ezechiël 28: 25-27: als het huis
van Israël bijeen verzameld is, wanneer God zich aan de volken laat zien als Heilig God en zij zullen veilig
wonen als de God van Israël gerichten voltrekt aan alle vijandige landen om Israël heen.
(Dit is echter duidelijk nog geen feit!!)
Gen 12: 3-ik zal zegenen wie jou zegenen, vervloeken wie jou vervloeken
De volken die beschreven staan in Psalm 83: 7-9
Edom: Palastina/zuid-Jordanie
Ismaëlieten: Saoudies
Moab: Palestina en centraal Jordanië
Hagrieten: Egypte
Gebal: Hezbollah en noord Libanon
Ammon: Palestina en noord Jordanië
Amalek: Arabieren van Sinai regio
Filistijnen: Hamas en Gazastrook
Tyrus: is Hezbollah en zuid Libanon
Assyrië is Syrië en noord Irak
Kijk hier voor een specifiekere uiteenzetting van de volken
Gen. 15:18: het is het land dat aan Israël is gegeven
Israël krijgt zijn land terug
In Openbaring 20 staat dat nadat het beest en zijn profeet zijn overwonnen, Israël al dit land terug zal
krijgen. Bill Sallus denkt dat Israël delen ervan al eerder terugkrijgt. Meer hierover is te lezen in zijn boek:
Isralestine. Al vanaf 1948, het jaar waarin Israël een eigen natie werd, hebben Arabische landen het eigen
natie zijn, aangevochten. Oorlog kwam vrijwel direct. Israël was militair lang niet opgewassen tegen de
Arabische landen die uitmuntend getraind waren en over de beste wapens beschikten. Israël moest het doen
met een stel geweren. Maar net als David bij Goliath: het kleine slecht bewapende land won. In 1988 werd
Hamas Charter opgesteld. Hoe zullen Gods gerichten tegen de volkeren plaatsvinden?
Lees en kijk verder: http://hijleeft.wordpress.com/?s=psalm+83&submit=
[psalm 83] [Ezechiël 38 en 39] [bijbel; profetieën] [volken; benamingen in het Oude Testament]

Britten oefenen voor terroristische aanslag op Olympische Spelen
Met nog iets meer dan 150 dagen te gaan tot de Olympische Spelen houden de
hulpdiensten in Londen deze week een grote rampoefening. Woensdag en
donderdag doen 2500 mensen een aanslag op de metro na. 'Het is een van de
extreemste scenario's waarmee we te maken kunnen krijgen', zegt de Britse
terreurbestrijding.
De oefening wordt gehouden in het verlaten metrostation Aldwych in het centrum van Londen. De
autoriteiten kijken niet alleen hoe de 'slachtoffers' worden geholpen. Ze willen vooral testen hoe de
communicatie verloopt tussen brandweerlieden, politieagenten, ambulancebroeders, veiligheidsdiensten, de
olympische organisatoren en de regering. Groot-Brittannië heeft meer dan een miljard pond (bijna 1,2 miljard
euro) uitgetrokken om de Spelen te beveiligen. Tienduizenden bewakers worden ingezet in stadions en
sportcomplexen. Dat moet aanslagen zoals op 7 en 21 juli 2005 voorkomen.
Bron: Volkskrant.nl
[Londen; terroristische aanslag] [Londen; Olympische Spelen]
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Iran weigert IAEA toegang, kan in 6 weken weapons-grade uranium hebben
Generaal Iraanse strijdkrachten dreigt met preventieve aanval op Israël - Ayatollah Khamenei zegt dat Iran
vastbesloten zal doorgang op nucleaire koers
President Mahmoud Ahmadinejad op bezoek in één van Irans nucleaire
installaties, die ook deze week niet werden opengesteld voor inspectie.
Zoals de afgelopen jaren steeds het geval was weigert Iran ook nu om de
grote internationale onrust omtrent zijn nucleaire programma weg te
nemen. Deze week kregen inspecteurs van het Internationale Atoom
Energie Agentschap namelijk opnieuw geen toegang tot de installatie in
Parchin, waar Iran werkt aan de ontwikkeling aan (ontstekingen voor) nucleaire explosieven.
Inlichtingenexperts concluderen inmiddels dat nu de uraniumverrijkingscentrifigues naar de ondergrondse
faciliteit in Fordo zijn overgebracht, het land slechts 6 weken verwijderd is van de productie van 90%
('weapons grade') uranium, voldoende om kernwapens mee te bouwen.
Khamenei: Iran zal doorgaan
'Teleurstellend dat Iran ons niet toestond Parchin te bezoeken,' aldus IAEA directeur-generaal Yukiya
Amano. 'We stelden ons constructief op, maar konden het niet eens worden' (3). In plaats van de
internationale gemeenschap gerust te stellen gooit Iran dus alleen maar meer olie op het vuur, daartoe
aangemoedigd door de grote spanningen die er zijn ontstaan tussen Washington en Jeruzalem en door het
feit dat enkele dagen geleden twee Iraanse oorlogsschepen opnieuw ongehinderd door het Suez kanaal de
Middellandse Zee op konden varen.
'Druk, sancties en moordaanslagen zullen geen effect hebben,' gaf opperleider Ayatollah Khamenei vandaag
op TV als commentaar op het vruchteloze bezoek van de IAEA. 'Iran moet met de hulp van Allah en zonder
aandacht te besteden aan propaganda zijn nucleaire koers vast en zeker doorzetten...'(4)
Preventieve aanval
Gisteren dreigde de vicecommandant van de Iraanse Strijdkrachten, generaal Mohammad Hejazi, zelfs met
een preventieve aanval. 'Onze strategie is nu dat als wij denken dat onze vijanden (Israël, de VS, Europa) de
Iraanse nationale belangen in gevaar willen brengen... we niet zullen wachten op hun acties en zelf zullen
handelen.' De stoere taal was deels propaganda in het kader van de komende Iraanse
parlementsverkiezingen op 3 maart, om de Iraanse burgers te laten zien dat Amerika en Israël slechts
papieren tijgers zijn omdat ze hun dreigementen Iran aan te vallen nooit uitvoeren. (2)
Groot probleem voor Obama
Door de IAEA inspecteurs de toegang te weigeren tot Parchin heeft Iran een groot obstakel opgeworpen
voor de nieuwe onderhandelingen met de zes wereldmachten. Vooral de Amerikaanse president Obama, die
vastbesloten lijkt om tot elke prijs oorlog met Iran te voorkomen, is hiermee in een moeilijk parket gebracht,
omdat nieuwe concessies aan Teheran -zo zou Obama al akkoord zijn met uraniumverrijking tot 5%afhingen van de Iraanse bereidheid om het nucleaire programma eindelijk transparant te maken. Het werd
de inspecteurs echter zelfs niet toegestaan om te praten met de directeur van het Parchin project, Mohsen
Fakrrizadeh, die volgens het Westen tevens aan het hoofd staat van het Iraanse kernwapenprogramma.
Bijna-nucleair Iran onacceptabel
Tom Donilon, Obama's Nationale Veiligheidsadviseur, kreeg begin deze week van premier Netanyahu,
minister van Defensie Barak en Stafchef van Defensie generaal Benny Gantz te horen dat Israël het zich niet
kan veroorloven te leven met een Iran dat in staat is om binnen enkele weken een kernbom te bouwen.
Desondanks verklaarde woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney gisterenavond dat er nog steeds 'tijd
en ruimte is om diplomatie en sancties hun werk te laten doen, om Irans gedrag te laten veranderen.'
Strategische positie Israël fors verslechterd
In Jeruzalem heerst de overtuiging dat Irans gedrag inderdaad is veranderd - ten kwade. De Iraanse
misleidings- en vertragingstactieken van de afgelopen dagen hebben samen met het dreigement van een
preventieve aanval het zwaard van Damocles boven het hoofd van de joodse staat alleen maar dichterbij
gebracht. Hoge Israëlische militaire en inlichtingenbronnen constateerden vandaag dan ook dat de
strategische en militaire positie van Israël deze week fors is verslechterd. 'Sinds woensdag zijn de regels van
het spel veranderd,' aldus een niet bij name genoemde bron. Dit kan bijna niet anders betekenen dan dat
een Israëlische aanval op Iran nog waarschijnlijker is geworden. (1)
Xander
(1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Ynet News, (4) Jerusalem Post
[Iran; ontwikkelingen m.b.t. nucleair programma]
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Doktersrecept vanaf 2014: Geïmplanteerde microchip in plaats van pillen
Over slechts enkele jaren zijn pijnlijke injecties niet meer nodig.
In de VS zijn de eerste testen ermee op mensen met groot succes afgerond:
geïmplanteerde microchips die in staat zijn om medicijnen automatisch in het
lichaam van de patiënt af te geven. Injecties en uiteindelijk ook pillen worden
hiermee overbodig. Researchers denken dat deze microchips al over enkele
jaren traditionele doktersrecepten kunnen gaan vervangen.
Robert Langer en Michael Cima, onderzoekers aan het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of
Technology) ontwikkelden in samenwerking met MicroCHIPS Inc. in 10 jaar tijd een chip die net onder de
huid van een patiënt wordt ingebracht en die mini reservoirs met daarin de voorgeschreven medicijnen
bevat. De medicijnen kunnen zowel handmatig -door druk op de chip uit te oefenen- of automatisch in de
bloedbaan van de patiënt worden gebracht.
In het onderzoek werd de chip ingebracht bij 7 vrouwen tussen de 65 en 70 jaar oud die leden aan
botontkalking. Bij alle 7 patiënten deed de chip perfect zijn werk, zonder bijeffecten. De proefpersonen
zeiden zelfs vaak te vergeten dat ze een geïmplanteerde chip in hun lichaam hadden gekregen.
Injecties niet meer nodig
De chip wordt vooral als een groot voordeel gezien voor mensen met chronische ziekten (bijv. diabetici) die
dagelijks injecties nodig hebben. Een niet voelbare chip die automatisch medicijnen in je lichaam afgeeft zal
voor velen een stuk aantrekkelijker zijn dan jezelf dagelijks te moeten behandelen met een injectienaald.
Michael Cima wees erop dat het afmaken van medicijnkuren meestal zeer belangrijk is, en dat dit vaak erg
lastig is als mensen zichzelf injecties moeten geven. Deze problemen kunnen met de chip volledig worden
vermeden.
De chip kan ook worden uitgerust met biosensoren, waardoor een arts kan aflezen hoe goed het medicijn in
het lichaam van de patiënt aanslaat en de chip desnoods op afstand de opdracht kan geven om de afgifte
van de medicatie te verhogen of te verlagen. Op dit moment kan het draadloos herprogrammeren van de
chip slechts op zeer korte afstand gebeuren, maar de researchers werken aan een systeem waarmee dit
verbeterd kan worden.
'Telemedicijn' vanaf 2014
De ontwikkeling van een dergelijk 'telemedicijn', zoals mede onderzoeker Robert Langer het noemde, neemt
met de nieuwe technologie een grote vlucht. 'Het samengaan van medicijnafgifte en elektronische
technologieën geeft artsen een real-time verbinding met de gezondheid van de patiënt, en patiënten worden
verlost van de dagelijkse herinnering, of last, aan hun ziekte doordat de noodzaak van regelmatige injecties
wordt opgeheven.'
De volgende stap is de chip geschikt te maken voor meerdere soorten ziekten, zodat in de toekomst ook
pillen kunnen worden vervangen. MicroCHIPS Inc. is van plan om in 2014 officiële toestemming voor het
gebruik van de chips aan te vragen. (1)
Twee weken geleden meldden we dat in Groot Brittannië het omgekeerde gebeurd. Daar worden dit jaar
medicijnen voorzien van ingebouwde microchips, die na inname een signaal afgeeft aan een klein
apparaatje dat op of in het lichaam wordt gedragen, zodat er ook via deze weg meer controle is op de
regelmatige inname van medicijnen.
Xander - (1) Forbes
[doktersrecept en microchips] [medicijnen; ontwikkelingen] [pillen en microchips]

Wereldwijd verplicht vaccineren kinderen?!
Gezondheidsinstanties in de US, UK, Canada, Australië en wereldwijd zijn druk bezig om de
vaccinatieprotocollen officieel aan te passen. Kinderen zullen dan wereldwijd ZONDER toestemming van
ouders en ZONDER informatie over hun rechten om vaccinaties te kunnen weigeren, verplicht geprikt
kunnen worden. Lees dit meer dan verontrustende overzicht en besef de angstaanjagende consequenties
hiervan :
http://www.chrisroubis.com/2012/02/vaccinating-children-without-parental-knowledge-or-consent-soon-tobecome-the-norm-across-the-world/
!!! TV-uitzending bijwerkingen vaccins
Vanavond (20/02/2012) rechtstreekse uitzending RTL-tv (franstalig) om 19.45 van het
actualiteitenprogramma “Image à l’appui” over bijwerkingen vaccins met o.a. interview ouders van vorig jaar
in oktober overleden baby Stacy (3 mnd), enkele dagen na de vaccinaties.
http://www.rtl.be/videos/video/383880.aspx?CategoryID=290
[vaccinatie; wereldwijde verplichting]
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Internetcensuur op of rond 8 maart 2012 ?
SCOOP: On Internet Service For March 8th
Geüpload door J7409 op 19 feb 2012
Vertaald fragment
Ik had een heel interessant gesprek met mijn Internet Service Provider (ISP) over het internet afsluiten op 8
maart a.s. Daarbij had ik het geluk dat ik een zeer vriendelijke en intelligente dame trof. Ik vroeg haar, ‘Wat
is er aan de hand op 8 maart? Wordt het internet dan afgesloten?’
Ik kon niet geloven wat ze me toen vertelde, ze heeft het allemaal onthuld…
Ik vroeg of ik dit gesprek mocht opnemen, maar ze antwoordde, ‘Wel, ik zal dan mogelijk ontslagen worden’.
Daarom ga ik je nu zeggen, wat ze mij vertelde.
Mijn vraag was, ‘Wordt het internet op 8 maart afgesloten? Ik hoor en lees dit allemaal, dus wat is dit?’
Ze zei, ‘Wel, zoals je weet, werkt de regering er aan om het internet in te stellen, zodat je slechts enkele
dingen op het internet kunt zien: min of meer wat ‘ze’ je willen aanbieden, wat je googelt, of waar je ook
maar naar toe surft. Als ze willen dat je het ziet, zal je het kunnen zien, wanneer ze dat niet willen, kun je het
NIET zien. En ALLES wat je ziet op het internet, nadat dit is doorgevoerd, zal moeten worden vastgelegd:
ELKE SITE!
Ze zei, ‘Ik weet niet of je je dan eenmalig moet registreren wanneer je een site bezoekt, of iedere keer’.
Ik zei, ‘Man, dat zal een problemen worden voor oudere computergebruikers’. En ze antwoordde, 'Ja, dat zal
zeker problemen geven’.
Ik vroeg, ‘Is het de regering, die het op 8 maart afsluit?’
Ze zei, ‘Het is niet de regering, het zijn die ‘groepen personen’ – ik zal geen namen noemen – het zijn
groepen mensen die de regering controleren, dat ze dat niet kunnen doen. Dus als ZIJ het afsluiten, is het
niet de regering die het internet afsluit. Deze groep mensen zullen het internet afsluiten om de regering te
bewijzen, dat zij geen informatie van ons weg kunnen nemen.’
Dus weet je wat ik wil voorstellen? Waarom bel je je eigen provider niet? Ze zullen het je vertellen, of niet…
Ik bedoel, je hebt niets te verliezen en je hebt recht het te weten. Iedereen weet van deze dingen. Deze
dame probeerde niets voor mij te verbergen, zij was tof, en ik wil enkel deze informatie met je delen. Dus wie
weet wat er gaat gebeuren op 8 maart. Misschien hebben we nog internet, misschien niet. Ze liet ook weten
dat ze niet helemaal zeker van de datum was, omdat ze nog niets hadden laten weten. Maar het is aan de
gang. Dit is echt, mensen! Het is als een strijd die aan de gang is…. (Goed gezien!)
Hier is wat de regering zegt...
‘We zullen het internet niet afsluiten, maar je zult alleen kunnen zien wat wij willen dat je ziet. En alles wat je
doet, moet je initiëren, je inschrijven, dateren, of iets voor doen.
En dit is wat deze ‘groep’ zegt…
‘Nee, we zullen het hele internet afsluiten en niemand zal iets kunnen zien.’
Dus dat is waar het op neerkomt…
Be saved, be blessed. Have a great day. Dank voor het kijken.
Een van de reacties:
I think it's something bigger then that big things are about to come up in march and maybe they know what's
going to happen before it does and they don't want us to know.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[internetcensuur] [internet; afsluiting maart 2012]

De geimplanteerde chip opgenomen in de nieuwe gezondheidswet van de V.S, verplicht per 23 maart
2013
februari 22, 2012By: Genade.info
Waar al jaren over gesproken wordt, de invoering van een onderhuidse RFID-chip, lijkt nu defintief. Er wordt
in de gezondheidswet van Obama (Obamacare) melding van gemaakt. De wet, genaamd H.R. 3200 sectie
2521 blz. 1001 paragraaf 1 zegt dat de chip verplicht wordt voor ALLE Amerikanen. Aangezien Amerika een
gidsrol vervult in het Westen, is het wachten op het moment dat wij er ook mee geconfronteerd zullen
worden. “Het teken” komt zo wel heel dichtbij…
Bron en video: http://boinnk.nl/blog/28930/de-geimplanteerde-chip-opgenomen-in-de-nieuwegezondheidswet-van-de-v-s-verplicht-per-23-maart-2013/
[Obamacare] [merkteken van het beest; 23.3.2013] [VS; gezondheidsplan; chip] [RFID] [23 maart 2013]
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Onthullingen over FEMA vernietigingskamp Indiana
Voormalige CIA-ers: FEMA kamp kan 26.000 mensen per dag ‘verwerken’.
Dit is geen prettig verhaal, maar deze waanzin moet aan het licht komen, zodat
de burgers en goede bestuurders massaal wakker worden.
FEMA kamp Beech Grove in Indiana
Een van de vele concentratie- en vernietigingskampen in Amerika is het kamp in
Beech Grove, Indiana. Aangezien ik meerdere malen reacties tegenkom van
mensen die menen dat het om een gewoon bedrijventerrein of iets dergelijks gaat, geef ik u hier een
bevestiging van de ware aard van het terrein, en wel van Pamela Schuffert: “Volgens verscheidene bronnen,
voormalige CIA-ers die ik persoonlijk geïnterviewd heb, zal het kamp op de volgende manier gaan werken:
Politieke en religieuze verzetters tegen de Nieuwe Wereld Orde zullen 24 uur per dag opgepakt
worden in heel Amerika tijdens de Staat van Beleg. Ze zullen geketend worden in gevangeniswagons
waarin handboeien zitten, en getransporteerd worden naar dit FEMA vernietigingskamp.
Vier wagons zullen per keer in de enorme gebouwen geplaatst worden, die speciaal gemaakt zijn om
gevangenen te vergassen en te doden. Het gebouw zal dan afgesloten worden. Het dodelijke AGA gas zal in
het gebouw vrijgelaten worden. Binnen 20 seconden (volgens CIA bron Larry…) zullen mensen beginnen te
sterven.
Als de gevangenen eenmaal geëxecuteerd zijn, zullen enorme afvoerventilators het dodelijke gas uit het
gebouw zuigen. Daarna zullen de werknemers de lichamen van de wagons halen, hen cremeren en de
wagons schoonmaken. Dan zullen werknemers uitgezonden worden om meer gevangenen op te pakken die
reeds gemarkeerd zijn voor arrestatie en vernietiging, namelijk op computers van de overheid”.
Verder vertelde Pam mij:
“Ik ben meer dan eenmaal op deze locatie van dit gas-/crematoriumkamp geweest en heb intens getreurd en
gebeden. Mijn CIA insiders vertelden mij dat dit inderdaad een gas-/crematoriumkamp is, gemaakt om
iedere 24 uur 26.000 religieuze en politieke verzetters tegen de Noord Amerika Unie / Nieuwe Wereld Orde /
EU te vermoorden”.
“Weet je dat, wanneer je de lokale bewoners van Beech Grove vraagt over deze plaats, ze zowaar toegeven
dat dit een kamp is om in de toekomst christenen te vermoorden?
De staat Indiana is een belangrijke staat voor satanisten. Vele satanisten leven in deze staat en ze hebben
ten volle deel aan de Nieuwe Wereld Orde en ze weten het.
Ze geven toe dat de christenen de grootste bedreiging en tegenstanders zijn van hun Nieuwe Wereld
Orde”.
Ook volgens insider Al Cuppett gaat het hier om een vernietigingskamp: “They’re only going to handle
category one and two (RED and BLUE) people there” (Ze behandelen hier alleen de categorie een en twee
(ROOD en BLAUW) mensen). Voor de duidelijkheid: er zijn reeds geheime lijsten klaar, waarop mensen
staan die opgepakt en vermoord gaan worden. Die lijsten noemt men de “Rode en Blauwe Lijst”. Cuppett
zegt: “Under martial law, this facility could be immediately used as an SS-style termination gas chamber”
(Onder de Staat van Beleg kan deze faciliteit direct gebruikt worden als een SS-stijl vernietigings-gaskamer).
Cuppett verwacht dat de toekomstige werknemers allen buitenlanders zullen zijn. Dat komt overeen met de
berichten dat zeer veel buitenlandse troepen in Amerika gestationeerd zijn om straks Amerikanen op te
pakken.
Bron: Totalecontrole.blogspot.com en Americanholocaustcoming.blogspot.com
[FEMA kampen] [Pamela Schuffert] [vernietigingskampen in de VS]

Noodklok over effectiviteit antibiotica
In de toekomst heeft het gebruiken van antibiotica geen zin meer. Uit onderzoek blijkt dat bacteriën binnen
tientallen jaren resistent zijn geworden voor het medicijn.
Onderzoeker John Hays van het Erasmus MC in Rotterdam luidt de noodklok over het verminderde effect
van het medicijn. “Resistente bacteriën zijn een internationaal probleem. In landen als China, India of ZuidAmerika zijn antibiotica zonder recept te verkrijgen.”
Dat zorgt er volgens Hays voor dat bacteriën sneller resistent worden voor antibiotica. “Het is niet alleen een
probleem van inwoners van die landen, maar voor iedereen.”
Verantwoordelijk antibioticabeleid
Volgens de onderzoeker moet er een oplossing worden gevonden om infectieziekten sneller te herkennen
en gericht medicijnen voor te schrijven. Hays wil dat landen een verantwoordelijk antibioticabeleid voeren.
“In Nederland zijn er goede maatregelen. Hier zijn medicijnen niet zonder recept te halen.”
© RTL Nieuws.nl
[antibiotica; effectiviteit]
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