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Big Brother krijgt nieuwe speeltjes tot zijn beschikking
februari 24, 2012 By: Genade.info
Amerikaans Congres keurt de inzet van 30.000 drones boven
Amerikaanse steden goed
Het is de meest onschuldige zaak van de wereld – en niet alleen dat,
maar zelfs een concept waar de tijd rijp voor is, dat ons zal
beschermen en zorgen voor onze veiligheid. Vanzelfsprekend hoeft
niemand zich zorgen te maken, want verkeerd gebruik van de
technologie zal niet voorkomen. Per slot van rekening bevinden
drones zich al overal in de VS, dus wat is eigenlijk het probleem met enkele tienduizenden meer?
Bron: Kopp
Als u het nog niet wist– dat zal waarschijnlijk het geval zijn: In de afgelopen week, heeft het Amerikaanse
Congres zonder al te veel tamtam ingestemd met een nieuwe wet. President Obama zal deze naar
verwachting ondertekenen. Door deze nieuwe wet, genaamd FAA Reauthorization Bill(, wordt het voor de
overheid gemakkelijker gemaakt om in het Amerikaanse luchtruim veel onbemande spiy drones in te zetten.
De nieuwe wet schrijft de Federal Aviation Authority FAA voor om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor het
testen en certificeren van commerciële UAV’s . Als de wet in 2015 in werking treedt, zullen naar verwachting
2.020 tot 30.000 drones in de lucht boven de Verenigde Staten ingezet kunnen gaan worden.
Drone
De drones, die algemeen in gebruik zijn in Afghanistan, om de veronderstelde opstandelingen en de Taliban
agenten in het land en in het naburige Pakistan op te zoeken en aan te vallen. Na een aantal jaren van
observatie en controle door Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de US Customs and Border
Protection, worden ze door een afdeling van het Department of Homeland Security gebruikt. Zelfs het
ministerie voor Ramphulp heeft drones gebruikt, en voorstanders benadrukken dat er nog andere nuttige
toepassingen zijn, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van bosbranden of bij het opsporen van vermiste
wandelaars.
Afscheid van privacy
Maar privacywaakhonden luiden de noodklok, luid en duidelijk..
“Er zijn zowel onder gewone burgers als het bedrijfsleven grote zorgen over privacy en toezicht”, aldus
Steven Aftergood, hoofd van de organisatie Project on Government Geheimhouding van de Vereniging van
Amerikaanse wetenschappers, in gesprek met de Washington Times .
Jennifer Lynch, advocaat aan de Electronic Frontier Foundation [een niet-gouvernementele organisatie die
zich bezighoudt met onder meer de bescherming van de privacy op internet], voegde eraan toe dat haar
organisatie in het bijzonder is “bezorgd over de gevolgen van het toezicht door de overheid.”
De organisatie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de FAA om vast te stellen hoeveel certificaten de
Autoriteit reeds aan de politie, overheidsinstellingen en particuliere partijen heeft verstrekt. Met deze
certificaten, wordt het gebruik van onbemande vliegtuigen in het Amerikaanse luchtruim toegestaan.Volgens
de Autoriteit zijn in 2011 in totaal 313 certificaten afgegeven, 295 daarvan waren nog geldig tot het einde van
het jaar. ”Maar de FAA weigerde informatie op de vraag welke instanties certificaten afgeven en met welk
doel’ , meldt de Times .
“We hebben een lijst, waarmee we [elk agentschap] kunnen vragen: Waar ga je je aan houden in verband
met het gebruik van drones? Wat wordt er gedaan om de privacy te beschermen? Hoe zorg je ervoor dat
veiligheidseisen worden gewaarborgd” vraagt Lynch zich af.
“Er is momenteel enige belemmering voor het routinematig gebruik van permanente bewaking met behulp
van drones in de procedurele eisen van de FAA ”, zegt Amie Stepanovich, de nationale veiligheidsadviseur
van het Electronic Privacy Information Center , tegen de krant.
Surveillance Society
Het gebruik van drones voor bewaking van Amerikaanse burgers is slechts een volgende stap op weg naar
een zogenaamde “ gecontroleerde samenleving “, die krijgt in de Verenigde Staten steeds meer vorm.
Volgens Barry Steinhardt, directeur van het programma technologie en vrijheid van de Amerikaanse
burgerrechten organisatie, de ACLU , zullen door het toegenomen gebruik van CCTV-camera’s in het
openbare leven in Amerika zeker criminelen in de kraag kunnen worden gevat, maar verhoudingsgewijs gaat
het om een paar individuen, het geheel geeft een vals gevoel van veiligheid. “Het is de illusie van veiligheid
… dat er daadwerkelijk iets te doen zou zijn tegen terrorisme en misdaad”, zei hij tegen Wired.com .
En bovendien, voelen we ons happy als we voortdurend geobserveerd worden?
“Willen we een samenleving waarin een onschuldige burger de straat niet kan oversteken zonder te worden
gezien als een potentiële crimineel?” Vraagt de ACLU op zijn website.
[drones] [privacy en gecontroleerde samenleving]
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Justitie wil achterdeur naar bank- en telecomdata
maart 24, 2011By: silviavideler
Justitie werkt aan ‘Verkeerstoren’, een geheim project om direct zelf
te grazen in de persoonsgegevens van bankklanten en data van
telecommunicatieverkeer. Zonder tussenkomst van banken of
providers.
bron
Uit slordig gecensureerde documenten die zijn vrijgegeven met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) blijkt dat Justitie
direct toegang wil tot persoonsgegevens van Nederlandse bankklanten. Het plan is onderdeel van het
project ‘Verkeerstoren’, een breed plan om allerhande databanken direct bevraagbaar te maken voor
opsporingsdiensten.
Onbelemmerd spitten
Naast bankgegevens wil de overheid ook direct in de gigantische database van telecommunicatiedata
(verkeersgegevens) kunnen pluizen. Tot nog toe moet Justitie per geval een verzoek indienen aan banken of
providers voor gegevens van klanten. Maar dat is omslachtig, dus moet er directe toegang tot deze immense
databanken komen, zodat opsporingsdiensten zelf onbelemmerd hierin kunnen spitten.
Het grote voorbeeld hierbij is het CIOT, de database van ip-adressen, telefoonnummers en NAW-gegevens
van telecomklanten, die nu al direct bevraagbaar is door zogenaamde ‘behoeftestellers’: politie, Justitie en
geheime diensten.
Ook bankdata
Wob-expert Rejo Zenger ontdekte samen met digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom het
bankenplan. Justitie verzuimde bij het vrijgegeven van documenten zorgvuldig te censureren. In de plannen
staat te lezen (p. 10): “De praktische invulling behelst een start met de implementatie van dataretentie naar
het CIOT-concept en het maken van een business case voor geautomatiseerde uitwisseling naar CIOTmodel van verkeersgegevens van telecommunicatie. Bank gegevens kunnen hierna volgen.”
Het CIOT-model wordt dus eerst uitgebreid met toegang tot alle telecomverkeersdata: wie, wanneer,
hoelang en waar met wie belt, sms’t en mailt. Daarna volgt de direct toegang tot bankrekeningnummers
gekoppeld aan NAW-gegevens.
Ernstige schendingen
Volgens BoF leidt dit plan tot een explosie aan bevragingen door Justitie en bovendien ernstige schendingen
van privacy van burgers. Als Justitie direct in een database kan, gebeurt dat natuurlijk ook veel vaker. Ter
vergelijking: Telecomveerkeersgevens worden op jaarbasis momenteel circa 80.000 keer opgevraagd, de
CIOT-database wordt maar liefst 3 miljoen keer per jaar geraadpleegd.
Sleepnet
Politie en Justitie hanteren bij CIOT vaak sleepnettechnieken toe waarbij honderden of duizenden gegevens
tegelijk worden opgevraagd. Zo kan de politie bijvoorbeeld nagaan wie er ten tijde van een misdaad rond de
plaats van het delict aanwezig waren, aan de hand van data van antennes van mobiele telefoonnetwerken.
Behalve dat Nederland kampioen bevragingen is blijken de opsporingsdiensten vaak zeer onzorgvuldig.
Interne audit-rapportenconstateerden eerder ernstige privacychendingen, het negeren van de regels, en een
voorturend gebrek aan toezicht.
Zo kwam tijdens het onderzoek boven water dat opsporingsambtenaren hun inloggegevens uitwisselen,
waardoor mensen die niet bevoegd zijn toch de database in kunnen.
‘Ambtelijke proefballon’
Een woordvoerder van Justitie sust dat het project ‘Verkeerstoren’ vooral een ‘ambtelijke verkenning’ is en er
nog geen besluit is genomen. Bovendien heeft toegang tot de bankgegevens hierbij de laagste prioriteit.
Het departement is wel actief bezig met het plan om ook telecomverkeersgegevens centraal toegankelijk te
maken. Daar is duidelijk behoefte aan bij opsporingsdiensten, erkent Justitie. Bovendien worden de
providers dan ontlast, omdat die niet meer honderden verzoeken per dag hoeven af te handelen. Maar ook
de implicaties voor de privacy worden nadrukkelijk meegewogen, verzekert de zegsman.
[privacyschending in banksector]
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Nieuwe vrijgegeven maanfoto's – Alien bases?
Geüpload door jcattera op 20 feb 2012
Aliens: China geeft Maanbeelden vrij van buitenaardse bases.
Datum: 20 Februari 2012
159.226.88.30:8080/CE2release/cesMain.jsp
China publiceert hoge resolutie full Maan landkaart!
Chinadaily.com.cn/china/2012-02/06/content_14544522.htm
Dank China. We kunnen niet rekenen op NASA voor wat voor vorm
van zuivere waarheid dan ook!
Buitenaardse agenda
Dr. Michael Salla heeft aangegeven dat er een Militair Industrieel Complex Extratrerrestrial of MIEC bestaat,
en dat de aarde wordt opgenomen door een buitenaardse agenda, welke ook actief is op onze Maan.
De foto hieronder is vergelijkbaar met vele die ik zelf heb gezien. Het blijkt dat de Chinezen, die de foto
namen, hebben bevestigd dat buitenaardse wezens bestaan. De Chinezen zijn waarschijnlijk reeds in
contact geweest met deze aliens. Dat zou verklaren waarom er zo veel radio telescopen zijn, op zoek naar
signalen van buitenaardse wezens, en momenteel nog veel meer worden gebouwd, echter werd er nog geen
melding van signalen van buitenaardse wezens gedaan aan het publiek.
Het rapport zegt het volgende: "Mij werden een paar foto's gestuurd door een bron, die beweert dat China
hoge resolutie foto’s heeft vrijgegeven, foto’s genomen door de Chang'e-2 Moon Orbiter, waaruit duidelijk
blijkt dat er gebouwen en structuren op het Maan oppervlak zijn. Hij beweert dat NASA bewust belangrijke
foto’s van de Maan heeft vernietigd, in een poging om oude artefacten en faciliteiten uit te wissen.
Vrijgegeven foto’s laten duidelijk nucleaire inslagkraters en puin van gebouwen zien, veroorzaakt door een
impact. NASA doet duidelijk pogingen om de waarheid te vernietigen. China echter beweegt in de richting
van volledige onthulling van de buitenaardse werkelijkheid. Wanneer deze en toekomstige beelden worden
onderzocht en geverifieerd, dan zal NASA voor fraude en verraad moeten worden aangeklaagd. China zal
alle gegevens en beelden van de Chang'e-2 in de komende weken en maanden vrijgeven.”
Bron: Agoracosmopolitan.com
[maan; gebouwen en structuren] [China en maanbases] [NASA en maan]

Mijn vader was Adolf Hitler. Had de Führer een Franse zoon?
Maatschappij | actueel nieuws | 19 Februari 2012
Het Franse magazine Le Point heeft een oud verhaal over de vermeende
zoon van Adolf Hitler nieuw leven ingeblazen: de Fransman Jean-Marie
Loret stierf in 1985 zonder zijn vader ooit te hebben ontmoet. Hij zou de
vrucht zijn geweest van een vluchtig avontuur tussen de voormalige
nazileider en Lorets biologische moeder Charlotte Lobjoie. Zij was zestien
toen ze de latere Führer ontmoette in haar woonplaats in de Noord-Franse provincie Picardie, waar Hitler
tijdens W.O.I aan het front vocht.
Uit hun kortstondige romance wordt dan in 1918 Jean-Marie Loret geboren. Zijn moeder doet er het
stilzwijgen toe wie zijn echte vader is, al wordt hij op school voor ‘moffenzoon’ uitgemaakt. Later wordt JeanMarie door zijn moeder bij een adoptiegezin geplaatst. In de vijftiger jaren van vorige eeuw, weken voor haar
dood, vertrouwt Lobjoie haar natuurlijke zoon dan toe wie zijn echte vader is. Loret gaat door een depressie
en zal pas nadat hij in de jaren zeventig zelf een gezin heeft gesticht het onderwerp publiekelijk aansnijden
met de publicatie van zijn boek Ton père s’appelait Hitler, die de massa onaangeroerd laat.
Volgens het boek zal Hitler zijn zoon nooit erkennen, maar behield hij wel contact met Lobjoie. Le Point
publiceert wat bewijsmateriaal. Beide mannen delen dezelfde bloedgroep, schilderijen van Hitler worden na
haar dood bij Lobjoie op zolder gevonden, tijdens W.O.II zou Lobjoie van de Wehrmacht regelmatig
omslagen met cash geld hebben ontvangen en in Duitsland zijn schilderijen van Hitler teruggevonden
waarop Lobjoie zou staan afgebeeld. Er zou ook een fysieke gelijkenis zijn.
In 2009 hadden de Vlaamse journalist Jean-Paul Mulders en historicus Marc Vermeeren het verhaal van
Loret nochtans ontkracht aan de hand van een DNA-test, waarbij ze 39 van Hitlers voorouders hadden
opgespoord. Het DNA van Loret, dat ze op een postzegel hadden teruggevonden, bleek niet overeen te
stemmen met dat van Hitler of zijn voorouders.
Le fils caché d Hitler né à Fournes-en-Weppes ? door France3Nord-Pas-de-Calais
Powered by:Express.be bron http://www.express.be/joker/nl/platdujour/imijn-vader-was-adolf-hitleri-had-defuhrer-een-franse-zoon/162259.htm
[Hitler, Adolf; zoon]
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Jim Marrs: De opkomst van het Vierde Rijk
Inleiding
Bill Ryan (BR): Ik heb niet gedocumenteerde informatie voor je, Jim,
waarover we het straks kunnen hebben, als je wilt.
Ik heb zwart op wit staan van Kit Green – dat het remote viewing
programma nooit werd opgeheven, maar dat het ondergronds is
gegaan, met het gebruik van drugs, hypnose en elektronica. Ik heb
dit zwart op wit staan. Maar misschien is het oud nieuws.
Kerry Cassidy (KC): Dat is oud nieuws voor Jim...!
Jim Marrs (JM): Het is echt te gek. Ik kan je dit zeggen: als je
iemand in de regering vraagt: Hebben jullie een afdeling remote viewing? Zeggen ze: Nee. En ik denk dat ze
technisch gelijk hebben. Want als je zegt, het is ondergronds gegaan, wat ze hebben gedaan is alles
verspreiden. Dus al die verschillende organisaties, zoals Navy SEALS, Army Rangers en de DEA en zo,
beschikken allemaal over remote viewers.
Maar ze hebben geen kunnen vaststellen, weet je wel, een officieel programma met remote viewers, ze
hebben ze gewoon allemaal door elkaar bij al die anderen zitten.
Begin van het interview
KC: Dit is Project Camelot – Kerry Cassidy en Bill Ryan – en we zijn hier met Jim Marrs. Hij is een heel
bekend schrijver en een goede onderzoeker. Hij heeft verscheidene bekende boeken geschreven, zeer
succesvolle boeken: Crossfire en Rule by Secrecy en Alien Agenda en The Rise of the Fourth Reich.
En we zijn eigenlijk hier om met Jim te spreken over De opkomst van het Vierde Rijk. We zullen ons op dat
gebied concentreren, maar we willen de hele kaart zien, want ik weet dat de geheimen van remote viewing
iets is, waarmee je heel, heel bekend bent, en...
Je hebt het hele scala besproken – het is echt verbazingwekkend – en je doet dat op een zeer
samenhangend wijze. Het is heel goed te volgen. Ik denk dat niemand een van je boeken kan lezen en kan
zeggen: Nou, dat is het meest vreemde, dat ik ooit heb gehoord, het is niet waar. Volgens mij kun je alles
staven, waarover je iets hebt te zeggen. Je bent oorspronkelijk journalist geweest, klopt dat?
JM: Ben ik nog steeds. [lacht]
KC: Goed. Je werkt nog steeds, een bezige journalist... behalve je boeken, en...
JM: Er zijn helaas geen echte tijdschriften meer te vinden; [lacht] alleen nog distributiesystemen van
bedrijfsreclame.
KC: Ja, absoluut. En je wordt over het algemeen ook beschouwd als een deskundige van de moord op
Kennedy, toch?
JM: Ja, daarin bijt ik me vast als een werkende krantenjongen in het gebied van Fort Worth in Dallas en dan
ga ik helemaal terug naar de jaren '60.
KC: Verbazingwekkend. Dus je zit ook in het circuit, je spreekt op diverse conferenties, etc. Dus wat we
willen doen, is praten over waar Amerika volgens jou naartoe gaat, iets over de achtergrond te weten komen
– de achtergrond, de Nazi's enzovoort – en waarover je spreekt in je nieuwste boek. En dan ook weer een
rondje terug maken en een beetje praten over UFOs, de geheimhouding, en over datgene wat misschien de
toekomst te zien geeft.
BR: Ik heb een vraag van mezelf, die ik eraan kan toevoegen, en dat is: waarom zou iemand spreken over
De opkomst van het Vierde Rijk op een UFO conferentie – wat jij deed? Wat dacht je daarvan?
KC: Nou goed, en ik moet zeggen, dat we in een interessante tijd leven op dit moment, die in feite deze
vragen voortbrengt waarvan ik denk... zelfs niet alleen gewoon UFO-gekken, maar politieke kenners, de man
van de straat; iedereen stelt vragen over de realiteit er van op het ogenblik, ik denk... en waarom wat in
Amerika gebeurt, doorgaat.
JM: Ik denk dat je volstrekt gelijk hebt. Vanwege de instortende economie en omdat zoveel mensen wakker
worden en zich realiseren dat het niet uitmaakt of ze stemmen op democraten of republikeinen, omdat ze
toch dezelfde socialistische programma's krijgen, gaan ze zich nu realiseren dat er een totaal ander
wereldbeeld bestaat dan datgene wat ze door de massamedia krijgen voorgeschoteld.
En dus is de vraag waarom ik praat over Het Vierde Rijk op een UFO Congres? Ik denk dat het antwoord is,
omdat mensen die het onderwerp van UFO’s over het hoofd zien en dat eenvoudig afschrijven als volkomen
fantasie en waanzin, dat deze mensen nooit, maar dan ook nooit in staat zullen zijn erachter te komen wat er
werkelijk in de wereld gebeurt, want ze gooien een groot stuk van puzzel weg. Alles maakt deel uit van
hetzelfde grote mozaïek en je moet al die stukken bij elkaar leggen om te kunnen zien wat er aan de hand is.
Alleen maar een "voorbeeld": ik geloof echt, dat een van de belangrijkste redenen voor onze overhaaste
invasie van Irak was om een rechte lijn naar Bagdad te maken en de scene van een opstand als dekmantel
te gebruiken voor een buitengewoon georganiseerde onderneming om het Nationaal Museum van Irak te
plunderen. Waarnaar zijn ze op zoek geweest? Ze zochten recent opgegraven gebruiksvoorwerpen,
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tabletten, rollen en dergelijke, die werden aangetroffen in de antieke Sumerische steden Uruk en een paar
van die andere plaatsen door Franse en Duitse archeologenteams – die interessant genoeg uit de twee
landen afkomstig waren, die de grootste weerstand boden tegen onze inval in Irak.
En wat hebben ze meegenomen? Hoogst waarschijnlijk kennis van antieke technologie van
energiemanipulatie. En dit reikt tot anti-zwaartekracht en een stel vreemde, exotische technologieën, waar
de conventionele wetenschap hard om moet lachen. Maar als je dan de kwestie goed bestudeert, zie je dat
ze aan deze technologieën tenminste sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt en dat ze het sinds
die tijd in ultra-geheime programma's hebben ondergebracht, want dit betreft onze speerpunttechnologie.
Dus je kunt zien hoe alles met elkaar verband houdt; oude geschiedenis, UFO’s, geheime genootschappen,
de wereldregering. Het maakt allemaal deel uit van dezelfde grote kluwen, en tenzij je buiten spel gaat staan
en het grote overzicht krijgt en een breed scala aan onderwerpen bestudeert, zal je er nooit achter komen
wat er werkelijk gaande is.
BR: Dit is iets dat Bill Cooper zei, kan ik me herinneren, in een van zijn beroemde lezingen, die hij in '89 of
'90 gaf. Hij zei, Als je UFO’s niet als een factor in deze legpuzzel meeneemt, zal je nooit kunnen begrijpen
waarmee de moderne geopolitieke gebeurtenissen te maken hebben.
KC: Praten we hier ook niet over sterrenpoorten en, weet je, omdat wanneer je het hebt over vrije energie,
kom je uit - zoals ik het zie - bij vortexen, en de mogelijkheid dat er ook een sterrenpoort in Irak is, die ze
proberen te verbergen. En dan kom je uit bij de Anunnaki en... dus je bent bezig met aliens of
buitenaardsen, hoe je ze ook noemen mag. Ben je die weg eigenlijk ingeslagen?
JM: Jazeker.
Iets anders, als je honderd jaar teruggaat, waren ze niet op de hoogte met atomen. Dus je ziet, dat we aan
het leren zijn.
Ik denk dat het punt is en de reden dat we naar de kwestie van ET’s moeten kijken, omdat ik denk dat we
ons nu in een conditioneringsproces bevinden, dat er ja, leven in de ruimte kan zijn en dat betekent gevaar.
Ik weet dat, want ik heb documenten van de regering gezien. Ze hebben plannen. Plannen voor
eventualiteiten en dossiers van de overheid, die op enig moment, wanneer hun lijst van internationale
vijanden niet werkt, ze...
Weet je, ergens in de vroege twintigste eeuw was het de internationale Joodse samenzwering. Goed, die
viel uit elkaar. Toen was er de internationale communistische samenzwering, en die viel daarna uit elkaar.
Nu is het de internationale samenzwering van terroristen. En toch, als je erover nadenkt, hoe kunnen ze
denken dat wij geloven, dat dit waar is, als ze niets doen aan de beveiliging van de grenzen van de
Verenigde Staten? Dus dat is ook een schijnvertoning, en zodra dat uit elkaar gaat vallen, dan wordt volgens gezaghebbende bronnen - het volgende ding een bedreiging uit de ruimte, precies zoals Ronald
Reagan ons ervoor heeft gewaarschuwd in zijn toespraak voor de Verenigde Naties.
Dus, als je niet in paniek wil raken en niet wil worden opgejaagd door een zogenaamde dreiging uit de
ruimte, zal je de kwestie UFO’s moeten gaan onderzoeken om de waarheid te vinden. En als ze dan zeggen,
O nee, er zijn echt aliens en die komen je opeten en je moet al je resterende vrijheden opgeven, zodat wij
jullie kunnen beschermen, dan kun je zeggen, Nou, ik trap er niet in.
KC: Ja, absoluut. Dus door remote viewing... Je werd zelf een remote viewer, klopt dat?
JM: Ik heb in mijn studie naar remote viewing deelgenomen aan een paar onderzoeken naar remote viewing,
en in zo'n test was ik, verbazingwekkend genoeg, aardig goed [lacht]. Maar toen ik erover nadacht, was het
helemaal niet zo verrassend, want als journalist en krantenjongen had ik allang geleerd om mijn intuïtie min
of meer te vertrouwen... en mijn intuïtie liet me nooit in de steek. Dat heeft natuurlijk betrekking op het
subtiele, psychische signaal, dat de kern is van de ervaring van remote viewing.
KC: Absoluut. Maar hoe ver ben je er nu mee? Voor zover je dat gebruikt bij... je steekt die weg in en je bent
de verhouding van onze regering met de Nazi's aan het onderzoeken en wat er nu in Amerika gaande is
en... Maar hoe gebruik je remote viewing op dat traject?
JM: Nou, het is eigenlijk helemaal niet veel meer, wat opmerkelijk is en nogal dom. Maar weet je, ik zou veel
meer moeten oefenen dan ik nu doe, maar dat doe ik gewoon niet, want ik ben te druk met andere dingen en
dat geldt ook voor remote viewing. Ik zou waarschijnlijk echt moeten gaan zitten, tenminste een keer per
dag, en proberen mijn vaardigheden van remote viewing op het scherpst van de snede te houden, maar dat
doe ik niet, [lacht] want...
KC: Maar je gebruikt je intuïtie, toch?
JM: Juist. Het heeft me zelfs geholpen mijn intuïtie beter te leren vertrouwen.
KC: Goed. Waar gaan we als land op dit moment naartoe en waarom?
JM: De Verenigde Staten zijn altijd - op zijn minst getracht te worden - gedomineerd door een schatrijke elite
en dat is al heel lang het geval. Alexander Hamilton en zijn rijke vrienden wilden het land bestieren, omdat
ze het idee hadden, dat de rijken wisten hoe ze met de dingen moesten omgaan en er op de een of andere
manier meer gevoel voor hadden dan anderen. Dus dat is niets nieuws, maar het gevolg was, dat de
Verenigde Staten altijd enigszins conservatieve neigingen heeft gehad. En dat is ook prima, want vooral
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wanneer je een groot land hebt... vol grondstoffen en waar iedereen welvarend is, weet je, dan wil alles wat
we hebben, vasthouden.
Inherent is daar dus niets mis mee. Maar helaas is met de import van Nationaal Socialisten - waarvoor in de
Duitse taal het acroniem NAZI bestaat - met de import van Nazi's na de Tweede Wereldoorlog, die werden
geholpen en gesteund en gefinancierd door de financiers van Wall Street en mensen die zichzelf als
globalist beschouwen en die geen bijzonder belang hebben bij de Verenigde Staten. Ze proberen de hele
wereld te besturen.
Dit Nationaal Socialisme heeft zich na de Tweede Wereldoorlog een weg door de Verenigde Staten
gebaand; eerst in het militair industrieel complex, toen in de defensie-industrieën, vervolgens in de
academica en tenslotte in andere professies. Het begon pas echt sterk te worden toen George Herbert
Walker Bush president werd - wiens grootvader in feite door de Federale Regering van de Verenigde Staten
in 1942 werd vervolgd, omdat hij een financieel kopstuk was voor Hitler en de Nazi's - en daarna zijn zoon,
George W.
En tijdens de ambtsperiode van acht jaar, waarin George W. aan de macht was, hebben we de opkomst en
overheersing gezien van Neo-Cons, of Neo-Conservatieven, hetgeen niets anders is dan een andere naam
voor Nationaal Socialisme. Dus we zagen dit hele land overhellen naar rechts: naar het fascisme. En omdat
fascisme wordt omschreven als de vermenging van staat en industriële macht, geloof ik niet dat er iemand is
die kan beweren dat dit vandaag de dag in de Verenigde Staten niet het geval is.
Het grote verschil is, dat in Nazi Duitsland de staat controle kreeg over de industrie en die combinatie heeft
de fascistische staat gecreëerd; en in het moderne Amerika zijn het de corporaties, die macht over de staat
krijgen door middel van lobbyisten en verdragen en via groepen die... ze hebben nu de macht over de
regering. Maar het eindresultaat is hetzelfde, een vermenging van industrie en staatsmacht, en dat is
fascisme.
Nu, na acht jaar van dit fascisme, begonnen de mensen zich te ergeren. Zelfs mensen, die dachten dat ze
George W. Bush echt wilden steunen, omdat hij allemaal prima dingen zei, begonnen zich te realiseren, dat
het enige wat hij deed, was socialistische programma's erdoor drukken en onaangekondigd agressieve
oorlogen voeren. Er kwam dus een terugslag, maar nu zijn we overgegaan van Nationaal Socialisme naar
Marxistisch Socialisme onder Barack Obama.
Maar er is in werkelijkheid niets veranderd, want in de regering van Bush W. waren alle kopstukken leden
van de geheime Council on Foreign Relations, die het buitenlandse beleid van de VS al vóór de Tweede
Wereldoorlog heeft gedomineerd en die werd opgericht met het uitdrukkelijke doel om een wereldregering tot
stand te brengen. In de regering van Barack Obama zien we dat al zijn topmensen in het kabinet bestaan uit
leden van de Council on Foreign Relations. Dus dit land wordt beheerst door precies dezelfde, geheime,
steenrijke elite, alleen nu in de vermomming van Marxistisch Socialisme.
En na jaren van Marxistisch Socialisme met de bijkomende ineenstorting, waarschijnlijk, van de economie
van de VS worden we allemaal klaargestoomd voor een nieuwe dictator - een nieuwe Führer - omdat
mensen in hun paniek vanwege de economie en de sociale programma's een beweging naar achteren
maken en gaan stemmen voor een of andere dictator. Dit is dezelfde methode, die in het vooroorlogse
Duitsland werd gebruikt, door dezelfde mensen.
KC: Goed. Nou, breng vrije energie in dat scenario en wat krijg je dan? Want we zien wel degelijk de
destructie van de Amerikaanse economie; we zien de wereldeconomie bergafwaarts gaan in feite. Maar hoe
past vrije energie in dit plaatje, als je wilt, en het bevindt zich met zekerheid in Black Projects, zoals we
weten, en zoals we dat in diverse video's met verscheidene mensen hebben vastgelegd.
Ik weet dat je betrokken bent bij het RAM Project en dat je op een bepaald niveau werkt met Gordon Novel,
hoewel ik niet zeker weet hoe. Dus misschien kun je...? Dus dat plaatst je op een hele interessante positie
om te zien hoe vrije energie in deze puzzel terechtkomt.
JM: Correct. Welnu, er staan diverse vraagtekens in die hele vergelijking, en vrije energie is er duidelijk één
van. Als we de wurggreep van het monopolie van de petrochemie zouden kunnen breken en met een soort
vrije energie konden komen, zou de hele vergelijking veranderen. Dit is nu gaande. Er zijn op dit moment
een paar zeer, zeer intense, verbiedende en verborgen conflicten gaande over de vraag welke technologie
we gaan gebruiken en wie daarover de macht krijgt.
We horen ze bijvoorbeeld spreken over brandstofcellen voor voertuigen. De reden waarom we die tot nu toe
nog niet hebben is, omdat ze er nog niet achter zijn hoe ze er een monopolie van kunnen maken. Dus dit
zal, nogmaals, gaan afhangen van de manier waarop het toekomstige paradigma vorm gaat krijgen. Ik zou
graag een soort economie zien, die niet is gebaseerd op monopolie en waarin iedereen een beetje van alles
heeft.
In feite, om je een voorbeeld te geven, is het grootste voorbeeld - en bewijs - van een samenzwering in de
wereld van vandaag het feit, dat zelfs, wanneer mensen hier naar dit interview zitten te kijken, ze in hun
achterhoofd weten, dat er letterlijk duizenden, zij het geen miljoenen kinderen van de honger sterven. Nu,
komt dat omdat de Aarde niet voldoende voedsel kan produceren om die kinderen te voeden? Nee,
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natuurlijk niet. We beschikken over de technologie, waarmee we ieder individu op deze planeet kunnen
voeden, kleden, behuizen en een redelijke, minimale gezondheidszorg kunnen bieden.
Dus waarom doen we dat niet? Als je eenmaal voorbij die voor de hand liggende verklaringen komt, zoals,
Ach, het is de politiek en het is het transport, en de kosten zijn te hoog, en weet je... daar moet je voorbij.
Het is eenmaal zo, omdat ergens iemand wil dat het zo is. Als niemand het zo zou willen, zou het niet zo
zijn. Er zijn meer mensen zoals wij, dan dat er van die Nieuwe Wereldfiguren rondlopen. We moeten gewoon
al die mensen met een gezond geweten en een goed hart bij elkaar zien te krijgen en zeggen, We willen het
niet op die manier.
KC: Absoluut. Nou, goed. Maar er is een heersende elite, nietwaar? En je bent erin gaan graven, dat weet ik
zeker, in...
JM: Klopt, en ik heb ze gevonden en hun historie uitgezocht.
KC: Ok, dus je hebt het over - alleen voor de kijkers van de video - Bilderbergers, Council on Foreign
Relations, natuurlijk Majestic 12, en ik weet dat je...
JM: Trilateral Commission...
KC: ...je bent een expert op dat gebied, klopt dat?
JM: Mm hm.
KC: Dus al deze organisaties gooien op dit moment een agenda naar buiten en de vraag is, hoe snel gaat
gebeuren waarmee ze... zijn ze bezig dit te voltooien, weet je wel, Vierde Rijk, zoals je dat volgens jou kunt
noemen? Is dit iets... zijn we er al?
JM: We zitten heel, heel dichtbij een Vierde Rijk, want "reich" betekent in het Duits eenvoudig "imperium", en
de Verenigde Staten is tegenwoordig natuurlijk het meest uitmuntende imperium op de planeet. Het zal van
ons - de leden van het keizerrijk - afhangen, of we ons als een keizerrijk gedragen en het imperiale imperium
worden, waarbij we in dat geval waarschijnlijk ten val komen, zoals het Romeinse Keizerrijk, en het Derde
Reich en al die anderen. Of gaan we proberen vrede te stichten, iedereen welvaart brengen in plaats van
proberen de baas te spelen en de grondstoffen van de planeet te plunderen. En het is over het algemeen
gewoon een soort verandering in het bewustzijn, wat het ook is.
Een mooie illustratie kun je vinden in mijn staat, Texas. Toen ik kind was waren de snelwegen gewoon
verschrikkelijk. Ze lagen vol rotzooi, omdat mensen gewoon, weet je wel, je hebt je blikje leeg gedronken en
je gooide het 't raam uit. Dat was niet, omdat we dachten, we gooien rommel uit het raam en proberen
vervelend te doen, we wisten gewoon niet beter. We zeiden gewoon, Ach nou ja, ik ben ermee klaar en het
gaat het raam uit.
Maar toen institutionaliseerden ze een programma Houd Texas Schoon; overal borden, en ze trokken het
bewustzijn omhoog. Mensen begonnen zich te realiseren, Wacht 'ns even, het is niet echt goed om al je
rommel op de snelweg naar buiten te gooien. En ik wil niet zeggen, dat de snelwegen in Texas tegenwoordig
kraakschoon zijn, maar ze zijn 150 procent beter dan eerst, en dat is niet vanwege de wetten - want hoewel
overtredingen worden genoteerd, ik ken niemand die ooit een bekeuring heeft gehad voor rommel maken maar het bewustzijn gaat omhoog.
Als we eenvoudig de waarheid van de situatie zouden begrijpen en niet van het kastje naar de muur werden
gestuurd door de massamedia, die door de corporaties worden beheerst, dan denk ik dat we waarschijnlijk
manieren zouden vinden om met de situatie om te gaan en om de rijkdom te spreiden, zodat iedereen een
klein stukje van de Amerikaanse Droom kan meekrijgen.
KC: Ja, zou je niet kunnen zeggen echter, dat er een of ander plan onderweg is om de Amerikaanse
regering helemaal weg te halen? Ik bedoel, daarover is in feite achter de schermen een gevecht gaande.
JM: Dat is absoluut waar en dat is gaande. Want de Verenigde Staten zijn het grootste struikelblok geweest
voor deze globalisten, die een wereldregering willen, een wereldwijd socialistisch systeem. De reden was dat
we in de Verenigde Staten een traditie en een geschiedenis hebben van individuele vrijheid. En we hebben
de Grondwet en de Bill of Rights, die ons een legale basis geven voor onze individuele vrijheid. Ten derde,
we hebben wapens en we kunnen ervoor zorgen dat we individuele vrijheid hebben.
Maar op dit moment is er een beweging gaande onder de regering van Obama om vuurwapens te
registreren, om munitie te registreren, en om in principe te proberen de bevolking te ontwapenen. En als dit
ooit gaat gebeuren, worden we gewoon lijfeigenen in de nieuwe Middeleeuwen van het feodalisme.
KC: Ja, en China dan, omdat er geruchten gaan dat China op zeker moment in de toekomst tot invasie zou
overgaan, dat we oorlog met China kunnen krijgen. Heb je daarover iets gehoord?
JM: Nou, weet je, er zijn Chinese generaals die zelfs op de publieke zender zeggen, dat oorlog met de
Verenigde Staten onvermijdelijk is. Ik weet niet waarom. Op dit moment zijn we volkomen van elkaar
afhankelijk. We zijn afhankelijk van China, omdat dat land praktisch alles maakt wat we gebruiken. Ga maar
naar een willekeurige winkel en pak een product, kijk aan de onderkant en er staat Made in China.
Goed, maar op dezelfde manier zijn zij van ons afhankelijk, want als wij niet al die junk van hen kopen [lacht]
hebben zij geen markt.
Als je wil weten wat... Hier komt het echte plan van het spel, goed?
KC: Ja.
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JM: Dit werd al in 1948 uitgesproken door een man, genaamd Eric Arthur Blair, een Britse Fabian Socialist,
die goede connecties had met het koningshuis en de aristocratie daar in Engeland. Volgens mij had hij een
aardig inzicht van het algemene plan van het spel, dus hij schreef het allemaal op in een boek onder het
pseudoniem George Orwell.
En, natuurlijk, dat was 1984.
In dat boek, als je teruggaat en 1984 opnieuw leest, zie je dat ze de wereld hadden verdeeld in drie
economische blokken. In 1984 noemden ze het Oceania, Asiana en Oost-Asiana. In de huidige wereld zijn
dat de Europese Unie, de Noord-Amerikaanse Unie, die binnenkort komt, en de toekomstige Aziatische
Unie. En wat ze doen, is twee blokken onophoudelijk tegen elkaar uitspelen om de nodige spanning te
creëren voor wapenwedloop en defensie uitgaven, en er gaan grote hoeveelheden salarissen doorheen; dat
genereert winst en macht over de bevolking.
Dat is het plan voor het spel.
KC: Goed, ja dat is een prachtig overzicht van hetgeen er op dit moment wordt uitgewerkt. Denk je, dat er
ook... ach, weet je wel, de Georgia Guidestones. Wat ze in principe zeggen is, dat de eliminatie van de
bevolking een van hun doelstellingen is.
JM: Klopt. Wie ook de Georgia Guidestones heeft gemaakt was, volgens mij, nogmaals, op de hoogte met
de agenda van deze Nieuwe Wereld Orde. En hier neem ik echt afstand van hun denken. Ik heb een
interview met Generaal Maxwell Taylor uit het begin van de jaren '70 en hij - die niet alleen onze laatste
ambassadeur in Vietnam was, maar ook een vooraanstaand lid van de Council on Foreign Relations volgens mij vertegenwoordigde hij hun gedachten volkomen.
Hij zei in principe, dat tegen het begin van de volgende eeuw - dat is dus nu - we ongeveer een derde van
de wereldbevolking moeten elimineren, omdat, zei hij, het grootste probleem de overbevolking is. En dat ligt
aan de basis van alle andere problemen; vervuiling en economie en alles. Hij zei, dat dit zou worden
uitgevoerd met behulp van beperkte, regionale conflicten zoals Irak, Afghanistan... ziekte - AIDS in Afrika en hongersnood, hetgeen wijd verspreid is in Derde Wereldlanden. En hij zei, Ik weet niet zeker of we deze
mensen kunnen redden en ik ben er zelfs niet zeker van of we dat moeten proberen. Dus zo denken ze over
het terugdringen van de wereldbevolking.
Welnu, hier komt hun denkfout: er is helemaal geen probleem met overbevolking. Ik heb dit een paar jaar
geleden gehoord - ik kon het totaal niet geloven, dus ik heb het uitgezocht - maar het is absoluut waar. Al die
6,5 miljard mensen zouden in feite comfortabel genoeg in de staat Texas kunnen leven!
KC: [lacht] Echt waar?
JM: Echt waar. Dus er is geen kwestie van overbevolking, het probleem is de concentratie van mensen. Een
groot deel van de wereldbevolking zit in die enorm grote, cosmopolitische gebieden gestampt, grote
megasteden. Er zijn andere manieren om dat te doen, nietwaar? Ik kan me een wereld voorstellen, waar jij
en Bill zouden kunnen leven in een prachtig landelijk gebied, ja? Je hebt daar een klein meertje, en je hebt
een boomgaard, en een tuin, en het gaat daar prima met je. En wanneer het tijd wordt om boodschappen te
doen, ga je met je fiets of je klein, elektrische karretje naar een klein stationnetje en je springt op een
elektrische hogesnelheidstrein - zoef! - daarmee ga je naar een koopcentrum, zoals een gigantisch
winkelcentrum. Daar ga je boodschappen doen, ja, en dan zoef je terug naar huis… Daar heb je je eigen
kleine generator die energie verzamelt, snap je? Je bent zelfvoorzienend wat energie betreft.
BR: Ik heb een mooie kleine anekdote, die je misschien in een van je lezingen kunt gebruiken. In de
Marquesas Eilanden in de Stille Zuidzee - dat is een Franse kolonie, waar niemand ooit van heeft gehoord.
In hun taal bestaat geen woord voor werk. En dat is echt een prachtig concept...
Dus, het zit allemaal tussen je oren. Het zit allemaal in ons bewustzijn hoe we de dingen zien en of je wel of
niet denkt dat je aan de rattenrace moet meedoen en of je wel of niet denkt dat je meer speelgoed moet
hebben dan iemand anders, zodat je kunt bewijzen dat je een succes bent. De meest succesvolle mensen
die ik ken, zijn niet noodzakelijkerwijs de rijkste mensen die ik ken.
KC: O ja, dat is zeker waar! Nou, ik bedoel, dat is een goed punt. Het idee is ook, achter vrije energie, als je
het zo wilt noemen, dat de energiebronnen het voor iedereen mogelijk zouden kunnen maken.
JM: Tja, we hebben dit al een hele, hele, hele lange tijd. Nikola Tesla probeerde ons te zeggen, hoe we de
basisenergie van de Aarde konden aftappen, zodat iedereen gewoon zijn eigen energie kon hebben. Hij
werd natuurlijk tot zwijgen gebracht door Edison en de mensen die elektrische systemen wilden aanleggen
om er zeker van te zijn dat je energie koopt. En tegenwoordig, kijk, ze hebben de zaak op slot gezet, want,
weet je, je zou Bill Gates kunnen zijn, je zou de rijkste vent van de hele wereld kunnen zijn, maar dan moet
je nog steeds iedere maand de elektriciteitsrekening betalen.
Jaren geleden was ik helemaal bezig met zonne-energie, weet je wel, en ik zei, Nou, weet je, goh, of de zon
schijnt wel, of hij schijnt niet. Als hij niet schijnt, hebben we allemaal pech gehad, en als hij wel schijnt,
waarom vangen we dan niet de stralingsenergie van de zon op en gebruiken dat als energie?
Dus ik ging praten met een energiedeskundige en hij legde geduldig en neerbuigend uit van, Nou, u begrijpt
het niet. Hij zei, we zouden een gebied vol zonnepanelen nodig hebben, dat zo groot was als de staat
Arizona om de stad Los Angeles van stroom te voorzien.
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En ik dacht, Oh, goed. En ik keek het na en dat is waarschijnlijk juist. Welke denkfout maakt hij? Centrale
opwekking. Hij kan alleen denken in termen van centrale opwekking...
KC: Zeker...
JM: ...dat sap opwekken en het door de pijp naar LA sturen. En als iedereen in LA een zonnepaneel op zijn
dak zou zetten?
KC: En daar is zoveel zon, weet je... ze zouden genoeg energie opvangen... een kwestie van een paar
dagen, echt waar.
JM: Precies. En waarom doen ze dat niet? Omdat de elektriciteitscentrale...
KC: Niemand zou een cent verdienen.
JM: De elektriciteitscentrale is er nog niet achter hoe ze een wolk boven je huis kunnen hangen, als je je
rekening niet betaalt, [Kerry lacht] Snap je? Het gaat dus allemaal om macht en overheersing, het gaat niet
over een technologisch probleem.
KC: Ja absoluut, en dit is het wereldbeeld waarin mensen op dit moment leven.
Dus waar gaat de Verenigde Staten naartoe volgens jouw inschatting? Want in sommige plaatsen hebben
we op dit moment Indianenstammen, die zich uit de Unie proberen terug te trekken en in wezen hun eigen
geld maken...
JM: We hebben nu 21 staten die wetten voor soevereiniteit aan het voorbereiden zijn; ze proberen zich af te
scheiden. Dat gaat heel interessant worden. Ze zullen in principe de Verenigde Staten moeten ontbinden,
nietwaar? En wat ze proberen te doen, is de economie verzwakken, de mensen in paniek brengen en
iedereen zover zien te krijgen dat ze de Noord-Amerikaanse Unie aanvaarden. En om dat voor elkaar te
krijgen...
De manier waarop ze dat gaan doen, is door te zeggen, dat de enige manier om uit de economische
puinhoop te komen, is de economieën van Mexico, Canada en de Verenigde Staten te koppelen. En we
hebben natuurlijk allemaal over de Amero horen spreken, waarover ik tegenstrijdige informatie heb. Maar ik
heb ook van mensen gehoord, van wie ik het gevoel heb dat ze het kunnen weten, dat het Amero geld al is
gedrukt en ligt te wachten op distributie.
En blijkbaar krijg je met stemmen niet veel veranderd. In 2004 hebben ze in een democratisch Congres
gestemd om te proberen de excessen van de regering Bush te reduceren, en wat is er veranderd? Helemaal
niets!
KC: Ja, en we kopen mensen af - of bedrijven, niet mensen... met veel grotere sommen geld dan ooit was
gedacht.
JM: En de Bush regering, die werd ingehaald als het voorbeeld van goed conservatisme, is juist degene die
de banken heeft genationaliseerd, weet je wel. [lacht] Socialisme, het komt eraan.
KC: Welnu, is niet de kern van de zaak, dat het tweepartijensysteem in het algemeen gewoon een
mislukking is geweest, want...
JM: ...maar het is zeker nu een giller. Ik geloof dat het kan worden samengevat in de verkiezing van 2006.
Je kon stemmen op de democraat John Kerry, die uit een oliefamilie kwam en lid was van de geheime Skull
and Bones Society; of je kon stemmen op zijn neef George W. Bush, die uit een oliefamilie kwam en lid was
van de Skull and Bones Society. Er is geen keus.
Er is geen verschil en iedereen die nog steeds zijn aandacht richt op Democraten en Republikeinen, gaat het
moeilijk krijgen.
KC: Goed, om terug te komen op deze situatie. Dus je hebt deze families, die alles in handen hebben. Je
hebt een agenda om de Verenigde Staten te ontmantelen, maar de verenigde Staten laten zich niet
ontmantelen. Ik bedoel, weet je, mensen zijn... ze zijn eigenlijk geweldige burgers; ze willen in feite het land
redden...
Ze zijn patriotten, zo je wilt...
JM: Het probleem hier is, dat ze allemaal zijn verdeeld, snap je?
En zoals... ik heb het land doorgereisd en overal groepjes mensen aangetroffen, die weten wat er gaande is,
die zich zorgen maken over hetgeen er aan de hand is, die er iets aan willen doen. Maar ze hebben allemaal
het gevoel dat ze in de minderheid zijn en dat ze er alleen voorstaan, omdat deze figuren de massamedia
onder controle hebben.
Wanneer heb je voor het laatst een nationale politicus horen praten over de Republiek? Ze praten niet eens
meer over de Republiek... want we zijn geen republiek meer; we zijn gewoon het Imperium. Ze hebben het
alleen maar over democratie. We moeten de democratie beschermen; we moeten democratie verspreiden.
Maar wat is democratie? Die wordt bestuurd door de meerderheid; dus met andere woorden, het korte
begrip van democratie in actie is een lynchende meute.
Nu, dat is niet wat ons is gegeven. We hadden geen democratie; we willen geen zuivere democratie. We
willen een democratische republiek; en wat is het verschil? Als je in een democratische republiek wordt
beschuldigd van een grote misdaad, dan kom je tegenover je aanklagers te staan, je moet een wettelijke
vertegenwoordiging hebben, je moet door het wettelijke systeem van de rechtbank heen, en je ondergaat
een tweezijdig gecontroleerd onderzoek naar bewijzen tegen je; je krijgt dus een eerlijk proces. En als je dan
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schuldig wordt bevonden en je krijgt de kans om in hoger beroep te gaan, maar dat wordt afgewezen, dan
pas mogen ze je lynchen.
Dat is de manier waarop het zou moeten gaan. Maar we zijn niet langer een bestuur van... een rechtsstaat.
KC: Dat is waar. De corporaties besturen over het algemeen...
JM: Corporaties vertellen ons wat we moeten doen. En nogmaals, het komt door dat overname-door-destaat-mechanisme door corporaties; het is precies de definitie van fascisme uit het woordenboek.
KC: Laten we dan teruggaan naar de gebeurtenissen in de tijd van Paperclip en in de tijd van de atoombom,
en misschien kun je iets zeggen over wat in die tijd werkelijk gaande was, want ik denk dat een aantal
mensen er behoefte aan hebben, weet je wel, dat de geschiedenis in hun hoofd wordt bijgewerkt.
JM: Dat hebben ze zeker, want in onze conventionele geschiedenisboeken is het van, Kijk, er was een
Russische Revolutie en daaruit kwam het Communisme voort en toen... hadden ze een Koude Oorlog met
ons tegen het Kapitalisme en bla-bla-bla...
De waarheid is, dat precies dezelfde mensen uit Wall Street en de stad Londen - de Internationalisten, de
wereldfinanciers - in Rusland het communisme creëerden. Toen de Russische Revolutie uitbrak, was Lenin
in Zwitserland. Trotsky was in New York en woonde op het landgoed van Rockefeller, snap je? Ze stuurden
hen naar Rusland om de Revolutie voor de Bolsjewieken aan te wenden en Rusland te veranderen in een
communistische staat, en dat deden ze. Het idee was, denk ik, om een communistisch Oosten te bouwen
versus een kapitalistisch Westen en ze prolongeerden de Koude Oorlog gedurende een lange tijd, voordat
we hem in feite zagen ontstaan.
Maar het probleem was, dat het uit de hand dreigde te lopen. Er waren sterke communistische partijen in
Frankrijk, Engeland, Italië, Duitsland - zelfs in de Verenigde Staten. En daarom... we praten over die Ene
Wereldregering, maar ze willen helemaal geen echte Wereldregering, want dan kunnen ze het ene land niet
tegen het andere uitspelen, of het ene economische blok tegen het andere. Dus ze werden benauwd en
besloten dat ze de uitbreiding van het communisme moesten tegenhouden.
Het enige land dat geografisch en economisch in de positie was om als blok tegen de uitbreiding van het
communisme op te treden was Duitsland. Dus ze gingen er naartoe en troffen een Duitse militair geheim
agent aan en gaven hem de opdracht een kleine politieke partij op te richten genaamd de Duitse
Arbeiderspartij, waarvan hij de naam snel veranderde in Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij
(NSDAP) - waarvan het acroniem NAZI is - en dat was natuurlijk Adolf Hitler. Hitler voorzag in een blok tegen
de uitbreiding van het communisme. En toen bedachten ze dat hele idee van, de Nazi's zijn verbitterde
vijanden van de communisten, snap je?
KC: En in de tussentijd worden ze gefinancierd door Bush en…
JM: En bestuurd door dezelfde mensen achter de schermen... en de Rockefellers en IG Farben [chemische
industrie in Duitsland die het verdelgingsgas voor de concentratiekampen heeft gemaakt].
En het hoofd van IG Farben was Hermann Schmitz en Hermann Schmitz was in het bezit van evenveel
Standard Oil aandelen als John D. Rockefeller. Het waren allemaal dezelfde internationaal globalisten, om
zo te zeggen. Het probleem was dat Hitler te sterk werd en dat de Duitsers een beetje te efficiënt waren en
Europa onder de voet liepen. Ze bewogen zich naar Noord-Afrika, ze rukten op naar Rusland, namen
Noorwegen in beslag en bedreigden Groot-Britannië.
Toen zag het er plotseling uit alsof ze een Wereld Nationaal Socialistisch systeem kregen. En oh, dat wilden
ze ook weer niet! Maar ze wilden vooral niet dat Duitsland belast werd met de wereldeconomische orde,
want dat was het oogmerk geweest van de stad Londen - de bankiers van de Bank van Engeland - en hun
Wall Street compadres, snap je?
Dus op een gegeven moment, zelfs al hadden ze Hitler gemaakt, hem macht gegeven, zijn opkomst
gefinancierd, keerden ze zich tegen hem en toen kregen we de Tweede Wereldoorlog. Ze kregen het voor
elkaar om Duitsland te stoppen en terug te dringen. En ja, we versloegen Duitsland in de Tweede
Wereldoorlog, maar we versloegen niet de Nazi's. De Nazi's hadden nog steeds veel macht en zij deden de
onderhandelingen. Ze ruilden hun exotische technologie, hun rakettechnologie, hun energiemanipulatie
technologie, hun mindcontrol technologie, chemische technologie en farmaceutische technologie met de
Verenigde Staten, voor onschendbaarheid.
We brachten ze na de oorlog in de late jaren '40 en de vroege jaren '50 hier naartoe. John J. McCloy - die
hoofd was geweest van de National City Bank en een van de grootste geldschieters was geweest voor het
vooroorlogse Nazi Duitsland - werd Hoge Commissaris voor Duitsland. Hij verleende pardon aan duizenden
ongerestructureerde Nazi's en bracht ze over naar de Verenigde Staten.
Zijn beschermheer was Allen Dulles, die toen al vele jaren hoofd was van de CIA. En onder Dulles heeft hij
hun achtergrond wit gewassen en heeft ze - die Nazi's - allemaal in ons militair industrieel complex
ondergebracht. Daarmee is de Nationaal Socialistische infiltratie van het Amerikaanse systeem begonnen.
KC: Goh, dat is een uitstekende samenvatting van hetgeen werkelijk achter de schermen gebeurde. En dit
weten de meeste mensen niet...
JM: Nee, dit wordt je niet op school geleerd.
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KC: ...zelfs niet over de wereldgeschiedenis. Dus kun je ook iets vertellen over datgene wat de Nazi's
hadden gevonden met behulp van hun occulte onderzoeken en misschien zelfs channelen en hoe ze aan
vrije energie zijn gekomen, misschien zelfs de technologie van sterrenpoorten, en natuurlijk UFO’s?
JM: Exotische technologie. De vraag is altijd geweest, Hoe zijn de Nazi's ons zover vooruit gelopen op het
gebied van wetenschap?
Ze zonden in 1936 de Olympische Spelen in Berlijn uit op de televisie. Ze hadden in feite tegen het eind van
de oorlog televisie gestuurde projectielen. Dat wisten we niet! En er is goede reden om aan te nemen dat ze
in feite een kernwapen hadden en hadden getest. Maar tegen de tijd - ze hadden geen betrouwbaar
lanceersysteem - dat ze klaar waren om eventueel een kernwapen te lanceren, was het al voorjaar van
1945, toen de Russen oprukten vanuit het Oosten en de Geallieerden vanuit het Westen, en was het bijna
voorbij. Maar als ze ergens een atoombom hadden laten afgaan, had het de oorlog niet beëindigd. Het had
eenvoudig betekend, dat Duitsland totaal was vernietigd en verwoest.
Welnu, hoe zijn ze aan al die dingen gekomen? Jaren lang had ik verhalen gehoord van, Kijk, ze hebben
ergens een vliegende schotel in beslag genomen en hebben die nagebouwd. Maar iedere keer dat je die
verhalen probeert uit te zoeken, beland je op dood spoor. Nu ben ik van mening, gebaseerd op informatie
die ik nu heb en gebaseerd op documentatie, welke afkomstig is uit de oude Sovjet Unie na de ineenstorting
van het communisme, dat de Duitsers hun eigen remote viewers hadden.
Ze noemden het natuurlijk geen remote viewing, want dat was een term die terugging naar de tijd, dat de
CIA en de National Security Agency in dit land psychische oorlogvoering bestudeerden en uitprobeerden.
Maar zij hadden hetzelfde soort ding. In die tijd hielden de Duitsers zich erg veel bezig met occulte zaken,
als je het zo wilt noemen, helemaal vanaf... nog vóór de jaren 1920. Ze hielden seances, ze deden
channelings, of hoe je dat ook mag noemen, maar het kwam er eigenlijk op neer, dat ze bezig waren met
remote viewing. Het was het gebruik van deze psychische vermogens.
BR: Dit was toch de Vril Society, of niet?
JM: De Vril Society. En die was grotendeels gebaseerd op de filosofie van Madame Blavatsky en haar
Theosofisch Genootschap. Ze waren er vet mee bezig. En Hitler werd natuurlijk aan de macht geholpen door
het Thule Genootschap, een occult gezelschap, dat bestond uit de rijkste aristocraten daar in Duitsland, en
industriëlen. Ze zaten dik in die zaken, in spiritisme, geloof ik, zoals ze het toen noemden.
Dus volgens de informatie die ik erover heb, was er zelfs een eenheid binnen het Duitse leger, genaamd
Doctor Greenbaum en dit betrof over het algemeen hun remote viewers. En interessant genoeg stond dit
onder de grotere paraplu van een programma, genaamd Majik. En dit is echt interessant, omdat, zoals je
weet, de Majestic 12, of Majik 12 - waarover in UFO-literatuur altijd wordt gesproken, als ze het hebben over
de mensen aan de top, die zijn belast met de geheimhouding van UFO-technologie - was in het begin M-A-JI-C 12; en dit is de anglicaanse versie van M-A-J-I-K, de Duitse versie. En ik vraag me af of we misschien toen we hun mind-controle experts en hun farmaceutische experts en hun raketwetenschappers na de
oorlog hierheen hadden gehaald - ook niet een paar van hun psychische wetenschappers hier naartoe
hebben gehaald.
KC: Goed, dat is duidelijk. En, hoe zit het met Vannever Bush? Hij was het hoofd van Majestic 12, dat werd
opgericht door de Truman... waarschijnlijk opgericht door de regering van Truman, ja?
JM: Dat klopt.
KC: Om het probleem met UFO’s te kunnen hanteren en wat het voor Amerika betekende… maar dit is een
heel interessant spoor om te volgen, als ze al in Duitsland operationeel waren.
JM: Ja, precies. En je moet begrijpen, dat dit werkelijk het ontstaan was van de moderne Nationale
Veiligheidsstaat. De Nationale Veiligheidswet van 1947 werd een paar dagen, nadat er in Roswell, New
Mexico, in juli 1947 iets uit de lucht was komen vallen, in elkaar gezet. En rond augustus zetten ze snel die
Nationale Veiligheidswet in elkaar, en in september hielden ze in feite President Truman vast - ze lieten hem
wachten op de landingsbaan daar op de Nationale Luchthaven, toen hij naar huis wilde gaan om zijn
stervende moeder te bezoeken - dus ze konden vliegensvlug aan boord komen en hem deze Nationale
Veiligheidswet van 1947 laten ondertekenen.
Waarom die haast? Nou, omdat ze de controle over al die informatie wilden hebben. Hetgeen de Nationale
Veiligheidswet van 1947 heeft gedaan, is de CIA creëren en tevens de naam veranderen van het Ministerie
van Defen... Ministerie van Oorlog in Ministerie van Defensie; een kleine public-relations zet.
Maar wat het ook ten gevolge heeft gehad - en dat valt praktisch niemand op - is de creatie van de National
Security Council. Welnu, dat is per definitie belast met alles wat met nationale veiligheid heeft te maken.
UFO’s? Nationale veiligheid. Nazi infiltratie? Nationale veiligheid. Geavanceerde technologie? Nationale
veiligheid.
En sinds de National Security Council - en we horen dat voortdurend, bijna iedere keer dat we ergens een
conflict uitvechten en bij het Iran-Contraschandaal, ga maar door - is er altijd de National Security Council bij
betrokken. En toch, ik wil met je wedden, dat praktisch niemand, die luistert, weet wie de National Security
Council zijn. Nou, dat zal ik je vertellen. Het zijn vier mensen: het is de President, de Vice President en de
Staatssecretarissen van Buitenlandse Zaken en Defensie. Drie ervan worden benoemd door de President.

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 13

Dus door voor de legalisatie van de Nationale Veiligheidswet van 1947 te tekenen, hebben we in principe
een dictatuur gesticht, want de President is nu belast met alles, dat te maken heeft met nationale veiligheid
en dit passeert het Congres [Eerste Kamer] en de nieuwsmedia en het publiek. Vanaf dat moment zijn we
begonnen ons te bewegen in de richting van een Nationale Veiligheidsstaat, die in de kern bestaat uit deze
Nazi's - ongerestructureerde Nazi's.
KC: Dus om terug te gaan naar Duitsland, ze hebben op de een of andere manier vrije energie ontdekt. Ik
bedoel, ze hadden zeker hele verbazingwekkende wetenschappers...
En ze keken in andere dimensies waarbij ze helderzienden, remote viewing en mogelijk ook channeling
gebruikten. En je zegt, dat ze ook technologie uit die demensies gehaald kunnen hebben; informatie die ze
nodig hadden om dingen te bouwen.
JM: Klopt.
KC: En er bestaat een verbinding met Egypte, nietwaar? En met de Sumeriërs... met de Sumerische
cylinderzegels...
JM: Alles hiervan is onderdeel van veel van de technologieën daar... de geschiedenis van de Aarde. En het
past allemaal in elkaar. Bijvoorbeeld, iedereen heeft lange tijd gedacht, dat Egypte de eerste en grootste
civilisatie ter wereld was. Nou, weet je, dat komt omdat pas vanaf het midden van de 19de eeuw [rond 1850]
deze vreemde heuvels in Mesopotamië werden ontdekt, het huidige Irak. Toen ze daar begonnen te graven,
troffen ze er enorme steden aan.
Ze begonnen de Sumerische civilisatie te ontdekken, die ten minste vijf duizend jaar voorafging aan de
Egyptenaren. Dus waar we nu achter komen, is dat er kennelijk in een tijd vóór de zondvloed een
wereldwijde, hoog technologische civilisatie heeft bestaan, die de hele wereld heeft omvat. Dit is de reden
waarom ze piramides hebben aangetroffen in Midden-Amerika, Latijns-Amerika, China, Oost-Europa, het
Giza Plateau...
En toch is er iets gebeurd. Er waren ofwel veranderingen op Aarde, of er brak een oorlog uit of zoiets,
waardoor die hele beschaving uit elkaar viel. Maar wat we weten, is onze geschreven geschiedenis: de
Sumeriërs, toen de Babyloniërs, toen de Assyriërs en toen de Feniciërs en daarna de Egyptenaren en...
Dit waren allemaal degradaties van dezelfde beschaving. Het bewijs ligt bijvoorbeeld in de geschiedenis van
Egypte. De vroegste dynastieën waren het meest geavanceerd, en daarna begonnen ze te devolueren,
[lacht] ze degradeerden. En het ging helemaal door, totdat we in de Duistere Middeleeuwen aankwamen, en
sinds die tijd hebben we ons er langzaam weer uitgetrokken. En dit is de reden waarom degenen die kennis
hebben - want kennis is macht, en ze willen de kennis voor zichzelf houden, want ze willen niet dat wij weten
wat er gaande is - maar dit is de reden waarom ze de hele wereld afstropen, evenals Indiana Jones die
achter de Nazi's aanzat, die achter de historische en religieuze iconen en gebruiksvoorwerpen, omdat ze
proberen aan die oude technologie te komen.
KC: Oh, dus je bent een poosje in Egypte geweest?
JM: Ja.
KC: En heb je iets gevonden toen je daar was... [Jim lacht] - waarvan je uit je bol ging, of...
JM: Ja. Onder de Tempel van Seti - een immense tempel die vol staat met hiërogliefen - daaronder staat
een enorme tempel genaamd Osireion. Het zijn enorme, megalithische blokken steen, die ieder
waarschijnlijk tien en twaalf ton wegen. Daarop staan geen hiërogliefen, maar ze staan op dezelfde manier
gestapeld als Stonehenge. Maar het zijn geen ruwe stenen zoals Stonehenge; dit zijn perfecte, glad
gesneden stukken die zo volmaakt tegen elkaar aanstaan, dat je er zelfs geen papiertje tussen kunt krijgen.
En dit staat onder de Tempel van Seti, hetgeen betekent, dat daar iets gaande was, lang voordat de
Egyptenaren er waren.
KC: Geven ze dit vrij in het publieke domein?
JM: Nee. Het was zelfs niet de bedoeling dat we erbij konden komen [lacht], maar we kregen het voor elkaar
om er tussendoor te glippen, zodat we konden zien wat er gebeurde. Dit zijn zaken die ze verborgen
houden. Hetzelfde is - bij de Sfinx - het is duidelijk dat er aan weerszijden van de Sfinx diepe groeven door
watererosie te zien zijn, en aan de zijden op de grond, die er omheen ligt ook, wat betekent dat dit verticale
watererosie is. De Sfinx en het gebied er omheen hebben in zware regenval gestaan.
KC: Je bent eigenlijk in die ruimte geweest, die onder de Tempel van Seti ligt, zoals je zegt, en die is
gebouwd zoals Stonehenge, maar dan met gepolijste stenen...
JM: Ja. Geen hiërogliefen. Het dateert van vóór de Seti Tempel en dit is dus, wederom, nog meer bewijs, dat
er iets van hoog technologische aard gaande was, lang voordat de Egyptenaren er waren.
KC: Dus weten ze, dateren ze het überhaupt? Heeft iemand je een indicatie gegeven uit welke tijd het
dateert?
JM: Nee. Er is tegen al deze vondsten een enorme weerstand en ik kon die weerstand niet begrijpen, totdat
ik in Egypte was en me realiseerde, dat ze volkomen afhankelijk zijn van de toeristendollars en van het hele
idee van de Farao's en Cleopatra en Nefertiti en ta-ta-ta-ta... en ze kunnen het zich helemaal niet
veroorloven om dit allemaal los te laten.
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Ze willen niet toegeven, dat er iets anders gaande was, dan hetgeen de conventionele geschiedenis
beweert. En, natuurlijk, al die anderen, die Egyptoloog zijn, of weet ik wat... die hebben boeken geschreven,
ze hebben een hele carrière gebaseerd op hun theorieën en hun interpretatie van hetgeen de Egyptenaren
aan het doen waren. En om dan te zeggen dat het niet helemaal de waarheid was, dat gooit teveel roet in
het eten en daarom houden ze het tegen.
Geologen daarentegen, die ernaar kijken en zien dat dit heel duidelijk watererosie op de Sfinx is, zullen je
vertellen, dat het duidelijk watererosie is, maar historisch heeft het op het Giza Plateau sinds 10.500 jaar niet
meer zwaar geregend. Dat betekent, dat de Sfinx, en waarschijnlijk ook de Grote Piramide, de Egyptenaren
met tenminste 5.000 jaar vooraf zijn gegaan. En vijfduizend jaar, weet je, wij kunnen ons amper vijfduizend
jaar voorstellen.
KC: [lacht]
JM: De meeste mensen tegenwoordig denken over de oorlog tussen de staten, weet je, dat klinkt als antieke
geschiedenis. Maar toch, mijn grootmoeder vertelde me over de tijd, dat haar vader terugkwam uit de oorlog.
Dus het is echt niet zo lang geleden. Maar voor ons lijkt het antieke geschiedenis en dat was nog maar zo'n
honderdvijftig jaar geleden.
Maar wat ik je wilde vertellen is - en dat is helemaal verbijsterend - ze zijn de zijkanten van de Sfinx met
bakstenen aan het bekleden. Zichtbaar, want ze zeiden, Ja, het gaat achteruit en we willen niet dat het wordt
verwoest, dus we gaan het bekleden en weer helemaal repareren... en conserveren. Maar wat ze doen is, ze
zijn bezig de zaak af te dekken, juist die tekenen van erosie... de overduidelijke tekenen van verticale erosie,
waaruit blijkt, dat het ouder is dan de Egyptenaren.
KC: Ja, hoe staat het met het feit, dat er ook wordt verondersteld dat er een bibliotheek in de Sfinx aanwezig
is?
JM: Er is nog iets anders. Edgar Cayce - de grote Ziener uit de jaren '30 - hij zegt, Er is een kamer onder de
linker poot van de Sfinx. De remote viewers van het leger, trouwens, hebben ernaar gekeken en zeiden, Ja,
er ligt daar een kamer onder. En ik zei, Wat ligt erin? En ze zeiden, Kruiken en vazen met rollen, en
tabletten.... En ik denk dan, Nee maar! De Hall of Records [Kamer Vol Geschriften]. We kunnen nu echt te
weten komen wat er aan de hand is. En toen hebben ze met radar in de bodem gekeken en ze zeiden, Ja,
we hebben daar een holle ruimte onder de linker poot van de Sfinx. En ìk denk dan, Ja, te gek! Laten we
daar gaan graven en kijken wat het is!
Tot de dag van vandaag heeft niemand dat gedaan, voor zover ik weet; ze laten het niet toe. Ze laten ons
niet toe tot de waarheid...
BR: Denk je niet dat Zahi Hawass weet wat daar aan de hand is? En hij is slim genoeg om op de hoogte te
komen met al dat alternatieve onderzoek en remote viewing, en om die informatie voor zichzelf te houden.
Denk jij dat er iets achter de schermen aan de hand is?
JM: Persoonlijk heb ik het vermoeden dat iemand er al in is geweest. Ik kan gewoon niet geloven, dat
iedereen weet dat daar iets zit en dat niemand gaat kijken wat het is. Maar je moet begrijpen, dat de
Egyptische autoriteiten... wie betaalt hun salaris? En aan wie zijn ze hun loyaliteit verschuldigd? Wie heeft
hen opgeleid? Nogmaals, we zijn weer terug bij het Kwaadaardige Imperium.
KC: En de Coral... Je kent het Coral Paleis wel, of hoe ze het noemen, daar bij Florida, waarvan hij heeft
aangetoond, dat het verhuizen van die stenen op een hele andere manier werd gedaan dan wat ze denken
dat het ging... met slavenarbeid in Egypte en al die dingen.
JM: Klopt.
KC: Ze hebben groot belang bij het prolongeren van de mythe van slavenarbeid in Egypte, maar in
werkelijkheid heeft dat nooit plaats gevonden.
JM: Nu, weet je, Kerry, wat me hierin lang geleden aantrok, voordat ik oude technologie en antieke
beschavingen serieus ging bestuderen, was het eenvoudige feit, dat ons wordt verteld dat de piramiden door
slaven van de Egyptenaren werden gebouwd, die deze stenen door de woestijn sleepten, weet je wel,
zonder enige vorm van [lacht] modern wiel of iets dergelijks, maar dat ze op de een of andere manier deze
gigantische gebouwen hebben neergezet. Welnu, wie waren de slaven van de Egyptenaren? De Hebreeën.
Snap je? En wat is een van het meest gedocumenteerde volk ter wereld? De Hebreeën. Zij beschikten over
een mondelinge overlevering van duizenden jaren oud, en hebben dat tenslotte opgeschreven in de boeken
van het Oude Testament van de Bijbel. Daar staat het allemaal. En dan moet jij proberen één vers te vinden,
waarin staat, Oh ja, trouwens, Ome Piet heeft zijn hele leven met stenen door de woestijn gesleept, weet je
wel, om de piramiden te bouwen.
Dat is niet gebeurd! Dat is niet gebeurd. Er is iets anders aan de hand. En waarom willen ze niet dat wij dat
te weten komen? Nu, afgezien van het feit, dat Egypte totaal afhankelijk is van de toeristendollar, zou dit ons
op het spoor kunnen zetten van alternatieve technologie en andere energiebronnen...
KC: We hebben het over gedegen technologie... scalar waves, we praten over geest boven materie... En dat
zit allemaal in Zwarte Projecten.
JM: Natuurlijk. geluidsfrequenties, wie weet. Heb je de hiëroglief gezien met een figuur die met grote buizen
in zijn handen staat?
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Kijk, er komt een kabel uit aan de achterkant, en die loopt naar dat kleine stroomkastje - dat noemen ze de
Jedi, de toren - ik noem het de oscillator, ok? Als je heel goed kijkt van dichtbij, zie je dat in tegenstelling tot
de rest van de karikaturen in de hiërogliefen, waar ze alleen de omtrek van de persoon in steen hebben
gebeiteld, deze een dubbele omtrek heeft.
En wij maakten er opmerkingen over en vroegen ons af wat dat betekent. Volgens mij - als striptekenaar,
onder andere - als je beweging wilt laten zien, trek je extra lijntjes. Weet je wel, als je een hand tekent en je
zet er een paar lijntjes langs, is het alsof de hand beweegt. Dus door die dubbele omtrek te tekenen, laten ze
zien, dat ze ta-ta-ta-ta [maakt geluiden en schudt alsof hij wordt geëlektrocuteerd].
KC: Ah! [lacht] Ik snap het.
JM: Ze gebruikten die uitrusting in feite! Snap je? Ze hebben het heel voorzichtig... er staat een tweede
omtrek omheen, snap je? Het is niet alsof ze iets anders wilden doen. Maar er zijn daar heel veel
interessante dingen. Een paar van de tempels zijn verminkt door Tempeliers, die Maltese kruisen over de
hiërogliefen heen hebben gebeiteld.
En dan natuurlijk, kijk, we hebben het over spul dat na duizenden jaren wordt overgeleverd en het is door
iedereen beschadigd, en vandalen hebben gezichten verminkt. Dus we krabben in die ruïnes een beetje in
de rondte en proberen stukje bij beetje uit te zoeken wat eigenlijk is gebeurd.
KC: Maar wat is je oplossing op dit punt? Want ik merk, dat je kunt voorzien, dat we de wereld zouden
kunnen veranderen in zo’n plek, waar we toegang hebben tot vrije energie, toegang tot leven - alle mensen
op de planeet in leven houden en hen voeden, kleden, onderdak verschaffen. We doen het niet…
JM: Waarom niet? Weet je waarom? Omdat we achterover zitten en criminelen en Nazi's de macht laten
overnemen van corporaties en de regering, die worden verondersteld voor ons op de bres te springen en
voor ons te zorgen. En, hé! Er zijn er meer van ons, dan van hen. Zeg gewoon, Nee.
KC: Ik denk dat er ook een mythe van vrijheid bestaat, want als mensen zich realiseren - en dit is het gevaar
van de economische malaise die Amerika treft - dat ze zich gaan realiseren, dat ze helemaal niet zo vrij zijn,
snap je? Dat ze zijn geprogrammeerd door de media, door dit, door dat, en dat ze door hun regering worden
kort gehouden. En waarschijnlijk zullen deze, deze beperkingen nog harder en sneller aankomen. Dus als je
je realiseert, dat je niet vrij bent, vormt dat het begin van een ontwaken.
JM: Dat klopt. En als je denkt dat je vrij bent, vraag jezelf dan af, of je gewoon kunt inpakken en kunt gaan?
Kun je gewoon inpakken en naar een andere staat vertrekken, of naar een ander land verhuizen? En dan
zeg je, Oh nee, dat gaat niet.
Waarom niet? Omdat, Tja, dan raak ik mijn baan kwijt en kan ik mijn rekeningen niet betalen en ik zou mijn
hypotheek niet kunnen afbetalen en ik zou mijn huur niet kunnen betalen en ik... Je bent niet vrij! Je weet
niet eens wat vrijheid is. Dus we moeten terug naar het idee van vrijheid.
KC: Absoluut. En ze schrappen je spaargeld en je sociale voorzieningen...
JM: ...en je spaargeld verdwijnt...
KC: Het gaat allemaal verdwijnen...
KC: ...en pensioen is sowieso voor niemand goed...
JM: Nee, er is geen pensioen. Er zit geen geld meer in de kas voor sociale voorzieningen en iedereen zegt
dan, Nou, dan heb ik nog een paar verzekeringspolissen... Ja, dat zal wel. En als de
verzekeringsmaatschappijen failliet gaan? Wat heb je dan? Een stuk papier, meer niet.
Jaren geleden had ik familie daar in het oosten van Texas en die kwamen maar net rond daar in het stof rode aarde in Oost-Texas - en ik kan me herinneren dat ik hen vroeg, toen ik kind was, Hoe zijn jullie door de
Depressie heen gekomen?
Ze lachten en zeiden, Ach wat, Depressie? We hadden sowieso niets [lacht]. We hadden niets tijdens de
Depressie. We bleven gewoon doen, waarmee we bezig waren en we zijn er doorgekomen!
Maar er is één belangrijk ding - stap één - zet de televisie uit. Zet gewoon die dwangbuis uit. En na een paar
weken kom je achter twee dingen. Je vindt uit, nummer één, je hebt niets gemist. Als de Derde Wereldoorlog
uitbreekt, geloof dan maar dat je het weet, snap je? Je raakt dus niet buiten het circuit, maar het enige, dat je
mist, is al het nieuws over filmsterren en dat ergens een moord is gepleegd, en, weet je, wat kan je dat nou
schelen?
En nummer twee, je merkt dat je opeens meer tijd overhoudt en dat je begint te lezen. En als je begint te
lezen, stimuleert dat je hersenen, want lezen is geen passieve activiteit. Je moet nadenken over woorden en
begrippen. Je begint na te denken en je zegt, Tjonge jonge! Je gaat over dingen nadenken en je krijgt een
grotere waardering voor hetgeen werkelijk gaande is en wat je er misschien aan zou kunnen doen.
KC: Goed. Dank je wel, Jim Marrs...
JM: Dank je.
KC: ...dat was echt geweldig.
- Einde van het interview –
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De Antichrist
De antichrist zal volgens Daniël voortkomen uit dat vierde rijk. Het zal een wereldmacht zijn. Opmerkelijk is
dat zij - samen met Israël - in onze tijd een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Daniël vertelt, dat
dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn. De tijd dat de wereld zal
schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de
ellende moet helpen, komt snel naderbij. Ergens loopt hij al rond, de ‘leider’ die
zich zal voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld, die in chaos
verkeert. Hij zal een antwoord hebben op alle vraagstukken en de naties zullen
hem volgen als was hij de Messias.
Bron: Projectcamelot.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[Orwell, George] [1984] [Cayce, Edgar] [Vierde Rijk; opkomst] [Marss, Jim]

'Leger Griekenland bereidt staatsgreep voor'
Groot Brittannië neemt eerste stappen om burgers uit Griekenland te evacueren
Griekenland wordt voortdurend geteisterd door gewelddadige
protesten tegen wat door velen als de 'overgave' aan het 'Vierde
Rijk' wordt beschouwd.
Twee hooggeplaatste Griekse militairen die anoniem willen blijven
zouden tegenover Amerikaanse kranten hebben bevestigd dat het
Griekse leger een staatsgreep voorbereidt en klaar is om na het
afzetten van de regering Papademos een overgangsregering te
vormen. Ondertussen heeft de Duitse minister van Financiën
Wolfgang Schäuble toegegeven er geen enkele garantie is dat het
tweede hulppakket aan Griekenland werkelijk iets zal uitrichten.
Desondanks vraagt hij het Duitse parlement om toch in te stemmen met het € 130 miljard grote tweede
reddingspakket (1).
In de Duitse regeringscoalitie is de hulp aan Griekenland omstreden. Steeds meer parlementariërs zien het
niet meer zitten om nog meer Duits belastinggeld in de bodemloze put die Athene heet te storten. De brief
waarin minister Schäuble impliciet erkent dat de nieuwe miljardenhulp aan de Grieken inderdaad geen
enkele zin zou kunnen hebben en Griekenland wéér gered zal moeten worden, is alleen maar olie op het
vuur. Diverse CDU, CSU en FDP leden hebben daarom aangegeven aanstaande maandag tegen het
nieuwe hulppakket te zullen stemmen. (2)
Eerder deze week schreven we al dat op het moment dat de eurozone besloot tot het € 130 miljard grote
tweede hulppakket reeds bekend was dat dit bedrag bij lange niet voldoende is en er minstens € 50 miljard
tot € 115 miljard extra nodig is. Omdat het tweede hulppakket al gevoelig genoeg ligt besloten de politici dit
voorlopig maar niet bekend te maken. Het is hoe dan ook glashelder dat de Grieken nooit en te nimmer de
hun 'geleende' miljarden zullen terugbetalen. Vroeg of laat zal het land uit de eurozone moeten treden.
77% Grieken: Duitsland wil Vierde Rijk
De dreiging dat het leger een staatsgreep pleegt en de huidige regering afzet zou al in het Witte Huis zijn
besproken (3). Net als onder de bevolking, waarvan 77% denkt dat Duitsland de vijand is en het Vierde Rijk
wil oprichten (7), heerst er in het leger veel weerstand tegen de door de Troika geëiste bezuinigingen en
andere strenge maatregelen, die erop neerkomen dat de Grieken de zeggenschap over hun eigen land
vrijwel kwijtraken. Sommige analisten zijn zelfs van mening dat de eisen aan de Grieken zo extreem zijn dat
het mogelijk zelfs de bedoeling is dat het land uit zichzelf de eurozone verlaat (6).
Britten breiden evacuatie voor
Een staatsgreep heeft echter tot de gevolg dat Griekenland ook de Europese Unie moet verlaten, aangezien
de EU alleen landen met een gekozen parlement en regering toelaat. Een uittreding uit zowel de eurozone
als de EU zal de toch al ingestorte economie van het land de genadeklap geven. Griekse parlementariërs
beseffen dat hun land sowieso ten dode is opgeschreven en sluizen hun eigen privé miljoenen het land uit
(4). Ondertussen roepen ze op hypocriete wijze de burgers op om hun geld vooral niet van de banken te
halen. De Britse regering neemt de dreiging dat Griekenland totaal instort en/of ten prooi valt aan een
staatsgreep dermate serieus dat Britse burgers in Griekenland worden opgeroepen zich bij het Britse consulaat te laten registeren, zodat ze in het geval van een noodsituatie snel kunnen worden geëvacueerd (5).
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Examiner
(4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) Daily Mail, (6) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(7) Deutsche Mittelstands Nachrichten
[Griekenland; voorbereiding staatsgreep]
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Aardbeving en Zonneactiviteit UPDATE
Earthquake and Solar Flare update! (February 28, 2012) Geüpload door adrinilinjunky
Solar Flare article link: Space.com/14693-sun-video-5-solar-eruptions-2-days
2/28/2012 -- Earthquakes in Illinois -- New Madrid Seismic Zone plus quick Global outlook
Geüpload door dutchsinse op 28 feb 2012
Ik heb het al duizend keer eerder gezegd, maar nu is de tijd om klaar te zijn en op je hoede te zijn.
De gebieden, genoemd in deze video, zijn de belangrijkste punten van aandacht.
Hoe dan ook, we hebben recent aardbeving activiteit gezien, zelfs op plaatsen die normaal gesproken niet
actief zijn, zoals bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk of de New Madrid seismische zone van de VS.
2/28/2012 -- Threat of a LARGE earthquake looming in Asia -- Taiwan, through Japan to Alaska
Tekenen van onrust vertonen zich…
De vulkanische activiteit is aan het toenemen, net als vorig jaar vlak voor de zware Japanse aardbeving. Dit
kunnen we opmaken uit de wereldwijde zwerm van aardbeving activiteit, dat een duidelijk voorteken is. En
nu zien we dus een 5.0M+ aardbeving zwerm in en rond Japan (eveneens net als vorig jaar).
Alles bij elkaar genomen, en je hebt een reële mogelijkheid van nóg een zware aardbeving voor de kust van
Japan… spoedig (binnen weken, niet maanden).
Alle gebieden rond de Ring van Vuur, alle gebieden waarvan bekend is dat ze aardbeving gevoelig zijn, en
alle gebieden die niet aardbeving gevoelig zijn… al deze gebieden waar mensen wonen - moeten een plan
hebben en voorbereid zijn. We gaan aardbevingen zien optreden op plaatsen die normaal niet veel
aardbevingen zien.
Gebieden zoals Canada, het noordoosten, midwesten en het zuiden van de VS - gebieden als CentraalEuropa, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België, Nederland - behoren ook in een staat van paraatheid te zijn.
Rusland, China, India – wees in hoge staat van paraatheid - het hele gebied van Rusland / China / India
toont eveneens beweging en een opbouw daarin (de recente 6.8M in Siberië bijvoorbeeld, plus tientallen
5.0M+ aardbevingen).
De Noord-Amerikaanse Kraton en de staten Idaho, Wyoming, Montana, Utah, Colorado, New Mexico,
Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Georgia, South Carolina,
North Carolina, Virginia, West Virginia, en het gehele gebied van New England (Connecticut, Delaware,
Maryland, New York, Pennsylvania, New Jersey, Washington DC, Massachusetts, New Hampshire, Rhode
Island, Maine, en Ohio (nog een aantal staten zijn opgenomen aan de buitenkant van de belangrijkste
Kraton rand) – dit brengt in principe op korte termijn (weken) de VOLLEDIGE VS onder een mogelijke
aardbeving dreiging.
(Japan) Swarm of Large Earthquakes Off Japan (February 28, 2012)
Iran : Four More Large Earthquakes In Iran. HAARP? Or what? (February 28, 2012)
Iranian 5.1 Earthquake Or Was It A Test? (February 27, 2012 ) Free To Share
Catastropic events will increase on earth according to scientist
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[aardbeving en zonneactiviteit; update]

Elke kanker kan genezen binnen 16 weken
Every Cancer Can be Cured in Weeks explains Dr. Leonard Coldwell
Geüpload door iHealthTube op 28 nov 2011
Kankerspecialist Dr. Leonard Coldwell’s statement: ‘Elke kanker kan genezen binnen 16 weken’. Hoe dat
mogelijk is, dat vertelt hij in deze video.
Alweer een bevestiging dat natuurlijke middelen onverslaanbaar zijn en het beste effect scoren!
‘Verander je lichaam van 'zuur' naar 'alkalisch', aldus Coldwell, ‘dit [alleen] zal kanker stoppen met groeien’.
Feit of complottheorie?
Na het bekijken van deze video ben ik overtuigd.
Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[kanker; genezing]

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 18

Pieter Kalbfleisch was mafiarechter » entertained by demons
Door: Moderator op 10 februari, 2012
Klokkenluideronline onthult de ware krachten achter de sterretjes en de
sterren uit de muziekindustrie die onze jeugd ‘entertainen’
De wereld is vergeven van het satanisme en het occultisme, vandaag duiken
we eens in de wereld van de entertainment industrie. De meeste bezoekers van klokkenluideronline.nl weten
ongetwijfeld dat media een doctrine en propaganda apparaat is, maar weten jullie ook dat er een duister en
occult netwerk aan de touwtjes trekt? En dat er ongewild dagelijks rituelen over ons uitgesproken worden?
Dat er artiesten ritueel geofferd worden? Dat vele artiesten bewust van kinds af aan op sadistische wijze
gehersenspoeld zijn? Dat eigenlijk de gehele entertainment industrie verweven is met satanisme? Zo ja, dan
heeft u een goed ontwikkeld alziend oog gecreëerd.
Madonna tijdens de super bowl 2012 combineert elementen van het oude
Egypte, Sumerië en Babylon. Madonna is gekleed zoals de oud
Sumerisch/Babylonische godin, Inanna-Ishtar.
Ishtar met haar voet op een brullende leeuw. Ze draagt een hoofddeksel die
gelijk is aan Madonna's kroon. Ishtar wordt meestal afgeschilderd met vleugels.
De troon waar Madonna op zit moet dat voorstellen.
De aanwezigheid van de 2 sphinxen die voor Madonna staan zijn hetzelfde als
die van de Tarotkaart "De strijdwagen". Volgens Manley P. Hall staat deze kaart
staat voor "de standvastige die de strijdwagen bestuurd." De sphinxen die de
wagen voortbesturen, representateren de geheime en onbekende kracht
waardoor de zegenvierende overheerser door verschillende onderdelen van zijn
universum wordt bewogen.
Zie hier meer over de sumerische geschiedenis, gemaakt door Bram Vermeulen
Laten we eens teruggaan naar de Music Video Awards van 2009 om een
geweldige indruk te krijgen van dit duistere spel. De MTV awards (MTV = Masonic
Tell a Vision) hebben zich vaak verenigd met duistere en vreemde acts, vergezeld
met occulte symboliek. Deze show was anders dan alle voorgaande shows,
omdat ze zich alleen gefocust hadden op enkele artiesten (Beyonce, Taylor Swift,
Lady Gaga). En dat terwijl er vele andere artiesten, die gelijk waren qua succes,
uitgesloten waren. De “uitverkoren” artiesten werden een personage in dit
theaterstuk.
Madonna opent de show met een zeer plechtige lofrede voor Michael Jackson. Ze
gaf toe hem niet echt te kennen en zich “verbonden” te voelen met hem, maar ze
was nog steeds gekozen om hem te gedenken. Madonna is een adept van de
Kabbalah, de esotherische school van het jodendom, die wordt bestudeerd bij de meeste occulte ordes.
Rabbijn Ariel Bar Tzadok legt hier uit hoe Madonna Kabbalah symboliek gebruikt (misbruikt) in haar muziek.
Madonna’s eerbetoon was gericht op het feit dat MJ “niet van deze wereld” was en dat hij “een koning” was,
maar ze drong ook aan op het feit dat hij “gewoon een mens was”. Het was wijsheid die alleen kan worden
verleend door de Hoge Priesteres. Het publiek boog hun hoofd en mediteerde op haar woorden. Ze had een
diepe Kabbalisitische resonantie. De toespraak werd gevolgd door een videoeerbetoon aan MJ, vreemd genoeg beginnend met “‘Thriller” en de weergave van
het gezicht van MJ als een rottende zombie, opgestaan uit de dood, op een groot
scherm. Vervolgens kregen we Vincent Price in het lied te horen met de
volgende tekst:
“Darkness falls across the land
The midnite hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize yawls neighbourhood
And whosoever shall be found
Without the soul for getting down
Must stand and face the hounds of hell
And rot inside a corpses shell
The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grizzy ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
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The evil of the thriller”
Het is gewoon te triest om een popicoon als Michael Jackson zo te vereren. Iemand maakt hier bewust
enkele vreemde keuzes, maar op de èèn of andere manier was het te voorzien in de context van de rest van
de show.
Jack Black, gekleed als een heavy metal man komt op als een steroïdenjunk om een video game te
promoten. Op een gegeven moment vraagt hij het publiek om een satanisch handgebaar te maken in de
lucht en te bidden tot de “Darklord Satan”. Het geheel is luchtig en komisch, maar dit is de enige manier
waarop een gebed aan Satan in een primetime programma kan worden ingebracht zonder dat er een lading
aan klachten van “bezorgde ouders” komt. De scène begint semi-grappig, maar Jack Black eindigt op een
meer serieuze toon door te zeggen: “Ik vraag u vanavond om de genomineerden een aanhoudend succes in
de muziekindustrie toe te wensen”. Deze laatste zin geeft de duistere geaardheid weer van de entertainment
business. Hier de video:
Gaga's bloedoffer
Lady Gaga’s optreden werd geprezen als “briljant” door vele “muziekliefhebbers”. Als je echter aan hen
vraagt wat het optreden symboliseert, wordt er gezwegen. Dit is wat Gaga zei over haar optreden tijdens een
interview op gagadaily.com: “Ik zou zeggen dat de manier van deze uitvoering een weergave is van de
meest stoïcijnse en memorabele martelaren in de geschiedenis. Het is bedoeld als een iconisch beeld dat
mensen moet vertegenwoordigen. Ik denk dat u na het bekijken van dit optreden, en het bestuderen ervan
nadat u hem heeft bekeken op YouTube, de referenties en de symbolen kan zien. “
De setting van het optreden is erg symbolisch. Gaga treedt op in een tempel (of een aristocratische
herenhuis), compleet met pilaren, kroonluchters en schilderijen. De feiten en
geruchten wijzen er voortdurend op dat occulte rituelen, mind control
experimenten en zelfs menselijke offers plaatsvinden in dat soort instellingen.
Een visueel aspect dat ik niet kan negeren, is de aanwezigheid van twee grote
pijlers onder een boog.
Decor van Gaga’s optreden. Let op de 2 pilaren en de boog erboven.
Dat zijn zonder twijfel vrijmetselaars-symbolen, zoals je kan zien bij het plaatje
hierboven. Er wordt duidelijk een verband gelegd tussen de vrijmetselarij en het
occulte en rituele aspect van het optreden van Gaga. Vrijmetselaars zijn bekend
voor het uitvoeren van rituele tragedies in hun loges en levende reconstructies
van allegorische verhalen. Gaga’s optreden staat symbool voor haar zucht naar
roem en rijkdom en de duivelse offers die ze heeft moeten maken om hierin te
slagen. Artiesten als Gaga “verkopen hun ziel” aan de duivel in ruil voor roem en
rijkdom, hier benoemt Melyssa Ford het fenomeen en hier bekennen Bob Dylan
en Kate Perry dat zij hun ziel hebben verkocht.
reizende ster
De bloedige Gaga wordt opgetild in de lucht, er komt een onheilspellend licht
tussen de pilaren vandaan en de dansers gooien hun armen vol lof in de lucht.
Veel oude religies hebben rituele offers gehouden om hun goden te behagen.
Bloedoffers worden ook vaak gebruikt door zwarte magiërs als de ultieme manier
om spirituele energie te verzamelen. De laatste scène van de voorstelling laat de
aanwezigheid zien van deze “mysterieuze kracht” na een offer.
verkochte ziel
Vlak na haar optreden, verschijnt Gaga geheel gekleed in het rood, met haar
gezicht volledig bedekt in het rood. Ze is eigenlijk een wandelend/pratend
bloedoffer. Het vertegenwoordigt de nasleep van de roem, het helse leven dat
het offer met zich meebrengt, de verkoop van de ziel.
Het is onmogelijk dat een vrijmetselaar deze voorstelling kan kijken zonder terug
te denken aan zijn inwijding in de eerste graad van de vrijmetselarij (PS
“ontgroening” door een studentenvereniging is een vrijmetselaars inwijding voor
“beginners”, zodat de student er “onbewust” alvast aan kan wennen voor wat er
in de toekomst mogelijk komen gaat bij eventuele aansluiting bij een
vrijmetselaars loge). Hier wordt de initiatie omschreven door Mark Stavish:
“De kandidaat voor de initiatie wordt ontdaan van alle materialistische bezittingen
en gekleed in een vreemde dracht (…) Hierbij horen een blinddoek en een stuk
touw dat een ‘kabeltouw’ genoemd wordt”
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Hij vervolgt: “De gebruikte blinddoek representateert zowel duisternis en onwetendheid als vertrouwen. De
kandidaat wordt de loge kamer ingeleid voor de initiatie, maar kan niet zien wat er gebeurt. Hij (Vrouwen
hebben GEEN toegang) is bij zijn middel en arm gebonden door het ‘kabeltouw’
De ingewijde is geblinddoekt en bevestigd aan een koord en de linker borst en
het linker been zijn bloot
De ster van het oosten loge
De artiest Pink is op bovenstaande foto geblinddoekt en vastgebonden met
touwen. Haar kostuum onthult haar linker borst, zoals het geval is bij het
vrijmetselaars ingewijdingsritueel. In plaats van haar open linkerbeen, draagt ze
een schaakbord patroon dat sterk doet denken aan de vloeren in
vrijmetselaarsloges.
Zoals hierboven is aangetoond, was de hele show zwaar doordrongen van
occulte symboliek, in de eerste plaats was dit gericht op het “inwijdings” aspect
hiervan. Waarom openbaart Masonic-Tell-a-Vision dergelijke rituelen aan jonge
mensen (die niets weten over occultisme)? Is er een subliminaal effect op de
kijkers? Zijn ze de nieuwe generatie aan het “opleiden” om deze symbolen te
aanvaarden als deel van een populaire cultuur? Er is zeker een tweede laag van
interpretatie (onderbewustzijnsniveau) in veel van MTV’s producten. Om deze
symbolen te kunnen decoderen, is het begrijpen van de drijvende kracht achter
de entertainment industrie noodzakelijk. Ik kan zo nog honderd symbolen en rituelen van MTV opschrijven,
maar hier laten we het maar even bij.
De club van 27
De dood van Amy Winehouse bracht veel vragen met zich mee. Zij is inderdaad een van de vele artiesten
die overleden is op 27-jarige leeftijd. Is er meer aan de hand met deze doden dan wordt verteld?
Amy Winehouse
De club van 27 (forever 27) is de naam gegeven aan de groep van zeer bekende
artiesten die gestorven zijn op 27-jarige leeftijd. De meest bekende zijn Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en Kurt Cobain. De meeste van deze
artiesten hebben een problematisch leven geleid en de doodsoorzaken waren
omringd met een gordijn van mysteriën. Amy Winehouse past, helaas, ook
perfect in deze club. Alhoewel zij, volgens sommigen, niet het soort icoon was
wat de anderen waren, zijn er toch veel overeenkomsten tussen hen. Namelijk
een unieke stijl, een grote aanhang, zwaar drugs en alcohol gebruik, een neiging
tot depressies en andere mentale problemen, een geschiedenis van slechte
relaties en als laatste (en meest belangrijke) een hoop onbeantwoorde vragen
betreffende haar dood.
Mega-Rituelen
Het fenomeen van sterren die op een jonge leeftijd overlijden gaat veel verder
dan de welbekende club van 27. Alhoewel deze club is gereserveerd voor
zangers die precies op 27-jarige leeftijd overlijden, zijn er vele andere soorten
artiesten die rond hun 30e levensjaar, onder mysterieuze omstandigheden, overleden zijn. De meest recente
overledenen, die onder soortgelijke omstandigheden overleden zijn, zijn Heath Ledger en Brittany Murphy.
Gek genoeg is er vaak sprake van opbouwende media-aandacht rondom deze personen – vanwege
persoonlijke problemen of gek gedrag – voordat ze overlijden. Waren deze doden vooropgezet en deel van
èèn of ander ziek ritueel van de occulte elite? Worden charismatische sterren verheven tot beroemdheden
om ze later te offeren en zo een wereldwijd megaritueel te creëren? Wordt de golf van ontsteltenis en
verdriet die deze gebeurtenis opwekt op een af andere manier gebruikt door machtige occultisten? Deze
concepten kunnen voor de gemiddelde persoon absurdistisch klinken, maar aan ingewijden is de magische
potentie van een menselijk offer erkend en vastgelegd door middel van de rituelen van vele eeuwenoude
beschavingen. In Secret Societies an Psychological Warfare schreef auteur Michael A. Hoffman II:
“Het concept van het onderdrukken van de mensheid met esoterische woorden en symbolen gecodeerd in
een toneelstuk, een media spectakel of een ritueel is een van de moeilijkste concepten voor mensen om te
begrijpen. Dat is ook waarom de meeste mensen, door de geheime genootschappen, gezien worden met
uiterste minachting als heidenen, ongelovigen en niet-joden.”
Over mega-rituelen schrijft Hoffman:
“Sommige moorden zijn rituele moorden waarbij een cult – beschermd door de overheid, de media en sterke
banden met de politie – betrokken is.
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Zulke moorden zijn eigenlijk ingewikkeld gechoreografeerde ceremonies, eerst uitgevoerd in een intieme en
geheime setting, te midden van de ingewijden zelf, om hen te programmeren, daarna op grootse wijze
tentoongespreid, nog ongekend uitvergroot door de elektronische media.
Uiteindelijk hebben we dan een hoog symbolische, ritueel werkende uitzending waar miljoenen mensen naar
kijken. Een Satanische bekering, een Duistere mis, alwaar de ”kerkbanken” gevuld worden met de hele natie
en waardoor de mensheid ontmenselijkt en vernederd wordt door deze ‘ontbindings’ fase van het
alchemistische proces.”
In de 40’er jaren van de vorige eeuw voorspelde de Franse dichter en theater regisseur Antonin Artaud de
komst van occulte megarituelen in de media. Artaud was een expert op het gebied van verscheidene vormen
van occultisme en welbewust van de transformerende krachten van theatrale rituelen: Hij creëerde het
beruchte “Theater of Cruelty” welke bedoeld was om het publiek ingrijpend te veranderen. Aangaande het
bewerken van de groepsgedachte schreef Artaud:
“afgezien van de triviale hekserij van plattelands tovenaars, zijn er trucs met globaal onheil waarbij al het
opgeschrikte bewustzijn tijdelijk deelneemt … Dat is hoe vreemde krachten opgeroepen worden en
getransporteerd worden naar de astrale kluis, naar de donkere koepel welke geconstrueerd is boven alle …
de giftige agressie van de corrupte gedachten van de meeste mensen … de enorme tentakelachtige
onderdrukking van een soort stedelijke magie welke snel onvermomd zal verschijnen.”
In Hollywood (= Holy Wood = Heilig Hout) zijn de slachtOFFERS van deze rituelen vaak gemanipuleerd en
gehersenspoeld en hun overlijden wordt vaak op een of andere manier ‘aangekondigd’ door symbolisch
voorspel. In The Imaginarium of Doctor Parnassus, de laatste film waarin Heath
Ledger gespeeld heeft, is het thema offeren extreem belangrijk. In één
belangrijke scene zien we de foto’s van drie beroemdheden die jong overleden
zijn: Rudolph Valentino, James Dean en Princess Diana. Terwijl ze deze foto’s
ziet zegt een vrouw tegen Johnny Depp – die een van Ledger’s vervangers was
– “Deze mensen … ze zijn allemaal dood”
Depp antwoordde:
“Ja … maar desondanks onsterfelijk. Ze zullen niet oud of dik worden. Ze zullen
niet ziekelijk of zwak worden. Zij zijn over hun angsten heen omdat ze … eeuwig
jong zijn. Zij zijn goden … en jij kunt je bij hen aansluiten.”
Hij voegde toe:
“Je offer moet puur zijn”
Deze zinnen had Heath Ledger moeten zeggen.
Heath Ledger overleed (vermoord) tijdens het maken van deze film. Voelde hij
het al aankomen? (Kijk ook naar de symboliek op zijn voorhoofd)
Brittany Murphy verscheen in verschillende vreemde fotoshoots voor haar
voortijdige dood. Sommige shoots maakten toespelingen op monarchistische
hersenspoeling en occulte rituelen.
Brittany Murphy omgeven door gemaskerde individuen in een occulte
ritualistische setting. De foto is kort voor haar overlijden genomen.
De buren van Amy Winehouse hoorden geschreeuw en gekrijs
“One of her neighbours said he is convinced she died in the early hours of Friday
because he heard screaming. “I think something happened that night. It sounded
like some weird sexual game. There was screaming and howling.” The man, who
would not be named, said he was woken by the sound at around 2 am that night.
“It just sounded really weird and my son said he heard some kind of drum
beating.”
Dit leidt ons naar de meest belangrijke vraag: was Amy Winehouse’s dood een
moord oftewel een ritueel offer? Was ze onder mindcontrol bij èèn van haar
handlangers? Is haar dood simpelweg een ontmaskering van een vernederende
industrie?
Amy in haar kindertijd, gekleed in een Mickey Mindcontrol Mouse outfit
Een sculptuur van Amy Winehouse genaamd "De enige goede Rock Ster is een
dode Rock Ster". Amy Winehouse is door het hoofd geschoten en ligt levenloos
op de grond. Naast haar zie je het griezelige Minnie Mindcontrol Mouse masker
dat dus Illuminati mind control vertegenwoordigd (hoewel de beeldhouwer
beweerde dat het masker daar ligt in verband met de beruchte video van
Winehouse die speelde met baby muizen).
In Fritz Springmeier’s The Illuminati Formula to Create a Mind Control Slave, zegt
hij:
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“De programmeurs/meesters programmeren ze met de verwachting dat ze ”voor de vrijheidstrein zullen
worden gegooid” als ze de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. (Freedom Train is het codewoord voor de
Monarch trauma-based mind control. Het geworpen worden voor de Freedom Train betekent om gedood te
worden “
Slachtoffers van mind control sterven vaak op jonge leeftijd, dat is te wijten aan verschillende redenen. Ten
eerste, volgens de trauma-based mind control deskundigen, kan de straf, marteling en controle die
uitgeoefend wordt op het slachtoffer niet worden voortgezet tijdens de volwassenheid. Op een gegeven
moment, vaak rond de leeftijd van 30 jaar, verdwijnt de programmering, waardoor de slachtoffers meer
helderheid terugwinnen. Dit contact met de werkelijkheid levert vaak trauma’s op, waardoor de slachtoffers
ernstig depressief worden. Er ontstaan symptomen van psychische stoornissen zoals MPD (meervoudige
persoonlijkheidsstoornissen). Ook neemt het slachtoffer vaak een toevlucht in het nemen van grote
hoeveelheden hard drugs en alcohol. Als slaven (met name die van invloed zijn) niet meer reageren op de
programmering en voor de meester/programmeur onvoorspelbaar gedrag beginnen te vertonen, worden ze
vaak ‘voor de vrijheidstrein gegooid”.
Sommige slachtoffers met een uitzonderlijk sterke wil en karakter slagen erin om zich te bevrijden van de
invloed van mind control (tot op zekere hoogte). Om te voorkomen dat ze “de klokkenluider gaan uithangen”
(zoals bijvoorbeeld MJ), worden ze meestal dood “gevonden” omdat de meester/programmeur ze “voor de
vrijheidstrein” heeft geworpen.
“Als een slaaf niet meer meewerkt en voor de vrijheidstrein moet worden gegooid, kunnen ze bruikbare
statistieken worden (hiermee wordt bedoeld dat er voor de meesters meerder voordelen kunnen worden
behaald door het slachtoffer te doden). Zet hen bijvoorbeeld aan tot moord en kijk dan naar het politiewapen
die ze vervolgens dood schieten. Op deze manier krijgen de New World Order slavenmeesters statistieken
die zij kunnen gebruiken om het verbieden van wapens aan te moedigen. Zij spelen dan dus in op de angst
van het publiek in de hoop dat deze als makke slaven een wapenwet accepteren (angst is het NWO wapen
om onze rechten te ontnemen en onze plichten door te drukken).”
Was Winehouse onder mind control en werd ze “voor de vrijheidstrein gegooid”? Ze had de typische
symptomen van een “slachtoffer van de industrie” en een aantal persoonlijke relaties (met name Blake
Fielder-Civil) lijken de rol te hebben gespeeld van een “handlanger” (vergelijkbaar voorbeeld is de relatie
tussen Mariah Carey en Tommy Mottola, evenals Anna-Nicole Smith’s relatie met Howard K. Stern). Er zijn
verschillende niveaus van mind control, Winehouse zal waarschijnlijk niet het hele Monarch programmering
proces hebben ondergaan. Toch levert het neerzetten van een toch al kwetsbaar persoon in een zieke
giftige muziekindustrie – waarbij de celebrity-machine in gang gezet wordt, compleet met een constante
media-intimidatie – genoeg trauma op voor mentale instabiliteit die de weg vrij maakt voor mind-control.
Ondanks haar succes, is Winehouses nooit een volledige “industrie-pion” geweest zoals de andere
beroemdheden die we besproken hebben. Haar onwil (of onvermogen) om “in het plaatje te passen” was
misschien een van de oorzaken van haar ondergang. Winehouse’s petekind en protege Dionne Bromfield
lijkt daar als onderdeel van de oorzaak perfect bij te passen.
De laatste shoot van Bromfield’s video “Foolin”, uitgebracht twee maanden voor
de dood van Winehouse. Dionne laat hier het teken van de “Illuminati-industrie
pionnen” zien.
Waarom is onze huidige “westerse” cultuur geobsedeerd door seks en de dood?
Een cultuur waarin de opkomende sterren, die “gevangen” worden door liefde van miljoenen mensen,
neergeschoten worden? Is het mogelijk dat er werkelijk occulte rituelen worden uitgevoerd in een wereld die
is doordrongen van occulte symboliek, en die gerund wordt door wezens en organisaties die geloven in
occulte krachten? Wordt de collectieve shock die wordt veroorzaakt door de aankondiging van een
beroemdheid die dood is, gebruikt als ritueel psychodrama bedoeld om in het collectieve bewustzijn in te
prenten? Is deze negatieve energie, die door de massa naar aanleiding van de shock wordt afgestaan aan
het energieveld, het ultieme offer aan de demonische goden die buiten ons 3D gezichtsveld opereren?
Natuurlijk zijn niet alle beroemdheden die zijn overledenen het gevolg van een ritueel offer. Èèn ding blijft
echter constant: De overledenen zijn verschijnselen van de donkere realiteit van de show-business, die giftig
is op vele niveaus. Proberen te ontsnappen aan deze helse dimensie is als het citeren van Amy winehouse
haar lied: “SOME UNHOLY WAR;
Bob Dylan verkocht zijn ziel (herhaling)
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11036/de-demonische-entertainment-industrie-ontmaskerd
[muziekindustrie en satanisme] [lady Gaga]
[Kalbfleisch, Pieter]
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GMO’s in Duitsland verboden. Maar u eet dit voedsel waarschijnlijk nog steeds …
Ingevoerd:
15-02-2012Geplaatst door:
Bron: Mercola

Hansjelle Dijkstra

(Mercola| Vertaling Hansjelle Dijkstra) Monsanto, wereldleider in genetisch
gemanipuleerde gewassen en zaden (GMO’s ), is door de Natural Society
uitgeroepen tot Het Slechtste Bedrijf van 2011, vanwege “zowel het bedreigen
van de menselijke gezondheid, als van het milieu”.
Daar ben ik het volkomen mee eens. Ik heb Monsanto al tijden aangewezen als
de meest gevaarlijke firma op aarde, en dit gevoel wordt steeds sterker …
Volgens Forbes:
“Monsanto uit St. Louis, in de VS, wordt dermate verguisd door milieuactivisten dat de Amerikaanse Google
het zoekwoord Monsanto in direct verband brengt met “het kwaad”.
“Lezers kozen Monsanto, tijdens een verkiezing in januari 2012, tot ’s werelds slechtste firma, waarbij deze
firma maar liefst 51% van de stemmen kreeg”.
Wat is er mis met Monsanto?
U vraagt zich misschien af wat Monsanto, de grootste zaadleverancier ter wereld, met een nettokwartaalwinst van 126 miljoen dollar in het “fiscale jaar” 2012, heeft gedaan om een dergelijke woede over
zich af te roepen.
Die lijst is lang, en ruimschoots genoeg voor een roman. Maar als je de dingen optelt heeft biotech-reus
Monsanto de aller-gevaarlijkste producten op de planeet geïntroduceerd die er bestaan. Zoals het gif Agent
Orange, dioxine, het groeihormoon Provilac/Bovine, … en genetisch gemodificeerde zaden.
Dit laatste betreft een van de meest dringende problemen, omdat GMO-gewassen momenteel de
Amerikaanse landbouw domineren.
Negentig procent -of meer- van alle in Amerika geteelde maïs, sojabonen, koolzaad en suikerbieten zijn
genetisch gemanipuleerde varianten. Dit betekent dat vrijwel alle verwerkte voedingsmiddelen tenminste een
of meer genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten.
GMO voeding behoort, zoals ik het zie, tot de belangrijkste bedreigingen
waarmee we als menselijke soort momenteel te maken hebben. Waarom? Kort
geformuleerd, deze giftige stoffen kunnen in verband worden gebracht met een
groeiend repertoire van aanvallen tegen de gezondheid van mensen, en van het
milieu. Deze stoffen zijn nu al doorgedrongen tot in het bloed van embryo’s. Dit
betekent dat toekomstige generaties nu al in de gevarenzone zitten.
Monsanto vernietigt het voedselsysteem via hun GMO, (genetisch
gemodificeerde) gewassen. Vrijwel alle claims over de voordelen van genetische
modificatie, zoals grotere oogsten, meer voedselproductie, minder ongedierte en
onkruid, vermindering van het gebruik van chemicaliën in de landbouw, droogtetolerantie van zaden, worden allemaal niet waargemaakt.
Lees ook DIT, over Monsanto in Nederland: (Of download het gehele PDF bestand onder dit artikel)
Uit het verslag door de Global Citizen over de toestand rond GMO’s, (een Engelstalig rapport van 52
pagina's:)
In tegenstelling tot de claim dat de wereld er door zou worden gevoed, heeft genetische manipulatie de
opbrengst van geen enkel gewas verhoogd.
Van herbicide-tolerante (Roundup Ready) gewassen werd verondersteld dat die onkruiden zouden
bestrijden. BT-gewassen waren bedoeld om schadelijke organismen te bestrijden. In plaats van onkruiden
en ziektes te bestrijden hebben GE gewassen geleid tot het ontstaan van super-onkruidsoorten en van
super-ziektes . . . Herbicide-bestendige gewassen zoals Roundup Ready katoen kan het risico doen
ontstaan van herbicide-ongevoelig “super-onkruid”, door de herbicide-resistentie over te dragen op
onkruiden. Ondanks beweringen dat genetisch gemodificeerde gewassen minder behandeling met
chemicaliën nodig zouden hebben, (pesticiden en herbiciden), heeft zich juist het tegenovergestelde
voorgedaan. In 2007 werd de Amerikaanse bodem alleen al belast met 1,6 miljard pond Glyfosaat, (het
actieve bestanddeel in Roundup). Dit is zeer zorgwekkend. Zowel vanwege de negatieve gevolgen voor het
ecosysteem, als voor mensen. En ook omdat het gevaar bestaat dat een toenemend gebruik van chemische
producten er toe zal leiden dat ongedierte en onkruid resistentie ontwikkelen, waardoor er nog meer
chemicaliën nodig zullen zijn om die te bestrijden.
Monsanto heeft beweerd dat het door middel van genetische manipulatie gewassen kan kweken die droogte
en andere klimaatgerelateerde problemen zouden kunnen verdragen. Dit is een valse belofte. Tot de onware
claims die Monsanto en de Biotechnologie industrie hebben gedaan behoort ook de bewering dat
gemodificeerd voedsel veilig is. Er bestaat echter ruimschoots onafhankelijk onderzoek dat aantoont dat
genetisch gemodificeerd voedsel de gezondheid ernstige schade toe kan brengen.
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Dankzij glyfosfaat, het actieve bestanddeel in Monsanto’s niet-selectieve breed-spectrum herbicide
Roundup, dat massaal wordt gespoten over enorme arealen GMO Roundup Ready sojabonen, katoen, en
maïs, die elk jaar in de VS worden geteeld, groeien daar in een alarmerend tempo superonkruiden.
Schattingen signaleren dat er meer dan 130 onkruidsoorten groeien, verspreid over 40 staten in de VS, die
nu ongevoelig zijn voor onkruidbestrijdingsmiddelen. En die onkruiden vertonen er geen tekenen van dat ze
hun activiteiten opgeven. In feite wordt deze situatie steeds erger.
Extreem sterk onkruid dat resistent is tegen Roundup drijft de kosten op, en
verlaagt de oogstopbrengsten van Amerikaanse boeren. Met de spanningen die
er wereldwijd in supermarkten al bestaan, zou verminderde voedselproductie een
extra probleem kunnen worden. Daar komt nog bij dat door de verschijning van
deze super-onkruiden boeren worden gedwongen om hun akkers te besproeien
met een steeds maar stijgende hoeveelheid onkruidbestrijders, in een wanhopige
poging om de verspreiding van dat onkruid te stoppen.
Onderzoek dat in 2011 werd gepubliceerd, toonde aan dat glyfosfaat behalve
vernietiging van het milieu, ook geboortedefecten kan veroorzaken bij kikkers en
kuikenembryo’s. En dat in een dosering die heel veel lager is dan bij toepassingen op akkers en in tuinen.
En een groot aantal dierstudies suggereert dat voortplantingsproblemen optreden, die een neveneffect zijn
van de blootstelling aan glyfosfaat, en van de consumptie van genetisch gemanipuleerde Roundup Ready
gewassen. Tamelijk schokkend: de hoeveelheid reststof van glyfosfaat waar u door voedsel aan kunt worden
blootgesteld is opmerkelijk hoog, en ligt dicht aan tegen wat in Amerika wettelijk is toegestaan. Volgens
GMO deskundige Jeffrey Smith zit er zoveel glyfosfaat in GMO sojabonen, toen die werden geïntroduceerd,
dat Europa de toegestane hoeveelheid reststoffen TWEEHONDERDVOUDIG heeft moeten verhogen!
Luister alstublieft naar dit leerzame interview met Dr. Don Huber, een expert op het gebied van de
wetenschappen die betrekking hebben op de toxiciteit van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen.
Hieronder kunt u een gedrukte versie van dit interview downloaden.
Waarom GMO voeding zou moeten worden voorzien van deze waarschuwing:
Monsanto wil dat je hen domweg vertrouwt omdat de door hen gefinancierde
onderzoeken zogenaamd bewijzen dat hun GMO voedingsmiddelen veilig zouden zijn.
Maar deze zelfde deskundigen hebben je ook ooit verteld dat PCB’s, Agent Orange en
DDT veilig waren. We weten nu dat deze beweringen verre van nauwkeurig waren.
Natuurlijk, in termen van betrouwbaarheid bestaat er een groot verschil tussen
commerciële wetenschap die in de eerste plaats de belangen dient van het bedrijfsleven, en de wetenschap
die dat zonder deze vooringenomenheid doet. Objectieve wetenschappers hebben een aantal
gezondheidsproblemen ontdekt die verband houden met genetisch gemanipuleerde levensmidden. Zoals:
Uit een analyse van 19 dierstudies blijkt dat bijna 10% van het bloed, de urine, organen en andere geteste
parameters sterk onder invloed stonden van GMO’s, waarbij dat het ergst was bij de lever en de nieren.
Een Braziliaans onderzoek uit 2009 ontdekte dat vrouwelijke ratten die gedurende 15 maanden werden
gevoed met GMO soja belangrijke veranderingen ondergingen in hun baarmoeder en reproductieve cyclus,
in vergelijking met ratten die werden gevoed met biologische soja, of met ratten die zonder soja werden
grootgebracht. Een onderzoek dat werd uitgevoerd door Irina Ermakova van de Russische Nationale
Academie van Wetenschappen rapporteerde dat meer dan de helft van de nakomelingen van ratten die
werden gevoed met GMO soja binnen drie weken stierven, terwijl het sterftecijfer in de groep die geen GMO
soja at slechts 10% was. Bovendien waren de jongen in de GMO groep kleiner; en het ergste van alles: ze
waren onvruchtbaar. Bij toeval begon het laboratorium, na het onderzoek van Ermakova, alle ratten te
voeren met commercieel rattenvoer waarin GMO’s zaten. Binnen twee maanden liep het sterftecijfers van de
ratten die daarna werden geboren op tot 55 procent.
Melk die was behandeld met het door Monsanto ontwikkelde genetisch gemanipuleerde boviene
groeihormoon rBGH bevat hogere spiegels van een op insuline lijkende (IGF-1) groeifactor, een hormoon
dat in verband wordt gebracht met borst-, prostaat- en darmkanker bij mensen.
Malafide Monsanto blijft z’n giftige tentakels uitspreiden
Genetisch gemanipuleerde zaden zijn in Hongarije verboden, net als in tal van andere Europese landen,
zoals in Duitsland en Ierland. Peru volgt ook een voorzorg beginsel, en heeft zelfs een wet aangenomen die
genetisch gemodificeerde ingrediënten op eigen grondgebied voor een periode van tien jaar verbiedt.
In de Verenigde Staten zijn sommige staten bezig wetten aan te nemen die het gebruik van GMO zaden
goedkeuren en die ongebreidelde expansie ervan mogelijk maakt. Op dit moment hebben 14 staten
dergelijke wetten aangenomen en Michigan wordt waarschijnlijk de 15e staat. Het wetsvoorstel in Michigan
voorziet in het voorkómen van anti-GMO wetgeving en zou “elk mogelijk gezag toekennen dat plaatselijke
autoriteiten nodig zouden kunnen hebben over het aannemen en afdwingen van verordeningen die
betrekking hebben op het etiketteren, de verkoop, opslag, het transport, de distributie, het gebruik, of de
aanplant van landbouwgewassen, groente, bloemen of (bos)boomzaden”.
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Zulke wetten klinken Monsanto duidelijk als muziek in de oren. De organisatie geeft miljoenen dollars per
jaar uit om op federaal niveau te lobbyen in Amerikaanse regeringskringen, om voor Monsanto gunstige
wetgeving tot stand te brengen die de verspreiding van hun giftige producten ondersteunt.
Alleen al in het eerste kwartaal van 2011 gaf Monsanto $ 1,4 miljoen uit om te lobbyen bij de federale
regering – een daling in vergelijking met het jaar ervoor toen in hetzelfde kwartaal $ 2.5 miljoen werd
uitgegeven. Als we allemaal zouden beschikken over ettelijke miljoenen om uit te geven aan lobbyinspanningen tégen GMO’s, zou de wereld er misschien heel anders uit kunnen gaan zien. Als u niet bekend
bent met de macht van lobbyen, kijk dan alstublieft naar de kort geleden door CBS uitgezonden uitzending
van “60 Minutes”, een van de beste uitzendingen die ik in 40 jaar heb gezien.
Bovendien, als je je eenmaal bewust wordt van hoeveel Monsanto medewerkers op sleutelposities in de
federale regering werkzaam zijn, wordt het plotseling ‘n stuk gemakkelijker om te begrijpen hoe het deze
biotech-reus is gelukt om met succes het gezond verstand te ondermijnen.
Helaas zijn het vooral de multinationals zoals Monsanto die over een dergelijke invloed beschikken, en ze
gebruiken die om hun macht, rijkdom en controle nog verder te vergroten – niet alleen in de Verenigde
Staten, maar over de hele wereld.
Zo heeft Netline er bijvoorbeeld verslag van gedaan dat Monsanto en andere
biotech-ondernemingen hebben samengewerkt met de Gates Foundation via de
Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA), met het doel genetisch
gemanipuleerde gewassen aan te planten in Afrika. En de "Gouden Rijst" van
Monsanto wordt in Azië gepropageerd als oplossing voor het vitamine A tekort,
dat algemeen is in ontwikkelingslanden, waar mensen geen toegang hebben tot
voedsel dat rijk is aan beta-caroteen, zoals groente en fruit.
Maar je hoeft niet diep te graven om de ware motieven bloot te leggen van het
Gouden Rijst project in de ontwikkelingslanden. Die hebben namelijk meer te
maken met dollars en centen dan met het verlichten van voedseltekorten. Er zijn
redenen om aan te nemen dat GMO Gouden Rijst weinig zal bijdragen aan het
verbeteren van vitamine A niveaus van de armen – in feite kan het Vitamine A
tekort er zelfs door worden verergerd.
Het zou in dit verband naïef zijn om te denken dat deze
samenwerkingsverbanden zijn ontworpen om andere problemen op te lossen dan om Monsanto te helpen
om wereldvoedselvoorziening te monopoliseren, met behulp van kostbare GMO zaden. Die moeten elk jaar
worden gekocht, en die vergen een kostbare en giftige chemische behandeling. Immers, als je de eigenaar
bent van alle rechten van het voedsel dat overal groeit, regeer je letterlijk de wereld.
Je kunt de steun aan Monsanto stoppen door GMO voedsel te boycotten
Het is duidelijk dat genetisch gemanipuleerd voedsel niet alleen de biodiversiteit en het milieu bedreigt. Dit
voedsel kan ook een potentieel ernstige bedreiging vormen voor dieren en mensen die dat voedsel eten.
Helaas, de draaideur tussen Monsanto en de biotech-industrie als geheel, en de agentschappen die belast
zijn met wetgeving die de industrie betreft, maakt het heel moeilijk om deze waanzin een halt toe te roepen.
Dat betekent echter niet dat het onmogelijk is. Maar u zult zich er wel actief voor in moeten zetten.
Het allerbelangrijkste is: koop geen GMO voedsel! Omdat de industrie er tot nu toe in is geslaagd om elke
poging om genetisch voedsel van aanduidingen te voorzien de nek om te draaien, moet u een uitgekiende
consument worden om GMO te vermijden. Helaas kunnen we u hier uitsluitend informeren over de
Amerikaanse situatie. In Nederland is de Natuurwinkel een verantwoord oriëntatiepunt.
Misschien heeft u hier HIER iets aan.
Als u verwerkte levensmiddelen koopt, vermijd dan alle producten die soja of maïs bevatten, als die
ingrediënten niet 100% biologisch zijn.
Het EU-logo dat biologische productie garandeert:
We kunnen het evenwicht herstellen met behulp van onze portemonnees en met
onze vorken. Maar om dit te bereiken zal het publiek zorgvuldig moeten worden
voorgelicht over wat genetisch gemodificeerd voedsel in feite is.
En welke voedselsoorten vooral vermeden moeten worden.
De beloftes van Obama waren niets waard
Obama beloofde, toen hij in 2007 presidentskandidaat was dat, als hij gekozen
zou worden, voedsel waarbij dat van toepassing was “onmiddellijk” van informatie zou worden voorzien als
het genetisch gemodificeerd was. Tot nu toe heeft hij op dat gebied niets ondernomen.
Lees over de situatie in Europa: Bron: www.mercola.com
http://www.earth-matters.nl/63/4416/economie/in-duitsland-verboden-maar-u-eet-dit-voedsel-waarschijnlijknog-steeds-enhellip.html
[voeding; genetische manipulatie] [Codex Alimentarius] [Monsanto] [GMO-gewassen]
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Komende false-flag mediacampagne tegen Syrië omvat moord op kinderen
Gewond geraakt meisje in de stad Homs. De Westerse media geven
steevast het Syrische leger de schuld, maar volgens Rusland zijn het
juist de islamistische opstandelingen die grof geweld plegen tegen
burgers. Volgens onafhankelijke journalisten uit Rusland en de VS
wordt er in het Westen een false-flag mediacampagne voorbereidt
waarin de Syrische president Assad beschuldigd zal worden van de
moord op zo'n 12 tot 17 kinderen. De VS, de NAVO en de Arabische
landen zullen dit valse nieuws aangrijpen om uiteindelijk een militaire
interventie in Syrië te rechtvaardigen. De Amerikaanse onderzoeksjournalist Webster Tarpley, bekend geworden door zijn forse kritiek
op president Bush en zijn nog grotere weerzin tegen president Obama, schrijft dat het bericht over de
kindermoord via de Arabische tv-zender Al Jazeera juist nu zal worden verspreid omdat morgen in Tunesië
de 'Vrienden van Syrië' conferentie plaatsvindt. Het doel van deze conferentie is om de 80 deelnemende
landen en organisaties door middel van foto's van dode en gewonde kinderen over de streep te trekken om
actie te ondernemen tegen de Syrische president Assad. Volgens Tarpley zijn de foto's van de omgekomen
kinderen echt. Zij zouden echter niet vermoord zijn door het Syrische leger maar door een speciale NAVO
eenheid. Deze informatie zou afkomstig zijn uit betrouwbare Russische bronnen in Damascus.
Rusland en China uitgesloten
Omdat Rusland en China in de VN verregaande maatregelen tegen Syrië blijven blokkeren zijn zij
uitgesloten van deelname aan de conferentie. De VN en de Arabische Liga hebben inmiddels
vredesnobelprijswinnaar Kofi Annan tot speciale afgezant van de Syrië conferentie benoemd. Officieel is het
zijn taak om een 'vreedzame oplossing' voor het conflict in Syrië te vinden. Ondertussen bereidt de EU
nieuwe sancties tegen het regime Assad voor, zoals het bevriezen van de buitenlandse tegoeden van leden
van de Syrische regering en het leger.
'Radicale omwenteling' gewenst
De gastheer van de Syrië Conferentie, de Tunesische minister van Buitenlandse Zaken Rafik Abdessalem
van de islamistische Ennahda partij, maakte afgelopen maandag heel duidelijk wat het doel van de
bijeenkomst is: 'Er moet een radicale politieke omwenteling in Syrië plaatsvinden. Ik geloof dat we op de 24e
een krachtige boodschap aan de Syrische regering zullen overbrengen.'
Door middel van een uitgekiende mediacampagne rond het 'gewelddadige optreden van het wrede regime
Assad tegen onschuldige burgers' moeten de Westerse politici en burgers rijpt worden gemaakt militair
ingrijpen te gaan steunen. Deze campagne zal voor het grootste deel zijn gebaseerd op leugens en
propaganda, net zoals dat vorig jaar bij Libië het geval was.
Dubieus persbureau
Zo baseren alle toonaangevende Westerse media -zowel de persbureaus Reuters, AP en AFP, als
bijvoorbeeld de grote nieuwszenders CNN, CBS en de BBC- zich bij hun berichtgeving over Syrië op slechts
één centrale bron: het Syrian Observatory for Human Rights in Londen. Dit is een dubieuze persbureau dat
wordt geleid door Rami Abdul-Rahman, een man die zichzelf als 'president' betitelt.
Van dit bureau is bijvoorbeeld het aantal van 7000 burgerslachtoffers afkomstig. Er komen echter ook
regelmatig berichten uit andere bronnen in Syrië die zeggen dat het werkelijke aantal slachtoffers veel lager
is, de opstandelingen bestaan uit slechts kleine groepen islamisten en het grootste deel van de bevolking
achter president Assad blijft staan. Deze berichten worden echter doelbewust uit onze 'professionele
kwaliteitsmedia' gehouden.
Opstandelingen schuldig aan geweld
Rusland en China vrezen dan ook een herhaling van het Libië debacle, waar -zoals we destijds al schrevende NAVO eveneens onder valse voorwendselen het regime Gadaffi heeft afgezet en zo de weg heeft
vrijgemaakt voor de opkomst van radicale islamisten. Naar de Russische minister van Buitenlandse Zaken
Lavrov, die al meerdere malen heeft gewaarschuwd dat de situatie in Syrië precies omgekeerd is -namelijk
dat niet het leger, maar juist de opstandelingen verantwoordelijk zijn voor de provocaties en het geweld
tegen burgers- wordt in het Westen echter niet geluisterd.
Westerse commando's
Volgens Tarpley is het zelfs nog erger en worden de grove schendingen van de mensenrechten in Syrië in
werkelijkheid gepleegd door Westerse commando eenheden die financieel worden gesteund door Saudi
Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Het uiteindelijke doel: de eeuwenlange strijd tussen de
Soenitische islam en de Shi'itische islam in het voordeel van de eerste partij te beslissen. Waarbij het
Westen hoopt via verdragen met de (bestaande en nieuwe) Soenitische regimes de olievoorraden in de
Arabische wereld te kunnen blijven controleren.
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP
[Syrie; mediacampagne] [false flag mediacmapagne tegen Syrië]
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Kijk uit, de microrobots komen er aan!
Wetenschappers van Harvard hebben een nieuwe methode
geperfectioneerd voor massaproductie van kleine "micro-robots", te
beginnen met de Mobee, een Robot Bij die niet groter is dan een
Amerikaanse 1 cent munt.
Harvard wetenschappers hebben de uitvinding gedaan om massaal robot
insecten te produceren - het creëren van 'sheets' met kleine robot bijen,
die ineens opduiken, klaar voor actie.
Wanneer geactiveerd, duikt een 2.4 millimeter lange robot insect op uit
het plaatje van koolstofvezel. De wetenschappers zeggen dat ze zo
'zwermen' van zelfstandig vliegende robot insecten willen creëren.
Het gehele product heeft ongeveer de grootte van een Amerikaans kwartje, en tientallen van de micro robots
zouden ineens kunnen ‘opduiken’ uit één enkele sheet.
De 18-laagse structuur bevat flexibele scharnieren, die het mogelijk maken het driedimensionale product slechts 2.4 millimeter hoog – uit elkaar te klappen in één beweging, zoals een pop-up boek.
Kant en klare insecten duiken plotseling uit hun sheets op… klaar voor
gebruik. De wetenschappers zeggen dat ze zich hebben laten inspireren
door origami en pop-up boeken.
De plaatjes bestaan uit koolstofvezel, plastic folie, titanium, koper en
keramiek, laser-gesneden in een sheet. Ze worden samengesteld door
weer iets grotere robots en kunnen snel en massaal worden
geproduceerd. Het Harvard Microrobotics Laboratorium werkt al jaren aan
bio-geïnspireerde, bijen-grootte robots, die kunnen vliegen en zich
autonoom gedragen als in een kolonie. 'We kunnen volledige systemen in een driedimensionale vorm
genereren', zegt professor Robert Wood. Wijzend op de Bee’s, zegt Hout, ‘Nu kan ik ook chips plaatsen. Ik
kan sensoren en bedieningsmiddelen inbouwen.'
De 18-lagenstructuur brengt plotseling, als een pop-up, kant en klare insecten naar buiten. De roboticists
zeggen, dat ze gemakkelijk elektronica zoals sensoren en motoren kunnen toevoegen. Het uiteindelijke doel
is het creëren van 'zwermen' van onafhankelijke robot bijen!
De Harvard Office of Technology Development is nu een strategie aan het ontwikkelen om deze technologie
te commercialiseren. Als onderdeel van deze poging, hebben ze octrooiaanvragen ingediend op dit
werkstuk.
The 'Monolithic Bees' (Terminator Technology) Are Comin : Host Mike Adams Reports
Geüpload door Marygreeley1954 op 20 feb 2012 - Bron: Dailymail.co.uk
[microrobots] [robots]

Ziekenhuizen schrijven veel valse declaraties uit
Zorgverleners hebben in 2010 declaraties ingediend bij
verzekeraars, terwijl er helemaal geen of slechts een deel van de
behandeling was uitgevoerd. Dat zegt Wilma Wind, directeur van
patiëntenorganisatie NPCF.
Volgens haar worden de frauduleuze declaraties in de hand gewerkt
door de zogenoemde DBC-tarieven (Diagnose Behandel Combinatie). Dat systeem geeft de standaardprijs
voor een complete behandeling weer. De Telegraaf meldt dat het om een bedrag van 1 miljard euro gaat in
2010. Ziekenhuizen gebruiken die tarieven voor declaraties, ook als er bijvoorbeeld alleen een intakegesprek heeft plaatsgevonden. Ook komt het voor dat patiënten drie keer langs moeten komen bij een
ziekenhuis, terwijl de behandeling in één keer kan plaatsvinden.
"Het systeem prikkelt om zoveel mogelijk te declareren", zegt Wind. Ook zorgverzekeraars werken de fraude
in de hand. Zij houden slechts steekproeven en dat blijkt volgens Wind onvoldoende.
Wind wil met zorgverleners en -verzekeraars om de tafel om het probleem op te lossen. Ook zouden
patiënten meer inzicht moeten eisen in de kosten van hun behandeling.
Declaratiedossier RTL Nieuws
De researchredactie van RTL Nieuws deed onderzoek naar andere declaraties, namelijk die van bestuurders
in alle provincies en 16 grote gemeenten. Bekijk hier een overzicht van de bonnetjes.
Lees ook: Miljard aan onnodige declaraties ziekenhuizen
Bekijk ook: Declaratiedossier RTL Nieuws - © RTL Nieuws.nl
[ziekenhuizen; valse declaraties] [valse declaraties door zorgverleners]
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Big Brother krijgt nieuwe speeltjes tot zijn beschikking (2)
Amerikaans Congres keurt de inzet van 30.000 drones boven
Amerikaanse steden goed.
Het is de meest onschuldige zaak van de wereld – en niet alleen dat,
maar zelfs een concept waar de tijd rijp voor is, dat ons zal beschermen
en zorgen voor onze veiligheid. Vanzelfsprekend hoeft niemand zich
zorgen te maken, want verkeerd gebruik van de technologie zal niet
voorkomen. Per slot van rekening bevinden drones zich al overal, en
niet alleen in de VS, dus wat is eigenlijk het probleem met enkele
tienduizenden meer?
Als je het nog niet wist – dat zal waarschijnlijk het geval zijn - in de afgelopen week heeft het Amerikaanse
Congres, zonder al te veel tamtam, ingestemd met een nieuwe wet. President Obama zal deze naar
verwachting ondertekenen. Door deze nieuwe wet, genaamd FAA Reauthorization Bill, wordt het voor de
overheid gemakkelijker gemaakt om in het Amerikaanse luchtruim veel onbemande Spy Drones in te zetten.
De nieuwe wet schrijft de Federal Aviation Authority (FAA) voor om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen voor het
testen en certificeren van commerciële UAV’s . Als de wet in 2015 in werking treedt, zullen naar verwachting
2.020 tot 30.000 drones in de lucht boven de Verenigde Staten ingezet kunnen gaan worden.
De drones, die algemeen in gebruik zijn in Afghanistan, namelijk om de veronderstelde opstandelingen en
de Taliban agenten in het land en in het naburige Pakistan op te zoeken en aan te vallen. Na een aantal
jaren van observatie en controle door Amerikaanse overheidsinstellingen, zoals de US Customs and Border
Protection, worden ze door een afdeling van het Department of Homeland Security gebruikt. Zelfs het
Ministerie voor Rampenhulp heeft drones gebruikt, en voorstanders benadrukken dat er nog andere nuttige
toepassingen zijn, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van bosbranden of bij het opsporen van vermiste
wandelaars.
Privacywaakhonden luiden de noodklok, luid en duidelijk…!
“Er zijn zowel onder gewone burgers als het bedrijfsleven grote zorgen over privacy en toezicht”, aldus
Steven Aftergood, hoofd van de organisatie Project on Government Geheimhouding van de Vereniging van
Amerikaanse wetenschappers, in gesprek met de Washington Times.
Jennifer Lynch, advocaat aan de Electronic Frontier Foundation [een niet-gouvernementele organisatie, die
zich bezighoudt met onder meer de bescherming van de privacy op internet], voegde eraan toe dat haar
organisatie in het bijzonder “bezorgd is over de gevolgen van het toezicht door de overheid.”
De organisatie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de FAA om vast te stellen hoeveel certificaten de
Autoriteit reeds aan de politie, overheidsinstellingen en particuliere partijen heeft verstrekt. Met deze
certificaten wordt het gebruik van onbemande vliegtuigen in het Amerikaanse luchtruim toegestaan. Volgens
de Autoriteit zijn in 2011 in totaal 313 certificaten afgegeven, 295 daarvan waren nog geldig tot het einde van
het jaar. ”Maar de FAA weigerde informatie op de vraag welke instanties certificaten afgeven en met welk
doel”, meldt de Times.
“We hebben een lijst, waarmee we [elk agentschap] kunnen vragen: Waar ga je je aan houden in verband
met het gebruik van drones? Wat wordt er gedaan om de privacy te beschermen? Hoe zorg je ervoor dat
veiligheidseisen worden gewaarborgd”, vraagt Lynch zich af.
Surveillance Society
Het gebruik van drones voor bewaking van Amerikaanse burgers is slechts een volgende stap op weg naar
een zogenaamde “gecontroleerde samenleving”, die in de Verenigde Staten steeds meer vorm krijgt.
Volgens Barry Steinhardt, directeur van het programma technologie en vrijheid van de Amerikaanse
burgerrechten organisatie, de ACLU, zullen door het toegenomen gebruik van CCTV-camera’s in het
openbare leven in Amerika zeker criminelen in de kraag kunnen worden gevat, maar verhoudingsgewijs gaat
het om een paar individuen. Het geheel geeft een vals gevoel van
veiligheid.
“Het is de illusie van veiligheid … dat er daadwerkelijk iets te doen
zou zijn tegen terrorisme en misdaad”, zei hij tegen Wired.com.
En bovendien, voelen we ons happy als we voortdurend
geobserveerd worden?
“Willen we een samenleving waarin een onschuldige burger de
straat niet kan oversteken, zonder te worden gezien als een
potentiële crimineel?” Vraagt de ACLU op zijn website.
Is het een vogel? Nee, het is een drone.
Drones. Ze vliegen niet alleen boven Pakistan op zoek naar Taliban, maar ook boven Nederland. Zónder
raketten, maar ook zonder wetten. Is het een vogel? Is het een UFO? Nee, het is een drone. Het zijn kleine
onbemande vliegtuigjes en helikopters met daaronder meestal een fototoestel of een videocamera.
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Scheveningen
Ze worden gemaakt en verkocht door het bedrijfje Aerialtronics in Scheveningen. Maar wat nog ontbreekt, is
duidelijke wet- en regelgeving! Nu is er niemand die controleert hoe veilig die drones eigenlijk zijn. BNRverslaggever Harmen van der Veen sprak woensdag met Lucas van Oostrum, mede-eigenaar van
Aerialtronics en producent van Drones.
‘Plaatjes schieten van criminelen uit de lucht’
"Het is nu windkracht 5/6, maar ze hangen heel stabiel in de lucht", vertelde Van Oostrum op BNR. "Wij
schieten filmpjes voor de creatieve industrie: films, tv-commercials, dat soort zaken. En daarnaast voor de
industrie, inspectie en de politie: die schieten plaatjes van criminelen vanuit de lucht."
Hij ging verder: "We worden nu nog gezien als hobbyvliegers, maar de hobby-industrie wordt steeds groter.
Wij verkopen eigenlijk alleen aan professionele partijen."
Bron: Boinnk.nl en Kopp en Bnr.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[drones boven Amerikaanse steden] [gecontroleerde samenleving door drones]

Zo kun je ook je pensioen regelen !
Buiten de Engelse Bristol Dierentuin is een parkeerterrein voor 150 auto's en 8 bussen. 25 jaar lang werd het
parkeergeld geregeld door een beleefde parkeerwacht
Parkeren voor auto's : £1
Parkeren voor bussen: £5
Op een dag, na 25 jaar zonder EEN dag werk te hebben gemist kwam deze man niet meer opdagen,
dus de dierentuindirectie telefoneerde met de gemeente Bristol met de vraag of zij een ander
parkeerwachter konden sturen.
De gemeente Bristol deed een onderzoek en antwoordde
dat dit een zaak van de dierentuin is en niet van de gemeente.
De dierentuindirectie berichtte de gemeente dat deze parkeerwacht toch een employee van de gemeente is.
De gemeente schreef terug met het bericht dat deze parkeerwacht NOOIT bij de gemeente in dienst is
geweest........
.......Ondertussen in zijn Villa ergens aan de zonnige kust van Spanje.....
woont een man die op eigen kosten een parkeermeter bij de dierentuin heeft geïnstalleerd;
en dan gewoonweg iedere dag kwam opdagen om parkeergeld te innen....
De dierentuin schatte zijn 'inkomsten' op £ 670 per dag - voor 25 jaar......
dus voor 7 dagen per week dit bedrag komt dan op circa £ 244.710 per jaar
Circa £ 6.117.770,00 over 25 jaar....!
Geen enkele ziel in Engeland weet zijn naam,
dus een slimme jongen of een kleine zelfstandige
hoe je het maar bekijkt...!!!
Dat hij maar lang van zijn pensioen mag genieten in het mooie zonnige Spanje....!!
P.S.: bij navraag blijkt dit niet echt gebeurd.
[pensioen; humor] [humor; pensioen]

Apocalyptische geluiden tegelijkertijd afgespeeld – ‘Verbazingwekkende’ Bijbelse profetie
Apocalypse Sounds Played All At Once "Amazing" Bible Prophecy!
Geüpload door paulbegley34 op 2 feb 2012
Paul Begley uit Indiana speelt een audio (nieuwsberichten van CTV) af van al die verschillende geluiden,
gehoord over de gehele wereld!
Shawn Fussell uit Texas is degene, die de combinatie van de ‘geluiden van de Apocalyps’ maakte.
De Apocalyps geluiden lijken te komen uit de hemel, met inbegrip van de sjofar. Luister zelf…
2-21-12 STRANGE SOUNDS in Montana - This is Amazing
http://www.youtube.com/watch?v=Y1GXFOWjEVk&feature=player_embedded
[vreemde geluiden]
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Armoede voor iedereen: De waanzin van de politieke correctheid
februari 24, 2012By: Genade.info Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen, religie
Niet-Arabische buitenlanders worden op dit moment in Arabische landen ontslagen – en niemand protesteert
tegen deze racistische discriminatie. De Zwitsers krijgen politiek correct een islamitisch parlement. Over een
Turkse groepsverkrachting in Worms mag niet meer bericht worden. De Arabische “vrijheidsstrijders”
verkrachten ondertussen journalistes en plaatsen de beelden trots op het Internet. En onze media
verzwijgen ook voor ons waarover men zich op dit moment in Londen opwindt.
Vertaald uit het Duits door E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
De Arabische landen hebben zojuist besloten om buitenlandse
arbeidskrachten door Arabische te vervangen. Het is een duidelijk
geval van racistische discriminatie. De reden: De werkloosheid ligt in
Arabische landen tussen de 14 en 20%. In Europese landen zoals
Griekenland, Spanje,Portugal. Ierland en vele andere droomt men
van zo´n laag werkloosheidscijfer. Wat zou er gebeuren als de
Grieken en Spanjaarden alle niet-Europeanen zouden ontslaan en
alleen nog arbeidsplaatsen zouden bezetten met Europeanen? Men
zou de kreet van verontwaardiging vermoedelijk in de hele wereld
kunnen horen. Maar als islamitische landen zich zo gedragen, dan is dat kennelijk volledig in orde. Per slot
van rekening zijn wij toch eindeloos tolerant. We klappen als de grote islamitische organisaties nu
bijvoorbeeld in Zwitserland een parallelparlement willen opbouwen. In Zwitserland dient voor de 400.000
daar levende moslims een eigen parlement gecreëerd te worden. En stemmen mogen alleen moslims.
Zwitserse niet-moslims worden zo gediscrimineerd. Stelt u zich eens voor, dat wij in de landen van herkomst
van de Zwitserse moslims een eigen parlement alleen voor christenen, Joden of atheïsten opeisen – de
reactie zou gegarandeerd weer net zo gewelddadig zijn als onlangs na het per ongeluk verbranden van
geschriften uit het milieu van de islamuitvinder Mohammed in Afghanistan. We zijn gewoon tolerant.
Moslims hebben in februari 2011 heel officieel – opnieuw – in het
openbaar meerdere honderden Bijbels verbrand. Bijvoorbeeld in de
Islamitische Republiek Iran. Dat gebeurt immers iedere dag. Moslims
zijn er trots op dat ze Bijbels verbranden. En wat gebeurde er? Zoals
gebruikelijk – niets! Geen Amerikaanse president, geen Europese
politicus, geen islamitische of christelijke leider maakte zich er druk
om. Wij beschouwen dat inmiddels als volledig “normaal”. Als jonge
moslims in het Duitstalige gebied urineren in het doopvont van een
kerk en het altaar met stront besmeren (bijvoorbeeld in Zwitserland),
dan is dat zogenaamd op een bepaalde manier cool. En een
waarschijnlijk tamelijk ouderwetse en eerder kleinburgerlijke
Brusselse priester liet zijn kerk door de Belgische politie ontruimen, nadat vele Afghanen deze als
vanzelfsprekend als toilet gebruikten. Uiteraard werden de islamitische kerkschenders niet tot
gevangenisstraffen veroordeeld, zoals die op eigen houtje handelende Duitser, die enkele koranverzen op
toiletpapier afdrukte. In islamitische landen steken moslims als vanzelfsprekende christelijke kerken in brand
als ze denken door christenen beledigd te worden. Daarvoor moeten we tegenwoordig natuurlijk het volste
begrip hebben. In het islamitische Maleisië hebben christenen in vooruitsnellende gehoorzaamheid in hun
Bijbels het woord “God” door “Allah” vervangen. En de islamitische regering heeft daarna meer dan 35.000
Bijbels in beslag laten nemen en wilde deze verbranden, omdat christenen gewoon niet het woord “Allah”
voor God mogen gebruiken. Nergens een kreet van verontwaardiging te horen.
In een typisch Duitse stad zoals Worms demonstreert men intussen
politiek correct tegen rechtspopulisme. Geen enkele inwoner van
Worms zou op het idee komen om een demonstratie aan te melden,
nadat Turken in een parkeergarage een 16-jarige verkrachten haar
in het geslachtsgebied zwaar verwond hebben. We zwijgen dat
liever dood. En we verwijderen de bijdragen hierover, omdat
discussies over zulke onderwerpen politiek niet correct zijn. We
onderwerpen ons gewoon al in vooruitsnellende gehoorzaamheid. In
Worms zijn natuurlijk ook geen demonstraties als geïmmigreerde
Albanezen weer eens op elkaar schieten op straat. Wanneer Oriëntaalse kinderverkrachters in GrootBrittannië toeslaan, dan worden ze – zoals onlangs – met naam en toenaam en foto´s in Britse kranten
tentoongesteld. Wij doen het tegenovergestelde: wij kijken weg en ondersteunen daarmee zulke vuilakken.
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In de jonge Libische democratie hebben jonge mannen zojuist een
Britse journaliste verkracht, die over de geneugten van de Libische
revolutie wilde berichten. De verkrachters maakten opnames van
zichzelf en plaatsten deze op vele websites, bijvoorbeeld bij
Vimeo.com en YouTube. Hebt u ook maar van één enkele
journalistenorganisatie gehoord, die hiertegen geprotesteerd of de
arrestatie en veroordeling van de daders heeft geëist? Geen kreet
van verontwaardiging – niets, doodse stilte. Laten we nog even
terugdenken aan hoe de Arabische “vrijheidsdemonstranten” zich gedroegen op het Tahrirplein in Cairo – ze
verkrachtten eerst een buitenlandse journaliste (Laura Logan van CBS News). Hebt u daarover ooit ook
maar een woord in het Duitstalige gebied van onze media vernomen? Onze journalisten zwijgen, net zoals
ze over Worms en vele andere gevallen zwijgen. En ze zwijgen, wanneer buitenlandse arbeidskrachten nu in
Arabische landen door Arabieren worden vervangen. Onze media bevorderen daarmee het tegen ons
gerichte racisme. En wij burgers moeten verontwaardigd zijn over “rechtspopulisme”. Perverser kan het
nauwelijks nog. Onze media verzwijgen echter ook voor ons, dat in
een stad als Londen Oost-Europeanen een vierde deel van alle
delicten plegen. Eén voorbeeld van velen: Een Oost-Europeaan
heeft geprobeerd om bij een levende Britse met zijn handen het hart
uit het lichaam te trekken… , nadat hij haar daarvoor zomaar met
een mes had aangevallen. Geen woord daarover in onze media.
Onze journalisten verontwaardigen zich er liever over, dat onze
politici het wagen om zoiets niet alleen openlijk uit te spreken, maar
hier ook actief tegen optreden.
Bron: http://tinyurl.com/7xpk3t8 - Auteur: Udo Ulfkotte
[politieke correctheid jegens islam] [islam en politieke correctheid]

Hoe stop je Bedrog-Belasting?
Schrijf eens een brief naar de politiek, de koningin of de Belastingsdienst. Zoals deze brief hieronder, van
iemand die het helemaal zat is!
Aan de inspecteur van belastingen, de koningin en de gehele politiek van Europa.
Het spijt mij u te moeten mededelen, dat het voor mij welhaast onmogelijk is in te schatten of ik mijn
belasting tot 21-12-2012 nog wel kan en wil betalen.
Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van uw Arbeidswet,
Auteurswet, Horecawet, Beurswet, Loterijwet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Woningwet, Drankwet,
Gezondheidswet, Winkelsluitingswet, Invalidenwet, Vestigingswet, Flexwet, Ziektewet enz. enz. die op een
weerloos en verward publiek zijn losgelaten. Door al uw wetten ben ik zo teneergeslagen, aangeslagen,
uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik
moet zijn en of ik hier nog wel wil zijn.
Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting,
Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting,
Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting,
Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting en Waterschapsbelasting. En verder voor tabaksaccijns, benzineaccijns,
gedistilleerdaccijns, zegelrecht, registratierecht, invoerrecht, uitvoerrecht, statistiekrecht, reinigingsrecht en
wat er nog meer aan rechten zijn.
Voorts krijg ik de plicht om bij te dragen aan WAO, AOW, WW, WWW, UWV, VVV, BTW en tal van andere
weeën, als ook aan Zorgverzekering, Autoverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering,
Ziektegeldverzekering, Brandverzekering, Kostbaarhedenverzekering en andere zekerheden die inmiddels
allang niet meer zo zeker zijn met dit kabinet.
Ik betaal liggeld, stageld, loopgeld, wachtgeld, parkeergeld, tolgeld, sluisgeld, schoolgeld, inschrijfgeld,
uitschrijfgeld, lesgeld, kijk- en luistergeld en hoe dan ook heel veel geld.
Ik word aangezocht of verplicht om bij te dragen aan Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding,
Astmafonds, Leprafonds, Nierfonds, Kinderbescherming, Rampenfonds, Begrafenisfonds,
Geheelonthoudersfonds, maar ook het Rode Kruis, Gele Kruis, Oranje Kruis, Groene Kruis, het Witgele
Kruis en een regenboog aan andere kruizen.
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De regering en anderen die in hun naam regeren hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wie ik ben,
of ik er ben en of ik er nog wel wil zijn. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet,
bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, geevalueerd, gezuiverd, ingesloten,
opgesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, gesommeerd, ingeschreven,
uitgeschreven, doorgelicht, voorgelicht, opgelicht en uitgelicht.
Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, inschrijven, opschrijven, overschrijven, halen,
betalen, opsturen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb al honderden keren verklaard dat ik
ben geboren, waar en wanneer. Ik vraag me soms zelfs af: waarom?
Ik word achtervolgd door aktiecomites, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten,
organisaties en stichtingen, zowel schriftelijk als telefonisch (liefst onder het eten) en zelfs thuis aan de deur.
Mijn enige geluk is dat ik geen geld overheb om te kunnen steken in ING, Abn-amro en alle andere
Rothschild banken, Palm Invest, Easy Life, Dubai Resorts, IceSave, Fortis of andere oplichters.
Ik ben zover dat ik mijn huis wil verkopen en mijn leven wil beëindigen, maar daarvoor moet ik eerst een
energiekeurmerk aanvragen en betalen én ook nog voldoen aan de Euthanasiewet, waarvoor ik dan weer
formulieren moet gaan aanvragen, invullen en opsturen.
Ik had eigenlijk graag een nieuwe auto willen kopen, maar dan moet ik 42,3 procent belasting betalen over
de netto-cataloguswaarde. Waarom is dat? Moet ik straf hebben? Of is dat een boete omdat ik te hard
gewerkt heb? Een auto van de zaak wordt ook al bestraft met bijtelling. En binnenkort hebben we ook nog
rekening rijden vanwege het milieu. Ik betaal ook al slurptaks en vliegtaks. Nu moet ik naar Düsseldorf of
Brussel rijden, is dat wel goed voor het milieu?
We hebben ook nog verpakkingstaks, want ook verpakkingen zijn slecht voor het milieu. Volgens mij blijven
producten juist langer vers door de verpakking en gooien we ze niet zo snel weg, want dat is pas slecht voor
het milieu. En waarom ook niet, Nederland heeft brave burgers, bijna niemand maakt bezwaar.
We hebben in Nederland voor alles een stichting, praatgroep, actiegroep, commissies van wijze mannen en
vrouwen die zich bezighouden met rapporten die uiteindelijk door niemand worden gelezen en dit alles
aangevoerd door oppersukkel Rutte en zijn vrienden die al jarenlang bezig zijn met kilometerzones,
flitspalen, spitsstroken die dicht blijven, dimlicht overdag, rookverbod in de horeca, praatgroepen voor
herintgratieproblemen, tolerantie van minderheidsgroepen, inburgeringscursussen, tekorten in de zorg en
het gedaalde libido van de dwergcavia.
Dat we jaren bezig waren met een HSL-lijn dwars door ons landschap waarbij u minstens 20 miljard boven
het budget bent gegaan, is wel goed voor het milieu??? Weet u wat slecht is voor het milieu? De
toegenomen criminaliteit en de excessen in de samenleving, ontvluchte tbs'ers en hangjongeren die hele
wijken en winkelcentra onbegaanbaar maken voor brave Nederlandse burgers die wél om hun leven geven.
Premier Rutte sponsort wel banken en verzekeraars die jarenlang casino speelden met het door ons aan
hen toevertrouwde geld en nu na al hun blunders moeten wij er nogmaals voor opdraaien om de boel
draaiende te houden en de staatschulden in te lopen. Maar als wij burgers omvallen, dan kunnen we
nergens aankloppen.
Nee, ik betaal geen belasting meer! Ik ben gewetensbezwaard geworden en ga niet langer akkoord met uw
miljoenennota's. Hierbij verklaar ik, afwachtende op het nieuwe eerlijke financieel-economische systeem niets te ondernemen tot de gehele politiek, de monarchie en de duistere aansturing is verwijderd en
verdwenen.
Hoogachtend,
[belastingplicht voor onredelijke wetten] [onoverzichtelijk wetten] [brief aan belastingdienst]

Belangrijke nieuwsfeiten die we weer niet op ons journaal te horen krijgen
februari 25, 2012By: silviavideler
1. De crisis in Griekenland kan ernstige consequenties hebben.
Zo kan de EU al het Griekse goud in beslag nemen.
http://www.goldreporter.de/geheime-vertragsdetails-gold-der-griechen-kann-beschlagnahmtwerden/gold/19381/
2. Ondertussen denkt Wolfgang Schäuble dat de Grieken meer financiële steun nodig hebben.
http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/schaeuble-haelt-noch-mehr-griechenland-hilfefuerdenkbar-22812544.bild.html
3. De stem van Rusland meldt dat de Russische regering Georgië er van verdenkt dat het land zich
inmengt in de oorlog in Zuid-Ossetië. http://german.ruvr.ru/2012_02_25/66856196/
[nieuwsfeiten]
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IGFM: Iraanse predikant kort voor terechtstelling
februari 24, 2012By: Genade.info
De haat tegen Joden en Christenen zit diep geworteld in het satanische Iraanse regime. In wezen is het haat
tegen de God van Abraham, Izaak en Jakob. Nu staat er weer iemand voor een executie vanwege zijn
geloof in Christus. Bid voor hem! Bron: E.J Bron
De vanwege “afvalligheid van het islamitische geloof” en “verbreiding
van niet-islamitische leren” in Iran ter dood veroordeelde
evangelische predikant Youcef Nadarkhani schijnt kort voor zijn
terechtstelling te staan. Volgens informatie van de “Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte” (IGFM) heeft de hoofdgevangenis
van Rasht aanwijzingen gekregen om Nadarkhani de komende
dagen te executeren.
Op haar website schrijft de organisatie:
De vanwege het ruilen van geloof in Iran ter dood veroordeelde
predikant Youcef Nadarkhani zal een van de komende dagen
terechtgesteld worden, aldus IGFM. De hoofdgevangenis van Raht, waar Nadarkhani gevangen zit, zou van
justitiële autoriteiten opdracht hebben gekregen om de spoedige uitvoering van het bevel voor te bereiden.
Nadarkhani werd op 20 december 2011 vanwege “verbreding van niet-islamitische leren” en “afvalligheid
van het islamitische geloof” tot de dood door ophanging veroordeeld. Nog op 20 december 2011 had de
rechtbank opdracht gekregen om een jaar te proberen hem terug te brengen tot de islam.
Iran lijkt zich niets aan te trekken van de internationale golf van
verontwaardiging. Ook door haar ondertekende bindende
volkenrechtelijke verdragen laten haar koud: geloofwaardige
bronnen berichten over de aanstaande executie van de predikant.
Mocht het doodvonnis daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan zou dit
“niet alleen de eerste executie met de officiële motivering
´afvalligheid van de islam´ zijn, maar een stap terug naar de duistere
Middeleeuwen”, aldus Martin Lessenthin, woordvoerder van het
bestuur van IGFM. Tot nu toe werden in Iran steeds opnieuw
mensen terechtgesteld, ook zonder executiebevel en zonder dat de
familie werd geïnformeerd. Ook de familie van predikant Youcef
Nadarkhani kreeg niet zo´n executiebevel.
Predikant Youcef Nadarkhani (geboren 1977) werd in december
2006 voor het eerst gearresteerd. De IGFM benadrukt, dat hij met
zijn overgang tot het christendom en zijn werk als predikant slechts
aanspraak heeft gemaakt van zijn recht op godsdienstvrijheid. Dit
recht heeft ook Iran bindend erkend. Op 12 oktober 2009 werd Nadarkhani opnieuw gearresteerd. Sindsdien
zit de predikant in een gevangenis van de geheime dienst in de stad Lakan.
Naast de IGFM hebben ook de CDU en het petitiecomité van het
Duitse parlement zich voor de vrijlating van Nadarkhani ingezet. Te
vrezen valt dat Youcef Nadarkhani hetzelfde barbaarse lot zal
ondergaan. Bron:
http://www.pi-news.net/2012/02/igfm-iranischer-pastor-vorhinrichtung/#more-241095
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
[Iran; executie christen] [doodstraf Iraanse predikant]
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De nieuwe prijzen van de handelsonderneming BV Nederland
februari 24, 2012By: Genade.info - Bron: Argusoog.nl
Zo knijpt de Nederlandse overheid haar burgers steeds verder uit.
Alle verhouding tussen daad en vergelding is zoek. Het gaat gewoon
om ordinaire poen, poen en nog eens poen.
Het wordt steeds gemakkelijker om een boete op te lopen. De staat
der VerNederlanden meent immers op alle mogelijke manieren haar
burgers financieel te moeten uitkleden. Dat de boetes, gelijk de
prijzen in de handel, ook jaarlijks worden verhoogd, laat zien dat het
innen van boetes eveneens deel uitmaakt van de
handelsonderneming BV Nederland. Er is echter een toenemend
aantal mensen die uit principiële overtuiging weigert nog boetes te betalen. De Nederlandse staat is een
criminele organisatie en het is bij wet verboden om criminele organisaties te financieren.
Als wij als burgers nu eens de zaken om zouden draaien en massaal de overheid aansprakelijk zouden
stellen voor bijvoorbeeld het al meer dan vijftig jaar betalen van een te hoge gasrekening, dan hoeven we de
rest van ons leven geen belastingen noch boetes meer te betalen.
Voor zover je nog wel meent die boetes te moeten betalen, kun je in onderstaande prijslijst een indicatie
krijgen wat je bij welke overtreding te wachten staat.
De nieuwe prijslijst voor het jaar 2012 is weer vastgesteld. ook bij de overheid is extra geld welkom dus kijk
uit,
U bent gewaarschuwd.!!!!!
1. geen geldig keuringsbewijs EUR 110
2. rijbewijs is verlopen EUR 110
3. het rijbewijs niet kunnen tonen EUR 150
4. het kentekenbewijs of keuringsbewijs niet kunnen tonen EUR 55
5. rijden zonder rijbewijs EUR 260
6. rijden zonder keuringsbewijs EUR 110
7. rijden terwijl het rijbewijs is ingenomen EUR 450
8. rijden terwijl het keuringsbewijs is ingenomen na deugdelijk herstel EUR 100
9. onverzekerd rijden EUR 650
10. kentekenbewijs met foutieve gegevens EUR 220
11. ondeugdelijke kentekenplaten EUR 240
Verkeersgedrag
Overtreding Boete
1. inhalen waar verboden – bord F1 EUR 250
2. overschrijding doorgetrokken streep EUR 275
3. niet rechtshouden op de weg EUR 185
4. door rood bij een verkeerslicht rijden EUR 230
5. inhalen vlak voor of op een zebrapad EUR 325
6. rechts inhalen EUR 275
7. parkeren op een invalidenparkeerplaats EUR 200
8. op de vluchtstrook stilstaan EUR 200
9. over de vluchtstrook rijden EUR 320
10. geen gebruik maken van autogordels EUR 150
11. ondeugdelijke verlichting EUR 90
12. handheld bellen EUR 350
Snelheidsovertredingen op de weg met de auto
Categorie 1. motorvoertuigen, bromfietsen, invalidenvoertuigen met motor, brommobielen, landbouwtrekkers
en motorvoertuigen met beperkte snelheid.
Categorie 2. vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen.
Binnen de bebouwde kom
Categorie 1 en 2
overschrijding tot en met4 km/h EUR 19 EUR 31
overschrijding met5 km/h EUR 24 EUR 37
overschrijding met6 km/h EUR 27 EUR 42 enz.
overschrijding van31 km/hen meer: Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele
beslissing van het Openbaar Ministerie.
Buiten de bebouwde kom op (auto)wegen: Categorie 1 2
overschrijding tot en met 4 km/h EUR 16 EUR 25
overschrijding met 5 km/h EUR 21 EUR 30
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overschrijding met 6 km/h EUR 25 EUR 34 enz.
1. geen geldig keuringsbewijs EUR 110
2. rijbewijs is verlopen EUR 110
3. het rijbewijs niet kunnen tonen EUR 150
4. het kentekenbewijs of keuringsbewijs niet kunnen tonen EUR 55
5. rijden zonder rijbewijs EUR 260
6. rijden zonder keuringsbewijs EUR 110
7. rijden terwijl het rijbewijs is ingenomen EUR 450
8. rijden terwijl het keuringsbewijs is ingenomen na deugdelijk herstel EUR 100
9. onverzekerd rijden EUR 650
10. kentekenbewijs met foutieve gegevens EUR 220
11. ondeugdelijke kentekenplaten EUR 240
Verkeersgedrag
Overtreding Boete
1. inhalen waar verboden – bord F1 EUR 250
2. overschrijding doorgetrokken streep EUR 275
3. niet rechtshouden op de weg EUR 185
4. door rood bij een verkeerslicht rijden EUR 230
5. inhalen vlak voor of op een zebrapad EUR 325
6. rechts inhalen EUR 275
7. parkeren op een invalidenparkeerplaats EUR 200
8. op de vluchtstrook stilstaan EUR 200
9. over de vluchtstrook rijden EUR 320
10. geen gebruik maken van autogordels EUR 150
11. ondeugdelijke verlichting EUR 90
12. handheld bellen EUR 350
[verkeersboetes Nederland]

Zeer vreemde ruimtebal schokt Brazilianen!
HIGH STRANGENESS: Space Ball - UFO Metal Sphere Shocks
Brazilians!
Geüpload door TheAlienProject op 24 feb 2012
In het noorden van Brazilië is een ongeïdentificeerde metalen bol
zomaar uit de lucht komen vallen. Volgens ooggetuigen is de bol
ongeveer een meter in doorsnee en weegt het gevaarte 50 kilo.
De bol kwam op woensdag naar beneden in Riacho dos Poços in de
Braziliaanse deelstaat Maranhão. Een ongelukkige boom brak de val
van het object. Er zijn verder geen gewonden gemeld, aldus lokale media.
Diep gat in achtertuin
De 46 jarige Valdir José Mendes liet de politie weten, dat de bol op enkele meters van zijn huis neerstortte
en een meter diep gat in zijn tuin achterliet. Hij dacht eerst dat een vliegtuig was neergestort of dat er een
aardbeving was geweest.
Hij werd daarna door zo’n 20 dorpsbewoners geholpen om het object uit te graven en te onderzoeken. De
bol is hol en er lijkt een soort vloeistof in te zitten.
Grote onrust
Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en al snel verschenen zo’n 2.000 mensen…
“Er was grote onrust. Sommigen waren bang dat het einde van de wereld nabij was, anderen zeiden dat het
‘buitenaards’ was, maar ik denk dat het gaat om een onderdeel van een satelliet,” zei de 25-jarige Max
Garreto Mauro uit Mata Roma.
In beslag genomen
De militaire politie heeft de ruimtebal in beslag genomen. De Braziliaanse luchtmacht zei in een verklaring,
geen wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar dit soort luchtfenomenen en dus geen uitspraken
kon doen over het incident.
In december kwam boven een afgelegen dorp in Namibië een grote metalen bal uit de lucht vallen, waarna
de verbaasde autoriteiten contact opnamen met de NASA en de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).
Bron: Rt.com
[vreemde voorwerpen; ruimtebal uit de ruimte] [heelal; voorwerpen]
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Prikbord nr 284 (leo j.j. dorrestijn)
Flapuit
De koninklijke familie heeft helaas de keerzijde moeten ervaren van de media-aandacht die hen gewoonlijk
positief ten deel valt. Persmuskieten – of moet ik zeggen: nieuwshaaien – hebben zich op het ongeluk in
Oostenrijk gestort en kunnen niet genoeg krijgen van hun eigen opwinding. Zelfs de premier werd bestookt
met allerlei onzinnige vragen. Intussen is ook een vrouwelijke flapuit geïnterviewd, die – met toestemming
van wie? – even het medische dossier belichtte over de toestand van de prins. Want ze heeft, naar verluidt
als partner van een Nederlandse chirurg, een gesprek ‘opgevangen’ waarbij zou zijn aangegeven dat zij
journaliste is. Deze luistervink heeft kennelijk nooit van de woordvoerder – meestal het hoofd van een
medisch team – gehoord, of van discretie, maar zeker niet van privacy en fatsoen. Hoewel ik er geen
voorstander van ben de pers beperkingen op te leggen, zou ik het in dit geval zeer kunnen billijken, indien
een van de prinsen zegt: ‘en nu allemaal opgesodemieterd’.
Goede doelen
Veel goede-doelenorganisaties doen zelf helemaal niets, behalve geld inzamelen en beschikbaar stellen aan
‘ontwikkelingsprojecten’, zoals een Bulgaarse jongen die van Wilde Ganzen € 50.000 kreeg. En dan hebben
we het niet over een organisatie waarvan de directeur meer dan € 200.000 verdient, integendeel. Wel valt bij
Wilde Ganzen op dat er – om 12 miljoen te kunnen ‘uitgeven’ – 26 man personeel benodigd is met een
kostenpost van ruim € 1,3 miljoen d.w.z. € 50.000 gemiddeld ! Daarnaast zijn er nog onbekende kosten die
‘direct toerekenbaar’ zijn aan de projecten, maar is alleen voor fondsenwerving wordt jaarlijks bijna € 1,5
miljoen uitgegeven (meer dan 13% van de opbrengst waaronder ook vele nalatenschappen).
Voorts zijn er € 8 miljoen belegd in effecten, waarmee ‘reserves’ ter grootte van hetzelfde bedrag worden
afgedekt. Het is maar dat u weet wat ‘goede doelen’ zijn: geldmachines.
P.S. Even erg als het SER-lid dat zijn eigen bedrijf met subsidies laat spekken en de verantwoordelijke
wethouder (GroenLinks) die van niets weet. Het gaat ook maar om een paar miljoen…
PvdA-revolutie
Niet alleen het CDA kent linkse ‘infiltranten’. Met Spekman, Samsom en Hamer als beleidsmakers, kan de
partij zich meteen opheffen en de achterban verwijzen naar de FNV, de Moslimpartij, GroenLinks en de SP.
Helaas zijn we dan nog niet van zakkenvullers en incompetente beroepsbestuurders op lager niveau af.
Want zelfs als die worden betrapt, ontmaskerd en met wachtgeld zijn vertrokken, komen ze via een
achterdeur weer aan de macht. Dus voortaan ook spandoeken tegen ‘achterdeurpolitiek’ graag.
Rekenles
Even dacht ik dat minister De Jager zij Europese collega’s rekenles zou geven. Zo van: Griekenland kan
niets meer (betaalbaar) lenen, want er wordt niet afgelost. Zelfs als we ze weer € 130 miljard geven, wordt er
nog niets terugbetaald; alleen goedkoper bijgeleend.
En ook als de banken 70% van hun vorderingen zouden weggeven, wordt die 30% nog steeds niet
terugbetaald, want de Grieken hebben dan weer bij andere of dezelfde banken geleend, omdat het land nu
eenmaal draait op ‘geleend’ geld dat NOOIT kan worden terugbetaald. Zodra de geldschieters dit doorkrijgen
gaat de rente weer omhoog, met als gevolg: toch failliet. Les: 300 miljard kwijtschelden (ook door ECB en
IMF) is niet genoeg om de Grieken te redden; hoogstens hun elite en maffia. En daarna nog eens 200
miljard erin pompen, betekent dat het land niets meer hoeft te lenen totdat… ook dit geld op is. Conclusie: de
honderden miljarden zijn helemaal geen leningen, maar giften. Niet om de Euro te redden, maar het imago
van de Brusselse kliek, met als resultaat dat het reservepotje straks helemaal leeg is en de arrogante
Grieken ons verwensen om onze krenterigheid.
P.S. Draghi (ECB), Monti (IT) en de Griekse minister van Financiën hebben alle drie via Goldman Sachs
bijgedragen aan de financiële crisis. (Belgische uitzending van 21 febr jl.)
PvdA-2
De twee ‘middenpartijen’ met hun gigantische netwerken binnen de overheidsbaantjes, hebben een
leiderschaps- en geloofwaardigheidsprobleem. Pappen-en-nathouden werkt niet meer, net als parlementaire
enquêtes. De kiezers willen eindelijk eens weten wie er schuldig zijn aan de vele puinhopen waartoe CDA en
PvdA hebben bijgedragen, en waarom daar niemand met echte hervormingen komt. En linkse economen
blijven intussen beweren dat de overheid méér geld moet uitgeven. Waarom de overheid dit moet doen (met
een groeiende staatsschuld) in plaats van de burger die zelf wil bepalen waaraan het wordt besteed, is een
raadsel. Tenzij… de ondergang van onze samenleving wordt beoogd in plaats van het Duitse financiële
herstel te imiteren.
P.S. Europa zal er nooit komen, in welke vorm dan ook, als de macht van de lidstaten niet vernietigd wordt.
François-Xavier Ortoli (voormalig voorzitter Europese Commissie)
[PVDA-revolutie]
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Nieuwe Google Privacy regels toegelicht
Vanaf 1 maart 2012 is het dan zover. Dan gaan de nieuwe privacy
voorwaarden van Google in, en Google geeft aan deze “droge kost”
vooral te lezen. En ondanks dat ze een 60 tellende pagina vol
voorwaardes hebben ingekort tot een zogenaamde pagina, het blijft
nog steeds onverstaanbare droge kost. PrivacyGuru zal toch in
simpele mensentaal uitleggen wat nu de voorwaarden zijn per 1
maart 2012 en hoe je je er voor kan behoeden.
Google verzamelt uw gegevens
Google zegt voornamelijk uw gegevens te bewaren. Dat ging in het “verleden” nog redelijk anoniem… een
account aanmaken op Gmail voor een mailaccount, en als deze ingelogd bleef dan registreerde Google wel
jouw gegevens, maar wie John Doe was, dat wisten ze niet. Wanneer u instemt met de nieuwe
voorwaarden, zal Google u expliciet om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer EN creditcard vragen (!!!).
Wil je dan ook nog eens optimaal van alle services gebruik willen maken (let wel, je creditcard gegevens
worden dus al gevraagd voor een simpel account), dan zult u ook een openbaar Google profiel moeten
aanmaken met foto en uw echte naam.
Wat logt Google dan?
Google legt eigenlijk alles vast wat u doet via het Google domein, maar er zijn een paar interessante dingen
die u toch wel moet weten. Zo zal Google het volgende loggen:

Het hardware model van uw device.

Unieke apparaat ID’s zoals uw MAC adres, IMEI nummers en andere adressen van uw device.

Mobiele netwerkgegevens: welk netwerk, wat is uw telefoonnummer, etc. Deze koppelt Google
automatisch aan uw Google account.

Zoekopdrachten via Google zoekmachines

ALLES wat u met uw telefoon doet, zoals uw telefoonnummer, welke nummers u gebeld heeft,
hoelang deze gesprekken hebben geduurd, met wie u heeft gebeld en waar en wanneer er smsjes zijn
verstuurd.

ALLES wat u met uw PC doet, zoals systeemcrashes, de activiteiten op uw PC, welke browser u
gebruikt en eventuele hardware instellingen. Zelfs alle URL’s die u bezoekt, zullen worden gelogd.

Google geeft aan dat ze, en ik quote maar “We kunnen gegevens (waaronder persoonlijke
gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op uw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag
(waaronder HTML 5) en applicatiegegevenscaches”. Een hele mond vol, maar in mijn ogen toch echt
onaanvaardbaar.

Gebruik je Google op je mobiele telefoon, dan zal Google je GPS coördinaten loggen die door je
mobiele telefoon wordt uitgezonden. Deze worden weer gekoppeld aan je account.
Zoals je ziet, gaat dit allemaal enorm ver. Eerst wordt er een persoon gecreëerd, waarbij men verplicht is
bepaalde gegevens af te staan aan een “machine”. Deze machine koppelt al deze gegevens in een
persoonlijke “file” die jouw naam bevat. Google weet waar je loopt, wanneer je surft, met wie je belt en waar
je bent. Deze gegevens zijn voor andere partijen van onschatbare waarde (denk aan overheid, politie,
justitie, reclameboeren, etc. etc.). Dat je MAC adres wordt gelogd en de gegevens op je pc worden
“bewaard”, duidt er al op dat dit een verre inbreuk op je privacy is.
Google praat zich er onderuit met:
‘We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te leveren, te
onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en onze
gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te
leveren, zoals relevantere zoekresultaten en advertenties.’
Dat is volgens hen de reden waarom Google ALLES van je wil weten. Maar de gegevens die ze opslaan zijn
nogmaals van enorme waarde voor alles en iedereen, die het niet zo nauw met je voorheeft.
Maar u heeft ook keuzes
Google geeft aan dat privacy ook voor hen belangrijk is. Hierdoor komen ze met een pakket maatregelen,
waardoor het lijkt alsof we er zelf nog wat over te zeggen hebben.
Ze geven aan dat een hoop instellingen zelf te beheren zijn via de volgende “Tools”:

Via Google Dashboard kunt u bepaalde soorten gegevens zelf controleren en beheren.

U kunt uw eigen advertentievoorkeuren beheren via Beheer.

Een Google Editor gebruiken om te bekijken en aan te passen wat mensen mogen zien van uw
profiel.

Beheren met wie u gegevens deelt.

En gegevens verwijderen uit veel Google services. Maar niet alle (!!).
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Google blijft schijnheilig doen over de te bewaren gegevens. Alsof u alles onder controle heeft. Maar ik zie
nergens waar ik al mijn MAC adressen kan verwijderen of al mijn telefoongegevens incl. gesprekken,
logfiles, IMEI nummers, etc. kan bekijken en verwijderen. En ook dat geldt voor mijn GPS coördinaten.
Ook geeft Google aan dat je je browser in kunt stellen om geen cookies te accepteren, maar profileren het
als een onverstandige keuze. PrivacyGuru zegt dan: juist wel doen!
Zo zouden ze zogenaamd niet meer de juiste taalinstellingen kunnen inladen. De echte reden erachter is dat
ze dan ongegeneerd al jouw browser bezoeken kunnen loggen, omdat je dankzij de cookies ingelogd blijft
op Google.
Is dat alles?
Alsof het al niet genoeg is… maar nee, dit is absoluut niet alles. Google heeft nog meer leuke feitjes in zijn
broekzak. Zo zal Google bijvoorbeeld bij een wijziging van uw gegevens doodleuk om een kopie van een
legitimatie vragen. Tevens zeggen ze:
‘Wanneer u onze services gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.’
Proberen? Wij moeten ons legitimeren om ook maar enigszins het idee te krijgen dat Google ons serieus
neemt, en in plaats daarvan gaan zij proberen mij toegang te verlenen tot mijn eigen persoonlijke
gegevens?? Oftewel, je moet niet gaan huilen als je er niet bij kunt, want je hebt tenslotte de voorwaarden
geaccepteerd. Zo’n vaart zal het wel niet lopen, hoor ik u nu denken…. Nou, wat dacht u van deze:
‘We kunnen verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische
inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele
wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch
zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-uptapes bevinden).’
Kijk eens aan… Google gaat meteen de strijd aan met de Europese wetgeving die binnenkort van start gaat.
Daarin staat duidelijk dat de gegevens GEEN eigendom van Google worden en waarbij je het recht hebt om
‘vergeten’ te worden. UIT ALLE BACKUPS!!! Google vindt dat ze zich niet hoeven te houden aan deze
regelgeving en beweert gewoon dat ze dat niet gaan opvolgen.
Met wie deelt Google mijn gegevens dan?
Met niemand natuurlijk…. wacht… er zijn er toch een paar waar je rekening mee moet houden. Zo kunt u
persoonlijk toestemming verlenen om al uw gegevens te delen met bedrijven, organisaties en/of andere
personen die buiten Google vallen. Met andere woorden… Google mag ten allen tijde jouw gegevens inzien
en hierop zijn producten op aanpassen. Maar, zo worden deze gegevens ook gedeeld met externe partijen,
waar u helemaal geen toestemming voor heeft gegeven. Google noemt dat “externe verwerking”. Deze
partijen verwerken schijnbaar uw gegevens voor Google. Google heeft deze mensen dus in dienst en vallen
dus onder het personeel van Google. En als u daar over klaagt, is het enige wat Google hoeft te zeggen…:
“Zij verwerken extern uw gegevens”, en daarmee is de kous af. Had je de voorwaarden maar niet moeten
accepteren…
Maar we zijn er nog niet… want verbazingwekkend wordt er nog een andere instantie genoemd, die feilloos
en onder de noemer “juridische redenen” wordt geplaatst. De overheidsinstanties! Deze mogen gewoon
lekker rondsnuffelen in de gegevens van de klanten van Google. Dus waar je hebt gelopen, met wie je hebt
gebeld en met welke pc (MAC adres) je iets op het internet hebt geplaatst. En daar heb je NIETS over te
zeggen, want volgens Google zijn dat hun gegevens en niet die van jou. En dat is nu net waar het bij mij
steekt. Want volgens mijn nieuwe toegereikte gegevens zijn alle gegevens die Google over mij in bezit heeft
eigendom van mij. En als ik ze verwijderd wil hebben, dan heeft Google daar gehoor aan te geven. Inclusief
uit alle databases en backups.
Tevens plaatst Google nog even deze regel:
De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke
schendingen.
Oftewel, als u de voorwaarden niet accepteert, dan mag Google je gewoon dwingen om deze te accepteren.
De nieuwe voorwaarden zijn hier te lezen.
Directe link en informatie om uw complete Google account te verwijderen, incl. alle services die eraan
hangen:
Voor meer info: Google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=32046
Directe verwijderlink: Google.com/accounts/DeleteAccount
Bron: Privacyguru.nl
[Google; nieuwe privacyregels]
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Noord-Korea vat Amerikaanse marine oefening op als oorlogsverklaring
De nieuwe leider van Noord Korea, Kim jong-un (in het zwart), is
slechts 28 jaar oud en zal zich mogelijk willen bewijzen.
De Noord Koreaanse Defensie Commissie (NDC) heeft verklaard
dat de geplande gezamenlijke Amerikaanse-Zuid Koreaanse marine
oefeningen Key Resolve en Foal Eagle, die vanaf morgen tot eind
april zullen worden gehouden, worden opgevat als een regelrechte
oorlogsverklaring. Dreigende taal vanuit Pyongyang is zeker de
afgelopen jaren niets nieuws. Wat de situatie echter onvoorspelbaar
maakt is het feit dat Noord Korea sinds eind 2011 een nieuwe leider
heeft, de slechts 28 jaar oude Kim Jong-un, die zijn positie mogelijk
wil verstevigen met militaire actie tegen de Zuiderburen en misschien zelfs tegen het zo gehate Amerika.
Nog een reden om deze situatie extra in de gaten te houden is ons recente artikel over 'remote viewers' die
in de toekomst zouden hebben 'gezien' hoe de Derde Wereldoorlog zal beginnen met de ontploffing van een
Noord Koreaanse kernbom.
Key Resolve is vooral een digitale commandocentrale oefening die morgen begint en duurt tot 9 maart. Foal
Eagle begint aanstaande donderdag 1 maart, duurt tot en met eind april en omvat gezamenlijke oefeningen
van lucht-, grond- en zeestrijdkrachten van de VS en Zuid Korea. 'Deze oefeningen zijn onvergeeflijke
oorlogshysterie, gezaaid door de vandalen om onze rouwperiode (het overlijden van Kim Jong-il op 17
december j.l.) te ontheiligen, en een onvergeeflijke schending van onze soevereiniteit en waardigheid,' aldus
het NDC.
'Heilige oorlog'
'Ons leger en ons volk zullen zowel in binnen- als buitenland de acties van de groep landverraders en
ophitsers voor een nieuwe oorlog verijdelen met een heilige oorlog in onze eigen stijl. Oorlogsmanoeuvres...
zijn essentie een stille oorlogsverklaring. Deze oorlogsverklaring zal gepaard gaan met een
overeenkomstige fysieke vergelding.' Hiermee lijkt Noord Korea aan te geven dat het de Amerikaanse-Zuid
Koreaanse oefeningen in ieder geval zal beantwoorden met een eigen militaire oefening.
'Nu ons de oorlog is verklaard zijn het leger en het volk vastbesloten deze tegen te gaan met onze eigen
heilige oorlog om de veiligheid van het volk en de vrede van het land te beschermen.' Vorige week dreigde
Noord Korea al met 'genadeloze vergeldingsaanvallen' als er tijdens een vijfdaagse artillerie oefening ook
maar één granaat zou vallen in de betwiste wateren van de Gele Zee. Amerika en Zuid Korea zetten de
oefening toch door, zonder dat Pyongyang daadwerkelijk actie ondernam.
Gevaarlijke situatie
De kans is dus groot dat het deze keer opnieuw bij slechts dreigementen blijft. Desondanks lijkt de situatie
gevaarlijker dan ooit tevoren, vooral omdat er aanwijzingen waren dat de opvolging van Kim Jong-il door zijn
slechts 28 jaar oude zoon niet onomstreden was. Twee weken verschenen er zelfs onbevestigde geruchten
op het internet dat Kim Jong-un bij een aanslag in de Chinese hoofdstad Beijing zou zijn vermoord (2). De
jonge leider zou zich mede hierdoor genoodzaakt kunnen zien zichzelf te bewijzen door zich deze keer met
meer dan enkel retoriek te verzetten tegen de regelmatig terugkerende Amerikaanse militaire oefeningen in
en rond het Koreaanse schiereiland.
Remote viewers: WO-3 begint met kernbom Noord-Korea
Een kleine twee weken geleden schreven we hoe door middel van de door de Amerikaanse overheid
ontwikkelde 'remote viewing' techniek in de toekomst zou kunnen worden gekeken. Volgens het voormalige
hoofd van dit geheime CIA programma, majoor Ed Dames, zagen getrainde remote viewers al in het begin
van deze eeuw dat Noord Korea een kernwapenstaat zou worden. Velen maakten dit destijds belachelijk,
zoals nu op dezelfde wijze het Iraanse kernwapenprogramma -dat met Noord Koreaanse hulp ontwikkeld
wordt- wordt gebagatelliseerd of geheel wordt ontkend. Deze critici verstomden echter toen Noord Korea in
2006 inderdaad zijn eerste atoomproef hield.
Eén van de laatste 'waargenomen' belangrijke toekomstige gebeurtenissen op onze planeet -voordat deze
door een verwoestende zonnevlam vrijwel geheel zal worden vernietigd- zou een grote (Derde
Wereld)oorlog zijn, die echter niet begint in het Midden Oosten maar met de explosie van een Noord
Koreaanse kernbom. De remote viewers -die al veel belangrijke gebeurtenissen correct hebben voorspeldzouden jaren van tevoren hebben gezien hoe de Noord Koreanen atoommijnen hebben ontwikkeld die
speciaal gericht zijn tegen Amerikaanse vliegdekschepen.
Mede gezien de nog altijd oplopende spanning rond Syrië en Iran lijken we daarom een paar hachelijke
maanden tegemoet te gaan.
Xander - (1) The Telegraph, (2) NRC
[Noord-Korea en VS; oorlogsverklaring] [WO III; begint met kernbom Noord-Korea]
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Massale dierensterfte: Mysterie groeit als meer vee sterft in de provincie Maury
MASS ANIMAL DIE-OFF: Mystery Grows As More Livestock Dies In Maury County?!
Geüpload door TheAlienProject op 24 feb 2012
Paarden sterven en nu ook vee, en onderzoekers in Maury zijn niet in staat het verlies uit te leggen, hoe of
waarom het gebeurt.
Zeven schijnbaar gezonde paarden werden vorige week dood gevonden op een boerderij in Hampshire,
Maury. De staat voerde een autopsie uit, en maakte de resultaten bekend…
"Men zei dat het niet vast te stellen was. De oorzaak van de dood kan op dit moment niet worden bepaald.
Het is een raadsel. We weten niet wat er gebeurd is", aldus onderzoeker Terry Chandler met het Sheriff's
Departement. Ook werden er twee dode koeien op een boerderij tegenover de zeven paarden aangetroffen.
Worldwide Mass Animal Deaths - 30 Oct 2011 - Geüpload door NoteworthyNews op 10 feb 2012
Posted en video: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[dierensterfte; raadsel] [raadselachtige doodsoorzaak dierensterfte]

FILOSOFIE
Een bijzondere en interessante conversatie. Een atheïstische professor in de wijsbegeerte sprak tot zijn klas
over het probleem, dat de wetenschap heeft met God, de almachtige. Hij vroeg een van zijn nieuwe
christelijke studenten om op te staan en naar voren te komen.
Professor: Ben jij een christen?
Student: Ja meneer.
Professor: Dus je gelooft in GOD ?
Student: Absoluut, meneer.
Is GOD goed ?
Student: Zeker.
Professor: Is GOD almachtig ?
Student: Ja.
Professor: Mijn broer is gestorven aan kanker terwijl hij GOD gebeden had hem te genezen.
De meesten van ons zouden anderen die ziek zijn helpen.
Maar GOD deed dat niet. Is GOD dan wel goed geweest voor hem?
Hmm? (De student was stil )
Professor: Daar heb je geen antwoord op, he? Laten we eens opnieuw beginnen,
jongeman. Is GOD goed?
Student: Ja.
Professor: Is Satan goed ?
Student: Nee.
Professor: Waar komt Satan vandaan ?
Student: Van . . . GOD .. ….
Professor: Dat is juist.
Zeg eens, is er kwaad in deze wereld?
Student: Ja.
Professor: Kwaad is overal, niet ?
En GOD heeft alles gemaakt, correct?
Student: Ja.
Professor: Wie heeft het kwaad gecreëerd ?
(Student geeft geen antwoord)
Professor: Is er ziekte? Immoraliteit? Haat? Lelijkheid?
Student: Ja, meneer.
Professor: Zeg eens, wie heeft dat allemaal geschapen?
(Student had geen antwoord)
Professor: De wetenschap zegt dat we 5 zintuigen hebben waarmee we de wereld om ons heen identificeren
en waarnemen.
Zeg eens , .. heb jij ooit GOD gezien?
Student: Nee, meneer.
Professor: Zeg eens . .. Heb jij ooit je GOD gehoord?
Student: Nee, meneer.
Professor: Heb jij ooit GOD gevoeld, aangeraakt, geroken of geproefd? Heb je ooit enige sensuele perceptie
van GOD in welke vorm dat ook gehad?
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Student: Nee, meneer. Ik ben bang van niet.
Professor: Toch geloof je nog steeds HEM?
Student: Ja.
Professor: Volgens empirische, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap dat jouw GOD niet
bestaat. Wat heb je daarop te zeggen?
Student: Niets. Ik heb slechts mijn Vertrouwen.
Professor: Ja, Vertrouwen . En dat is het probleem dat de wetenschap heeft. . . .
Student: Professor, is er zoiets als warmte?
Professor: Ja.
Student: En is er zoiets als koude?
Professor: Ja.
Student: Nee, meneer. Dat is er niet.
(Het werd erg stil in de klas nu de student de vragen stelde )
Student: Professor, je kan warmte hebben, gematigde warmte, intense warmte, zelfs hitte, gloeiend heet,
maar ook een heel klein beetje warmte. Maar we hebben niet zoiets als koude. Wanneer we 273 °C onder
nul, het absolute nulpunt bereiken, is er geen warmte meer, maar verder dan dat kunnen we niet gaan.
Er is niet zoiets als koude. Het woord beschrijft slechts de afwezigheid van warmte. We kunnen koude niet
meten. Warmte is energie. Koude is niet het tegenovergestelde van warmte, meneer, het is alleen de
afwezigheid ervan.
(Je kon een speld horen vallen)
Student: Hoe zit het met donker, Professor? Is er zoiets als donker?
Professor: Ja. Wat is de nacht anders als het niet donker is?
Student: U heeft het verkeerd, meneer. Donker is alleen de afwezigheid van iets.
Er is flauw licht, normaal licht, fel licht, flits licht, helder licht. Maar als er geen licht is dan is er niets en dat
noemen we donker, toch? Als donker zou bestaan, zouden we donker nog donkerder kunnen maken, toch?
Professor: En wat wil je daarmee zeggen, jongeman?
Student: Meneer, mijn punt is dat uw filosofische uitgangspunt onjuist is.
Professor: Onjuist? Kan je dat uitleggen?
Student: Meneer u gebruikt het uitgangspunt van dualiteit. U stelt dat er leven is dat er dood is, dat er een
goede god en een slechte god is. U beziet het concept van GOD als iets eindigs, als iets dat we kunnen
meten. Meneer, de wetenschap kan niet eens verklaren wat een gedachte is. Wij weten dat de hersenen
daarvoor elektriciteit en magnetisme gebruiken, maar het is nog nooit gezien en nog veel minder begrepen..
Wanneer u de dood beschouwt als het tegenovergestelde van leven dan gaat u eraan voorbij dat de dood
niet zelfstandig als iets kan bestaan zonder leven.. De dood is niet het tegenovergestelde van leven, maar
alleen de afwezigheid ervan.
Vertel eens, Professor, leert u uw studenten dat zij zijn geëvolueerd van een aap?
Professor: Wanneer je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, ja zeker.
Student: Heeft u ooit evolutie geobserveerd met uw eigen ogen?
(De professor schudde zijn hoofd met een glimlach terwijl hij zich begon te realiseren waar het argument
heenging)
Student: Aangezien nog nooit ook maar iemand het evolutieproces in werking heeft kunnen zien en het zelfs
niet bewezen kan worden dat het een voortgaand proces is, is het daarom niet zo. professor, dat u ons
slechts uw mening probeert te onderwijzen? Bent u niet in plaats van een professor in de wetenschap
eigenlijk een predikant?
(De klas ging even plat )
Student: Is er iemand in de klas die ooit het brein van de professor heeft gezien?
(De klas bulderde van het lachen )
Student: Is er iemand die ooit het brein van de professor heeft gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken,
geproefd?
Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus, volgens het empirisch,
testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein heeft. Met alle respect,
meneer, maar hoe kunnen we geloven dat het juist is wat u ons onderwijst?
(De klas was stil. De professor staarde de student aan, zijn gezicht ondoorgrondelijk )
Professor: Ik denk dat je daar maar op moet vertrouwen, jongeman.
Student: Dat is het meneer .. . . Exact ! band tussen de mens en GOD is vertrouwen.
Dat is alles wat de dingen in leven houdt en in beweging..
Die student was Albert Einstein.
[filosofie] [Einstein, Albert; dialoog]
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Verzet tegen zorgverzekeringswet
Johan Oldenkamp verzet zich tegen de zorgverzekeringswet, zoals
deze op 1 januari 2006 in Nederland is ingevoerd. Daarvoor heeft hij
drie hoofdredenen:
1. De zorgverzekeringswet is strijdig met hogerliggende
internationale wetgeving.
2. De zorgverzekeringswet maakt onderdeel uit van de zorgfraude.
3. De zorgverzekeringswet is bedoeld om financiële onderpanden te
beschermen.
Geschreven door Johan Oldenkamp
zaterdag, 25 februari 2012 11:33
Ik verzet me tegen de zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in Nederland is ingevoerd.
Daarvoor heb ik drie hoofdredenen:
1. De zorgverzekeringswet is strijdig met hogerliggende internationale wetgeving.
2. De zorgverzekeringswet maakt onderdeel uit van de zorgfraude.
3. De zorgverzekeringswet is bedoeld om financiële onderpanden te beschermen.
Graag licht ik deze redenen nader toe.
Hogerliggende internationale wetgeving
Middels VN-Resolutie 2649 wordt het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal
gewoonterecht, bekrachtigd. Dit betekent dat ik dus zelf mag beschikken over alle beslissingen aangaande
bijvoorbeeld mijn gezondheid. In mijn geval neem ik al vele jaren de eigen verantwoordelijkheid voor mijn
eigen gezondheid uiterst serieus. Ik zorg dus zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering
voor nodig. Ik draag daarmee zelf de volledige verantwoordelijkheid voor alle consequenties van deze
keuze. Het is mijn bewuste keuze om dat op mijn manier te doen. En op basis van VN-Resolutie 2649 heb ik
daar ook het volste recht toe. Dit betekent dat de Nederlandse zorgverzekeringswet onrechtmatig is, en dat
ik dus niet gedwongen kan worden een zorgverzekering af te sluiten.
Zorgfraude
De farmaceutische industrie heeft de overheid, de aanbieders en de opleiders in de zorgsector omgekocht.
De zaak van de zorgfraude is immens veel groter dan de bouwfraude, waarvan alleen een tipje in de
openbaarheid is gekomen. Door mij te verzetten tegen de zorgverzekeringswet beoog ik tevens deze
zorgfraude in de openbaarheid te brengen. Hieronder ga ik daar dieper op in.
Bescherming onderpanden
Een mens is niet hetzelfde als een persoon. Een mens is een wezen, terwijl een persoon een juridische
constructie is. Via de transactie van de geboorteaangifte wordt voor de pasgeboren mens een persoon
aangemaakt, die automatische eigendom wordt van de Staat, via een handtekening van de aangever. De
Staat registreert daarom dit nieuwe eigendom onder een uniek persoonsnummer. Gebaseerd op een
inschatting van toekomstige belastingafdrachten door deze persoon leent de Staat enorme geldbedragen op
de kapitaalmarkt. Als voorwaarde voor deze geldverstrekking dient de Staat echter voldoende maatregelen
te treffen om de waarde van dit onderpand zo goed als mogelijk veilig te stellen. Eén van deze maatregelen
die de Staat daartoe heeft bedacht is het verplichten om een zorgverzekering te hebben afgesloten. Andere
maatregelen zijn bijvoorbeeld het verplichten om autogordels en helmen te dragen. Hierbij gaat het dus in
eerste instantie niet om de persoonlijke veiligheid, maar om de waarborg van de gangbare levensduur van
de persoon als onderpand voor de verstrekte leningen. Door mij te verzetten tegen de verplichting om een
zorgverzekering te hebben afgesloten beoog ik tevens in de openbaarheid te brengen dat de Staat alleen
geïnteresseerd is in geld.
Scheppen van een precedent
Mijn streven is om een precedent te scheppen, waarmee de zorgverzekeringswet buiten spel komt te staan
voor alle mensen die dat willen. Omdat ik geen inkomen heb, kunnen de gebruikelijke maatregelen van
loonbeslag of korten op een uitkering niet op mij worden toegepast. Het enige wat de deurwaarder, die door
het College van Zorgverzekeringen (CvZ) op mij is afgestuurd, kan doen is het houden van een
executieverkoop van mijn inboedel. Deze executieverkoop staat gepland op vrijdagmiddag 16 maart 2012
vanaf 14:00 uur op mijn woonadres, te weten Nijenheim 1426, 3704 VG in Zeist. In een eerder artikel heb ik
opgeroepen tot een demonstratie tijdens deze executieverkoop (link). Velen hebben al te kennen gegeven
mee te zullen doen aan deze demonstratie, waarvan er bovendien video- en audio-opnames gemaakt zullen
gaan worden die wellicht zelfs rechtstreeks zullen worden uitgezonden. Op voorhand dank ik alle
medestanders in deze zaak tegen het structurele machtsmisbruik door de Staat.
Deze strijd is niet tegen mensen
Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over medemensen. Dat doe ik dan ook niet. Ik weet dat de
dienaren van de Staat menen gewoon hun werk te doen. Mijn strijd is dus niet tegen medemensen, maar
tegen de Staat. In mijn ogen is de Staat een monster dat als doel heeft alle mensen te beroven van hun
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waardigheid. Dat monster is niet alleen de Nederlandse staat, want het monster heeft vele koppen. Dit
meerkoppig monster streeft mondiale alleenheerschappij na. Dat monster leeft van geld, en daar heeft het
groeiende monster steeds meer van nodig. De bedragen die tegenwoordig worden genoemd in de pogingen
om het monster te blijven voeden gaan mijn voorstellingsvermogen inmiddels allang te boven.
Nadere toelichting op de zorgfraude
De illegale zorgverzekeringswet vormt het sluitstuk van de zorgfraude die vele malen omvangrijker en
schadelijker is voor onze samenleving dan de bouwfraude. De zaak van de zorgfraude maakt duidelijk dat
de reguliere zorg is gebaseerd op misleiding, omkoping en valsheid in geschriften. Afgezien van de vele
miljarden euro’s jaarlijkse schade als gevolg van deze zorgfraude lopen vrijwel alle zorgverzekerden ook
gezondheidschade op als gevolg van de afgenomen zorgdiensten en/of -producten.
Voor het ontstaan van de zorgfraude dienen we terug te gaan tot de jaren dertig van de vorige eeuw. In die
periode begon de infiltratie van de farmaceutische industrie in de geneeskundige faculteiten. Sindsdien
zeggen de studenten ook geheel correct dat ze medicijnen studeren. De overheid doet daarbij net alsof er
geen onderscheid zou zijn tussen geneesmiddelen en medicijnen. Dit is een zeer ernstige vorm van
misleiding. Een geneesmiddel verhelpt de oorzaak van ziekteverschijnselen, terwijl een medicijn deze
ziekteverschijnselen slechts onderdrukt. Een geneesmiddel bestaat louter uit natuurlijke stoffen, terwijl
medicijnen bestaan uit lichaamsvreemde stoffen. Een geneesmiddel bevordert de werking van het
immuunsysteem, terwijl medicijnen deze werking belemmeren en in veel gevallen zelfs ernstig aantasten. De
huidige zorg is in essentie volledig medisch van aard, want het draait allemaal om de medicijnen. Met
genezen en gezondheidsbevordering heeft dit alles volstrekt niets te maken.
In de zorg draait het dus helemaal niet om gezondheid. In de zorg draait het om geld, want de zorg dient het
monster. Aan gezondheid valt geen geld te verdienen, maar wel aan ziekte. En vanwege het onverzadigbaar
winstbejag van de zorgleveranciers wordt aan ziekte ieder jaar meer verdiend. De aantallen
ziekteverschijnselen nemen dan ook ieder jaar steeds verder toe, en worden ook steeds ernstiger. Uit de
cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek zien we een steeds snellere stijging van de zorgkosten en een
steeds hardere daling van de algehele gezondheidsbeleving. Hier is iets zeer grondig mis. Dat moge hopelijk
voor iedereen duidelijk zijn.
De cijfers liegen dus niet. Onze overheid wel. Het is al eeuwen bekend (en wellicht nog veel langer) dat het
voor een mens volstrekt ongezond is om dieren of dierlijke ‘producten’ te eten. Wie herinnert zich de
overheidscampagne ‘Melk de witte motor’ nog? Het is echter bijna even schadelijk om melk te gieten in een
verbrandingsmotor als in ons spijsverteringssysteem. Vanwege onder andere het massaal nuttigen van
voeding gemaakt van dieren of dierlijke uitscheidingen ontstaan er steeds meer ziekteverschijnselen. Daar
kan de farmacie mooi op inspelen met nieuwe, forsgeprijsde, gepattenteerde onderdrukkingsstoffen. En de
medische ‘professionals’ spelen vervolgens braaf hun volksverradersrol mee in ruil voor een onbehoorlijk
veel geld.
Om te zorgen dat deze volksverlakkerij niet bekend wordt bij het grote publiek werd er een wetje bedacht die
iedere Nederlandse persoon verplicht een farmaceutische zorgverzekering te hebben afgesloten.
Vervolgens wordt de premie voor deze verzekering ieder jaar steeds hoger, en wordt de dekking van deze
verzekering ieder jaar steeds verder uitgehold.
Ondertussen gaan de brave en gedweeë burgers gewoon door met hun sponsering van de frauduleuze
zorgaanbieders (inclusief de verzekeraars). De meeste zijn zo gehersenspoeld dat ze niet eens in de gaten
hebben hoe ze openlijk worden voorgelogen en opgelicht.
Dit kan natuurlijk niet langer. Dat is in ieder geval mijn mening. Mee eens? Help dan mee door zoveel als
mogelijk mensen te prikkelen om zelf onderzoek te gaan doen naar de zorgfraude. Bedenk daarbij dat het
niet alleen gaat om ons geld, maar vooral om onze gezondheid, en die van onze naasten.
Zeist, donderdag 23 februari 2012
Johan Oldenkamp
e-mail: Johan@Pateo.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te
kunnen zien.
Naschrift:
o Wist je dat het bijvoorbeeld in Duitsland niet verplicht is om een zorgverzekering te hebben?
o Wist je dat je voor € 45 per maand een wereldreisverzekering inclusief medische dekking kunt afsluiten?
Bron: www.Pateo.nl
[zorgverzekeringwet; verzet]
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Trix vanaf nu een beetje armer?
Het is natuurlijk heel erg om je zoon te verliezen, alhoewel klokkenluideronline
daar in dit geval een andere theorie op na houdt. Meer eigenaardigheden zijn
ook op niet complottersites gewoon te lezen.
Feit blijft dat Friso mams hielp in financiële zaken en wie kan dat nu gaan
doen?
Friso was sinds 1 april 2011 financieel directeur van URENCO en dat ik dat
kwalijk vind zal aan mij liggen.
Wat mij wel verbaast is dat Florian, de grote vriend (zeggen ze) van Friso, het
belangrijk vindt dat Trix hem vergeven heeft en dat hij slecht slaapt. Mijn god,
als ik een grote vriend zo verloor zou ik vooral graag uiting willen geven aan
mijn eigen verdriet. Kan een kwestie van smaak en tijd zijn.
Misschien een beetje veel gevraagd maar waar zijn foto’s, patiënten van de VU
mochten in eerste instantie zelfs ongevraagd 'met de billen bloot'. Afstand en
ruimte heeft de familie nodig, uh, het volk mag wel dokken en veel bloemen
sturen maar moet vooral niet lastig zijn.
Reactie
Geen foto's, geen film materiaal, niets.... wat mij toch doet denken: ligt Friso daar wel echt, of moest hij weg?
Niet dood, maar uit de picture, omdat er teveel shit omhoog aan het komen was?
Feit: ze wisten al een week lang dat de reanimatie 50 minuten duurde..... waarom pas na een week bekend
maken? En dan ineens na een week hele geschokte familie foto's bij de kliniek? Die wisten dat toch ook al
een week? Hadden ze tijd nodig?
En eerst werd met een groep geskied, daarna alleen met die Florian...
Het nieuws van de eerste uren gaf nog de meeste informatie, daarna was alles afgevlakt. Zo waren er uit het
nieuws van de eerste uren meerdere personen met Friso aan het skieën en niet alleen die Florian, er
schijnen zelfs bewakers bij geweest te zijn, zo was er ook een alarmsysteem dat Friso droeg en iemand uit
de vriendengroep had een ontvanger bij zich. Zo was Friso de enige die onder de sneeuw was bedolven en
had de reddingsoperatie niet meer dan 20 minuten geduurd.
Elke EHBO-er wordt geleerd dat je na 6 minuten hartstilstand beter niet meer kunt reanimeren vanwege het
zuurstoftekort in de hersenen en bij sterke afkoeling van het lichaam iets langer. Hier duurde alleen de
reanimatie 50 minuten. Tel daar de 20 minuten om hem te bereiken nog eens bij op en je hebt inderdaad
een lijk gevonden. Zelfs de wetenschappers stellen nu dat niets onmogelijk is....... nee, dat is het nooit,
zolang je maar gelooft, maar geloven is geen wetenschap en aannames ook niet.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/trix_vanaf_nu_een_beetje_armer
[koningshuis; gevolgen ongeval Friso] [Friso (prins) en gevolgen koningshuis]

De teloorgang van het ouderlijk gezag
maandag 27 februari 2012
Door: Gerard Driehuis
Categorie: Samenleving
Op Alternet maakt een psycholoog een rondgang onder
Amerikaanse opvoedingsdeskundigen en komt tot de vaststelling
dat er iets grondig mis is met de relatie tussen kinderen en hun
ouders in de VS (alleen daar?)
Veel pedagogen en onderwijsgevenden stellen vast dat ouders
geen gezag meer uitoefenen over hun kinderen. Allereerst omdat ze
daarvoor veel te weinig contact hebben met de kids, maar daarnaast ook omdat ze zich geen raad weten.
De ouders zijn eerder bang voor de kinderen dan andersom. En dan is er het onbegrijpelijke van de wereld
van de kinderen. Er was altijd een kloof tussen de leefwereld van kinderen en die van volwassenen, maar
die kloof wordt door ouders nu als veel groter ervaren. Ze hebben, schrijft Alternet, veelal geen flauw idee
meer wat er speelt in de hoofden en levens van hun kinderen.
In het stuk wordt de vraag gesteld hoe de wereld er uit zal zien als die slecht opgevoede kinderen volwassen
zijn geworden.
Bron: Alternet
http://www.welingelichtekringen.nl/18586-de-teloorgang-van-het-ouderlijk-gezag.html
[ouderlijk gezag; teloorgang] [opvoeding kinderen]
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Goedkope en schone superbrandstof
Sinds 2007 onderzoekt de Engelse firma Cella Energy een soort
superbrandstof die weinig tot geen koolwaterstoffen uitstoot,
milieuvriendelijk geproduceerd kan worden en getankt kan 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 je 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 net als 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 patent name 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 jij en ik.
Ik vind het de moeite om hier ruchtbaarheid aan te geven, 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: http://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. Hybride auto’s en oplaadbare elektrische wagens zijn ok… maar
wel een tussenoplossing.
Actuele brandstofprijzen
Onderstaand schema geeft de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen weer. De Gemiddelde
Landelijke Adviesprijs (GLA) is het gemiddelde van deze adviesprijzen. Wekelijks wijzigen de prijzen van de
oliemaatschappijen ongeveer drie keer.
Brandstof GLA* Verschil** BP
Euro95
Super
plus
Diesel
LPG

Esso Shell Texaco Total

1.803 0.0
1.874 0.0

1.7991.799 1.799 1.809
nvt nvt
nvt
1.869

1.809
1.879

1.499 0.0
0.900 0.2

1.4991.499 1.499 1.499
0.9150.899 0.889 0.909

1.499
0.889

Laatste update: 25-2-2012
* GLA = Gemiddelde Landelijke Adviesprijs in euro's per liter.
** Verschil t.o.v. 24-2-2012 in centen.
Nederland heeft de hoogste belastingdruk op brandstof in de
wereld. Maar liefst tweederde van de Euro95 literprijs bestaat uit
accijns, wettelijke heffing en BTW. De rest van de literprijs wordt
hoofdzakelijk bepaald door de ruwe olieprijs. De ruwe olieprijs is
onder andere afhankelijk van de productieomvang, de dollarkoers,
wereldgebeurtenissen en weersomstandigheden.
[brandstofprijzen]
Het nieuwe 2 euro muntstuk van 2012 komt er aan!!!!!!!!!!!
10 jarig bestaan van de euro: EXCLUSIEF !!!
Bron: Nulpuntenergie.net
[euro; nieuw muntstuk] [Cella; brandstof] [brandstof; revolutie]
[goedkope brandstof]
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Russen werken aan raketten met kernkop tegen asteroïden
Het scenario zat al min of meer in de film ‘Armageddon’. Maar
Russische deskundigen werken effectief aan plannen voor raketten
met kernkoppen voor het afweren of uitschakelen van asteroïden,
die met de Aarde dreigen te botsen en zo een catastrofe zouden
veroorzaken. Dat heeft directeur Vladimir Degtjar van het Makejev
Staats Raketcentrum (MSRC) gezegd.
Zo zou een klassieke Sojoez-2 raket of z’n nog grotere opvolger
Rus-M kunnen dienen om een aankomende planetoïde tot een
diameter van 700 meter af te leiden of te vernietigen.
Nucleaire explosies
Kleinere asteroïden kunnen met ontploffingen op het oppervlak worden verbrokkeld. Nabije nucleaire
explosies kunnen het traject ombuigen van grotere exemplaren. Russische wetenschappers hebben de
benodigde technologie reeds onderzocht en denken dat het project haalbaar is. Maar de regering moet met
meer geld over de brug komen om een functioneel wapen tegen asteroïden te ontwikkelen, volgens Degtjar,
geciteerd door het persbureau Interfax.
Verkenningsraket
Technici van het MRSC hebben ook al plannen ontwikkeld voor een verkenningsraket, die naar een
potentieel bedreigende asteroïde kan vliegen om zijn massa en eigenschappen vast te stellen, alvorens
raketten met een kernkop op het ding los te laten.
Bron: Hln.be
[asteroïden; bestrijding] [ruimte; gevaar]
Overheid spioneerprogramma heeft tot doel elk telefoontje, sms’je en online activiteit te controleren
Details over SMS berichten, telefoontjes, e-mails en elke website,
bezocht door het publiek, worden gearchiveerd in een poging om
het ‘terrorisme’ te bestrijden. De regering zal breedband providers,
vaste en mobiele telefoonbedrijven opdragen om informatie over u
minstens een jaar te bewaren onder een nieuw veiligheidsstelsel.
Wat wordt gezegd in de sms’jes, e-mails of telefoontjes wordt niet
bewaard, maar informatie over de afzenders, ontvangers en hun geografische verblijfplaatsen zullen wel
worden opgeslagen. Directe berichten aan gebruikers van sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter,
zo ook informatie die wordt uitgewisseld tussen de spelers in online videogames, wordt bewaard.
De informatie wordt opgeslagen door individuele bedrijven in plaats van de overheid.
RT meldde:
Volgens het spioneer initiatief, genaamd het ‘Communications Capabilities Development Programme’,
zullen de gegevens beschikbaar zijn voor de geheime diensten.
Rechtse activisten vrezen potentieel misbruik van het toezicht, evenals voor hacker bedreigingen van de
database, die de verzamelde persoonlijke gegevens opslaat.
Volgens de Sunday Times zijn ministers van plan om dit spioneer initiatief in de toespraak van de Britse
Koningin a.s. mei op te nemen.
Jim Killock, directeur van de Open Rights Group, zei: "Dit zou een systematische poging zijn om te
spioneren in al onze digitale communicatie. Geen enkele staat in de geschiedenis is in staat geweest om dit
niveau van informatie te verzamelen”, zei hij tegen de Sunday Times.
De Smartphone Apps die uw kinderen bespioneren
Smartphone applicaties worden gebruikt door de bedrijven die ze verkopen om informatie over uw kinderen
op te slaan. De applicaties kunnen informatie verzamelen van hun verblijfplaats, met wie ze praten en zelfs
hun foto's opslaan.
Kleine lettertjes in de verstrekte informatie, voordat het wordt gedownload, geeft namelijk toestemming voor
het opslaan van deze informatie. De Sunday Times onderzocht 200 apps, waarvan maar liefst 170 het recht
hebben op toegang tot bepaalde informatie opgeslagen op de smartphone.
Vorige week werd ontdekt dat de apps voor Twitter stiekem toegang kunnen krijgen tot mobiele telefoon
adresboeken.
Government Spy Programme To Monitor Every Phone Call, Text and Online Activity (february 22,
2012)
Video geüpload door Marygreeley1954 op 22 feb 2012
Bron: Pakalertpress.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[spioneerprogramma overheid] [online activiteiten; controle]
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Breaking: Friso-gate is cover-up
Door: Micha Kat op 27 februari, 2012 in Algemeen, 22 Comments
WIE ‘HAALDE FRISO UIT DE SNEEUW’? ZIJN HOMO-VRIEND FLORIAN
MOOSBRUGGER OF ‘DRIE NOORSE VRIENDEN?‘ * TELEGRAAF IN
TOTALE PANIEK SPREEKT EIGEN FRISO-BERICHTGEVING TEGEN * DIT
KOMT DAN NOG BOVEN OP DE HYSTERIE ROND KOELEWIJN, TULLEKEN
EN NRC * COVER-UP HIERMEE AANGETOOND MAAR VELE VRAGEN
BLIJVEN ZOALS: WAAROM?
NA DE ‘HELIKOPTER VAN SIRTE’ HEBBEN WE NU DE ‘LAWINE VAN LECH’
* BINNENKORT LAWINE-DEBAT IN DE KAMER MET DE MOTIE-ALBAYRAK?
De belangrijkste vraag is nu: is Friso daadwerkelijk bedolven geraakt onder de lawine of is het hele verhaal
tot in de kern een set-up en vertoeft de homo-prins thans in Bariloche, Argentinie? In dat laatste geval zou
het hele Koelewijn-incident een ‘contra-spin’ kunnen zijn met als doel het voor de buitenwereld ‘zeker te
stellen’ dat Friso in Innsbruck in coma ligt. Maar dat weten we allemaal (nog) niet. Intussen is er echter
genoeg dat we wel weten en op grond waarvan we met zekerheid kunnen stellen dat er sprake is van een
complot. Alweer.
De volgende punten komen naar voren. Is er onafhankelijk bewijs dat Friso daadwerkelijk onder de
sneeuw is gekomen en in Innsbruck in coma ligt? Een nogal sterke aanwijzing dat zulks niet het geval is
vormen de overduidelijk geënsceneerde foto’s van de koninklijke familie
die rouwend en in het zwart gekleed ‘op bezoek gaat’ bij Friso die dan
weer hevig contrasteren met de roep om ‘privacy’ en ‘met rust gelaten
te worden’.
Vergelijk deze foto met de beruchte foto van de situation room in het
Witte Huis die zou zijn gemaakt ‘op het moment dat de commando’s de
verbijfplaats van Osama Bin Laden binnenstormden en het
vermoorden’ waarvan thans vast staat dat het een fake is:
Het op theatrale wijze tonen van de ‘gewenste emoties’ op foto’s zijn
een sterke aanwijzing voor fake, a fortiori als het gaat om zeer
belangrijke mensen zoals Beatrix en Hillary Clinton die er van nature op
zijn geconditioneerd hun emoties verborgen te houden. Ten tweede:
mocht het lawine-verhaal juist zijn, wat is er dan precies gebeurd
tussen het bedolven raken van Friso en de aankomst in Innsbruck?
Waarom worden er verhalen gespind die flagrant met elkaar in strijd zijn
over wie Friso heeft ‘uitgegraven’? Dadelijk heeft Joris Demmink Friso
nog ‘met zijn blote handen’ uit de sneeuw opgegraven! Onze indruk is dat er van alles mis is met die Florian
Moosbrugger -zoals ook blijkt uit het feit dat hij nog niet is geinterviewd en nog geen verklaring heeft
afgelegd. Om een of andere reden moest het verhaal van Florian als ‘redder’ van Friso worden
‘gecorrigeerd’ en kwamen de ‘Noorse vrienden’ opdraven. Heeft dit te maken met een homo-erotische relatie
tussen Florian en Friso? Heeft Florian Friso vermoord, bijvoorbeeld uit jaloezie? Het zijn mogelijkheden.
Punt drie is: hoe precies moeten we de hele soap interpreteren met Koelewijn, Tulleken en NRC? Het is
niet onaannemelijk dat de spin-kunde inmiddels zo ver is gevorderd dat er ook ‘contra-spins’ worden bedacht
om de ‘basis-spin’ extra geloofwaardigheid te verlenen. De set-up zou dan zijn dat we in elk geval niet
hoeven te twijfelen aan het feit dat Friso in coma ligt in Innsbruck. Immers: Tulleken heeft gesproken met zijn
artsen en die hebben van alles gezegd dus moet hij wel in Innsbruck liggen. Deze hypothese wordt
geloofwaardiger bij het uitblijven van foto’s die kunnen bewijzen dat Friso inderdaad in Innsbruck ligt en niet
inmiddels met een verbouwd gezicht in de beroemde skilift zit in Bariloche die ook al geheim moest bijven:
PWA en Maxima gingen procederen tegen de fotograaf die vier foto’s van ze nam. De foto’s zijn thans niet
meer te vinden op het www. Ja mensen, als de Oranjes de ski’s onderbinden is het vuurwerk en spektakel!
De achterliggende vraag is natuurlijk naar het waarom van deze lawine-operatie. Friso moest worden
kalltgestellt, in zijn geval gebeurde dat ook letterlijk. He has been made cold, om het te beschrijven in
Baybasin-termen. Het antwoord hierop weten we niet. Maar aanwijzingen zijn er wel. Sterke aanwijzingen
die doen denken aan zijn vader Claus die werd gechanteerd -net als Demmink- met zijn homofiele en
pedofiele contacten en activiteiten. Kreeg ook Friso kinderen aangeleverd uit het Hofnarretje?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11283/breaking-friso-gate-is-cover-up
[Friso; ongeluk; cover-up]
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Friso-gate gaat richting moord
Door: Micha Kat op 27 februari, 2012
Alarmerende berichten uit duitsland: reanimatie-apparatuur in reddingshelikopter
gesaboteerd? * alle Nederlandse msm zwijgen, lees geennieuws * werd Oranje
gechanteerd net als Joris Demmink met de perversiteiten van Friso? * Er is maar
een oplossing: schop ze eruit die oranje-mafiosi * waarom komt er geen
uitgebreid recherche-onderzoek? * wie spoort Moosbrugger op, wie de
helikopterpiloot, wie de ‘Noorse vrienden’? Of worden de journalisten die dat
doen net als Micha geroyeerd door de nvj?
Voor alle moralisten.
Wat mij voor het weekend reeds was opgevallen is dat de wikipedia site van Johan Friso reeds volledig was
aangepast met verwoording van zijn “ongeluk”en zijn slechte toestand.
Blijkbaar vond de familie dat belangrijk?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Friso_van_Oranje-Nassau_van_Amsberg
Tja, Johan Friso is lid van de ‘Skull and Bones’. Schavuit van Oranje was lid van de ‘SS’. ‘Thule Society’ is
daar een onderdeel van.
Skull and Bones, http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_skullbones.htm
Huis van Oranje, de Merovingers, Maria Magdalena en Rennes le Chateau,
http://www.belfort-group.eu/forum/topic/319
[Friso (prins); onduidelijkheden ongeluk]

Overheid Wyoming bereidt zich voor op totale instorting Verenigde Staten
Slechts weinigen in de VS denken dat het ooit zover komt, maar de
staat Wyoming wil er met de oog op de zorgwekkende
ontwikkelingen in het land toch op voorbereid zijn.
Het parlement van de Amerikaanse staat Wyoming heeft tijdens een
eerste stemming een wetsvoorstel aangenomen waarin de
staatsoverheid de opdracht krijgt om zich voor te bereiden op de
totale instorting van de Verenigde Staten. Zodra dat gebeurt wil
Wyoming plannen hebben klaarliggen voor een eigen munteenheid,
een eigen leger en zelfs een eigen vliegdekschip.
De wet heet officieel de 'House Bill 85' maar wordt in de volksmond
inmiddels de 'Miller Doomsday' wet genoemd. Deze voorziet in de oprichting van een overheidstaakgroep
die plannen gaat opstellen voor het geval voedselleveranties en het energienet worden onderbroken en de
federale overheid in Washington totaal instort.
Schulden en protesten
In dat laatste geval wil Wyoming in staat zijn een eigen munteenheid in te voeren en een eigen leger te
rekruteren, compleet met luchtmacht en een vliegdekschip. Hoe de staatsparlementariërs dat voor ogen
hebben is vooralsnog onduidelijk, aangezien Wyoming aan geen enkele oceaan grenst.
De initiatiefnemer van het wetsvoorstel, afgevaardigde David Miller, ziet weliswaar geen onmiddellijk gevaar
voor de instorting van de VS, maar wijst wel naar de enorme nationale schuldenlast (officieel $ 15 biljoen,
inclusief medische- en pensioenverplichtingen zelfs $ 114,5 biljoen) en ook op het in het hele land
toenemende aantal protestbewegingen die zich verzetten tegen het beleid van de regering Obama.
'Kop in het zand steken niet gezond'
'Ik denk niet dat er vandaag iemand aanwezig is die zal zeggen dat het goed gaat met dit land en met de
wereld, want dat is duidelijk niet het geval,' verklaarde afgevaardigde Lorraine Quarberg. 'Daarom is het niet
gezond je kop in het zand te steken en te denken dat er niets ergs zal gebeuren, en dat we daarom niet
verplicht zouden zijn hier met de burgers van de staat Wyoming over te discussiëren.'
Het ministerie van Homeland Security van Wyoming zegt weliswaar een crisisbeheersingsplan te hebben,
maar dat een extreme landelijke politieke of economische instorting daar niet bij inbegrepen is. In de
afgelopen jaren hebben parlementariërs in zes Amerikaanse staten geprobeerd om een eigen munteenheid
in te voeren, tot nu toe zonder succes.
Het parlement van Wyoming moet nog twee keer over de wet stemmen voordat deze aan de Senaat van de
staat kan worden voorgelegd. Professor Jim King van de Universiteit van Wyoming acht de kans dat de
Verenigde Staten in de nabije toekomst compleet instorten overigens 'astronomisch klein'.
Xander - (1) Billings Gazette / Gaertner's Blog
[VS; totale ineenstorting; voorbereiding] [Wyoming; voorbereiding ineenstorting] [VS; 'Miller Doomsday' wet]
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Griepprik veroorzaakt slaapziekte bij 50.000 Duitsers
Door GuidoJ.
Is het nou de bedoéling dat we op sites, zoals WantToKnow, continue dóór
moeten gaan met het aantonen van het FEIT dat vaccinaties niet veilig
zijn..!! Dat de politiek, overheidsinstanties als het ware hun kop in het zand
steken om de negatieve gevolgen van vaccinaties niet te zien. Niet te willen
zien.. Nou wij gaan daar rustig mee door, met die berichtgeving. Zolang
huisartsen nog de mond wordt gesnoerd, omdat ze het wagen te twijfelen aan het nut van de batterij
vaccinaties, die mensen (in steeds grotere mate!) krijgen toegediend. Zolang gaan wij door.
Wij hopen dat jij die o.a. dit artikel weer leest, je best doet, om je mond NIET te houden. Tijdens
samenkomsten, zoals feestjes en etentjes, het onderwerp NIET uit de weg gaat, en probeert mensen
duidelijk te maken, dat vaccinaties NIET veilig zijn. Want dat is een FEIT!! Er zijn genoeg wetenschappers
die in hevige mate twijfelen aan het nut van vaccinaties. Het is de erudiete huisarts-in-ruste, Dr. Hans
Moolenburgh, die het voorbeeld is van goed onderbouwd protest tegen deze batterij van vaccinaties.
Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: “De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie
verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid.”
In het onderstaande artikel opnieuw een bewijs van het FEIT dat vaccinaties
niet deugen. Dat vaccinaties niet goed onderzocht zijn, voordat ze
MASSAAL worden toegediend. Dat het dus duidelijk is, DAT overheden van
de negatieve bijwerkingen NIETS lijken willen te weten.. Waarom niet, vraag
je je af..? Spreken we hier van een massa-doofpot in de grootte van DDT,
Softenon en/of asbest..?? Wij geloven van wel, zo simpel is het. De
manipulatieve druk van Big Pharma, áchter het goedkeuren van vaccinatiecampagnes, speelt hierbij ook nog eens een grote rol. De schandalige
miljardenwinsten die Big Pharma heeft gemaakt, na de manipulatieve
afkondiging van de WHO van een griep-pandemie.
We raden je aan te kijken en luisteren naar de rapporteur van de Europese Raad voor Gezondheidszorg, Dr.
Paul Flynn, die van deze griep-pandemie-afkondiging en vaccinatie-campagne niets heel liet. Paul Flynn:
“De wereld werd voor de gek gehouden door de dreiging van een pandemie die nooit kwam!” (hier)
Eindelijk! Eindelijk kwam er een stem uit de hogere kringen van de Europese Unie, die zich laat horen over
de ongelooflijke manipulaties van de farmaceutische industrie.Maar weet je wanneer dat was..? In
september 2010… En denk je dat er wat verandert is..? NEE. Heb je Coutinho of Osterhaus gehoord over
deze uitspraken, die toch elke wetenschapper ernstige zorgen zouden moeten baren..? NEE.
Aanleiding was dus de krankzinnige bangmakerij voor de Mexicaanse Griep, die ‘mogelijk miljoenen doden’
ging eisen.. Het was in Nederland het schandalige optreden van Dr. Ab Osterhaus, die met vette
sponsorcontracten van Big Pharma in de achterzak, in elk TV-programma die hem maar wilde hebben,
kwam vertellen dat er weleens honderden miljoenen doden zouden kunnen vallen.. En was het resultaat?
Het kostte inderdaad honderden miljoenen… EURO’s!
Auteur van het onderstaande artikel, Door Frankema, werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere
gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve
psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam. Ze heeft een passie voor healing en communicatie. In
1997 besloot ze haar kinderen niet te laten vaccineren, wat leidde tot een bobbelig pad waar veel angst /
kritiek en vraagtekens werden ontmoet. Maar bovenal was het resultaat van haar beslissing, dat ze nu twee
heel gezonde kinderen heeft! Door Frankema onderzocht eerst vaccins en later de verschillen tussen
gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, waarna ze in 2010 besloot haar opmerkelijke inzichten naar
buiten te brengen. Die zijn te vinden op haar website VaccinVrij.nl
***
Mysterieuze slaapziekte treft 50.000 Duitsers!
Link met griepprik aangetoond in Finland
x
2012 © Door Frankema / vaccinvrij.nl
x
Auteur van dit artikel: Door Frankema, initiatiefneemster van ‘Vaccin Vrij!’ (klik
voor artikel)
Afgelopen maand deed de Duitse krant ‘Die Welt’ melding van een bizarre
nieuwe ziekte met gevaarlijke gevolgen; mensen met narcolepsie vallen
onvrijwillig in slaap, in welke situatie ze zich ook bevinden. (1) Hoewel monotone
situaties een slaapaanval kunnen uitlokken gaat het in dit geval niet om de
vermoeidheid die op kan treden na een avondje uit of lagere tijd hard werken. Onbedwingbare slaperigheid
(Narcolepsie) kan 2 tot 6 keer per dag optreden en zich zelfs voordoen tijdens fysieke activiteiten die
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eenzelfde beweging herhaald uitvoeren, zoals wandelen of fietsen. Op dit moment lijden een onthutsende
50.000 Duitsers aan deze ziekte, en er bestaat nog geen doeltreffende behandeling tegen ‘slaapaanvallen’.
Wat weten we over de oorzaak?
In een Fins onderzoek, gepubliceerd op 31 januari 2011 is het verband tussen Pandemrix en narcolepsie
vastgelegd. In de winter van 2009-2010 is Pandemrix gebruikt ter voorkoming van de Mexicaanse griep. In
2010 is er in Finland een plotselinge toename waargenomen van narcolepsie onder kinderen en pubers die
dit vaccin toegediend gekregen hebben. (2)
Hoewel de gebruikelijke voorzichtigheid in acht genomen wordt en er ‘nog meer onderzoek nodig is om tot
een volledig begrip te komen van het verband tussen narcolepsie en Pandemrix, teneinde soortgelijke
bijwerkingen in de toekomst te voorkomen’ heeft het CHMP (European Medicines Agency’s Committee for
Medicinal Products for Human Use) een aanbeveling gedaan om het gebruik ervan aan banden te leggen
(3).
In een publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt melding gemaakt van een toegenomen
rapportage van gevallen van narcolepsie vanaf augustus 2010, volgend op het wijdverspreide gebruik van
vaccins tegen griep (H1N1); niet alleen in Finland maar ook in Zweden, en IJsland. In deze publicatie wordt
nog geen melding gemaakt van bv. het toegenomen aantal ziektegevallen in Duitsland, en waarschijnlijk ook
in andere delen van wereld. Inmiddels zijn verschillende onderzoekscomités bezig met het verzamelen van
data en interpreteren van gegevens.
Het verschil tussen de griepvaccins gebruikt in de winter van 2009 -2010 en ‘normale’ vaccins
Ten tijde van de ‘dreiging’ van een mondiale catastrofe in de vorm van een varkens griep, mexicaanse griep,
H1N1 griep – allemaal verschillende namen voor hetzelfde gevaar – moest er in zeer korte tijd voldoende
vaccin geproduceerd worden om te kunnen voldoen aan de enorme ‘vraag’ naar griepvaccins. Dat
betekende dat er voor de productie gebruik werd gemaakt van een ongebruikelijk adjuvants, squaleen
genaamd om het productieproces te versnellen.
Inmiddels weten we dat de hele dreiging een door o.a. de farmaceutische industrie in scene gezette farce
was. Dat de reguliere media meeliep in een berichtgeving die niets anders deed dan ongefundeerde angst
aanwakkeren. Het verhaal over H1N1 klopte niet, maar bleek desondanks geloofwaardig genoeg om hordes
mensen te ervan overtuigen dat zij – je geld of je leven – het vaccin moesten krijgen of het risico liepen hun
weigering met de dood te bekopen.
Hoewel de tegenberichten er ook waren en wij een vrij nuchter volkje zijn hebben dus toch heel veel mensen
het H1N1 vaccin – inclusief squaleen – ingespoten gekregen. En wereldwijd hebben we het over miljoenen
mensen.
1,2,3, daar gaan we dan! Gezondheidszorg of big business!?
Gemanipuleerd door de angst van haar ouders, of haar favoriete
tijdschrift ‘CosmoGirl’? Zeg het maar?!
Squaleen – een nieuwe ‘oude bekende’..
“Een nieuw aspect van de twee H1N1 vaccins die door bedrijven als
Novartis en GlaxoSmithKline ontwikkeld worden is de toevoeging
van squaleen-bevattend adjuvants om de opwekking van immuniteit
(antilichamen) te stimuleren terwijl het aantal virale antigenen
(stoffen die het lichaam triggeren tot het aanmaken van
antilichamen) dramatisch gereduceerd kan worden. Dit leidt tot een
veel snellere productie van de gewenste hoeveelheden vaccins”.
Meryl Nass, M.D. (4)
Squaleen kan gebruikt worden om de snelheid van het productieproces op te voeren; gunstig voor de
fabrikant – die het zich niet kan (of wil) permitteren om de klant te laten wachten. Wat weten we nog meer?
Squaleen is een meervoudig onverzadigde koolwaterstof (een triterpeen) en wordt in grote hoeveelheden
gevonden in de leverolie van haaien (de naam Squalidae verwijst naar een familie van haaien) (5) – een stof
die dus in de natuur en zelfs in het menselijk lichaam voorkomt. En dit wordt aangevoerd als reden dat er
geen sprake van kan zijn dat deze stof gevaarlijk zou kunnen zijn mensen.
Maar zoals we vaker in de officiële (vaccinatie)voorlichting hebben gemerkt zit er een addertje onder het
gras. Het verschil tussen gevaarlijke en ongevaarlijke squaleen zit hem in de manier waarop de stof het
lichaam binnenkomt. Het is mogelijk om squaleen te consumeren bv. in de vorm van olijfolie en in dat geval
zal je lichaam het herkennen, en heeft het een positief effect op je gezondheid. Injecteer je de squaleen dan
geeft dat een verwarrende prikkel die het lichaam aanzet om zich van de stof te ontdoen. In het laatste geval
wordt naast de geïnjecteerde ook het lichaamseigen squaleen aangevallen, wat aanleiding kan zijn tot het
ontstaan van auto-immuunaandoeningen. (4)
Squaleen als adjuvant in vaccins heeft een slechte reputatie gekregen door de vele squaleen bevattende
vaccins – met name het experimentele antrax vaccin – die de Amerikaanse troepen kregen voordat ze in
2004 naar Irak vertrokken.
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“Sinds de eerste Golf oorlog, heeft het leger in het geheim een op olie gebaseerd adjuvant genaamd
squaleen in bepaalde, voor het leger bedoelde experimentele vaccinpartijen toegevoegd. Net zoals de
laboratoriumdieren, hebben de duizenden soldaten die squaleen bevattende vaccins toegediend gekregen
hebben, belemmerende auto-immuunziekten ontwikkeld. Onafhankelijke onderzoekers hebben squaleenantilichamen aangetroffen in deze door ziekte overmande soldaten. In 2005 heeft het leger toegegeven dan
militair personeel die het Antrax vaccin gekregen heeft voordat zij naar Irak vertrokken recentelijk serieuze
ziekten ontwikkelden, inclusief geheugenverlies en chronische moeheid.” (6)
Bron: Gary Matsumo, schrijver van ‘Vaccine A – the covert Government Experiment that’s Killing Our
Soldiers and Why GI’s Are Only The First Victims’
De militaire en federale gezondheidsorganisaties in U.S.A. hebben langer tijd hun experimenten op soldaten
van het Amerikaanse leger geheim gehouden omdat bekend is dat op olie gebaseerde adjuvants grote
schade aanrichten op het immuunsysteem, veroorzaakt doordat het immuunsysteem lichaamseigen
weefsels aanvalt. Matsumoto documenteert in zijn boek hoe federale en militaire autoriteiten er regelmatig
op betrapt zijn dat zij liegen over de squaleen in vaccins die voor militairen bestemd zijn. Onder de vele
aandoeningen waarmee de militairen – allemaal gezonde jonge mannen bij vertrek – terugkwamen zaten:
rheumatoïde arthritis, chronische hoofdpijn, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, geheugenverlies,
multiple sclerose en meer. En in dermate grote aantallen dat er al snel gesproken werd van het “Gulf war
syndrome”. In plaats van, naar mijn idee, ‘vaccinatieschade’.
Professor Birgit Högl en haar collega’s van de Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk, hebben bevestigd dat
narcolepsie – een chronische neurologische aandoening veroorzaakt door het onvermogen van de hersenen
om de slaap te reguleren – waarschijnlijk een auto-immuunziekte is… Dit past in het plaatje dat vaccinaties
het auto-immuunsysteem van mensen aantasten..!
We leren van onze fouten of we herhalen ze..!
Professor Birgit Högl en haar collega’s van de Universiteit van Innsbruck, Oostenrijk,
hebben bevestigd dat narcolepsie – een chronische neurologische aandoening
veroorzaakt door het onvermogen van de hersenen om de slaap te reguleren –
waarschijnlijk een auto-immuunziekte is. (7) De vraag die bij mij opkomt is natuurlijk of
het mogelijk is dat in het geval van narcolepsie het adjuvant squaleen ook de trigger of
oorzaak zou kunnen zijn. De Finse overheid is begonnen met het compenseren van
kinderen voor de schade die veroorzaakt is door het H1N1 vaccin, en volgt 900
gerapporteerde schadegevallen. (8) En het onderzoek duurt voort.
Nieuwe geluiden uit Duitsland
Het vaccin dat in Finland gebruikt is, is ook in andere Europese landen gebruikt. (8)
Desondanks brengt het artikel in ‘Die Welt’, de enorme stijging in gevallen van narcolepsie in Duitsland niet
in verband met het H1N1 vaccinatieprogramma in 2009 en benoemt ook de in Finland bevestigde link tussen
narcolepsie en het adjuvant niet. Deze krant citeert slaapstoornisspecialist Sandra Overmann uit Keulen die
zegt dat elk zesde slachtoffer dat gediagnosticeerd wordt met narcolepsie – of ongeveer 8.300 van de
50.000 – een kind is. ‘De gemiddelde leeftijd van een narcolepsie slachtoffer is tussen de 15 en 25 jaar oud’,
zegt Overmann. (1) Tja..
Het doet me een beetje denken aan een andere ‘mysterieuze’ ziekte waar we recentelijk van horen.
Twaalfjarige meisjes worden gevaccineerd met het HPV vaccin, wat betekent dat er grote hoeveelheden van
een ander – niet minder gevaarlijk adjuvant – aluminium, ingespoten wordt. We weten dat aluminium een
stof is die beschadiging aan het zenuwstelsel veroorzaakt uit onderzoek naar de oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer en Parkinson.
En plotseling wordt er in dezelfde leeftijdsgroep een onverklaarbare toename gerapporteerd van allerlei
neurologische aandoeningen; verlammingen, stuiptrekkingen en nu zelfs een Gilles de la Tourette-achtig
ziekte met oncontroleerbare tic’s. En het volgende nieuws gaat over het onderzoek dat gaande is en dat er
nog méér onderzoek nodig is om precies te snappen wat de oorzaak hiervan kan zijn.
Is 1 + 1 geen 2 ?!
Een emotionele reactie is niet wetenschappelijk verantwoord, ik weet het, maar ik denk toch dat we ons
eigen gevoel over het inspuiten van wát dan ook – en ons gezonde verstand over de mogelijke gevolgen van
welk vaccin dan ook, een hele duidelijke stem moeten geven in het bepalen van onze keuzes. Ik heb zo
vaak gehoord dat ouders zeggen: ‘Ik had nooit gedacht dat vaccins in staat zouden zijn om vul in:
‘aandoening X’ te veroorzaken. Nooit gedacht, maar het kan. Echt!
For the Greater Good
De recentelijk uitgekomen documentaire ‘For the Greater Good’ (10) geeft een indringend beeld vanuit de
ouders die vanaf het moment van het ‘onschuldige prikje’, en het moeten leven met de consequenties van
dat ‘onschuldige prikje’. Het is veel vaker wél dan niet een totaal onverwachte en pijnlijke gebeurtenis om te
zien dat onze kinderen het slachtoffer worden van een ongeneeslijke of zeer invasieve aandoening die hun
leven op een totaal ander spoor zet – ‘toevallig’ net na vaccinatie.

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 52

Hoewel er dus tot op heden over de oorzaak van narcolepsie geen eenduidig uitsluitsel is zien we dus weer
en alarmerend bericht voorbij komen. Een onverklaarbare ziekte die een enorme vlucht genomen heeft.
Onderzoek in 2002 door de Duitse vereniging voor slaaponderzoek en slaapmedicatie, de ‘Deutschen
Gesellschaft für Schlafforschung und Schrafmedizin’, schatte het vóórkomen van narcolepsie op 2 of 3 van
de 100.000 jonge mensen onder de 18 jaar. (9)
Er zijn ongeveer 11 miljoen mensen in de leeftijd van jonger dan 14 jaar of ongeveer 16 miljoen mensen
onder de 18 jaar in Duitland. Er zouden maar ongeveer 300 mensen moeten lijden aan narcolepsie in die
leeftijdsgroep uitgaande van het in 2002 gedane onderzoek terwijl er sprake is van 30 keer zoveel mensen in
die leeftijdsgroep die de aandoening hebben. Misschien is deze slaapziekte weer een van de vele bellen die
ons proberen wakker te maken?
Bronnen:
1. http://www.welt.de/gesundheit/article13796373/Rund-50-000-Deutsche-leiden-unterSchlafanfaellen.html
2. http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352
3. European Medicines Agency press release, 21 July 2011 (pdf)
4. http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2009/07/17/Squalene-The-Swine-Flu-Vaccines-DirtyLittle-Secret-Exposed.aspx
5. Wikipedia
6. http://www.vaclib.org/docs/VaccineAflyer.htm
7. http://www.i-med.ac.at/mypoint/archiv/2011011401.xml
8. http://www.hs.fi/english/article/Hundreds+of+reports+of+harm+from+swine+flu+shots/1135264564296
9. http://www.krankenpflege-journal.com/schlaf/4228-deutschlandweite-narkolepsie-studie-hat-begonnenepidemiologische-studie-zur-assoziation-zwischen-der-impfung-gegen-die-pandemische-influenza-ah1n1vund-dem-auftreten-von-narkolepsie-.html
10. http://premium.naturalnews.tv/The_Greater_Good__NN.htm
http://www.wanttoknow.nl/overige/griepprik-veroorzaakt-slaapziekte-bij-50-000-duitsers/
[grieppril en slaapziekte] [slaapziekte; oorzaak] [vaccinaties en bijwerkingen] [narcolepsie] [squaleen]

De komst van de laatste paus Petrus Romanus in 2012 (deel 6)
Twee kandidaten die de laatste paus 'Petrus Romanus' zouden
kunnen worden: de Nigeriaanse kardinaal Francis Arinze en
kardinaal Pietro Bertone, de huidige nummer 2 van het Vaticaan.
De katholieke ziener Ronald L. Conte jr. voorspelde in 2002 correct
dat de volgende paus zich Benedictus XVI zou noemen. Volgens
Conte zal Benedictus worden opgevolgd door kardinaal Francis
Arinze en zal deze de naam Pius XIII krijgen. Deze Pius zal de
autoriteit van de Katholieke Kerk over alle christenen en alle andere
religies herbevestigen en als de laatste paus, 'Petrus Romanus', de Kerk de Grote Verdrukking in leiden.
Naast Arinze is er echter nog een andere, mogelijk nog sterkere kandidaat voor deze illustere rol: kardinaal
Tarcisio Pietro (Petrus) Bertone, op dit moment de tweede man in het Vaticaan.
Bertone -die in 2010 in opspraak kwam omdat hij het seksuele misbruik van honderden Amerikaanse
kinderen door katholieke geestelijken in de doofpot zou hebben gestopt- fungeert als de Camerlengo
('kanselier') van de huidige paus en bekleed de functies van minister van Buitenlandse Zaken van het
Vaticaan. Als 'nummer 2' zal Bertone als interim-paus fungeren als de huidige paus is afgetreden en de
kardinalen in conclaaf zijn over de verkiezing van zijn opvolger.
In 2007 schreef Bertone 'De laatste ziener van Fatima', het boek waarmee hij precies het tegenovergestelde
lijkt te hebben bereikt van wat hij wilde, namelijk het door de bekende Italiaanse journalist Antonio Socci
geschreven manuscript 'Het vierde geheim van Fatima' weerleggen. In dat manuscript beweerde Socci dat
de 'heilige stoel' informatie over het werkelijke geheim van Fatima voor het publiek achterhoudt. Deze
geheimen zouden volgens de katholieke overlevering in 1917 door Maria zijn geopenbaard aan drie
herderskinderen in het Portugese dorpje Fatima. De visioenen die deze kinderen zouden hebben gekregen
zijn officieel erkend door de Katholieke Kerk.
Explosieve info achtergehouden
Socci geloofde aanvankelijk dat het Vaticaan op 26 juni 2000 het volledige 'Derde geheim van Fatima' had
bekend gemaakt, maar begon vraagtekens bij de officiële verklaring te plaatsen toen de gezaghebbende
Italiaanse journalist Vittorio Messori, 's wereld meest vertaalde katholieke columnist, openlijk betwijfelde of
paus Benedictus nu wel écht eindelijk het volledige geheim had geopenbaard. Socci's twijfels werden
gevoed door de schrijver Solideo Paolini, die nauwgezette argumenten aanvoerde dat een deel van het door
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zuster Lucia -één van de drie Fatima kinderen- geschreven document dat de woorden van Maria zou
bevatten nog steeds werd achtergehouden, omdat het te explosieve informatie over de rol van het Vaticaan
in de eindtijd zou bevatten.
Mede omdat kardinaal Bertone, die samen met kardinaal Joseph Ratzinger -de huidige paus- in 2000 het
Vaticaanse document over het Derde Geheim had opgesteld, weigerde met hem over deze kwestie te
spreken -en dat terwijl de twee regelmatig persoonlijk contact hadden gehad- trok Socci de conclusie dat het
Vaticaan inderdaad iets zeer belangrijks geheim hield en er daarom twee versies van het Derde Geheim
moesten bestaan: één versie voor het publiek, en de ware versie, door het Vaticaan angstvallig achter slot
en grendel bewaard.
Publiek misleid met valse uitleg
Onderdeel van het misleiden van het publiek was de uitleg van een deel van het Derde Geheim door
kardinaal Angelo Sodano, slechts 5 weken vóór de officiële publicatie op 26 juni 2000. Volgens Sodano
sloeg het visioen waarin de paus over de lichamen van dode bisschoppen en priesters het Vaticaan uitvlucht
en vervolgens zelf wordt neergeschoten op paus Johannes Paulus II, die in 1981 een moordaanslag
overleefde. De paus in het visioen zou volgens Sodano dan ook slechts schijndood zijn geweest.
Velen merkten echter op dat de moordaanslag op paus Johannes Paulus in vrijwel niets op het werkelijke
visioen leek. Ten eerste laat de op 26 juni 2000 vrijgegeven tekst er geen misverstand over bestaan dat de
paus wel degelijk 'vermoord' zou worden. Ook lag op dat moment niet half Rome in puin, iets dat in het
visioen wél het geval was. Daarnaast was alleen de paus het slachtoffer en waren er nergens andere dode
geestelijken te betreuren. Dat komt omdat er maar één schutter was, en niet, zoals in het visioen, een hele
groep soldaten. Tevens ging de paus daarna niet een berg (of heuvel) op om bij een kruis neer te knielen.
'Grote afval begint aan de top'
Nog krachtiger bewijs zijn mogelijk de woorden van de paus zélf. In 1984 schreef Ratzinger, die toen nog
kardinaal was en het hele Derde Geheim had gelezen, dat het visioen spreekt over gevaren die zowel het
geloof als het leven van de christenen zullen bedreigen en zelfs (het leven) van de hele wereld, en dat dit
'het begin van de eindtijd' zoals deze in de Bijbel wordt omschreven zou markeren. Dat was zeker niet het
geval na de moordaanslag op paus Johannes Paulus in 1981.
Dan is er nog de bevestiging van een aantal van de meest gerespecteerde geleerden van het Vaticaan. Na
jarenlange studie van de profetieën van Fatima concluderen zij allemaal dat deze handelen over een
wereldwijde eindtijd geloofscrisis die zal voortkomen uit de hoogste kringen in Rome. Ook de
gezaghebbende kardinaal Mario Luigi Ciappi (1909-1996), die van maar liefst vijf pausen -inclusief Johannes
Paulus II- de persoonlijke theoloog was, liet er geen misverstand over bestaan dat de grote afval van het
geloof juist zal 'beginnen aan de top' van de Kerk.
'Vreselijke dingen in de Kerk'
Kardinaal Silvio Oddi onderstreepte dit in 1990 toen hij verklaarde dat het Derde Geheim handelt over
'zorgwekkende afvalligheid in het katholicisme', iets dat hij bevestigd zag in de koers van de Kerk na het
Tweede Vaticaanse Concilie. Negen jaar eerder schreef de priester Joaquin Alonso, die zuster Lucia
persoonlijk kende en gesprekken met haar had gevoerd, dat het Derde Geheim duidelijk wijst op 'ernstige
pastorale nalatigheid' door de bovenste hiërarchie van het Vaticaan en dat er daardoor vreselijke dingen in
en met de Kerk zouden gaan gebeuren.
De Jezuïet Malachi Martin was misschien wel het meest consistent in wat hij over het Derde Geheim zei en
schreef. Martin was een persoonlijke vriend van paus Johannes Paulus II en werkte nauw met hem samen
bij het bestuderen van de Dode Zeerollen. Als lid van de Vaticaanse Advies Raad en als persoonlijke
secretaris van de vermaarde Jezuïtische kardinaal Augustin Bea had Martin toegang tot de grootste
geheimen van het Vaticaan, inclusief het Derde Geheim van Fatima. Volgens Martin bevat deze profetie een
plan om tijdens 'het laatste conclaaf' de gevreesde 'Valse Profeet' (Petrus Romanus) op de troon te brengen.
'Smerige alliantie met dienaren van Satan'
Voordat hij waarschijnlijk vanwege zijn voornemen dit plan in de openbaarheid te brengen werd vermoord,
had hij in (radio en tijdschrift) interviews meerdere malen bevestigd dat er een grote groep hoge Vaticaanse
geestelijken bestaat die in werkelijkheid 'dienaren van Satan' zijn. Volgens Martin werken zij samen met
andere dienaren van Satan in allerlei wereldse organisaties, en hebben zij als gezamenlijk doel het
katholicisme van de Kerk te vernietigen en de Kerk om te vormen tot een 'stabiliserende factor' in alle
planetaire aangelegenheden. 'Dit is een alliantie, een smerige, vuile alliantie...' aldus Martin.
Wordt vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update (part 8), (2) Raiders News Update (part 9)
[Vaticaan; ontwikkelingen] [Petrus II Romanus] [Fatima; derde geheim]
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Moslimrebellen Libië zetten zwarten als apen in dierentuinkooien
Amerikaanse voorganger roept opnieuw op om wereldwijd Korans en afbeeldingen van Mohammed te
verbranden
De 'vrijheid en democratie' die de NAVO in Libië bracht:
Vastgebonden zwarten worden in dierentuinkooien vernederd en
bespot door moslimrebellen.
Met dank aan onder andere de inzet van Nederlandse F-16's zette
de NAVO vorig jaar de Libische president Muammar Gadaffi af. We
berichtten al eerder dat dit zou leiden tot een extremistische
islamitische machtsovername, en niet tot de door onze politici en
media gepropageerde vrijheid en democratie. Onze parlementariërs
zouden zich eens moeten afvragen waar ze vorig jaar mee hebben
ingestemd nu er videobeelden uit Libië naar buiten zijn gekomen
waarin zwarten door moslimrebellen als apen in dierentuinkooien worden gezet en letterlijk als honden
worden toegeroepen en bespot (1).
Overigens is er weinig kans dat deze beelden ooit in het parlement zullen worden besproken, aangezien het
al jaren politiek correct is dat vrijwel al het negatieve nieuws over moslims en/of de islam wordt genegeerd
en dat iedereen die hier wel aandacht voor vraagt onmiddellijk wordt uitgemaakt voor racist.
U hoeft alleen maar naar de walgelijke beelden te kijken om te zien wie hier de echte racisten zijn. Dat dit
geen incidenten zijn blijkt ook uit de uiterst gewelddadige, ronduit krankzinnige moslimprotesten in
Afghanistan en andere landen nadat er per ongeluk een Koran was verbrand.
'Verbrand Korans en afbeeldingen Mohammed'
En herinnert u zich nog de Amerikaanse voorganger Terry Jones die in augustus 2010 opriep om Korans te
verbranden omdat het boek vol leugens zou staan en oproept tot haat tegen alles wat niet-moslim is? De
hele Westerse wereld viel over hem heen en sprak er schande van. Des te schrijnender is dat ook onze
eigen politici muisstil blijven nu de Iraanse overheid de christelijke voorganger Youcef Nadarkhani wil
ophangen omdat hij de islam de rug toe heeft gekeerd. Voor het geval deze doodstraf werkelijk uitgevoerd
wordt heeft Jones opnieuw opgeroepen om als wraak wereldwijd Korans en afbeeldingen van Mohammed te
gaan verbranden (2). 'President Hussein Obama heeft gezegd dat de islam een lange geschiedenis van
tolerantie kent,' aldus Jones. 'Maar hij is een leugenaar en een verrader. Wij eisen de onmiddellijk vrijlating
van pastor Youcef.' Het ligt in de lijn der verwachting dat Jones opnieuw aan de schandpaal zal worden
genageld omdat hij de islam heeft beledigd, maar dat de Westerse politici en media blijven zwijgen over de
vernederingen en zware vervolgingen die christenen, joden, zwarten, homoseksuelen en alle
andersdenkenden dagelijks in vrijwel heel de islamitische wereld moeten doorstaan.
U weet natuurlijk al lang wat de achterliggende reden van dit stilzwijgen (en daardoor feitelijke instemmen)
is: de macht van het hoofdzakelijk in islamitische handen bevindende zwarte goud, olie, waarvoor het
Westen keer op keer bereid is alle zogenaamde hoogstaande mensenrechtenprincipes op te offeren.
Xander - (1) YouTube, (2) YouTube
[moslims en vernederingen] [politieke correctheid]

Was de Antarctische brand een cover-up voor het uitbreken
van het dodelijke virus in het Verenigd Koninkrijk?
Twee Braziliaanse mariniers zijn om het leven gekomen door een
brand in een onderzoekscentrum op Antarctica. Circa 40 andere
wetenschappers en andere aanwezigen moesten per helikopter
worden overgebracht naar een andere faciliteit voor onderzoek van
het Zuidpoolgebied. Dat meldden Zuid-Amerikaanse media.
De brand brak uit in het gebouw waar de stroomgeneratoren staan.
Een medewerker van het onderzoeksstation raakte gewond tijdens
het incident. De Chileense minister van defensie Andres Allamand zei, dat de brand het onderzoekscentrum
'compleet heeft verwoest'. Een bron bij de Braziliaanse marine bevestigde dit. Een anonieme woordvoerder
van de marine noemde de berichten over de verwoesting van de basis echter 'ongegrond'. De woordvoerder
bedong anonimiteit omdat hij niet bevoegd was over de brand te praten.
Brazilië heeft sinds 1984 een wetenschappelijke basis in Antarctica. Een reeks andere landen doet daar ook
onderzoek… Wellicht onderzoek dat het publiek niet te weten mag komen?
Was Brazilian Antarctic Fire A Cover-Up To UK Recent Deadly Virus Out Breaks? Free To Share
Geüpload door Marygreeley1954 op 26 feb 2012 - Bron: Powned.tv
[Antarctica; brand] [ dodelijk virus en brand; relatie]
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Chemtrails en depopulatie - een insider spreekt zich uit
Dus je hebt er nog niet eerder aan gedacht dat het sproeiprogramma in
de lucht wordt beheerd door de overheid…
Ik geef je enkele tips, maar allereerst geef ik je wat informatie over
mijzelf... Ik ben een gepensioneerde overheidswetenschapper, met een
vergevorderde graad in een van de gezondheid gerelateerde
vakgebieden. Ik heb mijn echte naam niet gebruikt uit angst voor
represailles tegen mij of mijn familieleden. Ik probeer altijd mijn e-mail
communicaties om te leiden, zodat het lijkt alsof ze vanuit een andere
bron komen, meestal van een bron binnen de overheid. Soms gebruik ik de internetbronnen van de
openbare bibliotheek. Dit is nodig om mijn ware identiteit te verbergen, en degenen - die niet willen dat het
soort informatie dat ik bezit in handen valt van het publiek - te verwarren.
De puzzel compleet
Ik heb een kleine vriendenkring die de belangrijkste posities binnen onze militaire en overheidsinstanties
bekleden/bekleedden. Dit is niet het absolute top personeel, maar midden- tot hogere niveau mensen,
wetenschappers en analisten, die in omstandigheden verkeren, waarin zij kunnen zien wat de dag-tot-dagactiviteiten zijn van wat er gaande is. Zij zijn belast met de uitvoering van de details, maar nooit helemaal
ingewijd in de plannen achter het werk dat ze doen. Elk van mijn contacten is in staat geweest om me te
voorzien van een deel van de puzzel, maar apart genomen, begrijpt geen van hen het hele verhaal.
Ik zal je vertellen wat ik tot nu toe heb ontdekt. Maar ik moet toegeven dat deze informatie mij bang maakt,
omdat ik er nergens mee terecht kan. Wat moet ik doen? Mijn congreslid schrijven? Ik geloof dat dat het
tekenen van mijn eigen doodvonnis zou betekenen.
Depopulatieplan en plan tot verwildering
Deze hele chemtrail kwestie is verbonden met het plan voor het verminderen van de wereldbevolking tot
ongeveer 450-500 miljoen - te beginnen met de VS. Waarom?
De mensen in de VS zijn de enigen die de meeste kans hebben om dit te stoppen. Dat wil zeggen, als ze
hier vanaf wisten. U moet begrijpen dat de wereldelite de VS begeert om haar geografische diversiteit - en
ze zouden graag dit land terug doen keren naar haar oorspronkelijke staat, zoals die bestond voordat
Columbus hier een voet aan wal zette, maar dit keer zonder de indianen natuurlijk.
Je zult misschien al gehoord hebben hoe de verschillende nationale parken zijn aangewezen als wereld
biosfeer - dat is het plan voor heel Noord-Amerika, een gigantisch natuurpark en een speelplaats, maar dan
zonder vervelende mensen (als wij). En de mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij het uitvoeren van het
sprayen, maar ook degenen die zullen deelnemen aan de overige plannen van de elite, worden verleid tot
het geloven dat ze zullen worden gespaard, dat wil zeggen, toegestaan om te leven en te blijven op dit
continent als beheerders en verzorgers van dit grote natuurgebied. Ik begrijp dat ongeveer 150 tot 200
duizend mensen worden geschat, nodig voor het onderhoud. Maar het is waarschijnlijk dat deze mensen
geen Amerikanen zullen zijn. De elite zou niet de mogelijkheid willen riskeren van een of andere opstand,
dus de arbeiders zullen waarschijnlijk uit Europa en Azië worden aangevoerd.
Bevolkingscontrole door chemtrails en vaccins
Er zweven geruchten over het internet dat de chemtrails onderdeel zijn van een soort van geheim
programma van de overheid, om de VS te beschermen tegen toekomstige biologische aanslagen. Niets is
minder waar. Het plan is om de bevolking te controleren, zodat het bijvoorbeeld wordt weggevaagd door
influenza A (griep). De afgelopen jaren werden mensen al aangemoedigd om griepprikken te krijgen om hen
te ‘beschermen’ tijdens het griepseizoen.
Elk jaar heeft de Amerikaanse regering aangegeven, welke virusstammen
zich het meest waarschijnlijk zouden verspreiden. Ze lijken het altijd bij het
juiste eind te hebben - nietwaar? Dit griepseizoen ‘beschermde’ de regering
de mensen met een trivalent vaccin dat het A/Beijing/262/95-soort (H1N1)
en de A/Sydney/5/97-soort (H3N2) omvatte. Het bevatte ook de
B/Beijing/184/93-achtige hemagglutinine antigenen. Voor hen die niet
bekend zijn met virologie, de H en N refereren aan eiwitten aan de
buitenkant van het virus, hemagglutinine en neuraminidase, die
verantwoordelijk zijn voor het verbinden van het virus aan een gastheer cel,
en vervolgens een invasie te doen. Het publiek is heel blij met het succes
van de vaccins, tot nu toe aangeboden. Maar dat zal in de toekomst veranderen.
H1N1 dodelijker dan ooit
Onderzoekers van het US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (of USAMRIID) in Fort
Detrick, in Frederick MD, hebben het Spaanse griepvirus H1N1gereconstrueerd en aangepast, waardoor het
veel dodelijker is dan ooit tevoren. In het verleden was het verantwoordelijk voor de grieppandemie van
1918-‘19, die meer dan 20 miljoen wereldwijd doodde, en meer dan 500.000 hier in de VS.
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De griepvaccins bevatten een dood virus en beschermen het lichaam tegen die bepaalde virusstam. Maar,
de vaccins werken slecht tegen andere virusstammen, die niet in de inenting zijn inbegrepen. Op een
bepaald moment zal de vaccinvoorraad de meer dodelijke variant van de H1N1 uit 1918 in zijn levende vorm
bevatten. De meeste mensen krijgen dit vaccin gewoon gedurende hun jaarlijkse griepprik, en het vaccin zal
nog steeds de geïnactiveerde versie van de meer goedaardige vorm van H1N1 bevatten (zoals in het vaccin
van dit jaar). De aanwezigheid van het mildere element in de entstof zal de progressie vertragen van de
meer dodelijke H1N1-vorm, dus mensen zullen langzamer ziek worden - maar ze zullen uiteindelijk toch
sterven. Het duurt alleen een paar weken langer.
In de tussentijd zijn zij dragers van de dodelijke vorm van het virus, en geven het door aan iedereen,
met wie ze in contact komen! En als mensen horen dat anderen sterven door de griep, zullen ze
massaal naar hun eigen vaccinatie grijpen. En de gehele bevolking zal nog meer ontvankelijk worden
voor infecties, omdat hun longen zijn voorbehandeld om dit te kunnen garanderen.
Derhalve is de ontwikkeling van het vaccin programma en het luchtsproeien procedures om de populatie
te conditioneren en te verminderen. Het doel van de chemicaliën in de chemtrails is om de virale
ontwikkeling te helpen versmelten met de longcellen, waardoor gemakkelijkere penetratie en infectie
mogelijk is. Maar hoe zit het met die paar mensen die niet bezwijken door de griep? Waarschijnlijk zullen er
altijd mensen zijn die overleven - delen van de bevolking die ofwel niet werden bereikt of op de een of
andere manier (en dit is minder waarschijnlijk) resistent zijn tegen de dodelijke H1N1-stam. Op dit punt moet
je ook niet vergeten dat onze militairen zijn ingeënt tegen een verscheidenheid aan pathogenen, waaronder
de antrax bacil.
Land terugbrengen in oorspronkelijke paradijselijke staat
En denk eens even hieraan... Waarom denk je dat agentschappen als Fish and Wildlife zo enthousiast zijn
om wolven en andere soorten dieren opnieuw in gebieden van het land te introduceren, gebieden die deze
dieren generaties lang niet meer gezien hebben?
Het is allemaal onderdeel van het plan om dit land weer - in de ogen van de elite - in haar vroegere
paradijselijke staat te hebben, met wilde dieren vrij rondzwervend over de onbewoonde vlakten en in de
bossen. Toegegeven, het neemt enige tijd in beslag om de plaats schoon te maken en om misschien veel
kleine steden te vernietigen, die anders zouden kunnen worden beschouwd als een plaag voor het
landschap. Maar voor de mondiale elite zal het slechts een kleine prijs betekenen voor hun plezier.
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[chemtrails en depopulatie] [depopulatie chemtrails] [Bevolkingscontrole door chemtrails en vaccins] [H1N1]

Nieuwe site toont Lam Gods in 100 miljard pixels
Door: redactie 24/02/12
Dankzij een nieuwe website over het altaarstuk "De Aanbidding van
het Lam Gods" van Hubert en Jan Van Eyck is het mogelijk om
vanuit je luie zetel in te zoomen op elke centimeter van het
wereldvermaarde kunstwerk uit 1432.
Voor het eerst kan er ook een kijkje worden genomen onder het
verfoppervlak. De website zelf telt 100 miljard pixels.
Het altaarstuk werd professioneel in extreem hoge resolutie gefotografeerd, zowel onder gewoon licht als
onder infrarood. Daarna werden de foto's digitaal geassembleerd om gedetailleerde beelden te bekomen die
het mogelijk maken het veelluik microscopisch te bestuderen.
De opnames zijn nu beschikbaar op een interactieve website, "Closer to Van Eyck, Rediscovering the Ghent
Altarpiece", op http://closertovaneyck.kikirpa.be. Voor het eerst kunnen wetenschappers, conservatoren en
kunstliefhebbers aan de hand van infrarood reflectogrammen (IRR) en röntgenbeelden onder het
verfoppervlak kijken. Daarnaast biedt de gebruiksvriendelijke site zij-aan-zij vergelijkingen van eenzelfde
paneel aan en kan iedereen elk detail bestuderen. Zelfs de wijze waarop Van Eyck een gotisch raam van de
Vijdkapel laat reflecteren in de edelsteen op de borstspeld van een van de zingende engelen is te bekijken.
Gecoördineerd door professor in de kunstgeschiedenis Ron Spronk is de website een samenwerkingsproject
van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), Lukasweb en de Vrije Universiteit Brussel. Het
werd gefinancierd door de Getty Foundation met steun van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). (belga/mvdb)
http://closertovaneyck.kikirpa.be
[kunst; schilderijen; Lam Gods] [Eyck, gebr. Van; Lam Gods]
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Microkrediet - Macrocrimineel?
Fré Morel
Oranje betrokkenheid bij het misleidende charitatieve microkrediet?
In 1976 stichtte de Bengalese econoom Muhammad
Grameen Bankgebouw in
Yunus de Grameen Bank, een bank speciaal bedoeld
Dhaka
voor de allerarmste inwoners van Bangladesh. Met een
lening van $ 50 werden de paupers in Bangladesh in de gelegenheid gesteld om zich uit
armoe en ellende omhoog te werken en voor zichzelf en hun naasten een goed bestaan
op te bouwen. Arme - bezitloze - sloebers werden ondernemers in de dop, hadden geld
voor een koe, granen en naaimachines en zetten telefoonwinkels op. In dertig jaar tijd
groeide de Grameen Bank uit tot een Wereldbank van de armen en bestrijder van honger en ellende. In mei
2006 hadden wereldwijd maar liefst 6.6 miljoen mensen een lening uitstaan bij deze instelling en liepen er in
alle dorpen in Bangladesh projecten die gefinancierd werden met gelden van de Grameen Bank.
Muhammad Yunus
Muhammad Yunus leek een gat in de markt te hebben gevonden, een visionair die mogelijkheden zag in een
markt waar andere bankiers geen brood in zagen. Het leverde deze uitvinder van het microkrediet in 2006
de Nobelprijs van de Vrede op en dat niet alleen. Yunus lijkt te grossieren in onderscheidingen voor zijn
ontwikkelingswerk. In totaal kreeg hij meer dan zestig prijzen en universiteiten over de hele wereld eerden
hem met doctoraten. Hij verzamelde er tot nog toe zevenentwintig.
De uitvinding van het
Máxima en Yunus
microkrediet is overigens niet
zo nieuw, de moeder van de Amerikaanse president Barack Hoessein
Obama (Stanley Ann Dunham) werkte reeds voor de Ford-Foundation
dat al vér voor de 'ontdekking' door Yunus de verstrekking van
microkredieten regelde. Uit handen van de Nederlandse prinses Máxima
ontving Yunus op 13 mei 2006 de Freedom from Want Award. In haar
speech roemde Máxima Yunus - zelf een groot voorstandster van de
microkredietformule: 'a visionary who lifted the poorest people of his country to new horizons of hope, a
revolutionary who took the creative energy of capitalism and combined it with the moral obligations of social
responsibility; a teacher and a leader who has inspired followers in countless places to understand that trust
and solidarity are collateral assets of the poor'.
Ronkend rollende bewieroking voor deze vleesgeworden weldoener
Yunus zelf ziet zich in de eerste plaats als
Muhammad Yunus
zakenman pur-sang en allerminst als filantroop. Uit
principe geeft hij bedelaars geen cent en houdt hij nauwgezet vast aan het
terugbetalen van de uitgezette kredieten inclusief de hoge rentes. Ook de Bengalese
Analist Dr Sudhirendar Sharma uit New Delhi laat een heel kritisch geluid horen, en
hij staat daarin niet alleen: 'The effect of the Grameen strategy has not been to
reduce poverty but only to create a debt trap for borrowers, who are being charged
very high rates of interest relative to conventional banks. The oft-repeated stories of
how microcredit has helped a rural woman buy a buffalo, or how a poor woman now
owns a telephone kiosk, cannot be replicated in meaningful numbers. Conversely, at
the cost of the poor, a large number of NGOs have benefited; banks have found a
convenient route to increased lendings; and corporations have got a growing
consumer market to target.'
Het sprookje van de Grameen Bank begint steeds meer de trekken te krijgen van een horrorverhaal. Zo
komen individuele cliënten niet in aanmerking voor een krediet, deze worden in hoofdzaak verstrekt aan een
collectief - 'solidariteitsgroepen' - van vijf personen of meer en is er een uitgesproken voorkeur voor het
lenen aan vrouwen, zogenaamd om de 'emancipatie' te bevorderen. Het heeft er echter alle schijn van dat
de 30-jaar(!) lopende leningen bedoeld zijn om de bezitloze - maar tot dan toe nog schuldloze - vrouwen om
te vormen tot een nieuw soort 'renteslaven'. 'As women are the primary targets of the micro-credit campaign,
they alone find themselves in the debt-trap.'
De 16 geboden
De 'solidariteitsgroepen' van vrouwen zijn als zodanig verantwoordelijk voor de lening en - heel bijzonder inbreng van eigen geld is niet gewenst. De groep verplicht zich de '16 geboden' (The 16 Decisions) van de
Grameen Bank te eerbiedigen, verplichtingen die uit een programma afkomstig lijken te zijn uit ver vervlogen
tijden. Verwantschap aan de Stalinistische en Nazistische Plan-economie is duidelijk herkenbaar.
In deze '16 geboden' wordt onder andere bepaald dat de kredietnemer gedisciplineerd en hard moet werken,
reguleert het de bevolkingsgroei en de productieverhoging en stelt het groepsbelang boven dat van de
individuele kredietnemer.
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We shall follow and advance the four principles of Grameen Bank - Discipline, Unity, Courage and
Hard work – in all walks of our lives.
 We shall grow vegetables all the year round. We shall eat plenty of them and sell the surplus.
 During the plantation seasons, we shall plant as many seedlings as possible.
 We shall plan to keep our families small. We shall minimize our expenditures. We shall look after our
health.
 We shall collectively undertake bigger investments for higher incomes.
 We shall always be ready to help each other. If anyone is in difficulty, we shall all help him or her.
 If we come to know of any breach of discipline in any centre, we shall all go there and help restore
discipline.
 We shall take part in all social activities collectively.
Anders dan andere banken is de Grameen bank niet verplicht om haar jaarcijfers ter controle voor te leggen
en is ze vrijgesteld voor het betalen van belasting. Ze verstrekt niet alleen grote aantallen microkredieten
maar - ongecontroleerd - ook zeer grote leningen aan regimes van verschillende landen. Bij deugdelijke
controle zou duidelijk worden dat 25% van het verstrekte microkrediet voor consumptie gebruikt zou zijn en
dat de bank in de periode van 1985-1996 een verlies geleden zou hebben van maar liefst $ 34 miljoen.
Zonder de 'gunstige voorwaarden' en zonder enorme subsidies was deze bankinstelling al lang een zachte
financiële dood gestorven. 'If Grameen had been a market institution, it would have suffered $34 million in
losses between 1985 and 1996, or it would have had to raise its loan rates to well above 50%.'
George Soros
De Verenigde Naties, de internationale
George Soros op de cover van
liefdadigheidsinstellingen (dus de vele duizenden
Time Magazine
giften gevende goedwillende en -gelovige
wereldburgers), de Bengalese overheid en particuliere geldschieters zijn de forse
financiers van het Yunus-imperium. Bill en Belinda Gates schonken $ 1.500.000
een bedrag dat vele malen werd overtroffen door de giften van de AmerikaansHongaarse miljardair George Soros die in 2006 circa $ 12 miljoen schonk aan
allerlei verschillende Grameen 'Spinoffs', inclusief giften om de activiteiten van de
Grameen Bank te globaliseren.
De Amerikaans-Hongaarse beursspeculant Soros verrijkte zich in 1992 ten koste
van de Engelse belastingbetaler op ongekende wijze. Op 'Zwarte Woensdag'
maakte hij meer dan 1 miljard dollar winst door devaluatie van de Engelse pond.
Soros raakte - zoals hij zelf zegt - geïnspireerd door de 'open society' gedachte
van wetenschapsfilosoof Karl Popper. Op het moment dat Soros van zichzelf vond dat hij 'meer geld had dan
hij nodig had' besloot hij om via zijn 'Open Society Institute' - waarvan Mabel Wisse Smit directeur was - de
politieke ontwikkeling in 60 landen in het Midden Oosten, Centraal Azië, Oost Europa, (Zuid-)Afrika en
Latijns Amerika te beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn de 'Oranje Revolutie' in de
Oekraïne en de 'Rozen Revolutie' in Georgië die beide door Soros werden gefinancierd,
daarmee strijdend tegen ideologieën en politieke systemen die door hem als vijanden van
zijn aards paradijs beschouwd worden. Speculanten als George Soros kunnen
beschouwd worden als financiële grootheden die door grootschalige speculatie achter de
schermen verantwoordelijk zijn voor de destabilisatie van de economieën van (niet alleen)
ontwikkelings-landen met menselijke ellende, armoede, honger, oorlog en genocide als
gevolg. Soros kwam door zijn politiek-economische intriges met regelmaat in conflict met
regimes van de getroffen landen. Zo werd Soros in 1997 door de Maleisische premier
Mohammed Mahathir persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de Aziëcrisis. In de
publieke opinie wordt - beter nog - láát hij zich portretteren als een vleesgeworden heilige,
een persoonlijk betrokken en onbaatzuchtig filantroop die overstroomt van mensenliefde,
redder in nood van armen, gevangenen, zieken en stervenden, en net als Muhammad
Yunus volgehangen met eredoctoraten en onderscheidingen uit alle werelddelen.
Prinses Mabel
Binnen de 'Open Society Institute' (OSI) speelt Mabel Wisse Smit een
Mabel Wisse-Smit
belangrijke rol. Mabel is op zijn minst een 'interessante' vrouw te noemen,
één die in speciale kringen verkeert. In 2004 trad ze in het huwelijk met prins Johan Friso - na kroonprins
Willem Alexander en zijn kinderen in rechte lijn de eerstvolgende troonopvolger. Mabel liep onder andere
stage bij de Shell in Maleisië, de ABN-Amro in Barcelona en de Verenigde Naties in New York. Eind jaren
tachtig van de vorige eeuw had zij een later zo spraakmakende 'meer dan een oppervlakkige relatie' met de
in juni 1991 vermoorde Amsterdamse topcrimineel en 'koning van de onderwereld' Klaas Bruinsma. Niet veel
later, in het begin van de de jaren negentig was ze betrokken bij 'bijzondere verbindingen' met Muhamed
Sacirbey, een van miljoenendiefstal verdachte Bosnische oud-politicus en beschermeling van Alija
Izetbegoviç, de voormalig president van Bosnië. Rond die tijd raakte 'Mabel van Oranje' betrokken bij de
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'Open Society Institute' van George Soros. Op 29-jarige leeftijd werd zij door Soros benoemd tot Europees
directeur van de OSI, 'een organisatie die zich inzet voor democratisering, mensenrechten, onderwijs en vrije
media', zoals deze organisatie door haar zelf is omschreven.
Soros is en blijft een boeiende persoonlijkheid, wat maar eens te meer blijkt uit zijn verrassende uitspraken.
Zo schreef hij in 1997 in het januarinummer van de 'Atlantic Monthly' dat:
'...de ongeremde intensivering van het laissez-faire kapitalisme en de verspreiding van marktideeën in alle
sectoren van het leven onze open en democratische samenleving in gevaar brengen. De wereldwijde
zegetocht van democratie en markt zal een 'tijdelijk fenomeen' blijken te zijn, omdat de financiële markten
die eraan ten grondslag liggen van nature instabiel zijn. Instortingen zijn onvermijdelijk, en kunnen zelfs
leiden tot de vestiging van een totalitair regime.'
In feite vertelt hij niets nieuws. De door hem zo bewonderde wetenschapsfilosoof Karl Popper schreef ooit:
'Jeder Versuch, das Paradies auf Erden zu installieren, produziert die Hölle'. Daarnaast waarschuwde hij ook
voor 'wereldverbeteraars', individuen als Soros en Yunos, die volgens Popper andere voorstellingen en
definities van het paradijs hebben en dit willen en zullen doordrukken ten koste van anderen.
Grameen Bank filantropisch en medemenselijk? No Way!
Met elke - door de wereldburgers met oprechte bedoelingen geschonken - Euro wordt de strop om de nek
van een arme medemens gelegd die steeds strakker getrokken wordt. Niet voor niets is het aantal
zelfmoorden onder Bengalese vrouwen explosief gestegen. 'At the cost of the poor in Bangladesh, Grameen
has grown to sky-scraping heights.'
Wereldwijd komt deze manier van 'Maatschappelijk Bewust Investeren' steeds meer trek. Een vorm van
'ontwikkelingshulp' over de ruggen van de minvermogenden, een nieuwe vorm van economische uitbuiting
met nagenoeg gegarandeerde renteopbrengsten tot een schandalige hoogte van 40%! De Weense
vermogensbeheergroep VPM wil tot 2010 zelfs een vermogen van € 1 miljard in deze lucratieve en valse
vorm van uitbuiting investeren. In een door het aan de Universiteit van Duisburg verbonden 'Institute of East
Asian Studies' verricht onderzoek naar het 'fenomeen' microkrediet wordt geconcludeerd dat de
gesuggereerde resultaten niet bereikt worden. Integendeel: zij komt tot de conclusie dat het concept van
'Microfinanciering' bedoeld is voor de grote beleggers om over de ruggen van de armen in deze wereld
nieuwe markten te creëren waarin zij op weinig risicovolle wijze geld kunnen investeren tegen een
onfatsoenlijk hoog rendement!
Thorsten Niles van het 'Institute of East Asian Studies' omschrijft het als volgt: 'De vrouwen lenen het geld
van een microkredietgever om daarmee een eerdere microkredietgever te betalen en dat gaat zo eindeloos
door.' Ook Khorshed Alam van de 'Organisation Alternative Movement for Resources and Freedom in
Bangladesh' is heel duidelijk over het 'wonderwapen' van de vleesgeworden engel en Nobelprijsdrager
Yunus: 'De microkredieten van de Grameenbank zijn niets anders dan een schulden-val'
http://www.prorepublica.org/artikel.aspx?a=microkrediet_macrocrimineel&t=Micro+krediet+macro+crimineel
[microkrediet en koninklijk huis] [Grameen Bank en microkrediet; 16 geboden] [Soros, George en
sponsoring] [Mabel (prinses) en Soros]

Vrijgekomen FBI-files bevestigen: “Aliens zijn op aarde geland”
Pas vrijgegeven documenten van het FBI zouden bevestigen wat
samenzweringstheorieën al jarenlang stellen: dat vliegende schotels
bemand door aliens op de Aarde gecrasht zijn. De documenten, die
jarenlang topgeheim zijn gebleven, lijken de theorie te staven dat
buitenaardse wezens in het Amerikaanse stadje Roswell zijn geland en
daarna naar een legerbasis zijn overgebracht. Drie cirkelvormige
ruimtetuigen, met aan boord telkens drie aliens van ongeveer een
meter groot, crashten, zo beweerde een FBI-agent in 1950.
Bewijzen?
Volgens UFO-’experts’ kunnen de documenten bewijzen dat aliens en
UFO’s geen verzinsels zijn. FBI-agent Guy Hottel onthulde ‘de ontdekking’ in 1950 aan zijn directeur. Hottel
had zijn informatie van een inspecteur van de Amerikaanse luchtmacht. “Drie zogenaamde vliegende
schotels zijn aangetroffen in New Mexico. Ze worden omschreven als cirkelvormig, bol in het midden, met
een diameter van ongeveer 15 meter. Elke schotel was bemand door drie lichamen met menselijke vormen,
echter ze waren slechts een meter groot, gekleed in een verfijnde metaalachtige stof. Elk lichaam droeg een
pak zoals testpiloten dragen”. In de documenten is de naam van de inspecteur die deze onthullingen
tegenover Hottel deed geschrapt, er is evenmin melding gemaakt van de datum van de ‘ontdekking’.
Lees meer: HLN
[aliens; landing op aarde] [FBI documenten en aliens]
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Hoeveel is een biljoen
Geplaatst door: Ad Broere
De staatsschuld van de Verenigde Staten is meer dan 15 biljoen dollars
(trillion in V.S. Engels, een miljard is a billion) en dat is meer dan 106%
van de waarde van alles wat dat land in een jaar produceert aan
goederen en diensten, het GDP. De staatsschuld van Japan bedraagt
meer dan 14 biljoen dollars en dat is 228% van het GDP van dat land. Op
de derde, vierde en vijfde plaats komen achtereenvolgens Duitsland, Italië
en Frankrijk met een staatsschuld van respectievelijk 2,6 biljoen, 2,5 biljoen en 2,2 biljoen dollars. Veel
minder dan de schuld van de V.S. en Japan. Ten opzichte van het GDP 'scoren' de drie als volgt: Duitsland
81%, Italië 119% en Frankrijk 84,6%. Duitsland heeft van de grootste economieën weliswaar een hoge
staatsschuld, maar blijft het verst onder zijn GDP en Japan staat er verreweg het slechtst voor.
Getallen als een miljard, biljoen, triljoen zijn zo moeilijk voorstelbaar, dat de meeste mensen afhaken. De
website demonocracy.info (onwetendheid is gelukzaligheid, de werkelijkheid is dat niet) heeft door middel
van grafische voorstellingen een poging ondernomen om een beeld te geven van de omvang van
gigantische hoeveelheden. Op deze webpagina van demonocracy (klik hier) worden de schulden van elf
grote economieën in beeld gebracht. De enorme omvang van de schulden van deze landen wordt hierdoor
zichtbaar. Ook komt hieruit duidelijk naar voren hoezeer de Verenigde Staten belang heeft bij het
'exporteren' van de interne financiële problemen naar andere delen van de wereld, waaronder Europa. De
staatsschuld van de V.S. groeit hard. Het land heeft zijn eigen begroting niet onder controle en int veel te
weinig belastingen om voldoende inkomsten tegenover de massieve uitgaven te kunnen stellen. Door
oninbare hypotheken te verpakken en vervolgens door te verkopen aan gretige banken, verzekeraars en
pensioenfondsen in andere landen exporteerden V.S. financiële instellingen dit interne probleem. We weten,
dat het de trigger was van de financiële crisis in 2008.
De derivatenhandel is niet verminderd na 2008 of in betere banen geleid. Integendeel het woekert als nooit
tevoren vanuit het financiële wereldcentrum Wallstreet. De risico's die uit deze diabolische handel
voortvloeien kunnen uiteindelijk terugslaan als een boemerang op hen die deze financiële producten
uitvinden, handel ermee drijven en hun gewin maken. En deze risico's zijn enorm, want de relatie van de
bedragen die in deze handel omgaan tot de werkelijke waarde is volkomen zoek. Het zal daarom geen
verwondering wekken als de uitvoering van de Dodd-Frank wet, bedoeld om het financiële stelsel te
reguleren, zeer in het nadeel van niet V.S. banken en andere landen, met name in Europa en de EU als
geheel, zal blijken te zijn. De Dodd-Frank wet telt 848 pagina's en wordt zelfs door specialisten als
onleesbaar beschouwd. Verscholen achter deze door de Amerikaanse overheid in samenspraak met
Goldman Sachs geproduceerde papierberg kan Wallstreet gewoon blijven doen waarmee men bezig was.
Sterker nog, men heeft nu een wapen in handen om met de wet in de hand de rest van de wereld de wil op
te leggen. Want de dollar is nog steeds wereldreservemunt. De V.S. zal deze preferente positie niet opgeven
en er gebruik van blijven maken zolang het in zijn macht ligt om dit te doen. Voor Europa betekent het, dat
de druk op de economieën van de Europese landen groter gaat worden als gevolg van deze enorme
dominantie van het financiële stelsel, waarin Wallstreet een centrale rol speelt. De Europese Centrale Bank,
opgericht in 1998 en het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) zijn respectievelijk worden opgezet volgens
het Amerikaanse model.
Terug naar de getallen. In het rijtje komt Griekenland als kleine economie niet voor. De overheidsschuld van
Griekenland ten opzichte van het GDP is 182%. Nog altijd minder dan dat van Japan. Dit leidt tot de simpele
vraag: Waarom staat Griekenland wel in de schijnwerpers en Japan niet? Griekenland is economisch gezien
een dwerg in vergelijking met Japan. Waarom dan al die opwinding, als een land als Japan kennelijk kan
leven met 228% schuld ten opzichte van het GDP? Dit duidt er toch op dat Wallstreet zijn pijlen heeft gericht
op de Eurolanden, in het bijzonder -op dit moment- op Griekenland?
Tot slot een contrast. De schuld van alle landen bij elkaar opgeteld is ongeveer 65 biljoen dollar. Het
vermogen van de Rothschilds wordt geschat op 500 biljoen dollar, zoals blijkt uit het onderstaande Youtube
filmpje. Waar hebben we het eigenlijk over?
Geplaatst door Ad Broere
http://www.earth-matters.nl/110/4500/politiek/hoeveel-is-een-biljoen.html
[geld; waarde biljoen] [Rothschilds; vermogen]
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Twaalf niet duurzame, onhoudbare toestanden die spoedig tot een eind zullen komen op onze
planeet
Geplaatst door: Hansjelle Dijkstra - Bron: Natural News

Gekoppelde categorieen
Duurzaam 2.0, Bouwen en wonen, Energie, Woonvormen, Land- en
tuinbouw, Milieu, Geografisch, Economie, Vrije-energie, Politiek, Vrije
energie, Blijvend actueel, Farma, Genetische manipulatie, Water,
Duurzaam in bedrijf, Dierenwelzijn, Editors choice
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.
NaturalNews.com- Door Mike Adams, the Health Ranger - Nederlandse vertaling door Hansjelle Dijkstra
Als u om u heen kijkt om te zien wat er werkelijk in onze wereld van vandaag gebeurt, verschijnt er een
patroon waar we niet onderuit kunnen: Veel van wat er gebeurt is eenvoudig onhoudbaar. Dat mag dus,
met andere woorden, zo niet doorgaan. En dit patroon moet, volgens economische en natuurkundige wetten,
wel ineenstorten.
Ik heb hier twaalf systemen bij elkaar gezet die buitengewoon onhoudbaar zijn voor onze planeet. Elk van
deze twaalf heeft het in zich om in de komende jaren op de een of andere manier in te storten of tot een eind
te komen. Ze hebben betrekking op economie, medicijnen, bevolking en milieu. Het is helaas zo dat de
instorting van één van deze twaalf situaties verwoestende consequenties zal hebben, dwars door de hele
menselijke beschaving heen. Wat gebeurt er als twee, drie of tien van deze toestanden zouden instorten?
Dit artikel houdt zich niet bezig met de gevolgen van het instorten van deze onhoudbare situaties. Er wordt
gewerkt aan artikelen voor deze website waarin daar dieper op wordt ingegaan. Dit zijn de twaalf:
1) Schuld-gebaseerd bankieren en economische systemen
Er bestaat weinig twijfel over dat ons wereldwijde bancaire systeem afstevent op een catastrofale
ineenstorting. Het is een systeem dat meer op schulden is gebaseerd dan op geldprincipes. Economische
wetten tonen aan dat het wereldwijde bijdrukken van geld en het vergroten van schulden volslagen
onhoudbaar zijn.
Dit systeem zal instorten, en als dat gebeurt zal dat op een dermate grote schaal zijn dat de economische
verwoesting wereldwijd is. Regeringen hebben dit in feite nog verergerd door oneerlijke
beleggingsmaatschappijen financiële injecties te geven. De huidige financiële crisis zal de mensheid enkele
harde lessen leren over eerlijk geld.
Als het over geld gaat, over bankieren en schulden, heeft Ron Paul* het uiteindelijk bij het rechte eind
gehad.
(* Vertaler: Ron Paul is een Amerikaanse Republikeins Afgevaardigde en voormalig presidentskandidaat
voor de Amerikaanse Republikeinse Partij (2008), en voor de Libertarische Partij (1988). Hij wordt tevens
gezien als degene die het fundament gelegd heeft voor de hedendaagse Tea Party-beweging. Meer over
Ron Paul kunt u lezen op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul )
2) Klassieke landbouw versus ‘verkracht-de-Aarde” teelt
Het huidige landbouwsysteem dat de Aarde voedt is eenvoudig onhoudbaar. Het is een “verkracht-de-Aarde”
model dat bossen met de grond gelijk maakt om genetisch gemodificeerde sojabonen te telen waarmee
fabrieksvee wordt gevoed, dat verwerkt wordt tot fabrieksvlees. Zelfs de gewassen die in de meer
traditionele landbouw worden geteeld zijn afhankelijk van chemische mestsoorten, afkomstig van bronnen
die uitgeput raken (fossiele brandstoffen, fosfaatmijnen, etc.).
Voorts is de grootschalige toepassing van chemische pesticiden, schimmelwerende middelen en de
onkruidbestrijder Roundup® van Monsanto® verwoestend voor de levensvatbaarheid van de bodem en
worden boerderijen van deze wereld, rivieren, stroompjes en oceanen er door vergiftigd.
(Vertaler: meer informatie over Roundup leest u op: http://vroegevogels.vara.nl/nieuwsitem.65.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=119110)
Dit systeem is onhoudbaar. Als het instort zal de mensheid (hardhandig) leren dat uitsluitend duurzame
landbouw het menselijk leven op onze planeet kan ondersteunen.
3) Massa-consumptie economie, gebaseerd op wegwerpgedrag
Als kinderen worden opgevoed om goede kleine Amerikanen of Nederlanders te zijn, wordt hen geleerd om
steeds meer spullen te gebruiken. De vorige president van Amerika, George Bush, noemde dat zelfs
“vaderlandslievend’. Om uw plaatselijke economie te ondersteunen wordt u verondersteld om er op uit te
gaan om dingen te kopen die u niet nodig heeft, en om die na gebruik in de vuilnisbak te gooien, en om er
daarna opnieuw op uit te gaan om nòg meer spullen te kopen!
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Bijna de hele economie in de geïndustrialiseerde wereld is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen meer
spullen moeten consumeren, om die vervolgens weg te gooien, en om daarna nog meer te consumeren.
Daar draait het om in commerciële advertenties: om mensen ervan te overtuigen dat ze verkeerd bezig zijn,
tenzij ze nog duurdere auto’s kopen en méér consumeren, en bijvoorbeeld designer jeans, elektronische
spulletjes, en huishoudelijke schoonmaakspulletjes kopen die je na gebruik kunt weggooien. Dit systeem is
ongezond. En daar kunnen we niet grenzeloos mee doorgaan.
4) Het groeiend verlies van landbouwgrond
Er is een fantastische documentaire gemaakt die u moet zien, die “Dirt” heet.
www.DirtTheMovie.org,
Kijk ook op http://www.earth-matters.nl/40/798/milieu/film-dirt.html
Hierin wordt de waarde van Dirt (bodem/grond) uitgelegd, en waarom conventionele landbouwmethodes de
bodem vernietigen waar onze beschaving van afhankelijk is.
Bezoek ook onze site via: http://www.naturalnews.com/031597_Dirt_movie.html
Geen landbouwgrond = geen voedsel. Snapt u dat? En landbouwgrond verdwijnt in een alarmerend tempo,
dankzij de onhoudbare praktijken van de conventionele landbouw, met al haar intensieve grondbewerking,
bodemvernietiging, vergiftiging en genetische modificaties (GMO’s). Ik vraag me af waar mensen hun zaden
moeten planten als de humuslaag straks dood of verdwenen is.
5) De massavernietiging van oceanen en agressieve over-bevissing
De ecosystemen van oceanen zijn aan het instorten. Dit is niet zo maar een toekomstvoorspelling, dit
gebeurt al op dit moment. De vergiftiging van oceanen vernietigt de koraalriffen en de weekdieren over de
hele wereldbol. Tegelijkertijd behandelt de menselijke beschaving oceanen als gigantische planetaire
toiletten waarin alle giftige chemicaliën van de moderne beschaving kunnen worden doorgespoeld:
medicijnen, bestrijdingsmiddelen, kunstmest, zware metalen, hormoon-verstorende chemicaliën en nog ’n
heleboel meer.
Massale vissterfte wordt steeds algemener:
http://www.naturalnews.com/031645_dead_fish_Redondo_Beach.html
en vispopulaties van allerlei rassen en soorten nemen drastisch in hoeveelheid af. We beginnen de gevolgen
te zien van de voortdurende vergiftiging van de oceanen.
6) Massale genetische vervuiling van de planeet door GMO’s (genetische manipulatie)
Het zal de grote, duistere erfenis zijn van onze moderne beschaving: de wijdverbreide vervuiling van de
planeet door het gebruik van GMO’s, Genetically Modified Organisms, (=Genetische manipulatie, meer
hierover leest op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_technologie ).
Genetisch gemanipuleerde zaden verspreiden hun aangetaste genetische code over de wereld. Het DNA
van gemanipuleerde gewassen wordt nu overal aangetroffen in de grond, in ons voedsel en in
watersystemen. Waar leidt dit toe? Dat is de Grote Onbekende natuurlijk, en dat is ook het angstaanjagende
ervan: niemand heeft ooit tevoren “voor God gespeeld” met de planeet, terwijl iedereen dat weet, en daarna
gekeken wat er na een paar jaar (of na tientallen jaren) gebeurt. Dankzij bedrijven als Monsanto zijn WIJ het
experiment, en niemand weet of dit uiteindelijk leidt tot zoiets als wereldwijde misoogsten of zelfs tot
vervorming en aantasting van het natuurlijke samenspel in het levens-web, dwars door alle ecosystemen
héén. En als genetische vervuiling problemen veroorzaakt, hoe kunnen we die vervuiling dan weer
schoonmaken? Dat kan dus niet! Genetische vervuiling is onomkeerbaar. Als gewassen eenmaal zijn
geïnfecteerd met genetisch gemanipuleerd zaad is het onmogelijk om de DNA vervuiling er weer uit te halen.
7) Medicijnen en de gevestigde medische wereld
De farmaceutische industrie laat zich door niets anders leiden dan door economische uitgangspunten. Het
monopolistisch vaststellen van prijzen, de dodelijke bijwerkingen, en het corrupte en criminele optreden van
deze industrie zijn volslagen onacceptabel.
De grootschalige farmaceutische industrie en de chemische benadering van medicijnen ruïneert bedrijven,
steden en landen. Geen land kan op termijn economisch overleven als geld voortdurend wordt uitgegeven
aan de zieke uitgangspunten van de farmaceutische bedrijven. Uiteindelijk zullen de landen die dit willen
overleven zich moeten ontdoen van die industrie en moeten teruggrijpen op natuurlijke geneesmiddelen en
preventieve voeding.
Die dag breekt aan. Sneller dan u misschien denkt.
8) Wijdverbreide farmaceutische vervuiling van de mensheid en het milieu
Tot aan de dag waarop de grootschalige farmaceutische industrie instort zal de vervuiling van de planeet
doorgaan. Op dit moment dumpen farmaceutische fabrieken in India, (die hun pillen afzetten in andere
landen, waar ze onder merknamen worden verkocht), grote hoeveelheden chemicaliën in het
oppervlaktewater daar:
http://www.naturalnews.com/025415_water_Big_Pharma_chemicals.html
In Amerika en Canada is het water in de nabijheid van steden zwaar verontreinigd met medicijnen:
http://www.naturalnews.com/025933.html
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Deze situatie is zo kwalijk dat de watervervuiling door de grote farmaceutische bedrijven de toekomst van
het leven op onze planeet in gevaar brengt:
http://www.naturalnews.com/029314_waterways_contamination.html
Gelukkig zal dit droevige hoofdstuk in de geschiedenis van de mens spoedig worden afgesloten.
9) De onstuitbare groei van de menselijke bevolking
Hier wil niemand echt over praten. Maar vergis u niet: de groei van de menselijke bevolking die we nu zien is
volslagen onacceptabel. De verkrijgbaarheid van goedkoop voedsel, en van fossiele brandstoffen gedurende
de laatste eeuw, heeft bijgedragen aan een nooit eerder vertoonde bevolkingsexplosie waar iets tegen
gedaan dient te worden. De hoeveelheid landbouwgrond is uiteindelijk beperkt, en dat geldt ook voor de
hoeveelheid water die nodig is als drinkwater en om de akkers te bevloeien.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben het oneens met maatregelen waar Bill Gates het over heeft om de
wereldbevolking met 10-15% te verkleinen door het gebruik van vaccins en aanpassingen in de
gezondheidszorg:
http://www.naturalnews.com/029911_vaccines_Bill_Gates.html
In tegenstelling tot de werkelijk kwaadaardige wereldleiders, geloof ik natuurlijk niet in het ombrengen van
menselijke schepselen om de wereldwijde bevolkingsaantallen te reduceren. Het is veel verstandiger om
duurzame levensomstandigheden aan te leren, in combinatie met een goede opvoeding en verantwoord
ouderschap. Helaas zijn de meest kinderen die vandaagdedag worden geboren niet geboren uit stabiele,
goed op het ouderschap voorbereide ouders, maar meer het onbedoelde gevolg van willekeurige
geslachtsgemeenschap.
10) Het gebruik van fossiel water voor de landbouw
We hebben eerder al over dit onderwerp gepubliceerd over hoe de Ogallalla Aquiffer droogvalt, waardoor de
landbouwopbrengsten van Kansas, Oklahoma, Nebraska en zelfs delen van Colorado en Texas onder druk
komen te staan:
http://www.naturalnews.com/031658_aquifer_depletion_Ogallala.html
Dit is een wereldprobleem dat ook schade aanricht in India, China, Noord-Amerika, en in bijna elk ander land
dat belangrijke hoeveelheden landbouwgewassen produceert. Overal op de wereld ontstaat een gebrek
aan schoon water. En hoewel water bijvoorbeeld ook kan worden gewonnen door ontzilting is dat een erg
kostbare methode om het watertekort aan te vullen. De landbouw is in hoge mate afhankelijk van fossiel
water uit ondergrondse lagen. Zelfs als je voldoende ontziltingsinstallaties zou kunnen bouwen om de akkers
van de wereld te bevloeien, zouden de voedselprijzen nog steeds leiden tot massale honger van degenen
die geen geld hebben voor voeding die dan tien keer zo duur is als het huidige voedsel.
Stel je voor dat je straks $ 20 voor een brood moet betalen, dan krijg je een idee over wat ons te wachten
staat.
11) Het gebruik van fossiele brandstoffen
Ik realiseer me dat dit een gevoelig onderwerp is, voor sommige mensen die beweren dat er een
“onbegrensde olievoorraad” in de Aarde zit, omdat die zichzelf voortdurend zou aanvullen. Dit idee is strijdig
met wat wij weten: de Aarde is een beperkt object dat slechts een beperkte hoeveelheid materie kan
bevatten. De productie van fossiele brandstoffen heeft er miljoenen jaren over gedaan, wat betekent dat we
er niet op kunnen wachten tot er meer olie verschijnt als we de straks de huidige reserves hebben verbruikt.
Er bestaat nu overtuigend bewijs dat Saudi Arabië, ’s werelds grootste olieproducent, in de afgelopen tien
jaar heeft gelogen over haar oliereserves. Het land kan de productiedoelen niet halen, en er zijn
betrouwbare speculaties dat haar best-producerende oliebronnen binnenkort uitgeput zullen raken. Zelfs als
er nog voor enkele tientallen jaren olie ter beschikking blijft, wordt die olie steeds duurder, wat tot gevolg
heeft dat alles wat nog meer in die productieketen zit óók duurder wordt: voeding, brandstof, allerlei
consumentenproducten, etc.
Het tijdperk van goedkope fossiele brandstoffen loopt af. Hoewel fossiele brandstoffen ongetwijfeld nog wel
enkele tientallen jaren zullen meegaan, is de tijd van lage prijzen voorbij. De bewoners van de Aarde zullen
ste
snel een alternatieve manier moeten zien te vinden om hun steden, auto’s en bedrijvigheid in de 21 eeuw
van energie te voorzien.
Trouwens, misschien is zonne-energie waarschijnlijk óók niet de oplossing, omdat zonne-energiepanelen
afhankelijk zijn van zeldzame metalen die volledig afhankelijk zijn van de Chinese mijnbouwindustrie:
http://www.naturalnews.com/028160_rare_earth_metals_mining.html
Windenergie heeft ook niet gebracht wat ervan werd verwacht. En de regeringen van de wereld blijven maar
doorgaan met het onderdrukken van technologieën als Koude Kernfusie, die betere perspectieven bieden.
Dat wordt zelfs bevestigd door de Amerikaanse marine:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kernfusie
en:
http://www.kennislink.nl/publicaties/koude-kernfusie-iets-dichterbij
De Amerikaans Marine vindt er dit van:
http://www.naturalnews.com/025925_cold_fusion_science_Amazon.html
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12) De wereldwijde vernietiging van de natuurlijke woonomgeving van het dierenrijk
Hier worden sommige mensen gek van. Hoezo? Kunnen we niet doorgaan met het kappen van het
regenwoud om daar genetisch gemanipuleerde sojabonen te telen?
Niet als u wilt dat de planeet overleeft. Onze planeet beschikt over een kwetsbaar levens-web waar
menselijk leven totaal van afhankelijk is. Hoe meer dierlijk leven we vernietigen, hoe harder we daar
uiteindelijk voor gestraft zullen worden.
Ik ben geen voorstander van het onjuist optreden van sommige groene-politie eenheden, en evenmin van
bepaalde VN-voorschriften die hun doel wel eens voorbij kunnen schieten. Waar het om gaat is om
manieren te vinden met behulp waarvan mensen in evenwicht met de natuur kunnen leven, met
behoud van een zekere vrijheid.
En dat is mede afhankelijk van goed onderwijs. We moeten ermee doorgaan om mensen gezonde
beslissingen te leren nemen, bijvoorbeeld over waar ze hun houten meubels moeten kopen, (om het kappen
van oeroude bossen te voorkomen). We moeten mensen die vlees eten leren om biologisch vlees te eten,
in plaats van fabrieksvlees dat, met megaboerderijen die dieren voederen met sojabonen, samen in dezelfde
productieketen zit. En natuurlijk moeten we mensen bewust maken van de voordelen van plantaardig
voedsel, want als dit op de juiste wijze wordt bereid, kan dit voorzien in belangrijke voedingsstoffen, met een
kleinere ecologische voetafdruk dan de meeste vleessoorten.
Ik heb trouwens niets tegen vleeseters. Ik vind alleen dat mensen bewust bezig moeten zijn met de vraag
waar hun voedsel vandaan komt, onverschillig wat ze eten. Als ze maar de juiste maatregelen nemen om
de ecologische voetafdruk te verkleinen van het eten dat ze uitkiezen. De beste oplossing hiervoor is om
voedsel uit je eigen regio te selecteren. Het zou kunnen zijn dat bepaalde soorten rundvlees van een
plaatselijke veehouder ecologisch gezonder zijn dan geïmporteerde sappen en groentes uit verre landen.
Daar valt natuurlijk over te twisten, en de meningen hierover lopen sterk uiteen, maar ik leg er de nadruk op
dat we voeding uit de eigen regio tot ons moeten nemen. Dat is net zo belangrijk als WAT we eten. Ik eet
geen koeien, maar zelfs voor de plantaardige voeding die ik eet geldt dat ik mijn best doe om die zoveel
mogelijk zelf te telen, zodat ik weet-wat-ik-eet. De daad bij het woord gevoegd, zogezegd. Ik praktiseer wat
ik anderen adviseer.
Nu we het er toch over hebben: de beste manier om de dieren hun habitat te laten behouden is je eigen
voedsel te verbouwen door van je siertuin een moestuin te maken. Verminder je behoefte aan eten uit de
winkel, daarmee verklein je zonder twijfel je ecologische voetafdruk op de planeet.
En denk eens na over hoeveel zeevis je eet. Het vangen van zeevis brengt grote schade toe aan de
ecosystemen van de oceaan. Ik heb er hier de ruimte niet voor, maar ik kom daar op mijn NaturalNews
website in de nabije toekomst nog uitgebreid op terug.
Het gaat over Leven
Er zijn dus 12 belangrijke onderwerpen die op dit moment volstrekt onhoudbaar zijn voor onze Aarde.
Menselijk leven is van de meeste ervan afhankelijk. Je vraagt je af: hoe moeten mensen overleven als deze
systemen, en de bronnen waarvan we afhankelijk zijn, slinken of ineenstorten?
Dat is een vraag die we ons allemaal nu direct moeten stellen. Want het tijdperk van goedkope brandstof,
goedkoop geld, goedkoop water en goedkoop voedsel houdt op te bestaan. De toekomst van het leven op
deze planeet vereist iets dat veel hoger is ontwikkeld dan de infantiele, egoïstische en zelfvernietigende
levenshouding die de mensheid er tot nu toe op nahoudt.
Een geldsysteem dat gebaseerd is op schulden redt het niet. Alle fossiele brandstoffen vernietigen is de
euforie van een gek. Mensen en dieren volstoppen met giftige, synthetische medicijnen is een vorm van
medische krankzinnigheid. Al deze zaken zullen ophouden te bestaan.
De vraag is: wie zal deze toestanden overleven en wie zal aanwezig zijn om vorm te geven aan de volgende
generatie, die zich bescheidener en met grotere wijsheid zal moeten gedragen?
Mike Adams
--Link naar originele Engelse artikel op Natural News:
Twelve unsustainable things that will soon come to a disastrous end on our planet
http://www.earth-matters.nl/110/1814/politiek/twaalf-niet-duurzame-toestanden.html
[aarde; bedreiging planeet] [planeet aarde; oorzaken einde]
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Het ongeziene imperium van de vrijmetselaars, de oliemagnaten en de
mediatycoons
Vanaf het moment dat Chevron in 1938 olie ontdekte in Saoedi-Arabië dient de
koninklijke familie van het land, het Huis van Saoed, als betaalmeester voor
geheime militaire operaties van de Rothschild-familie.
De Saoedi’s sluisden in totaal $3,8 miljard door naar de Afghaanse mujahideen.
Hun afgezant voor de Amerikanen was Osama bin Laden.
Nadat ze de Libische islamitische rebellen financierden om Gaddafi af te zetten spannen de Saoedi’s en
despoten van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten zich in om het Syrische regime van
Assad omver te werpen met als eindbestemming Teheran.
Mysteriescholen
Zowel het Huis van Saoed als kabbalistisch Israël delen een historie met hun vrijmetselaarbroeders van de
Britse inlichtingendiensten die teruggaat tot de Egyptische mysteriescholen.
Het bankensyndicaat van de Illuminati stuurt al deze drie geheime genootschappen aan en controleert de
wereldeconomie middels een monopolie van centrale banken en een hegemonie op olie, wapens en
drugshandel.
Deze door de Rothschilds aangestuurde kabal van biljonairs traint rebellen binnen het joodse, christelijke en
islamitische geloof om mensen te verdelen en winsten te maximaliseren.
Tsjaad
In Afrika boden de Saoedi’s decennia geleden steun aan het Nationaal Reddingsfront (NFS) dat opereerde
vanuit bases in Tsjaad in een poging de Libische president Moammar Gaddafi af te zetten.
Het olieproducerende Tsjaad is een belangrijke pion voor Exxon Mobil. In 1990 evacueerden de VS 350
NFS-leiders met hulp van Saoedische financiering. De VS steunden het dictatoriale Keniaanse regime van
Daniel arap Moi met $5 miljoen zodat het land NFS-leiders zou huisvesten die geweigerd werden in andere
Afrikaanse landen. Arap Moi hielp de CIA later met geheime operaties in Somalië die opnieuw werden
gefinancierd door de Saoedi’s.
Angola
Het Huis van Saoed financierde de Unita-rebellen van Jonas Savimbi in Angola die probeerden het regime
van José dos Santos van de Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola (MPLA) omver te werpen. Op
verzoek van de CIA maakten de Saoedi’s miljoenen over naar Marokko om de training van Unita-rebellen te
financieren.
Angola heeft een enorme oliereserve. In 1985 was 75 procent van de olieproductie van het land in handen
van Chevron Texaco. In 1990 kwam 29 procent van de olie van Exxon Mobil bestemd voor de Amerikaanse
markt uit Angola. In een jaarverslag van De Beers, een groep bedrijven die de diamanthandel op aarde
domineert, wordt opgeschept over het opkopen van Unita-diamanten. Savimbi werd door president Reagan
verwelkomd op het Witte Huis.
De Saoedi’s financierden ook het Renamo, het Mozambikaanse Nationaal Verzet. In de tachtiger jaren
stuurden Saoedi-Arabië en Oman wapens naar Renamo namens Israël en Zuid-Afrika ten tijde van de
apartheid.
Zaïre
In Congo-Kinshasa, het vroegere Zaïre, regeerde Illuminati-marionet Mobutu Sese Seko bijna vier decennia
met ijzeren vuist. Hij moest namens de City of London de kobalt-, uranium- en molybdeenreserves bewaken
die van essentieel belang zijn voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. Zaïre is ook rijk aan koper,
chroom, zink, cadmium, tin, goud en platina. Terwijl Mobutu verspreid over Zwitserse, Belgische en Franse
bankrekeningen zo’n $5 miljard vergaarde leefde het volk in armoede.
Mobutu werd in de zestiger jaren benoemd nadat CIA-agent Frank Carlucci, later nationaal
Veiligheidsadviseur en minister van Defensie onder Reagan, samenzweerde om de minister-president van
Congo-Kinshasa Patrice Lumumba uit de weg te ruimen. Onder Mobutu hadden de VS militaire bases in
Kitona en Kamina.
Soedan
In 1993 beschuldigde de Soedanese president Omar al-Bashir de Saoedi’s van het leveren van wapens aan
het Soedanese Volksbevrijdingsleger (SPLA). Het zuidelijke deel van Soedan, waar het bevrijdingsleger zich
probeert af te scheiden, is namelijk rijk aan olie.
In 1996 bood president Clinton militaire hulp aan Ethiopië, Eritrea en Oeganda. De hulp vertaalde zich in een
offensief op de Soedanese hoofdstad Khartoem door het SPLA. De crisis in Darfur is het directe resultaat
van Saoedische, Israëlische en Amerikaanse inmenging namens Big Oil.
Algerije
De Algerijnse oud-president Chadli Bendjedid beschuldigde de Saoedi’s van het financieren van de
Bewapende Islamitische Group (AIG) als reactie op het Algerijnse protest tegen de Golfoorlog. Bendjedid
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moest aftreden en de olievelden konden worden verdeeld. De CIA hielp de AIG vervolgens naar Bosnië
waar ze een einde maakte aan het voortbestaan van Joegoslavië.
Algerije is geen grote vriend van Big Oil. De Algerijnse oud-president Houari Boumédienne riep bij de
Verenigde Naties op tot een eerlijke economische orde. De onafhankelijke Italiaanse oliemagnaat Enrico
Mattei begon onderhandelingen met Algerije en andere OPEC-landen die hun olie wilden verhandelen
zonder daarbij te maken te hebben met Big Oil. In 1962 stierf Mattei na een mysterieus vliegtuigongeval. De
Franse oud-spion Thyraud de Vosjoli zei dat zijn inlichtingendienst erbij betrokken was.
Jemen
In 1975 stuurden de VS via Saoedi-Arabië $138 miljoen aan militaire hulp naar Jemen in de hoop een
marxistische revolutie te ontketenen. Dat mislukte en het land splitste twee decennia lang op in Noord- en
Zuid-Jemen. De VS, Saoedi-Arabië, Jemen en Oman spannen zich tot op de dag van vandaag in om
nationale bewegingen van de grond te krijgen in het land dat grenst aan het Koninkrijk Saoedi-Arabië.
Tijdens de pogingen om Bosnië los te weken van Joegoslavië riep de Saoedische koning Fahd op een einde
te maken aan het VN-wapenembargo. Toen het embargo was opgeheven financierden de Saoedi’s
Bosnische moslims. Later financierden ze het Albanese Kosovo Vrijheidsleger (KLA) en de Albanese
separatisten die de nationalistische regering van Macedonië aanvielen. De Saoedi’s financierden zelfs
geheime operaties van de CIA in Italië om in 1985 te helpen een einde te maken aan de Italiaanse
Communistische Partij (PCI).
News Corporation
Onlangs doneerde de Saoedische Prins Bandar, ook wel Bandar Bush genoemd, $1 miljoen aan de George
Bush Presidential Library. Op de avond van 11 september 2001 rookte de prins sigaren op het Witte Huis
met president Bush terwijl leden van de Bin Laden-familie werden geëvacueerd en het luchtruim voor al het
overige verkeer was afgesloten.
Speelden de Saoedi’s slechts hun rol als historische betaalmeester in de uitvoering van 9/11? De directeurgrootaandeelhouder van News Corporation, spreekbuis voor bankierskrant de Wall Street Journal en de
psychologische operatie Fox News, is Rupert Murdoch. De op één na grootste aandeelhouder van de
corporatie is de Saoedische Prins Al-Waleed bin Talal.
Is Fox News een geheime mind control-operatie tegen het Amerikaanse volk die wordt overzien door de
Rotschilds?
Bron: Theintelhub.com; Syria slams Saudi Arabia for fueling unrest
Gerelateerd:
 Zeven dictators gesteund door de VS naast Mubarak
 Presidentskandidaten VS steunen geheime operaties tegen onafhankelijke landen
 Menigte Wall Street verenigt zich tegen propaganda: 'Fox News liegt!' (video)
 De invloed van Murdoch en vaccins op de mensheid
 Wat men niet zegt over Murdoch en News Corporation
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2232:het-ongeziene-imperium-van-devrijmetselaars-de-oliemagnaten-en-de-mediatycoons&catid=20:het-complot&Itemid=33
[vrijmetselaars; imperium] [oliemagnaten en mediatycoons; imperium] [olie en politiek]

Dierlijk gedrag: ramp voorbode - Duizenden dolfijnen ontvluchten de Californische kust?!
Geüpload door TheAlienProject op 28 feb 2012
Een grote ‘wilde vlucht’ van dolfijnen werd afgelopen donderdag op camera vastgelegd, toen
verbaasde toeschouwers in een passerende boot een glimp opvingen van het fenomeen.
De opnamen van de enorme schare dolfijnen aan de oppervlakte werd gefilmd vanuit de ‘Dana Pride’, een
boot voor het spotten van walvissen en dolfijnen, beheerd door Dana Point Whale Watch in het zuiden van
Californië. De mega-cluster van dolfijnen wordt geschat op een aantal van bijna 2.000, veel groter dan een
gemiddelde groep van ongeveer 12 dolfijnen. Maar wat was de
oorzaak???
Waarschuwen dieren ons voor komende rampen?
Al vele duizenden jaren is bekend dat dieren voorspelbaar gedrag
vertonen met betrekking tot gebeurtenissen in de natuur. Dieren
reageren ook op het weer, waardoor primitieve stammen een beetje
konden weten wat hen te wachten stond.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[dierlijk gedrag; voorbode ramp] [rampen; voorspelling door dieren]

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 67

VN: delen grote Britse steden levensgevaarlijk door migrantenbendes
Gewelddadige rellen zoals vorig jaar augustus in grote Britse steden
dreigen de komende jaren in heel Europa steeds frequenter te worden,
totdat rond 2020 grote delen van veel steden totaal onleefbaar zullen zijn
geworden.
Terwijl de gevestigde orde in de Europese media en politiek nog altijd de
loftrompet steekt over het feit dat immigranten zo'n verrijking voor de
samenleving zijn, laat de harde realiteit in steeds meer grote Europese
steden zien waar deze 'verrijking' in werkelijkheid uit bestaat. Volgens
professor Hamid Ghodse, de president van de Internationale Narcotica
Controle Commissie van de VN, zijn delen van de grote Britse steden Manchester, Birmingham en Liverpool
inmiddels 'no-go' zones geworden voor autochtonen omdat ze zijn overgenomen door drugs- en
misdaadbendes die voornamelijk uit migranten bestaan. Zelfs de politie durft er niet meer te komen. Ghodse
vergelijkt de situatie in deze steden zelfs met de gevaarlijkste gebieden in Brazilië en Mexico.
Leden van de linkse Britse Labourpartij, net zoals in de rest van Europa traditioneel grote voorstanders van
immigratie, reageerden natuurlijk furieus op het jaarlijkse rapport van de VN topman, die de regering van
Groot Brittannië aanspoorde om snel maatregelen te nemen omdat het land anders sociaal uit elkaar dreigt
te vallen. De Engelse reguliere media (=staatspropaganda) waren er echter als de kippen bij om met zoals
gebruikelijk andere statistieken en verklaringen van politieagenten te 'bewijzen' dat het in Manchester lang
zo erg niet is als in bijvoorbeeld Rio de Janeiro.
Berlijn geteisterd door Poolse en Roemeense bendes
In Berlijn gaat het hard dezelfde kant op. In 2011 nam de criminaliteit in de Duitse hoofdstad op alle vlakken
fors toe. Er waren vooral meer inbraken (+ 25%) die hoofdzakelijk worden gepleegd door Poolse en
Roemeense bendes, die speciaal met dat doel de grens oversteken, hun slag slaan en weer vliegensvlug
verdwijnen (2). Een Polen-meldpunt zoals de PVV dat in Nederland opzette kent Duitsland echter niet. Dat is
immers niet politiek correct. Desondanks werd de misdaadexplosie al in 2004 voorspeld door de Duitse
auteur Udo Ulfkotte in zijn boek Grenzeloos Crimineel. Hij werd er destijds publiekelijk voor 'afgemaakt',
maar anno 2012 blijken zelfs zijn somberste voorspellingen overtroffen.
Terreur in Duits stadje
Overigens betreft het al lang niet meer enkel de grootste steden. Zo is bijvoorbeeld het Duitse stadje Uelzen
eveneens in de greep gekomen van jonge criminele immigranten van Arabische en Oost Europese komaf.
Ze plunderen winkels, randen willekeurig vrouwen aan en trekken zich niets aan van de politie. Zowel
agenten als journalisten en redacteuren van kranten die hier over schrijven worden met de dood bedreigd,
waarbij openlijk verwezen wordt naar het lot van anderen die hun mond weigerden te houden over de
'zegeningen' van de massale immigratie (3). Maar wat hen is overkomen komt natuurlijk óók niet in het
nieuws. In een grotere stad als Bremen eisen migrantenbendes zelfs 'beschermgeld' van journalisten en
politieagenten (!).
Terwijl de 'zegeningen' die migranten met zich meebrengen dus steeds groter worden, neemt tegelijkertijd
ook de angst om hen te beledigen toe. Zo werd in de Duitse deelstaat Beieren een politiekalender verboden
omdat er op enkele humoristische cartoons migranten waren getekend. 'Racistisch!' werd er natuurlijk
onmiddellijk geschreeuwd, en dus moesten de 3000 exemplaren van de kalender van de muur worden
afgehaald. (5)
Migrantenkinderen vaak autistisch
Het gezaghebbende Britse vakblad British Journal of Psychiatry publiceerde onlangs een zeer politiek
incorrect Zweeds universitair onderzoek waaruit bleek dat kinderen van migranten veel vaker aan een
autistische stoornis lijden en beperkte intellectuele capaciteiten hebben. Er is een duidelijk verband
aangetoond met het land van herkomst van deze migranten; hoe lager ontwikkeld dit land is, des te groter is
de kans dat de kinderen van deze migranten iets mankeert. De oorzaak lijkt gelegen in het feit dat zwangere
immigranten vlak voor, tijdens en na de emigratie aan een hoge mate van stress blootstaan, wat van invloed
is op de nog ongeboren vrucht. (4)
Motivatie serieverkrachter: islamitische cultuur
Omdat sommige moslims zich beledigd voelen door christenen die een kettinkje met een kruisje dragen
heeft de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT dit zijn medewerkers inmiddels verboden (6). De collega's van
British Airways is dit om dezelfde reden al vele jaren verboden. Om even terug te gaan naar de andere kant
van de Noordzee: onlangs werd in Londen de 23 jarige moslim Sunny Islam veroordeeld voor het onder
bedreiging met een mes verkrachten van zeven vrouwen, waaronder een 15 jarige tiener (7). Zijn motivatie:
ze liepen na zonsondergang nog op straat en het hoorde nu eenmaal bij zijn islamitische achtergrond (8). De
doodsbange slachtoffers hebben levenslang, maar deze cultuurverrijker loopt over 11 jaar weer vrij rond.
Een eveneens uit een oriëntaals land afkomstig ouder stel haalde onlangs de kranten omdat ze een
doofstom meisje 9 jaar lang sinds haar 10e als (seks)slavin hadden misbruikt. Volgens het meisje werd ze
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uit Pakistan naar Manchester gebracht en werd ze gedwongen in een kelder te leven zonder toilet en zonder
bed, waardoor ze op de betonnen vloer moest slapen. Ook werd ze voortdurend zwaar mishandeld en
regelmatig verkracht (9).
Waarheid over Mohammed = discriminatie
Om dit verhaal in een wrange context te plaatsen: in december 2011 werd de islamexpert Elisabeth
Sabaditsch-Wolff in hoger beroep strafrechtelijk veroordeeld omdat ze had gezegd dat de islamitische
profeet Mohammed seks met een kind (een 9 jarig meisje) heeft gehad. De rechter bestreed niet dat dit klopt
-immers, de moslims leren dit zelf ook-, maar hij vond het desondanks discriminerend voor de islam dat dit
feit door een niet-moslim werd bevestigd (!).
Ondertussen gaat de islamisering van Europa onverminderd door. In het Duitse Gelsenkirchen werd de
jaarlijkse godsdienstviering van een basisschool in een moskee gehouden omdat 83 van de 140 kinderen
(Turkse) moslims zijn (10). De socialistische minister van Justitie van de deelstaat Rheinland-Pfalz liet zich
onlangs ontvallen dat de strenge islamitische Shariawetgeving in sommige gevallen best in Duitsland kan
worden toegepast (11).
2020: Steden Europa onleefbaar
De Amerikaanse CIA schreef in 2008 in een rapport niet voor niets dat grote delen van veel Duitse steden in
het jaar 2020 onleefbaar zullen zijn geworden doordat migrantenbendes er de macht zullen hebben
overgenomen. Andere Europese landen die eveneens jarenlang hun grenzen hebben opengezet wacht een
vergelijkbaar lot. Terwijl politie en justitie zich nu al in alle stilte voorbereiden op zware onlusten doen de
politiek en de media nog steeds alsof we in tralala land leven. En als we dan uiteindelijk ruw wakker worden
geschud door burgeroorlogachtige toestanden zullen we ongetwijfeld te horen krijgen dat 'we dit nooit
hadden kunnen zien aankomen'. Maar: 'Men kan een deel van het volk voortdurend misleiden en het hele
volk een poosje, maar men kan niet het hele volk de hele tijd misleiden' (Abraham Lincoln). (12)
Xander - (1) Mail Online, (2) Berliner Zeitung, (3) KOPP / Haz.de, (4) News Medical , (5) Augsburger
Allgemeine ; (6) News from Poland, (7) Mail Online, (8) KOPP, (9) Mail Online, (10) Der Westen, (11) Welt
Online, (12) KOPP
[Engeland en migrantenbendes] [rellen in Britse steden] [terreur door bendes] [autisme en
migrantenkinderen] [Europa; onleefbaarheid in 2020]

Europese ambassadeurs teruggeroepen uit Minsk
29 februari 2012
BRUSSEL – De landen van de Europese Unie halen allemaal hun
ambassadeurs terug voor overleg uit de hoofdstad van Wit-Rusland, Minsk.
Foto: Gamez
Dit heeft de buitenlandchef van de EU, Catherine Ashton, dinsdag gezegd. Het
vormt een protest tegen de Wit-Russische diplomatieke reacties op extra EUsancties tegen het regime in Minsk. Woensdag is hier meer overleg over in
Brussel, aldus Ashton. Wit-Rusland had dinsdag de gezanten van de Europese
Unie en de Poolse ambassadeur uitgewezen. Daarnaast riep Minsk zijn
ambassadeurs bij de EU in Brussel en in Warschau terug. Dat was een reactie op het EU-besluit om meer
functionarissen van de Wit-Russische regering met sancties te belagen. De 27 EU-lidstaten voegden
dinsdag 19 rechters en twee hoge politiemensen toe aan hun zwarte lijst. Zij mogen de Europese Unie niet
meer in. Ook worden hun tegoeden in de unie bevroren. Volgens de Europese landen wordt de
onderdrukking van de democratische oppositie in Wit-Rusland steeds erger.
Zwarte lijst
Er stonden al ruim 200 personen op de zwarte lijst. De EU bevroor verder de tegoeden van drie bedrijven die
banden hebben met het dictatoriale regime van president Aleksandr Loekasjenko.
Verder mogen Europese ondernemingen geen wapens leveren en ander materiaal waarmee de WitRussische bevolking kan worden onderdrukt.
Nederland heeft geen ambassadeur in Wit-Rusland, zei minister Uri Rosenthal dinsdag in de Tweede Zaken.
De zaken worden behartigd door de ambassade in de Poolse hoofdstad Warschau. Rosenthal noemde
Loekasjenko de enig overgebleven dictator in Europa.
Tags: Aleksandr Loekasjenko, Ashton, Europese Unie, Minsk, Wit-Rusland
[Wit-Rusland; politieke situatie]
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Credit Suisse: Griekenland op 9 maart bankroet
Grootste obligatie belegger PIMCO: Tweede Griekse reddingspakket zal net
als eerste mislukken - 'Grieken geslachtofferd om eurozone bijeen te houden'
Wordt het buigen of barsten voor de euro?
Aangezien de berichten over de toestand van de eurozone door onze politici
en media inmiddels zijn vervallen tot je reinste propaganda, moeten we voor
een objectieve analyse over de grenzen van onze mislukte en failliete valuta
unie kijken. De Zwitserse megabank Credit Suisse is al maanden uiterst
negatief over de maatregelen die de eurozone heeft genomen en verwacht dat Griekenland op 9 maart
bankroet zal gaan. De kans is echter levensgroot dat dit niet officieel zal worden erkend, omdat anders het
hele Europese bankensysteem dreigt om te vallen. In de komende dagen zal de International Swaps &
Derivatives Association (ISDA) beslissen of het faillissement van Griekenland een 'credit event' mag worden
genoemd. Zo ja, dan zullen de Credit Default Swaps (kredietuitvalverzekeringen) over een Grieks bankroet
opeisbaar worden. Omdat deze CDS markt is uitgegroeid tot een vele honderden biljoenen dollars grote
zeepbel dreigt een officieel bankroet van het kleine Griekenland een kettingreactie teweeg te brengen die
het hele bankensysteem in Europa -en zeer waarschijnlijk ook daarbuiten- in zijn val zal meesleuren.
Bankroet zal niet worden erkend
Aangezien de ISDA door de banken zélf wordt gerund is het uiterst onwaarschijnlijk dat de vereniging het
faillissement van de Grieken tot 'credit event' zal bestempelen, omdat de banken daarmee voor hun eigen
ondergang tekenen. Volgens Credit Suisse zal er echter wel degelijk sprake zijn van een bankroet. Op 8
maart zal namelijk de gedwongen Griekse schuldenkwijtschelding van 53% als wet in werking treden. Als de
meerderheid van de schuldeisers daar niet mee akkoord gaan is het failliet van het land een feit. De ISDA
zal het bankroet dus op zijn minst voor zich uitschuiven. Hiermee wordt tevens een confrontatie met de
eurozone politici vermeden, die er openlijk over nadenken om de noodlijdende banken te dwingen hun CDS
op te geven omdat zij via de Europese Centrale Bank met honderden miljarden euro's overeind worden
houden. Zo kregen 800 banken vandaag zo'n 530 miljard euro krediet van de ECB, een uiterst kostbare
maatregel waarmee de EU slechts tijd heeft gekocht omdat de Spaanse banken nog altijd propvol waardeloze schuldpapieren zitten en ook de Italiaanse staatsobligatiemarkt niet structureel wordt hervormd (2).
Ongelimiteerd geld bijdrukken
Nu zowel de ECB als de Europese Investeringsbank EIB niet willen deelnemen aan de Griekse
schuldenkwijtschelding (3) komt ECB-Goldman Sachs topman Draghi steeds dichter bij zijn hoofddoel,
namelijk het exclusief door de Centrale Banken laten financieren van de staatsschulden van de EU. In de
praktijk betekent dit dat er voor de Europese staatsobligaties geen markt meer is, omdat deze door het
schrappen van de CDS niet meer verzekerd kunnen worden en daarom geen enkel beleggingsfonds zich
hier nog aan zul durven wagen. Dat houdt in dat de ECB net als de FED in Amerika en de Bank of England
in Londen ongelimiteerd geld gaat bijdrukken. Gevolgen: deflatie van bezittingen (huizen e.d.) en inflatie van
prijzen (alles wordt veel duurder). In het verleden zouden alle economen dit een 'crash' noemen, maar onze
politici en media zullen dit aan de burgers verkopen als de zoveelste 'redding'. (1)
PIMCO: Tweede hulppakket Griekenland zinloos
Mohamed El-Erian, mede topman van 's Werelds grootste obligatie belegger PIMCO, verklaarde in een
interview met CNBC dan ook dat het gedaan is met Griekenland en dat ook het tweede reddingspakket van
€ 130 miljard daar niets aan kan veranderen. Volgens El-Erian willen de eurozone leiders Griekenland echter
nog niet kwijt omdat het land als voorwendsel gebruikt wordt om iedere keer de grootte van de EFSF en
ESM reddingsfondsen te verhogen, zodat uiteindelijk de andere PIIGS landen kunnen worden gered. (4)
Door het land te dwingen snoeiharde bezuinigingen door te voeren wordt Griekenland in de ogen van de
PIMCO topman geslachtofferd op het altaar van de euro, om zo tot letterlijk elke prijs te voorkomen dat
bijvoorbeeld ook Portugal -dat volgens de Citigroup bank een schuldenkwijtschelding van 50% nodig heeft
(5)- wordt 'aangestoken'. Zodra het EFSF/ESM groot genoeg is zal de eurozone Griekenland alsnog laten
vallen, denkt El-Erian.
Zweden doet het zonder euro veel beter
Tevens vroeg hij zich hardop af hoelang de EU de huidige sociale structuren nog kan blijven financieren.
Daarbij wees hij op het succes van Zweden, dat niet de euro heeft ingevoerd en er daarom net als Zwitserland zowel financieel als economisch veel beter voorstaat dan welk euroland dan ook. El-Erian waarschuwde de EU ervoor dat als het er niet in slaagt om voldoende economische groei te creëren als tegenwicht voor
de enorme bezuinigingen, er een drama ontstaat waar 'nog jarenlang over gesproken zal worden.'
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) Deutsche Mittelstands Nachtrichten
[Griekenland; bankroet verwacht in maart 2012]
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Syrische christenen vrezen genocide door moslimrebellen als Assad wordt afgezet
Militair ingrijpen uitgesteld; Obama wil eerst 'humanitaire corridors' opzetten
Echt geliefd is hij niet, maar de overgrote meerderheid van de Syriërs
prefereert Assad boven de onvermijdelijke chaos die ontstaat als de door het
Westen gesteunde islamisten het straks voor het zeggen krijgen.
Het leven in Syrië onder het regime van president Bashar Assad was zeker
niet ideaal. Desondanks zorgde de heersende Ba'ath partij ervoor dat de
verschillende religieuze groepen in het land ondanks de overweldigende
islamitische meerderheid in vrede en relatieve veiligheid konden samenleven.
De christenen in Syrië vrezen nu een herhaling van het drama in Irak en
Egypte, waar na de machtsovername door extremistische moslims een gruwelijke en genadeloze vervolging
is losgebarsten. In Irak zijn er hierdoor vrijwel geen christenen meer overgebleven.
De Syrische christenen leven al maanden met een groot dilemma: ze zijn het niet eens met het harde
optreden van Assad tegen de rebellen, maar weten tegelijkertijd dat als Assad wordt afgezet ze vrijwel zeker
het volgende doelwit zullen worden van deze moslimrebellen, die net als in Irak, Egypte, Libië en veel
andere Arabische landen streven naar de oprichting van een volledige islamitische staat onder de Sharia
wetgeving. Veel van de tienduizenden christenen die door het moslimgeweld Irak moesten ontvluchten
vonden in Syrië een veilig heenkomen. Volgens christenactivist David Wood is Assad weliswaar 'wreed,
maar wel even wreed tegenover iedereen, moslim of niet-moslim. Als islamisten het land overnemen, en dat
gaat vrijwel zeker gebeuren, dan zal het seculiere regime vallen. De islamisten zullen minstens zo wreed zijn
als Assad, maar zij zullen de mensen níet gelijk behandelen, waardoor christenen in zeer grote problemen
terecht zullen komen.' (1)
Westerse media misleiden
Het afgelopen jaar toonden we al vaker aan dat de Westerse media een misleidend beeld schetsen van de
gebeurtenissen in Egypte, Libië en nu Syrië. Na jaren met rust te zijn gelaten en hun landen in relatieve
vrede te hebben geleid, waren Mubarak, Gadaffi en nu Assad plotseling wrede en duivelse dictators die
moe(s)ten verdwijnen. Net als in Libië vormen de door de NAVO gesteunde moslimrebellen in Syrië slechts
een kleine minderheid en staat de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds achter Assad,
ondanks het feit dat deze altijd hard heeft opgetreden tegen tegenstanders van zijn regime.
Rusland achter Assad
Syrië is vooral omdat het een belangrijke bondgenoot is van zowel Iran als Rusland van een andere orde
dan Libië, dat het laatste decennium steeds meer toenadering zocht tot het Westen. Rusland heeft er veel
belang bij dat Assad aan de macht blijft, niet alleen omdat het Kremlin al jaren scheepsladingen vol wapens
aan Syrië verkoopt, maar ook vanwege Tartus, de enige Russische marinebasis aan de Middellandse Zee,
die inmiddels ook wordt gebruikt door Iraanse oorlogsschepen.
Nog geen militair ingrijpen
Mede dankzij de scherpe waarschuwingen uit Moskou dat een Westerse interventie in Syrië niet zal worden
getolereerd lijkt de Amerikaanse president Obama voorlopig geen fiat te geven aan de plannen voor een
door de Arabische Liga gesteund militair ingrijpen. Obama hoopt dat de Russen wel akkoord zullen gaan
met het opzetten van 'humanitaire corridors' in Syrië en dat het Kremlin Assad zal overhalen deze corridors
niet aan te vallen. Een tweede reden voor het vooralsnog uitblijven van militair ingrijpen is de plotselinge
aarzeling van Turkije om zijn luchtmachtbases ter beschikking te stellen. Mocht het plan om humanitaire
corridors op te zetten mislukken dan zouden deze bases alsnog nodig zijn om -net als vorig jaar in Libië- met
Amerikaanse, Franse, Italiaanse, Britse en dan ook Turkse gevechtsvliegtuigen een no-fly zone boven
ongeveer een kwart van Syrië af te dwingen. Ook Saudi Arabië, Egypte en Qatar zullen mogelijk hun steun
verlenen aan deze operatie. (2)
Xander - (1) New American, (2) DEBKA [Syrië; ontwikkelingen]

Wij voeren actie om ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen. Doe ook mee!
SPECIALE EDITIE IN SAMENWERKING MET:
Argusoog, Courtfool.info, Earth Matters, De Reaguurder, E.J. Bron, Occupy Ede, Occupy Nederland, Real
Currencies, Vrijspreker, Waterput.
1.
Wat is er aan de hand?
2.
Op donderdag 1 maart 2012 [1] moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag [2] ratificeert.
3.
3. Wat kunnen we doen?
4.
In eerste instantie de petitie tekenen: PETITIE TEGEN HET ESM VERDRAG
5.
http://www.belfort-group.eu/blogs
[petitie tegen ratificatie ESM-verdrag] [ESM-verdrag; petitie tegen ratificatie]
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Democratische dictatuur!
Ik heb wel eens ergens de opmerking geplaatst dat democratie de dictatuur van de meerderheid is! Als men
in Nederland beweert te leven onder een dictatuur slaat bij het gros van het volk spontaan de stoppen door.
Lariekoek!, hoort men dan roepen, wij zijn vrij en hebben een democratie! Maar beseft men dan niet dat
'zelfbeschikking' en democratie ideologisch haaks staan op elkaar?
Waarschijnlijk zullen veel mensen 'democratie' verwarren met het beeld van een eerlijke, vrije samenleving
waarin de burger ook zeggenschap heeft. Los van de vage constatering dat 'de burger' genoegen neemt met
deze zwaar ondergeschikte positie in de besluitvorming over zijn leven, is niets minder waar. De burger
heeft, buiten de minimale invloed op zijn directe levenssfeer, helaas helemaal niets te vertellen. Toch blijven
vele de huidige democratische vorm van bestuur steunen?
Dictatuur en democratie, van hetzelfde laken één pak.
Indien democratie in deze impliceert, dat de wil van een meerderheid leidend is voor verplichte acceptatie
van een minderheid, is voor deze minderheid de democratie tevens de dictatuur. De
gelijkwaardigheidsprincipes van 'geven en nemen' en vrijheid van keuze en zelfbeschikking gaat volledig
mank als eenzijdig verplichtingen afgedwongen worden. 'Democratie' is dan ook louter een woord waar voor
ieder mens een eenduidige betekenis aan zou moeten zitten. Of dit werkelijk zo is valt dus te betwijfelen.
Meer een manipulatieve reclame slogan geworden.
Democratie heeft niets met moraal, ethiek en menselijk gevoel te maken, het is maar een bestuursafspraak,
meer niet. Net als spelen met knikkers, waarbij eerst onder de vriendjes de spelregels afgesproken zijn hoe
het spel gespeeld gaat worden, resulterend in winnaars en verliezers. Echter met dit wezenlijke verschil dat
zij 'vrijwillig samen spelen' en als iemand vals speelt loop die ook direct het risico dat een medespeler de
vals speler terecht wijst, op zijn bek timmert en zijn knikkers gewoon terug pakt. Helaas kan dat niet in onze
democratie! (terugpakken bedoel ik dan, laat dat timmeren maar zitten, dat doen ze al genoeg bij elkaar...)
Enerzijds zou democratie het beeld schetsen dat er algemene consensus en overeenstemming bestaat ten
goede van de mensheid. Anderzijds, bij ieder besluit of wens waar geen 100% instemming voor is, heeft een
minderheid het nakijken, verliest verdere inspraak en daarmee haar zelfbeschikking. Voor deze groep is een
democratisch systeem dus een dictatuur. Buitengesloten van verdere besluitvorming resteert klagen
(oppositie), maar ondertussen wel als trouwe hondjes volgen wat opgelegd is door de meerderheid, als is
het nog zo onwelgevallig.
Een prachtig voorbeeld van onwelgevallige democratische besluiten is natuurlijk de gifbeker van Socrates.
Het democratisch principe was hier leidend voor zijn dood. Zelf schijnt de man hardnekkig te hebben
vastgehouden aan de principes waar hij als staatsburger achter stond, welke uiteindelijk tot zijn
'democratisch besloten' doodstraf zouden leiden. Plato heeft hier zijn Apologie van Socrates over
geschreven. Kijk, dat is ook democratie, wij doen dit ondertussen met hele landen.
Aangezien ieder politiek systeem uit is op zelfbeschikking over de arbeidsenergie van u en mij, is deze
democratische oplegging een niet echt eerlijk systeem te noemen. De dwang voor de minderheid blijf altijd
aanwezig, ongeacht welke kant de volgende verkiezingen uitzwaaien. Het heeft meer weg van een ping
pong van opgelegde dwang voor de 'verliezer' van deze ronde. Dus voorlopig blijf ik nog even bij mijn stelling
dat democratie en dictatuur niet veel van elkaar verschillen. Het is maar met wie u mee wilt lopen om een
kant te kiezen.
Representatieve democratie.
Sommige mensen zien meer in een een representatieve democratie. Met ruimte voor meerdere opties en
geen verplichte winkelnering, deelname aan producten, diensten, enz. Ieder zou vrij moeten zijn zelf te
kiezen welke levensovertuigingen zij erop nahouden met daarbij passende eigen keuzes en
verantwoordelijkheden. Wilt u geen ziektekosten verzekering? Goed, dan niet. Maar dan wel boter bij de vis
mocht u toch gebruik willen maken van 'het systeem'. Billijk toch? Durft u deze gok niet aan? Sluit lekker een
verzekering af en hou op met zeuren. Het kan zo simpel zijn!
Alice in Wonderland, draai alles om! Natuurlijk kan een dergelijk systeem niet met de huidige vorm van
democratie. Dit is een piramide systeem gebaseerd op centrale macht. Het piramidesysteem van bestuur
moet misschien wel eens omgekeerd benaderd worden. Centraal gezag is nergens anders voor nodig dan
onderdrukking en manipulatie van grote groepen. Een ter zaken kundige massa mensen zou de uiteindelijke
doorslaggevende beslissingsbevoegdheid kunnen krijgen beslissingen te nemen waarvan de impact familie
overschrijdend is. Verder moet iedereen zich lekker met zijn eigen huishouden en activiteiten bezig houden
zonder anderen tot last te zijn.
De zogenaamde specialisten met beslissingsbevoegdheid zouden een louter adviserende rol moeten
vervullen. Waarbij hun adviezen door de betrokkenen en een ter zakenkundige massa beoordeeld worden
om wel of niet te accepteren. De wetenschap en politiek adviseert, het volk besluit. De macht van de huidige
commercie kan volledig uitgeschakeld worden in deze besluitvorming, om zich vervolgens te committeren
aan de facilitaire behoefte. (die mensen zijn toch alleen maar op egoïstische zelfverrijking en persoonlijke
macht vergaring uit) Deze facilitaire behoeften van de mensheid zou dan ook eens grondig moeten worden
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heroverwogen, naar; wat hebben we echt nodig, en hoe kunnen we dat het beste fabriceren? Uiteraard
hierbij de mens als middelpunt met als doelstelling een gelijkwaardig leefbaar bestaan voor iedereen.
Dit alles echter met de ruimte voor niet deelnemers, en daar zit de grote uitdaging. Twee, elkaar
respecterende, werelden op één aarde? *we dromen verder*
Saluut
- Alle informatie is subjectief. (Interpretatie is de uitdaging)
- een toelichting. (29-02-2012 21:38)
In dit stukje spreek ik over minderheid/meerderheid vanuit de perceptie van het electoraat. De klassieke
verkiezingsuitkomst. Zetten we enkele bewering echter af tegen de werkelijke meerderheid/minderheid in
verhouding tot de gehele bevolking resulteert dit soms in omgekeerde stellingen. (verwarrend hé, sorry, was
geen opzet.). In een dergelijk geval zou de these, dat het dictatuur gevoel voor de minderheid geldt, dan
geen stand houden. Democratisch gezien is het altijd de meerderheid die moet schikken voor de wil van een
minderheid. Zelden is er een ‘echte’ meerderheid.
Directe democratie is misschien een betere verwoording dan ‘representatieve’.
Nu zou ook de associatie met representanten gelegd kunnen worden. Dan is er geen verschil met nu. ‘Dat’
was niet de bedoeling!
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/democratische_dictatuur
[democratie is dictatuur] [dictatuur en democratie]

Geen verklaring voor mysterieuze 'muziek' bij Yellowstonemeer
Dinsdag, 28 februari 2012 13:55
Sommige bezoekers van het Yellowstonemeer hebben melding gemaakt
van opmerkelijke hemelse geluiden die niet kunnen worden verklaard.
De geluiden lijken op het zoemende geluid van een zwerm bijen, komen
langzaam naderbij en ebben uiteindelijk in de verte weg, aldus Hiram M.
Chittenden in 1895 in zijn boek The Yellowstone National Park.
De omschrijving die Chittenden geeft komt overeen met meldingen van
vreemde geluiden of ‘muziek’ afkomstig uit de lucht rond het Yellowstoneen Shoshonemeer.
Mysterieuze geluiden en metaalachtige resonantie
Chittenden was ingenieur en bouwde wegen en bruggen in het park rond het meer. Hij is niet de enige of de
eerste bezoeker van Yellowstone die over vreemde en onverklaarbare geluiden rond het meer heeft
geschreven. Professor Edwin Linton van het Washington & Jefferson College werkte in de zomer van 1890
in Yellowstone. Hij hoorde samen met zijn collega’s herhaaldelijk mysterieuze geluiden. Hij schreef erover
(pdf) in het prestigieuze tijdschrift Science.
“De volgende ochtend hoorden we het geluid luid en duidelijk,” schreef Linton. “Het leek van boven te
komen, verplaatste zich door de lucht richting het zuidwesten en werd steeds zwakker. Het leek een
oneindig geluid te zijn met een licht metaalachtige resonantie.”
Linton en anderen hebben de geluiden omschreven als ‘harpachtig’ en ze deden hen denken aan menselijke
stemmen of het geluid van metalen kabels die langs elkaar bewegen.
Historicus van het Yellowstone National Park Lee Whittlesey zei dat er een aantal artikelen over zijn
geschreven, maar dat ze vaak diep verborgen liggen in de literatuur. Alhoewel het fenomeen vergezocht lijkt
is Whittlesey er zeker van dat de geluiden hebben bestaan en dat de verslagen geloofwaardig zijn. De
geluiden zijn gemeld door gerespecteerde wetenschappers en verschenen in diverse boeken, tijdschriften en
kranten. Geoloog Frank H. Bradley verkende en documenteerde de natuurlijke wonderen van Yellowstone
tijdens een expeditie in 1873 toen hij langs het Yellowstonemeer vreemde geluiden hoorde.
In augustus 1930 verscheen een artikel in het magazine Popular Science waarin aardbevingen werden
genoemd als mogelijke veroorzaker van de geluiden.
Wellicht hebben mensen het geluid recentelijk gehoord, maar zwegen ze uit angst om geridiculiseerd of
uitgelachen te worden. Gidsen bespreken de geluiden niet vaak met de bezoekers van het park, weet
Whittlesey.
Ondanks het gebrek aan een verklaring voor de geluiden is hij er zeker van dat de mensen ze wel degelijk
hebben gehoord zoals omschreven in de verschillende boeken, tijdschriften en kranten.
Bron: Yellowstonegate.com
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2229:geen-verklaring-voormysterieuze-muziek-bij-yellowstonemeer&catid=27:paranormaal&Itemid=40
[Yellowstone; mysterieuze geluiden] [mysterieuze geluiden in Yellowstone]
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De Killswitch komt naar de PC - Windows 8
Met de uitrol van het Windows 8-besturingssysteem, dat
later dit jaar wordt verwacht, zullen miljoenen desktop- en
laptop-pc’s voor het eerst een killswitch krijgen. Microsoft
heeft in het openbaar niet gesproken over de redenen voor
het opnemen van deze mogelijkheid binnen Windows 8,
maar alleen een cryptische waarschuwing gegeven, dat zij
zou kunnen worden gedwongen het te gebruiken om
wettelijke of veiligheidsredenen.
Janne Kytömäki, een Finse software ontwikkelaar, was vorig jaar Google's Android Market voor smartphone
apps aan het doorzoeken, toen hij iets vreemds bemerkte. Tientallen van de best verkochte applicaties
vermeldden ineens de verkeerde uitgever. Het was alsof Stephen King's naam van de covers van zijn
boeken was verdwenen en was vervangen door een onbekende auteur. Kytömäki besefte dat de dader een
stuk malware was, dat snel om zich heen greep. Hij postte zijn bevindingen online.
Google reageerde snel
Ze draaide een weinig bekende killswitch die tot in meer dan 250.000 besmette Android smartphones onder
dwang de kwaadaardige code verwijderde. "Het was een onwerkelijke beleving als je meemaakt, hoe zich
zoiets ontvouwt," zegt Kytömäki, die zelf dobbelsteen simulator apps maakt. Killswitches zijn een standaard
onderdeel van de meeste smartphones, tablets en e-readers. Google, Apple en Amazon hebben allemaal de
mogelijkheid en toegang tot apparaten, om illegale content te verwijderen of code te bewerken, zonder
toestemming van de gebruiker. Het is een krachtige manier om bedreigingen, die zich snel verspreiden, te
stoppen, maar het is ook een privacy en veiligheid mijnenveld.
Functie in Windows 8 ongewoon
De killswitch functie werd gepubliceerd in een veel geciteerd artikel in Computerworld in december, toen
Microsoft de voorwaarden plaatste voor het gebruik van de Application Store. Een functie in Windows 8 die
gebruikers in staat stelt om software te downloaden van een Microsoft-gecontroleerd portaal. Windows
smartphones, net zoals die van haar concurrenten, hebben de killswitches al meerdere jaren. Maar software
verwijderen "is een laatste redmiddel, en het is ongewoon", zegt Todd Biggs, directeur product management
voor Windows Phone Marketplace.
Microsoft weigert eenvoudig te antwoorden
Microsoft weigerde echter vragen over de killswitch in Windows 8 te beantwoorden, en verklaarde alleen dat
het in staat zal zijn applicaties, die gedownload zijn via de nieuwe App Store, te verwijderen of te wijzigen.
Alle software geladen van een flash drive, DVD of rechtstreeks van het web, blijven buiten de controle van
Microsoft. Toch is de killswitch een instrument, dat Microsoft kan helpen malware infecties te voorkomen.
"Voor de meeste gebruikers is de mogelijkheid om op afstand apps te verwijderen een goede zaak," zegt
Charlie Miller, onderzoeker bij het beveiligingsbedrijf Accuvant.
Geschiedenis killswitch
De geschiedenis van de killswitches in smartphones en e-readers suggereren een tweesnijdend zwaard voor
de bedrijven, die ze gebruiken. In 2009 greep Amazon in bij gebruikers door kopieën van een e-book van
1984 George Orwell's Animal Farm te verwijderen. Het was verkocht door een uitgever zonder de benodigde
rechten. De daaruit voortvloeiende terugslag veroorzaakte de opmerking van Amazon Chief Executive
Officer Jeff Bezos, de actie een "domme, ondoordachte, en pijnlijk uit lijn met onze principes” te noemen.
Angst voor misbruik bij techbedrijven
De terughoudendheid van techbedrijven om expliciet beleid te formuleren voor wanneer zij wel of niet
gebruikmaken van de killswitches, draagt bij aan de angst dat ze zullen worden misbruikt. Burgerrechten en
vrije meningsuiting activisten zijn bang dat techbedrijven onder druk kunnen worden gezet door regeringen,
om software of gegevens om politieke redenen te verwijderen. "Er is iemand die absolute controle heeft over
mijn harde schijf op manieren die ik misschien nooit had voorzien of waar ik niet in toestemde", zegt Eric
Goldman, directeur van de High Tech Law Institute aan de Santa Clara University Law school in Californië.
"Als ze wijs gebruikmaken van die macht, kunnen ze het leven beter maken. Maar we weten niet of ze die
macht verstandig zullen gebruiken. In feite zullen we zelfs nooit weten wanneer ze gebruikmaken van hun
macht."
Hiroshi Lockheimer, Google's vice-president van Android engineering, zegt dat de zoekgigant zich het recht
voorbehoud om de killswitch te gebruiken in "werkelijk kolossale, echt voor de hand liggende gevallen van
schadelijke inhoud”. Bigg van Microsoft zegt dat het bedrijf de functionaliteit alleen in zijn smartphones voor
"technische problemen en problemen met de content" gebruikt. Apple weigerde commentaar te geven. En
Amazon reageerde niet op meerdere berichten.
Killswitch een overcorrectie?
Kevin Mahaffey, mede-oprichter van de San Francisco startup Lookout, die beveiligingssoftware voor
smartphones maakt, heeft net als velen in zijn vak gemengde gevoelens over de opkomst van de killswitch.
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"De externe verwijderingstools zijn een reactie op de fouten uit het PC-tijdperk", zegt hij. "Ik denk dat de
geschiedenis zal leren of het een een overcorrectie is. Het kan goed gedaan worden, maar wij als industrie
moeten voorzichtig zijn. Het is gemakkelijk je een dystopische toekomst voor te stellen die er uit voort kan
vloeien.
Een van de voorstanders is Janne Kytömäki, de Fin die de Android malware uitbraak ontdekte. Volgens hem
nam Google de juiste beslissing door ongevraagd de malware te verwijderen. "Wat was het alternatief?" Zegt
hij. "Die applicaties geïnstalleerd laten staan op de 200.000 mobiele telefoons van mensen? Dit is iets dat
moest gebeuren."
Conclusie
Killswitches kunnen de computerveiligheid verbeteren maar advocaten en vrije mening activisten zijn
bezorgd.
Een killswitch om op afstand een laptop uit te zetten of ongevraagd een ongewenste applicatie te
verwijderen, wordt gebracht als een beveiligingsverbetering. Maar ik stel me voor dat het dan mogelijk wordt
om op afstand al je apparaten uit te schakelen of volledige censuur toe te passen.
Als je straks het teken van het beest niet aanneemt, kun je niet meer kopen en/of verkopen. Ook kunnen je
bankrekeningen worden afgesloten. Je kunt de huur niet meer betalen en de elektriciteit en het gas worden
(op afstand) afgesloten. Kortom: je staat op straat. Je zult ook niet meer kunnen reizen per trein of bus.
En nu al kunnen ze met één druk op de knop programma’s of documenten van je computer verwijderen of al
je communicatie apparatuur afsluiten! Je kunt het internet niet meer op en je kunt niet meer mobiel bellen!
Ze hebben alle macht en kunnen je volledig buitensluiten. Stel dat Jezus niet zou terugkomen, hoe zou de
wereld dan worden?
Mobiele telefoons hebben het al: Webwereld.nl
Killswitch op laptops: Computertotaal.nl
(laptops worden door de killswitch volledig geblokkeerd)
Bron: Eindtijd-update.blogspot.com en Businessweek.com
[killswitch in Windows 8] [computers op afstand uitschakelbaar] [malware in pc’s en gsm’s]

Seattle krijgt eerste voedselbos
Dinsdag, 28 februari 2012
Vergeet weilanden. Het nieuwe park van deze stad zal zijn gevuld met
eetbare planten en alles, van peren tot kruiden, mag gratis en voor
niets worden geplukt.
In Seattle, de grootste stad in de Amerikaanse staat Washington,
wordt een voedseloase aangelegd. In de wijk Beacon Hill is namelijk
drie hectare gereserveerd voor een heus voedselbos.
Binnenkort kan men er genieten van walnoten, kastanjes, bosbessen,
frambozen, appels, peren, ananas, yuzu, guave, dadelpruim en vele
soorten kruiden. Alles mag gratis worden geplukt door eenieder die
het eerste voedselbos van de stad betreedt.
“Dit is erg innovatief en nog nooit eerder gedaan in een openbaar
park,” zei landschapsarchitect van het Beacon Food Forest-project Margarett Harrison. Ze verwacht dat de
aanleg deze zomer kan beginnen.
Permacultuur
Dit soort stedelijke landbouw is ontwikkeld op basis van het begrip permacultuur, met als doel een duurzame
opbrengst van ecosysteemproducten en -diensten voor gemeenschappen door bewust ontwerp van de
omgeving. Het bos is naar verluidt het eerste grootschalige permacultuur-project in de Verenigde Staten.
Friends of the Food Forest probeerde zoveel mogelijk steun te verzamelen in de buurt. Het team deed 6.000
kaarten in vijf verschillende talen op de bus en deelde flyers uit. Deze steun bleek erg belangrijk voor de
organisatoren. Er werden zelfs tolken ingezet om de Chinese inwoners een stem te geven in de planning
van het project.
Geslaagd
Wie mag het fruit plukken wanneer het rijp is? “Iedereen,” zei Harrison. “Er was veel discussie over. Mensen
maakten zich zorgen dat iemand bijvoorbeeld alle bosbessen zou plukken. Dat zou kunnen gebeuren, maar
misschien heeft iemand ze hard nodig. We zien het nu zo: als we aan het einde van het seizoen geen
bosbessen meer hebben zijn we geslaagd.”
Bron: Takepart.com
Gerelateerd: Britse stad verbouwt eigen voedsel, criminaliteit daalt
[voedselbos in Seattle]
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Neotaam, het nieuwe aspartaam… alleen nog giftiger
Neotaam heeft een vergelijkbare samenstelling als aspartaam, ware
het niet dat het zelfs nog giftiger blijkt te zijn dan aspartaam. Is
neotaam de vervanger van aspartaam? Van de FDA hoeft de nieuwe
chemische zoetstof van Monsanto NIET op het etiket te worden
vermeld. Het kan in het voedsel zitten, dat je elke dag eet en je zou
het niet eens weten…
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft
verklaard, dat een van de nieuwste creaties van Monsanto, een
synthetische zoetstof bekend als neotaam (E961), niet hoeft te worden geëtiketteerd op levensmiddelen,
waaronder óók biologische voedingsproducten.
Een aangepaste versie van aspartaam…
maar met nog meer toegevoegde giftigheid - Neotaam kreeg stilzwijgend de FDA-goedkeuring in 2002.
Hoewel er nooit onderzoek naar de veiligheid is uitgevoerd.
Een analyse door Feingold.org vond slechts vier ‘onderzoeken’ met betrekking tot neotaam in de MEDLINE
database. Twee van deze ‘studies’ waren helemaal geen studies en de andere waren eigenlijk duplicaat
studies, uitgevoerd door NutraSweet, het bedrijf dat neotaam notabene produceert en verkoopt.
3-dimethylbutyl
Dus net als met aspartaam, heeft de FDA en de EU opnieuw een gevaarlijke chemische zoetstof voor
gebruik goedgekeurd. Behalve dat het deze keer de zeer schadelijke chemische stof 3-dimethylbutyl heeft
toegevoegd gekregen, door de Environmental Protection Agency (EPA) in Amerika als één van de meest
gevaarlijke bekende chemische stoffen genoemd!
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 in
dranken als vaste levensmiddelen. Deze gevaarlijke zoetstof wordt in het lichaam afgebroken tot
formaldehyde, dat giftig is bij extreem lage doses.
Corrupte regelgeving
De WHO heeft kortgeleden een artikel gepubliceerd, waarin een aanvaardbare dagelijkse inname werd
vastgesteld voor neotaam. Als neotaam zo veilig is dat het volgens de FDA niet eens geëtiketteerd hoeft te
worden, waarom zou er dan een aanvaardbare dagelijkse inname moeten worden vastgesteld?
De verkooppresentatie van corrupte regelgeving is een aanfluiting die wereldwijde negatieve gevolgen zal
hebben voor de gezondheid. Net als de meeste andere giftige stoffen die aan levensmiddelen worden
toegevoegd, zal neotaam zeer waarschijnlijk op de lange duur leiden tot chronische gezondheidsklachten.
Waarom Aspartaam en Neotaam NIET de beste vriend zijn van mensen met obesitas
Een van de grootste marketing- en PR-tactieken voor door de mens gemaakte chemische zoetstoffen is de
bewering dat ze helpen in de strijd tegen obesitas. Beste mensen, dat doen ze niet, hebben ze nooit gedaan
en zullen ze ook nooit doen. Onderzoek en de epidemiologische gegevens suggereren dat het tegendeel
waar is, en dat kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam en neotaam vaak juist leiden tot gewichtstoename.
Een van de potentiële redenen dat aspartaam en neotaam tot gewichtstoename leiden, is omdat
fenylalanine en asparaginezuur - twee aminozuren die samen 90 procent van aspartaam vormen en ook
aanwezig zijn in neotaam - bekend zijn vanwege het feit dat ze snel de afgifte van insuline en leptine
stimuleren. Dit zijn twee hormonen die nauw betrokken zijn bij de verzadiging en opslag van vet. Insuline en
leptine zijn ook de belangrijkste hormonen die je stofwisseling reguleren. Dus ook al gebruik je geen
calorieën in de vorm van suiker, verhogen aspartaam en neotaam toch je niveau van insuline en leptine.
Verhoogde insuline en leptine, op hun beurt, zijn twee van de stuwende krachten achter obesitas, diabetes
en een aantal van onze huidige chronische ziekte epidemieën. Na verloop van tijd, als je lichaam aan te veel
leptine wordt blootgesteld, zal je lichaam er resistent voor worden, net als je lichaam resistent kan worden
voor insuline. Zodra dat gebeurt, kan je lichaam de hormonale berichten niet meer 'horen' zoals stoppen met
eten, vet verbranden, en een goede gevoeligheid voor zoete smaken in je smaakpapillen.
Wat gebeurt er dan precies?
Je houdt een hongergevoel, je hunkert naar zoetigheid, en je lichaam slaat meer vet op. Leptine-resistentie
veroorzaakt ook een vervetting van de ingewanden, zorgen voor een vicieuze cirkel van honger, opslag van
vetten en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, stofwisselingssyndroom en nog veel meer.
Waarom zoetstoffen zo populair zijn
De ware reden om kunstmatige zoetstoffen te gebruiken, is enorm toegenomen. Het is meestal goed om
daarbij het grote geld te volgen. Aspartaam heeft op dit moment het grootste marktaandeel van alle
kunstmatige zoetstoffen, en de mensen van NutraSweet zouden dit graag zo willen houden!
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Kunstmatige zoetstoffen kosten veel minder dan echte suiker, maïssiroop of melasse, zodat de
voedingsmiddel- en drankindustrie geld bespaart.
Verantwoording
“Neotaam zorgt in het lichaam geleidelijk voor 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 echter dat neotaam veilig is voor gebruik. Doordat neotaam pas na langere tijd chronische schade
kan veroorzaken, hoeven autoriteiten nooit toe te geven dat neotaam vergif is.
Mijn aanbeveling voor neotaam is hetzelfde als voor aspartaam: Vermijd het als je gezondheid je lief is.
Bron: Naturalnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
[aspartaam] [neotaam, het nieuwe aspartaam] [zoetstoffen]

Volgens sommigen betekent de EU het EINDE van Europa
februari 29, 2012By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen
EU betekent het einde van Europa
Wat mismoedig wordt je er van. Ondanks de talloze berichten in de kritische
media en ook op deze site, wordt het wurgkoord telkens wat strakker
aangetrokken en bent u , daar de meerderheid van de burgers het allemaal
best vinden, binnenkort in een positie, waarin een politburo met zelfverrijkende
bonzen in Brussel met behulp van wat assistenten in Den Haag bepalen wat u
nog wel mag ( zeer weinig) en wat u MOET doen om uw heren te behagen (
zeer veel). Een pessimistische blik? Nee, helaas niet! Vandaag wordt er in de 2e kamer gestemd over de
vraag of de EU , dus ook Nederland het 2e reddingspakket à 130 miljard Euro voor Griekenland moet
goedkeuren. Maakt u zich geen zorgen, dat pakket komt er, want wat zeggen de 2e kamerleden ?
28 februari, debat – Is het nodig om Griekenland op de been te houden met een steunpakket van 130 mld.?
Die vraag staat centraal tijdens een debat over de Europese top van 1 en 2 maart. Een meerderheid steunt
de extra financiële hulp aan Griekenland. Premier Rutte beschouwt de noodhulp als “een verantwoord
risico“. Er is nu al 240 mld. uitgetrokken om een Grieks faillissement te voorkomen. Griekenland blijft
voorlopig een zorgenkind, zegt Blanksma (CDA). Zij spreekt van “een fragiel akkoord” dat nodig is om de
eenheid in de eurozone te bewaren. Harbers (VVD): het is een noodzakelijke stap op weg naar rust in de
eurozone. “Een dun en wankel geheel. Maar we kunnen niet ontevreden zijn“, voegt Plassterk (PvdA) toe.
Ook Sap (GroenLinks) en Schouw (D66) zijn gematigd positief.
Beter af
Een ander geluid komt van Van Dijck (PVV). Hij meent dat er helemaal geen man overboord is als
Griekenland de eurozone verlaat. Ouwehand (PvdD) valt hem bij: “Griekenland is beter af zonder de euro en
de euro is beter af zonder Griekenland.” Maar dan is de rekening zeer fors, waarschuwt Dijkgraaf (SGP). Het
nieuwe steunpakket is volgens hem “de minst slechte optie”.
Griekse schuld
Door forse bezuinigingen moet de Griekse schuld in 2020 tot 120,5% van het bbp zijn teruggebracht. Maar
volgens Irrgang (SP) is de kans levensgroot dat dit niet haalbaar blijkt. Gaat er straks nog meer geld naar
Griekenland? Ook Schouten (ChristenUnie) is benieuwd waar het kabinet de grens legt. Het
overeengekomen steunpakket van 130 mld. is naar verwachting voldoende om de Griekse schuld houdbaar
te maken, aldus premier Rutte en minister De Jager (Financiën). Noot Redactie : reeds nu wordt er in de
wandelgangen van de EU in Brussel druk overleg gevoerd, hoe groot een DERDE reddingspakket dient te
worden, dat noodzakelijk zal zijn om de Grieken op de been te houden. Getallen van weer 130 tot 150
miljoen worden genoemd.
Begrotingsdiscipline
In EU-verband is een nieuw verdrag voorgesteld om begrotingsdiscipline te garanderen. Sap is bezorgd over
de democratische houdbaarheid van dit strengere begrotingspact: “Het Europees Parlement vindt het
overbodig, de nationale parlementen staan voor het blok.” Schouten heeft de indruk dat het pact raakt aan
het begrotingsrecht van de Kamer. Leidt het tot het afstaan van soevereiniteit?, vraagt Schouw. Maar
minister De Jager benadrukt dat de nationale begrotingsautonomie intact blijft. Noot redactie : dit is niet
waar, lees verder “de gevolgen van het ESM .
De Kamer stemt op 29 februari over de moties die bij dit debat zijn ingediend. ( en houden wij u op de
hoogte over de uitslag, die tot stand gaat komen, zonder dat u als betaler daar ook maar enige invloed op
heeft kunnen uitoefenen.
Het ESM en de catastrofale gevolgen
LEES VERDER OP :www.geennieuws.com/2012/02/eu-betekent-het-einde-van-europa/
[ESM; gevolgen] [EU; toekomst] [Nederlandse politiek en EU]
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Google, weest gewaarschuwd mensen!!!
Vanaf 1 maart 2012 is het dan zover. Dan gaan de nieuwe privacyvoorwaarden van Google in en Google
geeft aan deze “droge kost” vooral te lezen. En ondanks dat ze een 60 tellende pagina vol voorwaarden
hebben ingekort tot een zogenaamde pagina, het blijft nog steeds onverstaanbare droge kost. PrivacyGuru
zal toch in simpel mensentaal uitleggen wat nu de voorwaarden zijn per 1 maart 2012 en hoe je je er voor
kan behoeden.
Google verzamelt ( al ) uw gegevens
Google zegt voornamelijk uw gegevens te bewaren. Dat ging in het “verleden” nog redelijk anoniem…een
accountje aanmaken op Gmail voor een mailaccount en als deze ingelogd bleef dan registreerde Google wel
jouw gegevens, maar wie John Doe was, dat wisten ze niet. Wanneer u instemt met de nieuwe voorwaarden
zal Google u expliciet om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer EN creditcard vragen (!!!).
Wil je dan nog ook nog eens optimaal van alle services gebruik willen maken (let wel, je creditcard gegevens
worden dus al gevraagd voor een simpel accountje) dan zult u ook een openbaar Google profiel moeten
aanmaken met foto en uw echte naam.
Wat logt ( oplsaan) Google dan?
Google logt eigenlijk alles wat u doet via het Google domein, maar er zijn een paar interessante dingen die u
toch wel moet weten. Zo zal Google het volgende loggen:
 Het hardwaremodel van uw device.
 Unieke apparaat ID’s zoals uw MAC adres, IMEI nummers en andere adressen van uw device.
 Mobiele netwerkgegevens: welk netwerk, wat is uw telefoonnummer etc. Deze koppelt Google
automatisch aan uw Google account.
 Zoekopdrachten via Google zoekmachines
 Alles wat u met uw telefoon doet, zoals uw telefoonnummer, welke nummers u gebeld heeft,
hoelang deze gesprekken hebben geduurd, met wie u heeft gebeld en waar en wanneer er sms-jes
zijn verstuurd.
 Alles wat u met uw PC doet, zoals systeemcrashes, de activiteiten op uw PC, welke browser u
gebruikt en eventuele hardware-instellingen. Zelfs alle URL’s die u bezoekt zullen worden gelogd.
 Google geeft aan dat ze, en ik quote maar “We kunnen gegevens (waaronder persoonlijke
gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op uw apparaat met mechanismen zoals
browserwebopslag (waaronder HTML 5) en applicatiegegevenscaches”. Een hele mond vol, maar in
mijn ogen toch echt onaanvaardbaar.
 Gebruik je Google op je mobiele telefoon, dan zal Google je GPS coördinaten loggen die door je
mobiele telefoon wordt uitgezonden. Deze worden weer gekoppeld aan je account.
Zoals je ziet gaat dit enorm ver allemaal. Eerst wordt er een persoon gecreëerd waarbij men verplicht is
bepaalde gegevens van zich af te staan aan een “machine”. Deze machine koppelt al deze gegevens in een
persoonlijke “file” die jouw naam bevat. Google weet waar je loopt, wanneer je surft, met wie je belt en waar
je bent. Deze gegevens zijn voor andere partijen van onschatbare waarde (denk aan overheid, politie,
justitie, reclameboeren etc. etc.) . Dat je MAC adres wordt gelogd en de gegevens op je pc worden
“bewaard” duidt er al op dat dit een verre inbreuk op je privacy is.
Google praat zich er onderuit met:
We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te leveren, te
onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en onze
gebruikers te beschermen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te
leveren, zoals relevantere zoekresultaten en advertenties.
Dat is volgens hun de reden waarom Google Alles van je wilt weten. Maar de gegevens die hun opslaan zijn
nogmaals van enorme waarde voor alles en iedereen die het niet zo nauw met je voor heeft.
Maar u heeft ook keuzes
Google geeft aan dat privacy ook voor hun belangrijk is. Hierdoor komen ze met een pakket maatregelen
waardoor het lijkt alsof we er zelf nog wat over te zeggen hebben.
Ze geven aan dat een hoop instellingen zelf te beheren zijn via de volgende “Tools”:

Via Google Dashboard kunt u bepaalde soorten gegevens zelf controleren en beheren.

U kunt uw eigen advertentievoorkeuren beheren via Beheer

Een Google Editor gebruiken om te bekijken en aan te passen wat mensen mogen zien van uw profiel.

Beheren met wie u gegevens deelt.

En gegevens verwijderen uit veel Google services. Maar niet alle (!!).
Google blijft schijnheilig doen over de te bewaren gegevens. Alsof u alles onder controle heeft. Maar ik zie
nergens waar ik al mijn MAC adressen kan verwijderen of al mijn telefoon gegevens incl. gesprekken,
logfiles, IMEI nummers etc. kan bekijken en verwijderen. En ook dat geldt voor mijn GPS coördinaten.
Ook geeft Google aan dat je je browser in kan stellen om geen cookies te accepteren, maar profileren het
als een onverstandige keuze (PrivacyGuru zegt dan: juist wel doen!). Zo zouden ze zogenaamd niet meer de
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juiste taalinstellingen kunnen inladen. De echte reden erachter is dat ze dan ongegeneerd al jouw browser
bezoeken kunnen loggen, omdat je dankzij de cookie ingelogd blijft op Google.
Is dat alles?
Alsof het al niet zat is….maar nee, dit is absoluut niet alles. Google heeft nog meer leuke feitjes in zijn
achterzak. Zo zal Google bijvoorbeeld bij een wijziging van uw gegevens doodleuk om een kopie van een
legitimatie vragen. Tevens zeggen ze:
Wanneer u onze services gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.
Proberen? Wij moeten ons legitimeren om ook maar enigszins het idee te krijgen dat Google ons serieus
neemt en in plaats daarvan gaan hun proberen mij toegang te verlenen tot mijn eigen persoonlijke
gegevens?? Oftewel, je moet niet gaan huilen als je er niet bij kunt, want je hebt tenslotte de voorwaarden
geaccepteerd. Zo een vaart zal het wel niet lopen, hoor ik je nu denken toch? Nou, wat dacht u van deze
dan:
We kunnen verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische
inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele
wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch
zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-uptapes bevinden).
Kijk eens aan…Google gaat meteen de strijd aan met de Europese wetgeving die binnenkort van start gaat.
Waarin duidelijk staat dat de gegevens NIET eigendom van Google worden en waarbij je het recht hebt om
vergeten te worden. uit alle backups Google vindt dat ze zich niet hoeven houden aan deze regelgeving en
beweert gewoon dat ze dat niet gaan opvolgen.
Met wie deelt Google mijn gegevens dan?
Met niemand natuurlijk, duh…ow wacht…er zijn er toch een paar waar je rekening mee moet houden. Zo
kunt u persoonlijk toestemming verlenen om al uw gegevens te delen met bedrijven, organisaties en/of
andere personen die buiten Google vallen. In andere woorden…Google mag ten alle tijden jouw gegevens
inzien en hierop zijn producten op aanpassen. Mja, op zich niet zo’n probleem, want als je al zo dom bent
om nog met Google in zee te gaan moet je ook niet vreemd opkijken als ineens alles in jouw straatje past.
Maar zo worden deze gegevens ook gedeeld met externe partijen waar u helemaal geen toestemming voor
heeft gegeven. Google noemt dat “externe verwerking”. Deze partijen verwerken schijnbaar uw gegevens
voor Google. Google heeft deze mensen dus in dienst en vallen dus onder het personeel van Google. En als
u klaagt daarover, is het enige wat Google hoeft te zeggen….”hun verwerken extern uw gegevens” en
daarmee is de kous af. Had je de voorwaarden maar niet moeten accepteren.
Maar hey, we zijn er nog niet….want verbazingwekkend wordt er nog een andere instantie genoemd die
feilloos en onder de noemer “juridische redenen” wordt geplaatst. De overheidsinstanties!! Deze mogen
gewoon lekker rondsnuffelen in de gegevens van de klanten van Google. Dus waar je hebt gelopen, met wie
je hebt gebeld en met welke pc (MAC adres) je onzin op het internet hebt geplaatst. En daar heb je niets
over te zeggen, want volgens Google zijn dat hun gegevens en niet die van jou.
En dat is nu net waar het bij mij steekt. Want volgens mijn nieuwe toegereikte gegevens zijn alle gegevens
die Google over mij in bezit heeft eigendom van mij. En als ik ze verwijderd wil hebben, dan heeft Google
daar gehoor aan te geven. Inclusief uit alle databases en back-ups.
Tevens plaats Google nog even de regel:
De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke
schendingen.
Oftewel, als u de voorwaarden niet accepteert, dan mag Google je gewoon dwingen om deze te accepteren.
I rest my case.
De nieuwe voorwaarden zijn hier te lezen of hier.
Directe link om uw complete Google account te verwijderen, incl. alle services die eraan hangen. voor meer
info: http://www.google.com/support/ accounts/bin/answer.py?answer= 32046
Directe verwijderlink: https://www. google.com/accounts/ DeleteAccount
PrivacyGuru gaat in de toekomst er op letten dat Google de privacywetten van de EU netjes opvolgt.
Hiervoor maken we een speciaal aangemaakt account. De gebeurtenissen rondom dit account kunt u
allemaal volgen op Bron: PrivacyGuru.nl
Internetgebruikers die toch anoniem willen zoeken kunnen terecht bij DuckDucGo, Startpage.com,
Ixquick.com en de GoogleSharing Firefox plugin.
[Google en privacy]
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Wie was Rik Clay? Deel 1/3
Door Rene Voogt op 5 september 2011
Over mijzelf (Rik Clay)
Leeftijd 25 jaar, ik voltooide zowel het verplichte onderwijs (het
nationale mind-control programma) als ook de universiteit, en ik
werkte aan muzikale inspanningen, waarbij ik 2 albums nationaal
uitbracht, ik maakte muziekvideo’s en toerde religieus door de UK en
Europa. Mijn band ‘FULC’ ontving veel recensies en sympathie van
Kerrang, een Metal Hammer en Rock weekblad. De band nam een goede 6 jaar van mijn leven in beslag
waarin ik gitarist en ondersteunend vocalist was.
Vanwege mijn muzikale passie, ontwikkelde ik vaardigheden als grafisch ontwerpen / webdesign / en alle
andere multimedia zaken, als steun voor promotie.
Kort na het uit elkaar gaan van FULC in 2005, begon ik mijn eigen solo-electronica project genaamd ‘Ergens
Maar Niet Hier’ en ging samen met de jongens van ‘Ten Seconds Of Chaos’ uit Leeds. Beiden waren van
korte duur en te wijten aan mijn drang naar mijn echte persoonlijke ontwikkeling.
Ik realiseerde me dat een ‘echte baan’ nodig was om mijn ambities te financieren. Zeven jaar, werkzaam in
lokale, onafhankelijke platenwinkels moest tot een einde komen, en dus verhuisde ik en ging verder met wat
ik dacht dat het een droombaan zou zijn – maar oh, wat had ik het mis.
Een Ethische reisorganisatie! Wie zou daaraan gedacht hebben? Een ethische reisorganisatie waarvan de
eigenaar miljonair wordt en een huis koopt in Griekenland, en het vervolgens verkoopt als Eerste Keus
Vakanties … arme arme goedgelovige studenten. Neem nooit een georganiseerde reis – maar regel het zelf!
En dus begonnen mijn inzichten zich te verschuiven, om een lang verhaal kort te maken.
Ik reisde naar Egypte en nam een boot de Nijl op van Aswan naar Luxor voordat we verder reisden naar
Caïro om de piramides van Gizeh, Saqqara en Dashur te kunnen zien. Mediteren in de ‘Konings kamer’ is
één van die ervaringen die je nooit zult vergeten.
Bij terugkeer werd ik voorgesteld aan Julia, een dame, die later mijn Reiki Meester werd. Over een periode
van weken, leidde Julia mij op tot Reiki Niveau II – een levens veranderend geschenk.
De zomer van 2007, toonde mij de ware betekenis van synchroniciteit. Ervaringen, te lang en te ingewikkeld
om uit te leggen, met betrekking tot de graancirkels in Wiltshire, Glastonbury, Daniel Pinchbeck (auteur van
2012: Het Jaar van de Maya profetie), David Shayler (zelf-verklaarde reïncarnatie van de geest Yeshua),
Stonehenge, Avebury en de eilanden van Malta en Gozo.
Toen kwam de winter, waardoor mij niets anders overbleef, om mijn studie te beginnen … oh en een reis
naar Yucatan.
Waar sta ik vandaag? Er is een probleem met de toestand van ons milieu. Er is een probleem met de
samenleving. Er is een probleem met onze regeringen. En er is een probleem met de corrupte
Piramidale Macht die onze planeet onderwerpt aan slavernij. Maar … er is hoop!
Op 06 Juni 2008, doet Rik het Řed Ice interview. Hij is optimistisch en vrolijk, en kijkt uit naar het onthullen
van meer.
Op 13 Juni 2008 om 08:24 uur post hij zeer gelukkig nog een artikel
Om 9:51 uur, post hij nogmaals vrolijk, waarin hij binnenkort de ‘volledige uiteenzetting van de muziek
industrie’ belooft.
Zijn vader vertelde dat hij plotseling een inzinking had? Die hem totaal lamlegde en zelfs niet meer de
capaciteiten had om zelfs maar te overwegen het internet op te gaan.
Maar Rik’s blog verdween op 13 juni 2008. Dus als Rik plotseling zo ziek werd die dag, na het bericht dat hij
dingen zou gaan onthullen, zo ziek dat hij niet meer over de capaciteit beschikte om te overwegen het
internet op te gaan – wie haalde dan zijn blog eraf?
Rik Clay werd dood aangetroffen in zijn bed, enkele dagen na zijn interview met ‘Red Ice creations’ in
augustus van het jaar 2008.
Volg aub het interview van Rik met Red Ice Creations.
London Olympics 2012 : Esoterische Agenda
Op 6 juli 2005, wilde de pers je laten geloven dat het Verenigd Koninkrijk werd vergaard met positieve
energie, met name wegens het succes dat London de Olympische Spelen van 2012 binnen gesleept had.
Gevolgd door, de controverse over het Olympische Spelen 2012 logo en het ‘zwarte gat’ om een Olympisch
dorp te bouwen met behulp van belasting geld. Nog nooit van mijn leven had ik een fiasco over Olympische
Spelen zo ver in de toekomst gezien.
Voor hen die nog geen idee hebben, het jaar 2012 – is zeer betekenisvol onder ‘samenzwering`s theoretici’
en ‘fanatiekelingen’ – en markeert het einde van een 5.125 jarige cyclus van de Maya Kalender. Een simpele
zoektocht op het internet rendeert in theorieën als ‘het einde van de wereld’ scenario’s
‘bewustzijnsverhoging’ en het ‘opklimmen naar de vierde dimensie’. Een veronderstelling waarvan niemand
echt weet wat er gebeuren zal … maar ik smeek u maak het verschil.

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 80

In het afgelopen jaar, met een verhoogde waakzaamheid met betrekking tot de Olympische Spelen van 2012
(mede door een lezing van Ian Crane, begon ik met het verzamelen van massa’s informatie afkomstig uit
officiële bronnen, welke indiceren dat de kennis er is. Een kleine kring van ‘mensen’, de hechte ‘kliek’ die
deze planeet beheren, zijn vastbesloten om deze kennis te gebruiken voor hun eigen gewin, om
ervoor te zorgen dat na het komende 2012, onze huidige machtsstructuur intact zal blijven voor het
‘Tijdperk’ dat komen gaat. De heersende macht ‘die u De Grote Piramide bracht heeft vandaag de dag nog
steeds de touwtjes stevig in handen, in leven gehouden doormiddel van ‘geheime genootschappen’,
‘mysteriescholen’, symboliek, oorlogen en rituelen. Onze steden zijn verzadigd met obelisken, maar wij
zijn zo geconditioneerd dat we vergeten te vragen waarom?
Het is mijn overtuiging, dat tijdens de Olympische Spelen van 2012, we één van de grootste Hoaxes
ooit te zien zullen gaan krijgen, welke op de mensheid losgelaten is. Dit kan bestaan uit een
buitenaards bezoek, eventueel hand in hand met een bijbelse ‘tweede komst’. Alles dat ik kan
zeggen, is dat wanneer de tijd daar is, laat u niet voor de gek houden! Door helemaal niets ervan!
Ik vraag u niet te geloven in mijn waarheid … alsjeblieft, zoek uw eigen … sta simpelweg niet toe dat
de TV en de gedrukte pers de waarheid voor u vinden.
Mijn onderzoek loopt, en dus zal deze pagina regelmatig worden bijgewerkt. Lees
het in chronologische volgorde, omdat elk bericht voortbouwt op het vorige en
aarzel niet om commentaar te leveren..
London Olympische Spelen 2012: Zion (Het Nieuwe Jeruzalem)
Toen het logo voor de Olympische Spelen in Londen in juni 2007 werd gelanceerd
nadat het 400.000 pond had gekost, was er een aanzienlijke publieke
opschudding, te wijten aan zowel de kosten als ook hoe verschrikkelijk het eruit
zag.
Ondanks de publieke druk, stond het Internationaal Olympisch Comité erop het
logo te behouden, zonder enige flexibiliteit. Met andere woorden, is dit logo heel
erg belangrijk. Waarom?
Er zijn vele interpretaties verspreid over het net, allemaal bedoeld om de ware symbolische betekenis achter
het logo te ontbinden. Er word beweerd zelfs te lijken op een hakenkruis, een hardloper en zelfs Lisa
Simpson, maar dat zijn allemaal belachelijke afleidingen.
Op het eerste gezicht kun je heel gemakkelijk het getal 2012 vormen,
maar waarom die willekeurige ‘punt’?
Hier is waarom
Moeten we geloven dat de Olympische Spelen van 2012 in London,
erom draait de uitvoering van Zion te vergemakkelijken – het ‘Nieuwe
Jeruzalem’?
Om William Blake’s gedicht ‘Jeruzalem’ te reciteren:
“Liepen die voeten in oude tijd op Engeland’s groene bergen?
En was het heilige Lam van God gezien op de aangename weiden van
Engeland?
En scheen het Goddelijke gelaat voort op onze bewolkte heuvels?
En werd Jeruzalem hier gebouwd tussen deze donkere satanische molens?
Breng me mijn boog van brandend goud:
Breng me mijn pijlen van verlangen:
Breng me mijn speer: O wolken ontvouw!
Breng me mijn wagen van vuur.
Ik zal niet ophouden met deze geestelijke strijd, nog zal mijn zwaard slapen in
mijn hand
Totdat we Jeruzalem hebben gebouwd In het mooie, groene Engeland.
Een 18e eeuwse schrijver, kunstenaar en esotericus, William Blake had
connecties met de Vrijmetselarij. Was dit vroege werk een verklaring van de
esoterische agenda, voor iedereen te zien? Nadat hij erbij ‘betrokken’ was.
Note René: Mijn alarmbellen begonnen te rinkelen toen ik na aanleiding van Rik`s
onderzoek verder ging zoeken op het internet en tot mijn grote verbijstering op
een site terechtkwam waarvan de beheerder nog net iets creatiever bleek te zijn,
en zelfs een SWASTIKA van het logo wist te vormen!
Wikipedia verteld het volgende over een Swastika: De swastika, ook wel bekend als hakenkruis, is het
heiligste symbool uit het hindoeïsme en jaïnisme en wordt tevens gebruikt in het boeddhisme. Het symbool
komt echter ook voor op vroeg-christelijke graftomben in de catacomben bij Rome, op Griekse en Romeinse
mozaïekvloeren uit de oudheid en op houten klompen van Noorse Vikingen uit de vroege Middeleeuwen.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het hakenkruis in westerse landen vooral een symbool geworden van de
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nazi’s. De Rode swastika een religieuze internationale hulporganisatie gebaseerd in China, die vergelijkbaar
is met het Rode kruis, met in plaats van een kruis, een links wijzende swastika als logo.
Lees verder op Wikipedia (klik hier)
Een SWASTIKA gemaakt van het Olympische 2012 logo
Alles wat ik wil NU, is dat iemand mij verteld dat dit niet gepland was!
Ik hoop dat onze grote symbolische analisten een blik zullen werpen op wat ik gevonden heb en zullen
beginnen met het analyseren hiervan, zodat ik weet wat de ‘symbolisten’, die dit logo ontwierpen, voor ons in
petto hebben!
Olympische Logo Londen
Toen ik de eerste e-mail ontving met de vermelding dat het logo het woord ZION spelt, grinnikte ik … bij de
tweede, zei ik: “Hmmmm” … misschien moet ik eens een kijkje nemen! Ik nam een kijkje en daar was het:
ZION!
Het Logo spelt ZION
Maar toen begon ik e-mails te krijgen die zeiden dat het logo eruit zag
als een gestileerde Swastika! Ik verwierp dat direct … Maar hoe
meer tijd er verstreek, en hoe meer ik er over nagedacht … dus printte
ik het originele logo … sneed het … en legde hem in stukken … en wat denk je … Ik zag het gestileerde
logo ook … Ik voegde GEEN stukken toe … Ik gebruikte NIET het grote deel
met de Olympische ringen erop, ik sneed rond de cirkels, zodat ik de
gestileerde 3-potige Swastika in het midden van de cirkel kon plaatsen. Ik
maakte GEEN gebruik van de “punt”.
Gestileerde SWASTIKA
London Olympics 2012: Zion: Straten Plan
Ik zal beginnen met het vermelden van mijn intenties. Met mijn onderzoek ben
ik niet van plan paniek of angst te veroorzaken, ook niet om een platform van
vooroordelen en haat te creëren. Ik Publiceer deze standpunten simpelweg
voor bewustwording. Om bewustzijn te laten ontstaan over de redenen, indien
er iets staat te gebeuren tijdens de London Olympische spelen van 2012, kunt
u het evenement in acht nemen met een kritisch oog.
Het is mijn bedoeling, ervoor te zorgen dat wij niet worden
misleid!
Na mijn twee vorige artikelen over de Olympische Spelen
van 2012, heb ik besloten om mijn ogen in de lucht te
werpen en weer naar beneden te kijken. U raadt het al, ik
kwam uit bij Google Maps.
Hier is een satellietweergave van het 2012 Olympische
gebied. Zoom in en neem een kijkje:
Stratford in Londen, is de gastheer voor het Olympische
dorp, dat massale ontwikkelingen ondergaat als gevolg van
het project. Van het gebied wordt beweerd dat het, het
laatste geschikte gebied in London was. Wat een geluk he?
Of misschien werd het jarenlang met rust gelaten voor deze
reden! Ik verkies het laatste.
En dus … ter zake. Neem eens een kijkje op het Olympische gebied met Google Maps om de wegen goed
te bekijken. Op het eerste gezicht lijkt het net als iedere andere straten kaart, volhard … En bekijk de
straatnamen wat beter (zoom in)
U zult zien dat het gehele terrein van het Olympisch dorp
omgeven is door Bijbelse
en mystieke straat namen. Het Nieuwe Jeruzalem kunt u zich
afvragen?
De wegen
1. East-Cross Route (eigenlijk de A12 of de A’20’12): refereert
naar. “Het Oosten-Kruis”
“Het Oosterse-orthodoxe kruis (ook wel bekend als Crux
Orthodoxa, het Byzantijnse kruis, het Oosterse-kruis, en het
“Russische” kruis) en kan worden beschouwd als een
gewijzigde versie van het Patriarchaal kruis, met twee kleinere
dwarsbalken, één aan de bovenkant en één aan de onderkant,
in aanvulling op de langere dwarsbalk”.
Merk op hoe de East-Cross route ook een A-weg is – A12
genummerd.
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Aangezien het Verenigd Koninkrijk honderden A wegen heeft, wat is dan de waarschijnlijkheid dat van alle
wegen, de A’20 en de A’12 het Olympische gebied doorkruizen?
Pauzeer een moment, en denk na over de vorm van de letter A… juist het is een piramide met een sluitstuk.
Dus symbolisch gezien de enige grote weg die ‘kruist’ met het olympische gebied, is de A (Piramide)
(20) 12.
2. Carpenter’s Road: refereert naar. “Joseph”
“Jozefs beroep is beschreven in de evangeliën als een τεκτων, een Grieks woord voor een verscheidenheid
aan ambachtsmensen, maar de christelijke traditie kent hem als een “timmerman”.
3. Great Eastern Road: referert naar. De Oosterse Ster
“De Orde van de Oosten-Ster is de grootste broederlijke organisatie in de wereld waarvan zowel mannen
als vrouwen lid kunnen worden. Het werd opgericht in 1850 door Rob Morris, een jurist en onderwijzer, en
ambtenaar bij de vrijmetselarij”.
Logo van De Orde van de Oosterse Ster
Zoals je ziet is het embleem van de “Orde van de Oosterse Ster” een
pentagram – vergelijkbaar met die te vinden is op het UK Paspoort.
Een erkenning van de heidense godheid satan / Saturnus.
4. Angel Lane: refereert naar Engel Gabriel / De Heilige Geest
“De engelen bezochten Jozef en Maria. De engelen kondigden de
geboorte van Christus aan bij Maria en Jozef. De engel Gabriël bezocht
Maria in Nazareth. Ze was verloofd met Jozef. Gabriël vertelde Maria dat
ze zou bevallen van de Zoon van God. Maria was een maagd. Gabriel
vertelde haar, Gods kracht zou de conceptie mogelijk maken. Gabriël zei:
‘Niets zal onmogelijk zijn met God”.
5. Temple Mills Lane
“Temple Mills waren watermolens die behoorden tot de Tempeliers – “De
arme kerel –
Soldaat van Christus en de Tempel van Salomo”.
6. Church Road (Update)
Hoewel niet weergegeven op de bovenstaande kaart (maar Kijk aub eens met Google), de weg op de noordoost rand van het complex ontleent zijn naam aan de christelijke plaats van aanbidding, een kerk.
De locatie – Ley Lijnen
Het Olympische 2012 terrein is gelegen tussen Leyton en Leytonestone. De “Ley” gevonden in hun naam is
afkomstig van de term ‘leylijnen‘.
Voor degenen die er niets van snappen:
“Leylijnen, of Leys, zijn rooilijnen van oude gebieden die zich uitstrekken over het landschap. Oude gebieden
of heilige plaatsen, en kunnen gelegen zijn in een rechte lijn, variërend van één of twee tot enkele mijlen in
lengte. Een Ley kan eenvoudig worden geïdentificeerd door uitgelijnde plaatsing van gemarkeerde
gebieden, of het zou in z`n geheel of gedeeltelijk op de grond zichtbaar kunnen zijn in de lengte doormiddel
van de overblijfselen van een oud recht spoor”.
Onze voorouders wisten dat Ley lijnen, rasters en werveling/draaikolk, aardse energiebronnen en
centrums waren die als heilig moesten worden beschouwd.
Een “Ley Lijn” zijn een aantal lijnen die deel uitmaken van een energienet die de aarde kruizen. De energie
– is metafysische van aard.
Dus is er nu gedocumenteerd bewijs dat ‘Leylijnen’ zich kruizen met de buurt Leyton en Leytonestone?
Zeker weten dat dat er is …
“Het bender gebied, met de oude taxusboom erop, was het kortstondige hart van Leytonstonia, versierd met
een trottoirband, een replica van “Stonehenge” gemaakt met trottoirbanden. (Sommige spraken zelfs over
de betekenis van de namen Leyton en Leytonstone, en hun relatie tot de Ley-lijnen maar dan meer in
het algemeen, alsof dit de energie van de protest plaatsen kon verklaren. Een “brickhenge” werd
gemaakt op Clarement Road, halverwege, tussen Leyton en Leytonstone.)”
Het Olympische gebied ligt in een gebied synoniem met mystiek – metafysische – aardse-energie. Is dit
weer een toevalligheid of een deel van een plan voor de Olympische Spelen in 2012, wat lang voor het
evenement officieel werd aangekondigd, en in beweging werd gezet?
Conclusies
Het lijkt erop dat het Olympische gebied van 2012 gekozen werd door redenen die veel verder gaan dan die
van een ‘braak liggend gebied’.
De wegen die het gebied omringen, bevatten Vrijmetselarij en Bijbelse verwijzingen, al die jaren
braakliggend, alsof het een onderdeel voor een magisch ritueel gaat geworden.
En alsof dat nog niet genoeg is, boekt een nieuwe constructie, kruisend met ‘Angel Lane’ grote vooruitgang.
In het BBC-interview “Het zal een duurzame erfenis zijn” met Jean Pickering, voormalige Olympisch
kampioen, die het volgende citeerde:
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“Ik herinner me rennend langs “Angel Lane” om de trein naar
het werk te halen en hoorde al de marktkraam houders naar me
juichen”.
Dat is de ware geest van het echte East End.
Verwijzingen naar ‘duurzame erfenis’, ‘Angel Lane’ en ‘ware
geest’ klinken onheilspellende voor mij, gezien onze ‘Zion’
wegenkaart.
spirituele monumenten van Groot-Brittannië – Stonehenge,
Avebury en Glastonbury Tor, alle rusten ze op ‘Leylijnen’
(gebieden met een intense aarde-energie). Kan het nog frappanter
dat ze een dergelijk gebied voor onze Olympische Spelen hebben
gekozen? En dat het wezenloos gebeurd voor de gelegenheid?
Tot slot zou ik willen eindigen met een verwijzing van de Bijbel. Let
op de hoofdstuk en vers nummers.
Marcus 11:11
“En Jezus ging naar de tempel in Jeruzalem en keek naar alles om
zich heen.
Aangezien het al laat was, ging hij met zijn twaalf discipelen naar
Bethanië”.
Om 11:11, komt Jezus aan in Jeruzalem, of moet dat het
“Nieuwe” Jeruzalem – Sion zijn!
Olympische Spelen Beijing 2008: Zion & De Vijfde Wereld
Op 05-05-2005, hield Tony Blair Britse algemene verkiezingen, wat hem nog
eens voor 3 jaar de macht verzekerde. (555)
Op 06-06-2006, verwachte iedereen de dag van de duivel. En er gebeurde niets.
(666)
Op 07-07-2007, organiseerde Al Gore een reeks concerten over de gehele
wereld, de ontgroening van een 3 jarige campagne om de klimaatverandering te
bestrijden. (777)
Op Live Earth nam niet alleen het publiek deel aan het ‘zon aanbidding’
ritueel tijdens het openingsnummer van “Genesis”. (ter ere van Matthew
Delooze voor zijn briljante werk aan ‘Breaking The Serpent Spell’):
We werden ook getrakteerd op een fantastische finale van onze dame
‘Madonna’ (helaas voerde ze niet haar kruisiging act uit):
Op 08-08-2008 begonnen de Olympische Spelen in Peking om 20:08
CST (888)
Begint u hier een patroon te zien? Het lijkt erop dat ‘de controlerende
regerende machten’ evenementen arrangeren op numerologische
belangrijke dagen van het jaar.
Met alle commotie rond de Olympische Spelen in Beijing, is het
moeilijk je te bedenken waarom we deze evenementen eigenlijk doen
… misschien is het voor hetgeen dat ze symbolisch vertegenwoordigen.
“Er zijn veel mythes rond de oorsprong van de oude Olympische
Spelen. De meest populaire legende beschrijft dat Heracles de
Olympische Spelen creëerde, en het Olympisch stadion en de
omliggende gebouwen bouwde als een eerbetoon aan zijn vader
Zeus, na zijn 12-werken te hebben voltooid. De Olympische Spelen
waren van fundamenteel religieus belang, wedstrijden afgewisseld door
offers en plechtigheden ter ere van zowel Zeus (waarvan het kolossale
beeld in de Olympiade stond), en Pelops, de goddelijke held en
mythische koning van de Olympia”.
Dus je zou kunnen zeggen dat de Olympische Spelen, op
zijn minst, een Heidens evenement is ter ere van Zeus,
‘koning der Goden’ of ‘de Schepper’ als je wilt. Maakt, dat u
zich afvraagt wat zijn ’20 ’12 werkers waren?
Laten we ons snel verplaatsen naar Beijing 2008, laten we
het logo eens nader bekijken:
Met een beetje ‘knippen en plakken’ (met elementen van
het verrassende ‘onatletische’ figuur uit het Olympisch logo), kan dit ermee worden geschreven;
Was dat niet ook wat het logo van de Olympische spelen van 2012 in London ons vertelde?
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Reken maar! Wat zijn de kansen? Twee Olympische Spelen op rij waarin het logo het woord ‘Zion’
bevat. Ligt dit aan mij of is dit iets dat gewoonlijk niet door toeval gebeurd? Hier ligt de insinuatie dat, tussen
de jaren 2008 en 2012, er een 4-jarenplan ligt voor de oprichting van ‘Zion’, het ‘Nieuwe Jeruzalem’.
Laten we eens dieper graven … U kunt zich herinneren dat ergens vorig jaar het Beijing Olympische Comité
de 5 mascottes van de Olympische Spelen onthulden. De datum hiervoor was, bent u er klaar voor? 11
november 2007. Precies … de 11e van de 11e, of 11:11.
“Een setje van vijf (poppen) mascottes voor de Olympische Spelen van 2008 in Beijing werden onthuld op
11.11, precies duizend dagen “vóór” de opening`s
ceremonie van het evenement”.
Dit zijn de kleine wezentjes … alle 5 van hen,
gekleurd net als de Olympische ringen. Negeer
hun piramidale hoeden een moment, want er is
nog iets vreemds aan de hand hier…
U herinnert zich misschien nog mijn interpretatie van
de Olympische ringen een maand of twee geleden,
maar even om te herhalen – symbolisch gezien
representeert elk van de ringen één van de 5 cycli`s
(tijdperken) waaruit de Maya’s kalender bestaat. Elke
ring is verbonden met een andere … wat de indruk geeft dat een nieuwe cyclus begint vóór het einde van
een oude … een overgangsperiode bij wijze van spreken – zo`n beetje zoals waar we nu inzitten ( 19922012), de ‘tijd van geen tijd’, volgens de Maya`s.
Zonder verder gedoe, zijn hier de officiële betekenissen van de mascottes van Beijing 2008:
Nini (groen): Wind. Elk voorjaar en zomer, hebben de kinderen van Beijing mooie vliegers laten vliegen op
de stromingen van de wind die door de hoofdstad waaide.
Yingying (oranje): Dier. Als een antilope, Yingying is hij snel en wendbaar en kan snel grote vlaktes land
bedekken als hij zich over de hele aarde beweegt.
Huanhuan (rood): Vuur. Hij is de “grote broer”. Hij is het kind van vuur en symboliseert de Olympische Vlam.
Jingjing (zwart): Natuur. Symboliseert het weelderige bos en de harmonieuze relatie tussen mens en natuur.
Beibei (blauw): Water. Sterk in watersporten, ze weerspiegelt de blauwe Olympische ring.
Let op Beibei, de blauwe mascotte, die water representeert:
Beibei
Wat is dat op het voorhoofd van Beibei? Een ‘spiritueel’ derde oog?
Als u de mascottes ordent, net als de Olympische ringen – rood (vuur),
groen (wind), zwart (Natuur), oranje (dier), blauw (geest), kan een patroon
worden gezien net als de evolutie van het bewustzijn zoals gedoceerd in
esoterische kringen.
Mineraal / Element> Plant> dier> Mens> … (In de geest?)
Coma> Diepe Slaap> Dromen> Wakker worden>
Als de Olympische mascottes en het officiële logo inderdaad correleren met
de vijf cycli`s van 5125 jaar van de Maya Kalender en de evolutie van het
bewustzijn, dan brengt de komst van 2012 de overgang naar het spirituele
bewustzijn van de ‘blauwe’ Olympische ring, waardoor de ‘Oranje’ ring van
het dierlijke bewustzijn achter blijft?
Om de betekenis achter de ‘blauwe’ ring verder te correleren, en een link te
leggen naar de Londense Olympische Spelen 2012:
“In de afgelopen weken is er een 11-mijl blauw hek opgezet rond het gebied
van de Olympische Spelen van 2012 in het oosten van Londen. Is het een
noodzakelijke veiligheidsmaatregel – of een herinnering aan hoe verdeeld
de Spelen zijn? “Lees aub verder om te zien hoe belangrijk het ‘blauwe’ hek
is!
Met het rituele gebruik van het nummer 11, en de kleur blauw … lijkt
het of de Olympische Spelen het perfecte schouwspel zijn van hoe
onze overheden dingen goed kunnen doen als ze echt willen!
Hoe kun je dat allemaal verbinden?
Zoals Rik Clay en Justin Stephens aangekondigd hebben, is het hun
overtuiging dat met de komst van de Olympische Spelen in 2012, we de
grootste HOAX OOIT te zien zullen krijgen gepleegd op de mensheid.
Met de algemene symboliek gebruikt in het promotiemateriaal, kan ervan
worden uitgegaan dat de mensen aan de top, een accuraat begrip hebben
van wat er met onze planeet gaat gebeuren.
Klik hier voor een vervolg artikel over de mascottes
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‘XXX‘ Uiteengezet
Vandaag raakte mij een nieuwe realisatie, met betrekking tot de gewichtigheid en de ware betekenis achter
de letter reeks ‘XXX‘. De meesten van ons zullen zich ervan bewust zijn dat de letters, ‘XXX‘ ons leven op
een veelheid van manieren doorkruist:
* De Olympische Spelen van Londen in 2012 (XXX Olympiade)
* Pornografie
* Kussen op een brief, e-mail of wenskaart
* ‘Holland Got Talent’ of ‘America’s Talent’ TV Show (Voor die paar die nog tv kijken!)
* In de bioscoop (XXX met Vin Diesel)
* Een bepaald iemand’s verjaardag in 2012
Stelt u zich eens een moment voor, dat wanneer u respect toont, emotie en energie laat gaan naar
één van de bovenstaande ‘XXX‘ sequenties, dan voed u de grootste occulte agenda bekend tot de
mens. Een agenda die zal leiden tot de geestelijke beklimming van de wereld onder een ‘valse
messias’ bekend als de ‘Zoon van God’.
Stel je nu een moment voor, dat het allemaal waar is …
De Olympische ‘X’ Spelen
Het is mijn overtuiging dat de Olympische Spelen van 2012 in Londen (XXX Olympiade) getuige zal zijn van
een vooraf gepland ‘buitenaards bezoek’ wat samen zal gaan met de aankondiging van een ‘eindtijd’
Messias.
Onze focus hier is op de letter ‘X‘, dus laten we een kijkje nemen bij twee eerdere Olympische Spelen:
XX Olympiade – De Olympische Zomerspelen in München van 1972
Ik citeer uit een eerder artikel van mij:
De Olympische Spelen van München 1972 waren gastheer voor de eerste ‘officiële’ wereldwijde
de
terroristische aanslag, waarbij 11 Israëli’s werden gedood door Black September (de 9 maand – 9 / 11),
een groep die banden had met Yasser Arafats Fatah-organisatie.
De Olympische Spelen waren gastheer voor 121 landen:
1234321 = 11:11 x 11:11
121 landen = 11:11
11 doden
Het embleem van de Spelen was een blauw zonnen logo (de ‘Stralende
Zon’). Ik zal de betekenis van de kleur blauw later uitleggen.
X Olympiade – Los Angeles (de engelen) Olympische Zomerspelen
1932
De Olympische Zomerspelen van 1932, officieel bekend als de Spelen
van de X-Olympiade, werden gevierd in 1932 in Los Angeles, Californië, in de Verenigde Staten. Geen
enkele andere stad had zich aangeboden als gastheer voor deze Spelen. Gehouden tijdens de Grote
wereldwijde Depressie, vele naties en atleten waren niet in staat te betalen voor de reis naar Los
Angeles. Minder dan de helft van het aantal deelnemers van de Olympische Zomerspelen van 1928 in
Amsterdam namen deel in 1932. De Spelen van de X Olympiade waren ook de eerste die het
overwinningspodium gebruikten (dat klopt, een piramide):
Wat betekent dit alles?
Zoals je kunt zien, de X en XX Olympiades getuige beide van opmerkelijke gebeurtenissen in de
wereld, ongeëvenaard door andere Olympische Spelen.
De 1932 Spelen werden gehouden in het midden van de wereldwijde ‘Grote Depressie’, terwijl de Spelen
van 1972 het podium gaf voor ‘s werelds eerste ‘terreur’ daad.
Lijkt het nu onrealistisch, dat de XXX Olympiade een verrassing in petto zou kunnen hebben?
XXX – Geopenbaard
De letter X is gewichtiger dan je denkt. Allereerst moet u begrijpen dat de karakters van het Engelse
alfabet uit meer bestaat dan alleen letters. Het zijn symbolen met betekenissen, en soms zelfs meerdere
e
betekenissen – net als de Egyptische hiërogliefen. Het zijn talismannen. X is de 24 letter van het Engels
alfabet. 2 +4 / 2 +4 / 2 +4 = 666. XXX kan worden gezien als representatie van het nummer van het
beest. De letter X stamt af van een letter uit het Griekse alfabet,
bekend als ‘Chi’
e
‘Chi’ is de 22 letter van het Griekse alfabet – dat is 11:11 voor
degene van jullie die het kunnen volgen. De Geest van X of ‘Chi’ ‘Chi’
of ‘X‘ komen oorspronkelijk van het Chinese woord ‘Qi’ wat
‘levenskracht’ betekent of ‘energie-stroom’. ‘Chi’ werd ook de
oorsprong van het Japanse woord ‘Ki’, zoals in ‘Reiki’. ‘Chi’ komt ook voor in ‘Tai Chi ‘. Zoals u ziet, draait
het bij de letter X of ‘Chi’ heel erg om ‘de geest’ (spirituele levenskracht).
Vader, moeder, en de zoon, de Drievuldigheid. X – De Moeder Godin, Isis
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“In Plato’s Dialoog (Timaeus), wordt uitgelegd dat de twee banden die de ziel van de wereld vormen elkaar
kruisen, zoals de letter X. “ Plato, een oude Griekse esoterische filosoof (belangrijk om te onthouden, gelet
op met wie we te maken hebben) associeert de letter X met de ‘ziel van de wereld’. ‘Ziel van de wereld’ in
het Latijns wordt ‘Anima Mundi’. Beide termen worden aangeduid met “Gaia”.
Gaia kan worden gedefinieerd als:
“Een complexe entiteit met betrekking tot de biosfeer van de aarde, de atmosfeer, de oceanen en het land;
het geheel vormt een feedback of een cybernetisch systeem dat een optimale fysieke en scheikundige
omgeving zoekt voor het leven op deze planeet”.
Gaia is de ‘Moedergodin’, en kan worden geïdentificeerd als Isis – de moeder figuur van de
Egyptische Drievuldigheid.
X – De ‘Zoon van God’, Horus
Chi of X wordt vaak gebruikt om de naam van Christus af te korten, zoals in de kerstvakantie (Kerst).
Jezus Christus, de ‘Zoon van God’ kan worden toegeschreven aan de zon, net als Horus – de ‘zoon’
figuur van de Egyptische Drievuldigheid.
X – De Vader
“Een persoon heeft normaal gesproken één paar geslachtschromosomen in elke cel. Vrouwen hebben twee
X chromosomen, terwijl mannen een X en een Y-chromosoom hebben”.
Een vader heeft één X-chromosoom. De vader kan worden geïdentificeerd met “Onze Vader die in de hemel
zijt ’of Osiris – de vaderfiguur in de Egyptische Drievuldigheid.
XXX – De Drievuldigheid
Zoals u wellicht gemerkt heeft, wordt dit nu allemaal te gemakkelijk. XXX betekent gewoon de vader, de
zoon en de moeder of moeten we zeggen de Drievuldigheid!
Als je hebt geluisterd naar Rik Clay`s recente Red Ice Creations Radio-interview, zul je al weten dat hij
gelooft dat de Olympische Spelen van 2012 getuige zal zijn voor de uitvoering van de ‘Drievuldigheid voor
een nieuw tijdperk’, en hier heb je het – gecodeerd in het officiële schrijven van de Spelen zelf.
Om te herhalen, de X is veel meer dan alleen maar een letter …
XXX het Occulte en pornografie
Stel je voor je lichaam is een biologische computer, en dat je 5 zintuigen filters zijn. Als je deze filters zou
verwijderen, zou je worden gebombardeerd door een alles meeslepend wit licht – een hele reeks van
verschillende energieën, die u onder normale omstandigheden niet zou kunnen waarnemen.
Wanneer u emotie toont aan een symbool, een voorwerp, een persoon, of je geliefde – genereert u
frequenties van energie die niet kunnen worden waargenomen door uw 5 zintuigen.
Stel je nu voor, dat een ‘intellect’, dat verblijft buiten je 5 zintuigen, misschien zelfs in een andere dimensie
van de werkelijkheid, die energie overneemt voor zichzelf – voor haar eigen persoonlijke gewin.
Het occulte is actief in co-ordonnantie van dit ‘bevattingsvermogen’.
De letters ‘XXX‘ staan voor een occult symbool wat de Drievuldigheid representeert. Als je nog geen
besef hebt van de occulte betekenis achter ‘XXX’, en je gaat door met het tonen van emotie, voed je dit
symbool met de energie (buiten je 5 zintuiglijke werkelijkheid om) die het verlangt.
Je voed de Drievuldigheid, of eerder nog – een Drievuldigheid`s evenement, dat van de Olympische
Spelen in London.
‘De waarheid ligt altijd verborgen in het volle zicht’
XXX pornografie (alleenstaande mannen over de gehele
wereld, geven hun beste energie aan het computerscherm,
de meest krachtige energie van allemaal!)
Hier is het Amsterdamse wapen (een stad gebaseerd op het
rode licht district) voor een goede maatstaaf:
XXX de film (te zien in bioscopen over de hele wereld,
ontworpen om het publiek te prikkelen.)
England (en Amerika’s) Got Talent – 3 rechters (2 mannen,
1 vrouw – vader, zoon en moeder de Drievuldigheid) zat
voor een live tv-publiek, uitgezonden over de gehele wereld
via de televi’sion‘. Gelach, tranen, paniek, applaus … een scala van emoties die nog meer energie voeden
tot het symbool ‘XXX‘.
En tot slot … iets waar we ons allemaal schuldig aan maken door het te doen. We weten zelfs niet waarom
we het doen, alleen dat het ons is ingeprent vanaf jonge leeftijd: We begroeten allemaal onze
wenskaarten en e-mails met ‘kus kus kus’ – ‘XXX’. Zoals reeds eerder vermeld, is de X afkomstig van de
Griekse letter, ‘Chi’, wat in het Japans ‘Ki’ betekend. Het woord ‘Ki’ss (kus) kan worden uitgesplitst in’ Ki ‘of
de’ geest ‘begeleid door SS. Je zou dit kunnen zien als twee slangen, net als de structuur van ons DNA.
4 Jaren lopend en tellende …
‘XXX‘ symboliseert de Drievuldigheid, net als de vroegere Egyptische Drievuldigheid`s creatie van
Osiris, Isis en Horus. Wij, de wereld, ‘ons bovenbewustzijn’, voeden een ‘Drievuldigheid`s
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gebeurtenis’, totaal onbewust en al meer dan honderd jaar. Ik denk dat dit evenement plaats zal
vinden tijdens de Olympische Spelen in Londen van 2012, de XXX Olympiade.
Dus dit leidt tot de vraag … Wie zijn de leden van deze ‘nieuwe Drievuldigheid’? Wie speelt Osiris, de rol van
de ‘vader’? Wie speelt Isis, de rol van de ‘Moeder’?
Wie speelt Horus, de ‘Zoon’, de ‘eindtijd’ Messias voor de “Nieuwe Wereld Order van het Tijdperk”?
Zijn verjaardag is op 21 juni, op de zomerzonnewende – als de zon op z`n allerhoogst staat.
In het jaar 2012, zal hij 30 jaar oud zijn = ‘XXX‘.
Zijn naam is Prins William ….
De Olympische Spelen van 2012
Er is zonder twijfel een beeldspraak en woordspeling aan het werk wat een belangrijke gebeurtenis verbindt
met de Olympische Spelen van 2012:
* Het 2012-logo, dat het woord ‘Zion’ spelt
* Een film waarin een buitenaards bezoek word geïnsinueerd
* De ceremonie van de Olympische Spelen 1984, waar een vreemdelingen visitatie werd getoond
* Een slogan die de plannen voor de ‘Nieuwe Wereld Orde’ omschrijft
* De Olympische ringen en hun connotaties van de cyclische tijd
Het konijnenhol word dieper …..
De X zou ook een kruis kunnen symboliseren, dat spirituele groei weergeeft. Misschien ingewijd door fysiek
e
lijden? Zo ja, wie gebruikt dan het kruis? Het Vaticaan. De X is ook de 24 letter van het alfabet, 2 + 4 = 6,
XXX - 666.
De W welke Vav betekend in het Hebreeuws is numerologisch een 6. Dus elke web pagina WWW = 666.
Ook zo met Fox Nieuws, de F = 6, de O = 15 (1 + 5 = 6) en de X = 24 (2 +
4 = 6) FOX – 666
Met betrekking tot occulte symboliek is 6 het nummer van de zon, Aleister
Crowley was het 666 beest, en hij is de opa van George Bush. En je kunt
het nummer zes relateren met de ster van David en vervolgens met het
Nieuwe Jeruzalem. Hoofdstad en grootste stad van de moderne staat
Israel (hoewel de status als hoofdstad betwist word); het werd van
Jordanië ingenomen tijdens de Zes Daagse Oorlog; een heilige stad
voor Joden, Christenen en Moslims; en was de hoofdstad van een oud Koninkrijk.
Merk die ZES DAAGSE OORLOG op, mmmmmm
De Olympische Ringen
Gezien de verbindingen met het jaar 2012 en de Maya kalender, is het
mogelijk de ‘Olympische Ringen’ onder een nieuw licht te bekijken.
De 5 ringen vertegenwoordigen ‘officieel’ de vijf continenten, maar zoals met
alle occulte dingen, is er een dualiteit?
Het logo werd ontworpen door Baron Pierre de Coubertin, een Franse
vrijmetselaar en oprichter van de ‘moderne Olympische Spelen”.
Zijn standbeeld op het Centennial Olympisch Park, in Atlanta, is
veelzeggend. Let op de ‘trap-piramide’, omringd door de ‘Twee Torens’
met de Olympische ringen omgeven door de duiven.
De oude Maya kalender omvat een cyclus van 25.765 jaar bij ons bekend
als de ‘Grote Cyclus ‘. Deze cyclus bestaat uit 5 kleinere cycli van ongeveer
5.125 jaar elk. De huidige cyclus staat te beëindigen op 21-12-2012 om
11:11 am UST.
Indiceren de ‘Olympische Ringen’ de 5 cycli van de dood en wedergeboorte van de aarde, met elk van de
cycli verbonden als een ketting? Wie had de controle over de Aarde gedurende deze cycli? Wie is de ‘Lord
of the Rings’ (Koning van de Ringen)?
De Spelen van 2012
Zonder twijfel zijn er beeldspraak en woordspelingen aan het werk die een belangrijke gebeurtenis met de
Olympische Spelen van 2012 verbind:
* Het 2012-logo, speld het woord ‘Zion’
* Een film waarin een buitenaards bezoek wordt geïnsinueerd
* De Olympische opening`s ceremonie van 1984 waarin een buitenaards bezoek word getoond
* Een slogan die de plannen voor een ‘Nieuwe Wereld Orde’ omschrijft
* De Olympische ringen en hun connotaties van cyclische tijd
[Clay, Rik] [klokkenluiders; Rik Clay] [esotherische agenda] [Olympische Spelen 2012; false flag] [false flags;
Olympische Spelen 2012] [symboliek en symbolen] [swastika] [logo’s en symbolen] [Londen en symboliek]
[getallen en hun symboliek] [numerologie; belangrijkheid] [letter X] [XXX letters]
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Wie was Rik Clay? Deel 2/3
Door Rene Voogt op 7 september 2011
Symboliek van het getal 11 (11:11)
Het nummer 11 verschijnt regelmatig door mijn studies heen, en ik denk dat de volgende Inleiding /
samenvatting de behoefte kan elimineren om mezelf te herhalen, zodat nieuwkomers zowel als regelmatige
lezers snel op gang kunnen worden gebracht.
De feiten:
11: In het heelal
* Op 11 augustus 1999 om 11:11 is er een totale zonsverduistering waargenomen boven Europa
* 21 december 2012 om 11:11 is de winter zonnewende op de laatste dag van de Maya kalender
* Het huidige astrologische teken van de dierenriem zijn de Vissen, en op dit moment verhuizen we naar
Aquarius – het 11e teken van de dierenriem
* 21 December 2012 = 21/12/2012 = 2 + 1 +1 + 2 +2 + 0 + 1 + 2 = 11
* De zonnevlek cyclus duurt 11 jaar – de volgende piek is in 2012.
11: Piramidale numerologie
* 11:11 x 11:11 = 1234321 (numerieke volgorde opgaand en neergaand in de vorm
van een piramide)
* 111 x 111 = 12.321 (Getal van de Piramide)
* 11 x 11 = 121 (nog een getal van de Piramide)
* 11 = 3 in de binaire rekenkunde. 3 vormt de hoeksteen van de Drievuldigheid of piramide
11 : 9 / 11
* Het World Trade Center stond als een ’11 ‘
* 9 + 1 + 1 = 11
* 09.11 is de 254e dag van het jaar. 2 + 5 + 4 = 11
* 09.11 is 111 dagen voor het einde van het jaar
e
* Het 1 vliegtuig dat het World Trade Center raakte was ‘Vlucht 11′
* De totale bemanning van vlucht 11 was ’11 ‘
e
* New York is de 11 staat van de Amerikaanse grondwet
* 11/09/2001 ligt “11″ jaar voor 2012 (Opmerking: in de Maya-kalender, word gezegd dat er een (geen tijd)
periode zou zijn van 20 jaar. Een periode van onrust waarin de planeet de overgang maakt van het ene naar
het andere tijdperk. 9 / 11 was 9 jaar vanaf het begin van deze ‘notime’ en 11 jaar tot het einde.)
* Het World Trade Center werd gebouwd van 1966 tot 1977 …totaal 11 jaar
11 en 9/11 In Geschiedenis
* Op 11-09-1990 om 21:09, 11 jaar voorafgaand aan 11 september 2001, hield George Bush senior een
toespraak voor het Congres, getiteld “Naar een Nieuwe Wereld Order“:
“Een nieuw partnerschap van naties is begonnen, en we staan vandaag op een uniek en buitengewone
moment. De crisis in de Perzische Golf, zo ernstig als die ook is, biedt ook een zeldzame mogelijkheid over
te gaan naar een historische periode van samenwerking. Uit deze moeilijke tijden, kan onze vijfde
doelstelling ontstaan “een-nieuwe wereld orde””.
* Op 09.11.1941, 60 jaar voorafgaand aan 09.11.2001, werd de aarde klaargemaakt en de basis gelegd voor
het “Pentagon” in Washington DC
* Een boek geschreven in 1981, 20 jaar voorafgaand aan de aanslagen van 2001, genaamd “The birth of
Christ Recalculated”. De auteur, dr. Ernest L. Martin, beweert de exacte datum van de geboorte van Jezus
Christus te hebben berekend op basis van de hemelse kaarten van die tijd. De datum van de ‘geboorte van
Christus, gebaseerd op de beroemde ster van Bethlehem, is berekend op 11 september, 3 v.Chr
e
* Volgens de Hebreeuwse Geschriften was 11 september 1999 de 6000 verjaardag van Adam’s schepping,
e
en het 1 jaar van de Hebreeuwse kalender
11: Significante Dagen
* Herdenkingsdag – Twee minuten stilte op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand (11:00, 11
november), wat vermoedelijk de tijd markeert (in het Verenigde Koninkrijk) toen de wapenstilstand van
kracht werd.
11: Belangrijke gebeurtenissen
* De eerste geslaagde NASA-missie om met succes twee mannen op de maan te zetten was Apollo 11
* De orkaan Katrina werd geregistreerd als “Storm # 11″. Op de wikipedia pagina staat :
“Op 28 augustus, gaven 11 provincies en elf steden een evacuatiebevel uit, het aantal werd de volgende
ochtend verhoogd tot 41 provincies en 61 steden”
En toevallig, op de NASA’s (orkaan Katrina) pagina luidt het als volgt
“De storm vormde zich laat op 23/08 en ontwikkelde zich de volgende ochtend om 11 uur snel tot een
tropische storm“.
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* Uri Geller stopte de Big Ben op 11:11 GMT 30.04.1997 (een hoax naar mijn mening, maar voel je vrij om
dat te onderzoeken)
11: Royalty (Koninklijk)
* Een zoektocht op google naar de etymologie van het woord “kroon” stelt dat het afkomstig is van het
Anglo-Franse woord “coroune” uit het jaar 1111.
“1111, van Anglo-Fr. Coroune, uit O.Fr. corone, L. van de corona” kroon “
11: Religie
* Jezus Christus = 11 letters
11: Sport
* Er zijn 11 spelers in een voetbalteam. Een voetbalwedstrijd wordt 11:11.
* Er zijn 11 spelers in een cricketteam. Nogmaals, 11:11.
11: Een samenvatting
Het nummer 11 zit ingebakken in de beginselen van het bestaan. Waargenomen zowel in de hemelen als op
de werking van de schimmige wereld heersers, er zijn drie gedachten gangen hoe je dit zou kunnen zien:
* De eerste wijzen in de richting van een reeks ‘onvermijdelijke gebeurtenissen’ diep geworteld in de
ontwikkeling van het materiële bestaan. Noodlot zo te zeggen en het universum voert haar script uit.
* De tweede speculeert dat “de heersende macht ‘de betekenis van het nummer 11 heeft gerealiseerd in het
oude verleden en dat hebben gekaapt voor hun eigen gewin.
* De derde leidt tot de veronderstelling dat de piramidebouwers, dezelfde mensen zijn die de controle
vandaag de dag hebben, en gebruik hebben gemaakt van het symbolisch getal 11 door de hele
geschiedenis heen. Zou het kunnen zijn dat deze ‘intelligentie’ die nu aan het werk is, het zonnestelsel
creëerde (om zo de verbinding tussen het nummer 11 en het universum uit te leggen) of werkt het
simpelweg naar een universele numerieke code?
De bovenstaande informatie is geheel gebaseerd op
gepubliceerde feiten, zelfs zonder in te gaan op mijn eigen
ervaringen met de nummers 11:11.
In eerste instantie had ik mijn eigen bedenkingen bij de
betekenis van het getal 11, totdat het gevonden werk
passend werd in mijn leven.
De meeste, zo niet alle kennis en onderzoek in dit blog,
vond zijn weg in mijn leven door middel van momenten
waar ik het nummer 11:11 te zien kreeg op een digitale klok
van de magnetron of op de TV. De laatste tijd hebben deze
een nieuwe vorm aangenomen, met inbegrip van volledige
opgeblazen en hoorbare 11:11 ‘s van willekeurige leden uit
het publiek met overeenkomsten van schijnbaar willekeurige
voorwerpen die iets groter vormen dan het toeval alleen.
11:11 is gekomen om een verandering in bewustzijn aan te
duiden of in ieder geval de belichting van een nieuwe
realiteit. Een Puzzel op zijn zachtst gezegd, maar een
spannende – dat is zeker!
Londonse Spelen 2012: de Ontwerper van de logo’s
Om mijn ontdekkingen van de Olympische Spelen 2012 en de plannen voor een
‘Valse Vlag’ / nep aanval van buitenaardse wezens verder te ontknopen (of een
e
gebeurtenis op schaal van een Bijbelse 2 komst), moeten we terug gaan tot het
begin van het Olympische Spelen 2012 logo.
Het logo werd ontworpen door Wolff Olins – een adviesbureau gevestigd in Londen
en New York. Zij zijn verantwoordelijk voor het design achter GE Capital, Sony
Ericsson, Unilever en (RED).
Het bedrijf werd opgericht in Camden Town, Londen, in 1965 door de designer
Michael Wolff en reclame maker Wally Olins. Wolff verliet het bedrijf in 1983, en
Olins in 2001, maar zijn toch nog steeds actief op het gebied van merken en logo`s.
Van 1965 tot het begin van de jaren`90, speelde Wolff Olins een
centrale rol in de ontwikkeling van een verenigde identiteit in
Europa en werkte samen met meer dan 500 organisaties
wereldwijd. Onder zijn cliënten vielen Audi, Apple Records, P &
O, Renault, 3i, Pilkington en Volkswagen. De huidige ontwerpen
van Shell en BP zijn ook het werk van Wolff Olins.
En ook deze beide beelden kunnen gezien worden als Illuminati
symboliek als aangetoond
in de volgende video
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Voor een gedeeltelijke lijst van het huidige werk Wolff Olins
zie: http://www.wolffolins.com/who
Dit designbureau heeft een niet te onderschatten Macht –
verschaft bedrijven een identiteit voor wie is wie in Europa
sinds de jaren 1960.
Een snelle blik op Wolff Olins webpagina toont nog meer
beeldmateriaal in verband met ‘Sion‘:
http://www.wolffolins.com/london2012.php
Is het toeval dat het Olympische logo het woord ‘Zion’’
vormt, en dat, op de website van het agentschap die het
logo maakten, u ook het woord ‘Sion’ vind? Nee. Dit kan
geen toeval zijn.
Zion (Hebreeuws: ?ןויצ, Tziyyon; Tiberian vocalization:
tsiyyôn;) vertaald Zion of Sion
Van de twee oprichters, werd Wally Olins het echte succesverhaal.
“Wally Olins wordt algemeen erkend als ‘s werelds meest ervaren beoefenaar in bedrijfslogo`s en merken”.
Na aanzien van dit, voelde ik me verplicht wat te Googlen om te zien wat er nog meer te vinden is op Wally
Olins.
Maak een tochtje naar het “British Library Archival Sound Recordings”, en u vindt een audio interview met de
man zelf.
“Wally Olins [WO] is geboren in Londen op 19 dec 1930. Vader Alfred Olins; Moeder Rachel Muskowicz,
beiden geboren in Londen in 1896 uit joodse allochtone gezinnen die gevlucht waren uit Oost-Europa in de
jaren 1880 en 90′s. Spreekt over de ouders als zijnde van ‘Europese afkomst. Beschrijft moeders familie
achtergrond kort via herinneringen van z`n grootmoeder die met hen leefden. Vader was tweede zoon van
een grote familie die een transportbedrijf oprichten. Spreekt van moeder over psychische problemen en de
impact die dit had op het huwelijk, op het gezin in het algemeen, alsmede op zichzelf. Beschrijft zijn vader
als succesvol in het familiebedrijf. Spreekt ervan dat vader hem probeerde over te halen een vrijmetselaar te
worden, wat uit monde in meerdere meningsverschillen.
Het blijkt gewoon zo te zijn dat Wally’s vader een vrijmetselaar was, en meer dan waarschijnlijk, is hij er ook
één. Je vraagt je af waarom het is, dat veel van de bedrijfslogo`s uitgestald rond onze steden, het “Alles
Ziende Oog” en verborgen occulte symboliek bevatten – en hier is uw antwoord. Alles is namelijk verbonden,
zo gezegd.
De ontwerpers achter een aantal van Europa’s grootste bedrijfsmerken, zijn altijd geweest en zijn nog
steeds, opgeleid in de esoterische en occulte filosofieën. Wally Olins kan dan wel Wolff Olins merken
consultancy in 2001 hebben verlaten, maar hem vervolgens wel uitriepen als ontwerper van het 2012-logo,
maar vraag uzelf dit eens af – zou hij het bedrijf, dat zijn naam draagt verlaten en in dergelijke On-opgeleide
handen achterlaten? Of is het meer dan waarschijnlijk dat hij de perfecte vervanger vond om zijn legende
voort te zetten?
Dus om samen te vatten, de man achter het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het Olympische Spelen 2012
logo was betrokken in de Vrijmetselarij.
Gelooft u nog steeds dat het logo van de Olympische Spelen 2012 zo onschuldig is?
De 2012 Stadion Video
Hypothetisch gesproken, als 2012 in Londen wordt gezien als de oprichting van het ‘Nieuwe Jeruzalem’ voor
een Nieuwe Wereld Order (één wereld regering onder leiding van een één-wereld-religie) … hoe kan dit dan
bereikt worden?
We kunnen veilig aannemen dat een stereotype terroristische aanslag niet voldoende zal zijn voor het
implementeren van een globale strategische eenwording. In essentie is er een gebeurtenis vereist met de
e
omvang van Bijbelse proporties de 2 komst, een bedreiging vanuit de ruimte – of zelfs beide? Een
evenement met de capaciteit om van alles ‘één’ te maken.
In de film ‘Fight Club’, verbeeldt een scène Tyler Durden (Brad Pitt), die een stukje pornografie invoegt in
een film, terwijl het publiek in de bioscoop zit te kijken. De meesten van hen namen het niet op een bewust
niveau op, maar ze hadden het gezien en het zat in hun hersenen. Dit laat zien hoe subliem programmering
werkt op het onderbewustzijn, en het gebeurt ieder van ons – elke dag.
Een video vrijgegeven door het 2012 Olympisch Comité toont de fasen van de bouw van het nieuwe
Olympisch stadion. Over provocerende beelden gesproken …
Sinds wanneer zijn de Olympische Spelen in Londen verbonden met kleine vliegende schotels,
geprojecteerd door “blauwe energie” stralen (bleubeam) , een groot ‘onafhankelijkheidsdag moederschip’ en
de enorme robot straat wandelaars? Wie kwam met dit concept?
Tijd notaties:
0,40 minuten = 11:11 symboliek met de 4 schoorstenen
1,00 minuten = UFO’s vliegen rond het Londonse “Alles Ziende Oog”
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1,40 minuten = Independence Day stijl moederschip
2,00 minuten = Robot straat wandelaars in de straten van Londen
Deze video heeft als doel – een zaadje in je geest te planten!
De Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles Video
Het jaar ’1984 ‘is synoniem geworden met het boek van George Orwell met dezelfde naam.
“1984 gaat over het leven in een dictatuur zoals geleefd door Winston Smith, een intellectuele arbeider bij
het Ministerie van Waarheid, en zijn degradatie als hij de totalitaire regering van Oceanië runt“.
Deze beroemde roman introduceerde het concept van ‘Big Brother’, gesymboliseerd door een “Alles Ziende
Oog”, en is in de afgelopen jaren de basis geweest voor tv-shows. In de kern, representeert ’1984′ de
vertegenwoordiging van leven onder de Nieuwe Wereld Orde:
OORLOG IS VREDE
VRIJHEID IS SLAVERNIJ
ONWETENDHEID IS KRACHT
’1984 ‘Is uitgegroeid tot een talisman van angst voor de mensen van Engeland, Europa en de rest van de
wereld. Het is logisch, vandaag de dag, dat degene die deze angst opzettelijk over de gehele wereld
verspreiden deze talisman tegen ons zullen gebruiken.
De Olympische Spelen van ‘1984′ in Los Angeles markeerden een gelegenheid voor een dergelijke
symbolische gebeurtenis.
In de slotceremonie van de Olympische Spelen van 1984 was een UFO betrokken die vloog over het
Olympische stadion en communiceerde met het publiek. De UFO landt uiteindelijk, te midden van rook en
licht, waar op dat punt een vreemdeling uitstapt en het publiek begroet.
In overweging nemende dat de Olympische Spelen van 1984 geen andere verbinding heeft naar UFO’s en
buitenaardse fenomenen, dan is de enige logische redenering op de vraag waarom dit gebeurd, dat het
wederom was om een zaadje in de gedachten van het publiek te planten om onze reactie te kunnen
beoordelen.
Olympische spelen 2008
Op 20.08 uur op 08-08-2008 (08/08/08 – (een illuminatie
nummer dat is zeker), zullen de Olympische Spelen in Peking
beginnen. Kort nadat het 2012-logo en de stadion video
werden uitgebracht, het 2008 Olympische Comité
openbaarde het motto voor hun spelen:
“Één Wereld één Droom”
Je zou kunnen beargumenteren dat dit een uitspraak is voor
de Olympische Spelen. klopt, maar het past in de doelstelling
van de Nieuwe Wereld Orde, met slechts nog maar één
‘Olympisch spel’ te gaan voor 2012.
Het uitgangspunt voor spirituele beklimming, de opening van
onze derde oog en telepathische krachten klinken altijd spannend en ongelofelijk, maar wat als dit allemaal
echt is en onze naderende realiteit alles is waarvan we hebben gedroomd?
Verondersteld u dat de heersende machten die ons al een eeuwigheid domineren, van plan zijn om dat los
te laten? of is het meer dan waarschijnlijk dat ze het zullen proberen te kapen en het publiek laten geloven
dat zij verantwoordelijk zijn? Een Bijbels, engelachtig evenement veroorzaakt door ‘Project Blue Beam’? Het
toneel is klaar … Het is maar net wat hun droom is.
De Olympische Spelen van Beijing 2008 Fakkel estafette
De recente acties van de Dalai Lama, met betrekking tot China en de Olympische Spelen, maken allemaal
deel uit van een vooringenomen plan om ‘zonaanbidding’ en ‘spiritualiteit’ op de voorgrond van ieders geest
te brengen. Er zijn nummers en data`s rond de Olympische fakkeltocht en de buitenlandse betrekkingen
tussen de Dalai Lama en China, die insinueren dat er een veel groter plan plaats vind! Maar eerst de
Olympische vlam …
De oorsprong van de Olympische vlam
Vandaag de dag wordt de Olympische fakkel enkele maanden vóór de opening van de viering van de
Olympische Spelen ontstoken op de plek van de oude Olympische Spelen in de Olympiade, in Griekenland.
Elf vrouwen, die de rol representeren van priesteressen, voeren een ceremonie uit waarbij de fakkel
ontstoken wordt door het licht van de zon, haar stralen geconcentreerd door een parabolische spiegel.
De hedendaagse Fakkel estafette
Tijdens de Spelen van 1936 werd de estafette (Fakkel) loop voor het eerst in gebruik genomen. Dit was de
11e hedendaagse Olympiade. De Spelen werden geopend door Adolf Hitler in Berlijn, in Nazi-Duitsland.
Overigens, kwam Adolf Hitler aan de macht in 1933 (33 graden van de vrijmetselarij iemand?).
De vlam gaat door Lhasa, in Tibet 2008
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“Het is gepland dat de Olympische fakkel op 20-21 juni door de Tibetaanse hoofdstad Lhasa gaat. De
Chinese regering heeft bevestigd dat zij door zullen gaan ondanks de aanhoudende protesten en
hardhandige optredens rond alle etnische Tibetaanse gebieden”.
Ja dat klopt, de Olympische vlam, die ontstoken werd door de ‘zon’ gaat door Lhasa in Tibet op het tijdstip
van de zomerzonnewende – als de zon op z`n hoogste punt staat!
De Dalai Lama op bezoek in England in 2008
De Dalai Lama begon een 11-daags bezoek aan Groot-Brittannië dinsdag, met inbegrip van gesprekken met
premier Minister Gordon Brown die geconfronteerd werd met een delicate balanceeract voor de
ondersteuning van de Tibetaanse rechten waarbij hij China niet mag beledigen.
Dus zoals je hier kunt zien, zijn de geschiedenis van de Olympische fakkeltocht en recente acties van de
Dalai Lama`s gekoppeld aan het nummer 11 – zon aanbidding symboliek …
Oh en we moeten ook niet vergeten dat de Olympische fakkel onze ‘versluierde’ maan Godin symboliseert –
Isis (zoals hier te zien is, ‘tentoongesteld’ als het Vrijheidsbeeld dat New
York ontvlucht)
Dit heeft ook betrekking op de oorsprong van de christelijke / heidense
viering van ‘Pasen’
wat afgeleid is uit Babylonische / Sumerische tijden, duizenden jaren
voor de zogenaamde geboorte van Christus!
De verbinding met de Olympische Spelen van München 1972
De Wikipedia-pagina voor de Olympische Spelen 2012 in London trekt
een vreemde vergelijking tussen het 2012-logo en het logo dat gebruikt
werd voor de Olympische Spelen in 1972 München, Duitsland.
“BBC Sport erkend dat het nieuwe logo’s van 2012 in Londen het land in
opspraak bracht, en vergeleken het met het innovatieve ontwerp van de
logo’s van Mexico uit 1968 en München 1972 “
De Olympische Spelen van München 1972 waren gastheer voor de
eerste ‘officiële’ wereldwijde terroristische aanslag, waarbij 11 Israëli’s gedood werden door Zwarte
September (de 9de maand – 9 / 11), een groep die banden had met Yasser Arafats Fatah-organisatie. De
Olympische Spelen waren gastheer voor 121 landen.
Terugkomend op de piramidale numerologie en de betekenis van het getal 11:
1234321 = 11:11 x 11:11
121 landen = 11:11
11 doden
In wezen bood de Olympische Spelen van München in 1972 het eerste toneel voor het wereldwijde
terrorisme en de integratie van het getal ’11 ‘ en dat was alles behalve een toeval.
De Olympische Fakkeltocht & De religie van de NWO
Met de recente commotie over de fakkeltocht voor de Olympische Spelen van 2008 in Beijing zou je
vergeven worden door te vragen waarom we er zelfs mee doorgaan? Elk verantwoordelijk comité zou het
hebben stopgezet nadat duidelijk werd dat het gevolgd zou worden door gewelddadige protesten. Maar nee,
we moesten ‘in de Olympische geest’ blijven, en veronderstelden dat het houden van een langlopend traditie
veel belangrijker was dan een beetje politiegeweld met een paar honderd noodzakelijke arrestaties.
Tibet is al bijna 60 jaar een internationaal dilemma sinds dat China duizenden troepen stuurden in 1950. In
de loop der decennia`s zijn er verschillende opstanden met geweld neergeslagen door Chinese autoriteiten,
waarbij vele monniken werden gearresteerd of gedood. De laatste was in maart 2008 en het resultaat was
weer voorspelbaar. China beschuldigde de “spiritueel verbannen leider” de Dalai Lama als het meesterbrein
achter het geweld – een beschuldiging die belachelijk moet klinken voor iedereen die weet wie de Dalai
Lama is. De pers gebruikte vervolgens het geweld om de afkeuring van China wereldwijd te verergeren.
Overtuigend genoeg volgde de fakkelloop in dezelfde maand, en er werden dagelijks beelden getoond van
“Bevrijd Tibet” supporters die werden aangepakt als rugby spelers en geslagen werden, over de hele wereld,
maar dit keer kon niemand van ons de gevoelens van empathie en verontwaardiging vermijden.
Net als met elk duidelijk thema van de media, moeten vragen worden gesteld ten aanzien van de agenda –
in wiens voordeel is een wereld van machteloze pro-Tibetanen? Mijn alarmbellen begonnen te rinkelen toen
ik George W. Bush opmerkingen hoorden maken ter ondersteuning van de beweging. Met deze politieke
steun, en ogenschijnlijke propaganda-campagnes, zoals de VS de pro-Tibetaanse-radio Radio Free Asia
ondersteunde, en oproept tot een boycot van de Olympische Spelen van 2008 van de VIP acteur – activist
Richard Gere, begon ik me af te vragen hoe onze regeringen zouden kunnen profiteren van een globale
compassie voor “Bevrijd Tibet”?
Historisch gezien, heeft Tibet lang gevangen gezeten in de Westerse verbeelding als de plaats van een
mystiek utopie. Dit is fundamenteel te wijten aan het in de praktijk brengen van de Tibetaanse monniken ‘die
het boeddhisme uitoefenen.
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Tibetaans boeddhisme is zowel niet-gewelddadig als ook niet-dogmatisch en maakt gebruik van meditatie
als middel voor het bereiken van een hoger spiritueel begrip. Boeddhisme is anders dan het christendom (zo
gezien) dat het niet gecentreerd is aan een ‘God’ maar gericht is op het verkrijgen van inzicht in het ware
leven van de natuur. De boeddhisten zijn van mening dat er 7 chakra’s zijn in het menselijk lichaam,
waarvan er vier van bijzonder belang zijn. Ikzelf voel me aangetrokken tot Reiki, en herken de oprechtheid in
die leer.
Door elke dag naar de Tibetaanse situatie te luisteren op het nieuws een maand lang, kon ik het niet helpen,
maar ik denk dat daar een agenda op zich ligt.
Westerse nieuwszenders slaagden met succes de bevolking te voeden met het bewustzijn van angst en
negativiteit in een poging om de werkelijkheid om ons heen te vervalsen. Het word gebruikt als een
emotioneel gereedschap dat de ‘elite’ voorziet van een krachtige methode van controle. Ik heb geleerd dat
ze niet te vertrouwen zijn, maar er valt veel over hen te leren.
De religie van de Nieuwe Wereld Order
Eerst maar vooral wil ik dat u de Tibetaanse vlag overweegt. Symbolisch gezien kun je zeggen dat Tibet de
blauwdruk werd voor een religie gebaseerd op ‘spirituele zon aanbidding’.
e
Gezien het feit dat de 14 Dalai Lama, overwegend toevlucht zoekt in westerse landen, kun je aannemen dat
hij zich in ‘de binnenste cirkel bevind van degenen die het kunnen weten’, gezien de ‘zon’ symboliek die aan
hem toegeschreven is.
Zoals elk land, heeft Tibet nog steeds een hiërarchie met haar religieuze leiders. Met geruchten omgeven
dat degene aan de onderzijde nog steeds vreselijk lijden in enorme armoede, het wordt duidelijk dat de
laatste ‘spirituele’ hoop in de wereld, zich nog steeds vasthoud aan een piramidale structuur.
Zoals ik eerder uitlegde in mijn post: Beijing Olympics 2008 Zion & De Vijfde Wereld: representeert Beibei,
de blauwe mascotte van de Olympische Spelen van 2008, de geest, en is de enige die een spiritueel derde
oog heeft. Dit correleert met de blauwe Olympische ring, welke de nieuwe cyclus van de tijd representeert
waar we naar op weg zijn.
Eén van mijn eerste stukken, met betrekking tot de ontdekking van een spiritueel chakra-systeem in het
Paspoort van het Verenigde Koninkrijk (verzegeld met omgekeerde pentagrammen). Wie zijn hiervoor
verantwoordelijk als het niet onze eigen overheid en/of Koninklijke figuren zijn?
Om nog een stapje verder te gaan, dan kunt u de Bijbel bekijken (een routekaart verbeeld het plan voor de
‘Order van het Nieuwe Tijdperk‘) voor antwoorden. Het Boek der Openbaringen maakt tal van verwijzingen
naar de “zeven zegels ‘. Dit staat wederom symbolisch voor de zeven chakra’s.
Je zou zelfs de Maya-profetieën beter kunnen bekijken voor nog meer aanwijzingen …
In een profetie geschreven in 1560, schreef een Maya-hogepriester:
“Daar, ‘de meesters van onze ziel ‘ zijn aangekomen… daar de provincies overgeleverd waren aan hun
leiders. Daar begonnen we het heilige geloof te leren. Daar begon het water door te dringen tot onze
hoofden. Daar werden de fundamenten van de hoge kerk gelegd. Het paleis van God, het deugdzame open
huis van God. Daar werden de beginselen van de zeven sacramenten opgericht”.
Vervang sacramenten gewoon met chakra’s.
En dit is waar ik stel dat de religie van de Nieuw Wereld Order, inderdaad die van spiritualiteit is, spiritualiteit,
maar dan gebaseerd op een piramidaal vermogen van onderdrukking, gebaseerd op het overwicht van een
‘valse messias’ die uitgeroepen zal worden tot de ‘Zoon van God’, de ‘Terugkeer van de Koning’!
U bent zich wellicht bewust van de ‘Georgia Guidestones’ (meer info hier) die werden opgericht door een
ongrijpbaar personage genaamd RC Christian (met duidelijke links naar de christelijke Rosencrantz –
oprichter van de Rozenkruisers). Let op het derde gebod voor een nieuw tijdperk dat terug gevonden wordt
op de stenen:
3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.
Hoe stelt u zich voor, met onze meertalige planeet, dat we alle talen met uitzondering van 1, zomaar uit
kunnen wissen, tenzij dit inderdaad niet verwijst naar een gesproken taal, maar naar telepathie?
Het Oog: Vermomt in Amerika
Met de huidige achtergrond, kan ik beginnen dit een beetje meer persoonlijker te maken.
Met de gebeurtenissen van 11 september 2001 en de onbetrouwbaarheid, die we geleerd hebben uit de
officiële overheid verklaringen, gooide het universum me een bal toe – een paradigmatische verschuiving,
dezelfde die gegooid werd naar vele intellectuele en spiritueel bewuste zielen.
Sommige zijn erin geslaagd om hun energie te wijden aan deze “onvermijdelijke gebeurtenis” uit naam van
de 9 / 11 Waarheidsbeweging, anderen zijn begonnen te kijken naar het grotere plaatje in de context van de
geschreven geschiedenis als een geheel.
Zonder enige twijfel in mijn gedachten zijn zowel aardse, buitenaardse als ook Goddelijke aan het werk. De
tijd nadert de dag waarop het sluitstuk van de Grote Piramide gelegd zal worden en een groots plan, al
eeuwen in de maak, zal aanvangen.
Om te beginnen wil ik de aandacht vestigen op de geometrie van het “Alles Ziende Oog” gevonden binnen
enkele voornaamste Amerikaanse instellingen.

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 94

C-I-A
Het oog van de adelaar (Phoenix) precies in het midden
werkt precies hetzelfde als het “Alles Ziende Oog” in een
geometrische kader.
F-B-I
Het oog op de penning van Justitie (een replica van het oog
op het Vrijmetselaars Compass (weegschaal)) in het midden
en werkt precies als een “Alles Ziende Oog” in een
geometrische kader.
Dit is slechts het topje van de ijsberg, maar gezien de
maçonnieke boventonen van het “Alles Ziende Oog” kunnen
we ervan verzekerd zijn dat ze ook verwikkeld zijn in andere
besluitvorming`s departementen binnen de diensten van
andere Amerikaanse instellingen.
Het Groot Zegel: Het ontraadselen van het ‘Alles Ziende
Oog’
Annuit Coeptis is één van de twee motto’s op de keerzijde
van het grootzegel van de Verenigde Staten. Dit kan
gevonden worden op een 1 dollar biljet. Genomen van de
Latijnse woorden annuo (nod, goedgekeurd) en cœpi
(begin, ondernemen), en wordt letterlijk vertaald als ‘Hij
keurt goed (of heeft goedgekeurd) [onze] ondernemingen“.
Wie stemt ermee in? Enkele schaduwrijke bankiers of
vennootschappen – ik denk het niet! Een hoger wezen
misschien?
Novus Ordo Seclorum betekend in het Latijns letterlijk “Nieuwe Order voor het Tijdperk”
Het “Alles Ziende Oog” is het symbool van de Nieuwe Wereld Orde, en verwijst naar een plan voor de
Verenigde Staten in de maak sinds 1776 (gevonden in de kenmerken van
MDCCLXXVI op de basis van de piramide, het fondament voor een groots
plan).
Stom toevallig werd de Illuminati opgericht op 1 mei 1776 in Ingolstadt
(Beieren), door de jezuïet Adam Weishaupt.
Wie zit er achter het Oog? Nou, dat is makkelijk genoeg, net als de slimme
symboliek die is gebruikt door de makers om ons in staat te stellen dit te
ontcijferen …
Door de Ster van David over het grootzegel te leggen, ziet u dat de 5
punten, 5 letters ontmoeten.
Een kwestie van nummers: Een Nieuwe Wereld Order
Op 11-9-1990 om 21:09, hield George Bush senior een toespraak voor het
Congres getiteld: “Op weg naar een Nieuwe Wereld Order“:
“Een nieuw partnerschap van naties is begonnen, en we staan vandaag op
een unieke en buitengewoon moment. De crisis in de Perzische Golf, zo
ernstig als die is, biedt ook een zeldzame mogelijkheid om te verschuiven
naar een historische periode van samenwerking. Uit deze moeilijke tijden,
kan onze vijfde doelstelling ontstaan een nieuwe-wereld-order“.
11 jaar vanaf die dag brengt ons tot 11 September 2001.
e
11 sept 2001 was de 111 dag tot het einde van 2001 en 11 jaar tot het jaar
2012 (het jaar waarin de Maya-kalender eindigt).
Een belangrijk sleutelnummer: 11
* 9 / 11 = 9 + 1 + 1 = 11
* 09.11 is de 254e dag van het jaar (2 + 5 + 4) = 11
* De twee torens stonden naast elkaar = 11
* Het eerste vliegtuig dat het World Trade Center raakte was Vlucht 11
* New York ratificeerde de grondwet van de Verenigde Staten op 26-7e
1788 om de 11 staat te worden
* Het aantal personen aan boord van Vlucht 11 = 11 bemanningsleden, 76 passagiers en 5 kapers = 92 (9
+2) = 11
* Aantal personen aan boord van Vlucht 92 = 65 (6 +5) = 11
De Tibetaanse Vlag
Presentatie van de Tibetaanse vlag (zoals gebruikt van 1912 tot 1950 – toen het verboden werd door China):
Ziet u wat ik zie?
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Hier hebben we een volledig voltooide piramide, met de zon aan de
top. Binnen in de piramide staan een paar ‘sneeuw leeuwen’ nijdig met
hun manen van onbevreesdheid.
“De Sneeuw Leeuw is een archetypische gedachtevorm samenlopend
of personificatie van de primordiale speelsheid van ‘vreugde’ en
‘gelukzaligheid’ enigszins energiek vergelijkbaar met de westerse
eenhoorn“.
De westelijke Eenhoorn is belangrijk, omdat het een hoorn in het
midden van haar voorhoofd heeft. Een spiritueel derde oog.
Het omhoog gehouden driekleurige juweel representeert de altijd
aanwezige eerbied, respectvol gehouden door het Tibetaanse volk in de
richting van de Drie opperste Juwelen (de boeddhistische voorwerpen van
toevlucht: Boeddha, Dharma en Sangha). Dit kan ook worden geïnterpreteerd
als de Drievuldigheid.
Verering van de ‘Zoon’
De Tibetaanse vlag vertegenwoordigt symbolisch hetzelfde geloof systeem als
het “Alles Ziende Oog” op het Amerikaanse dollarbiljet. Vervang het oog door
een zon en een piramide ipv de berg en je zult zien dat we te maken hebben
met dezelfde agenda, waar alle wegen leiden tot de verering van de zon.
Kijk eens op deze foto van de 14e Dalai Lama (waarvan wordt verondersteld
dat hij de huidige incarnatie is van een lange lijn van tulku, of boeddhistische
meesters, die vrij zijn gesteld van het wiel van dood en wedergeboorte. Deze
gestegen meesters hebben gekozen uit hun eigen vrije wil om te worden
herboren op dit vlak om de mensheid te onderwijzen.):
Zoals je kunt zien, is hij geplaatst voor de Tibetaanse vlag, zodat zijn hoofd
direct in lijn ligt met het centrum van de zon. Dit is nog meer bewijs van
‘zonaanbidding’ gepersonifieerd in de mens. Hieronder is een schilderij van de
eerste Dalai Lama, hier hebben we weer een piramide met een zonneschijf
achter het hoofd van de ‘verlichte meester.
Een Kijkje naar het Wapen op het paspoort (UK)
Weg van de lelijke wereld van bedrijven, met nieuwe aansluitingen op
Koninklijk, wil ik graag uw aandacht vestigen op het wapen, gevonden op de
voorkant van het UK Paspoort.
Er zijn verborgen berichten gebruikt in zowel de Franse slogans als de
beeldspraak die is gebruikt.
De afbeeldingen
1. De Piramide met ontbrekend sluitstuk (gevormd door een leeuw en een
eenhoorn aan weerszijden).
2. Een Alles Ziende Oog gesymboliseerd door een kroon, met het Rozenkruis
dat fungeert als Oog.
3. De Leeuw. Het symbool van Groot-Brittannië, maar ook een symbool van
Egypte – De Sfinx. Let op hoe de Leeuw (Sphinx) de kroon draagt.
4. De Eenhoorn, die zuiverheid symboliseert, maar wat nog belangrijker is het
spirituele derde oog chakra met zijn hoorn in het midden van zijn voorhoofd.
Mag ik u attenderen op het feit dat de eenhoorn vastgeketend is.
5. De staart van het dier lijkt de vorm aan te nemen van een Duivelsvork – ze
zijn niet realistisch.
Ik kan het niet helpen maar ik voel dat het wapen een krachtige
boodschap stuurt. Gefluorideerd water en fluoride in tandpasta
staan bekend bij te dragen aan de verkalking van de
pijnappelklier. De pijnappelklier wordt gevonden in de hersenen
en scheidt serotonine, melotonine en DMT. En staat ook wel
bekend als de fysieke locatie van het geestelijke derde oog.
Het wapen, toont de leeuw met een kroon (royalty’s) en ketent
de eenhoorn (en het spirituele derde oog van de natie) tegen de
piramide. Alle worden geleid door de allesomvattende kroon.
De tekst
De text onderaan: Dieu et droit maand.
Deze is gebruikt als het motto van de Britse monarchie,
aangezien het werd goedgekeurd door de Engels koning
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Hendrik V (1413 – 1422). Deze Franse zin betekent ‘God
en mijn recht’.
Middelste cirkel: Honi soit qui mal y pense
Is oud Frans voor: “Schande over hem die er kwaad van
denkt/spreekt”
Dus hebben we hier een krachtige boodschap die in wezen
zegt: dit is God (het wapen) en schaam je als je het niet
gelooft.
Schaam je als u niet gelooft in de piramide!
Ligt het aan mij, of ben ik de enige die hier een beetje
bezorgt om is?
Chakra’s in het (U.K) Paspoort – verzegeld met
Pentagrammen
OPMERKING. Deze blog insinueert niet dat het spirituele chakra-systeem satanisch is, maar het openbaart
dat het chakra-systeem (aan het oog onttrokken) in het paspoort van het Verenigd Koninkrijk word vergezelt
met het teken van Satan.
Om mijn onderzoek uit te breiden naar het Britse koningshuis en de symboliek van de Nieuwe Wereld Orde,
zou ik graag uw aandacht willen vestigen op de volgende afbeelding.
Gevonden in het (UK) Paspoort uitgegeven in 1998, op een pagina getiteld
“Deze pagina is gereserveerd voor eventuele officiële opmerkingen “, gevolgd
door het Franse equivalent en” (11) “
Dit beeld betekent niets voor het gewone publiek, maar de ontwerpers
bedoelden hier zeker iets mee.
En nu het interessante deel … Ik weet zeker dat jullie allemaal bekend zijn met
het spirituele chakra systeem:
Kijk naar de afnemende volgorde van de chakra’s en vergeet de specifieke
locaties van het hart-chakra en de Zone plexus chakra niet. bekijk dit eens:
Het hart en de zone Plexus, zijn perfect gedefinieerd met een hart vorm en een
heldere ster, net als de overige 5 chakra’s van het lichaam.
Vergeet niet dat 11:11×11:11 = 1234321. Waarom staat er een willekeurig nummer 11 op deze pagina?
En om het design af te maken, hebben we niet één, maar twee 5
dubbelzijdige vijfhoekige bloemen. Tussen de bloemblaadjes zijn 5
hoekige punten … Verbind de punten en je krijgt twee pentagrammen Het zegel van Satan!
Dus als een volledige interpretatie van de beelden, heb je een menselijk
chakra-systeem op een opmerkingen pagina in het UK Paspoort met het
nummer 11, verzegelt door twee pentagrammen, het teken van Satan. Dit
ontwerp vind je ook terug op de pasfoto, als ook het hologram, waarvan
het zegel van Satan doelmatig zit op je derde oog chakra.
Als je mijn vorige bericht hebt gelezen dat het Britse Wapen ontcijferd (te
vinden op de voorkant van het UK Paspoort) begin je misschien wakker
te worden! Sinds wanneer heeft de Overheid en de monarchie van de UK
het chakra-systeem erkent? Nooit …
Het UK Rijbewijs: De Zon, De Piramide & Het Oog
Inwoners van de UK:
Pak uw portemonnee, en pak uw gloednieuwe rijbewijs fotokaart (uitgifte:
van 2007 tot heden).
U zult merken dat deze nieuwe kaarten holografische kenmerken
bevatten – zonder twijfel om vervalsing te voorkomen. Houd de kaart
onder een fel licht om het beter te kunnen zien…
Als ze niet holografisch zouden zijn geweest, zou deze flagrante NWO
symboliek waarschijnlijk al veel eerder gezien zijn door iemand!
Het “Oog van Horus” verblijft in een “voltooide piramide”, ondersteund
door een Zon met “Zonnestralen”.
Ligt het aan mij of word het allemaal steeds duidelijker? Zie mijn eerdere
post over het UK Paspoort voor meer voorbeelden van deze symboliek
doorgedrongen in officiële UK documenten.
Noot Vertaler: Door dit bericht kwam het idee opzetten eens een kijkje te
nemen op het Nederlandse Rijbewijs, en kwam al snel tot de conclusie
dat OOK wij de gelukkige eigenaren zijn van een piramide op ons reisdocument!
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Achter de piramide ziet men een ronde cirkel met een kruis erin (zelfs nog een tweede kruis maar die is een
kwart slag gedraaid). Als men dat ene kruis neemt in de O, zien we dat er OX gevormd wordt. Ook daarin ligt
een verborgen begrip. OX (staat voor) VEE… Daarover later meer in een ander aanvullend artikel.
En alsof het zo moest zijn kwam ik gisteravond uit bij deze uitleg over die
bewuste cirkel (karenwiel) wat een Satanistisch symbool blijkt te zijn, en
het “achtvoudige pad naar verlichting symboliseert”
Zoals hier te zien is op een luchtfoto van de Sint Peter’s Basiliek, heeft dit
symbool veel weg van de spaken van een wagenwiel, met de naaf in het
midden. Satanisten geloven dat een persoon acht stappen moet nemen om
volledige spirituele verlichting te bereiken. Deze stappen worden hieronder
uiteengezet.
1. Trance-Novice heksen leren om grote psychische persoonlijke energieën
op te roepen.
2. Wijn symboliseert de bevrijding van zelf remmingen.
3. Meditatie streeft naar hogere spirituele wezens, uw vertrouwde
levenskracht.
4. Jezelf terneerslaan om de geest te zuiveren.
5. het al dansend vormen van een cirkel, met de spiraal naar binnen om psychische energie vrij te laten.
6. Spreuken en rituelen – Deze spreuken en rituelen zijn vooraf geprogrammeerd om de heks in staat te
stellen demonische krachten om te zetten tot hun geboden.
7. Binding tijdens de inwijdingsceremonie, de ingewijde wordt gebonden met een 4,5″ touw om een
Demonen Trap te creëren.
8. de Grote Plichtpleging, eigenlijk seks tussen een man en een vrouw om ‘deel te nemen in de universele
scheppingskracht’. Satanisten vereren het mannelijke en vrouwelijke principe in haar geaardheid, als het
symbool voor de perfecte balans. Seksuele vereniging tussen mannen en vrouwen wordt aanbeden als een
daad die de vruchtbaarheid van regeneratie produceert. Seks wordt vereerd door de satanist.
[11; getallensymboliek] [getallensymboliek] [Olins, Wolff] [Sion en Zion] [Olympische Spelen en vrijmetselarij]
[Londen als het Nieuwe Jerusalem] [CIA; symboliek] [FBI; symboliek] [alziend oog; symboliek] [paspoort;
occulte symboliek]

Wie was Rik Clay? Deel 3/3
Door Rene Voogt op 9 september 2011
Het Oog van Mc Donald’s
Onlangs dat ik reed door het Maya gebied, kon ik het niet helpen maar voelde ik
het bombardement van McDonald’s advertenties die me iets probeerden te
vertellen. Iets wat ik in het verleden vermoedde, maar ik toen geen bewijs had.
Alvorens het uiteen te zetten, vraag jezelf eens af, waarom het McDonald’s is
toegestaan om filialen te openen Pal voor van het ‘Pantheon’ in Rome of direct
achter de Luxor Tempel in Egypte, beide in directe lijn met een Egyptische
obelisk?
McDonald’s was één van de eerste bedrijven die actief gebruik begon te maken
van het Amazone-regenwoud om vee te laten grazen en vervolgens
verantwoordelijk gehouden werd voor ernstige ontbossing van het gebied. Zij
waren dan ook één van de eerste bedrijven die actief deelnemen aan de
bevordering van het “fast food dieet” op basis van vlees. Spijtig genoeg is dit
toegenomen tot een wereldwijde vraag naar vleesproducten door de
consument, en bracht vlees fabrieken voort waar dieren worden gefokt als vlees
en niets anders.
McDonald’s is niet je vriend.
Een zoektocht op het internet, op zoek naar verbindingen tussen McDonalds en
de verborgen hand van de vrijmetselarij, toont verwijzingen naar de twee pijlers van de vrijmetselarij en de
gouden boog van McDonald’s. Dit is een deel ervan, maar niet het volledige beeld …
Zoals u zult zien, onderschept de gouden boog zowel de middelste, als de buitenste randen van de letters
McDonald’s, zodat het woord gesneden wordt, waarbij vervolgens piramidale numerologie gebruikt wordt –
12321.
De letters onder de Gouden boog, kunnen herschikt worden om het woord Mason te spellen.
Wat nog meer, als je de Gouden boog (pijlers van de vrijmetselarij), plaatst over de hiërarchische indeling
van de letters, ziet u dat een piramide met ontbrekende sluitstuk gevormd wordt. De Gouden boog begint
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aan de voet van de piramide (het begin van het meesterplan…) en loopt door tot aan de top waar het “Alles
Ziende Oog” zou verblijven (de voltooiing van het meesterplan of de “Drievuldigheid” iets dat ik later uit zal
werken).
Maak hiervan wat je wil, ik heb mijn eigen theorieën en zal binnenkort een andere onderneming openbaren,
waaronder internet, die actief deelnemen aan het “meesterplan”.
De Schweppes Messiah
Op vrijdagavond, had ik mijn eerste 11:11 voorval. Een speciale gelegenheid riep voor een fles (aspartaam
vrije) Indian Tonic water, ik zocht overal, en richtte me op een flesje Schweppes – een gebeurtenis van eens
in je leven!
Terwijl ik twee wodka tonics mixten zag ik iets zeer verrassends op de fles, alarm klokken luidden in mijn
hoofd, op dat moment keek ik naar beneden naar de twee glazen en zag de ijsblokjes in elk glas
lengtescheuren vertonen, die het getal 11:11 vormden.
Voor de niet-ingewijden, 11:11 x 11:11 = 1,234321 miljoen. Piramidale numerologie toegeschreven aan een
op handen zijnde verschuiving in bewustzijn. Het universum had me een teken gestuurd, en versterkten wat
mijn ogen zagen op dit specifieke flesje Schweppes.
Schweppes, is een Brits bedrijf, en in bezit van ‘Het Koninklijke Zegel’
van goedkeuring. Zij waren het eerste bedrijf die begonnen met de
verkoop van koolzuurhoudende frisdranken (informatie over hoe
frisdrank de menselijke gezondheid beïnvloed) aan de massa en was
eigenaar van andere populaire merken zoals: Dr Pepper, 7-UP en
Canada Dry. En niet zo lang geleden, de krachten bundelden met
Cadbury’s om één van de grootste junk food fabrikanten te worden in
de wereld. Kortom, dood de wereld zachtjes!
“Genot tijdens het mixen”, is hun slogan, en getuigt van het feit dat ze
wereldberoemd zijn door het uitvinden van de mixer, het verhogen
van alcoholinname onder de bevolking waardoor we allen het spoor
bijster raken van de verstreken tijd, en dat sinds …. 1783.
Ter zake …
Zoals met mijn blootlegging van het logo van McDonald’s, zul je zien
dat er hier een aantal gewiekste boodschappen weergegeven
worden.
Werkend vanaf de grond, vindt u een piramide zonder sluitstuk. Op
de top van de piramide, zit een engel / de Messias. Vanaf de top van
het hoofd, vormt de energie de piramide van boven naar beneden in
de vorm van een M (dezelfde verborgen betekenis als achter de Gouden
boog van McDonald’s).
Opmerking, het jaar 1783, is slechts 7 jaar na de 1776 op het Amerikaanse
Dollar Bill, en weer 7 jaar na de oprichting van de Beierse Illuminati. Nu
word het ongemakkelijk.
Hoe interpreteer ik dit? Ik denk dat het logo de voltooiing van de piramide
symboliseert, de wereld zal een Messiaans figuur te zien krijgen die de
leiding heeft over de Nieuwe Wereld Orde.
Wanneer denk ik dat dit zal gebeuren? Tussen nu en de 21ste december
2012.
Ik heb nog één extra stuk toe te voegen aan deze puzzel betreffende de
oprichter van Schweppes.
Direct uit Cadbury Schweppes Wikipedia-profiel.
“Johann Jacob Schweppe (geboren in 1740 in Witzenhausen, Hessen,
Duitsland, overleden in 1821 in Genève) en was een Duitse horlogemaker en zilversmid”.
Vraag jezelf dit, zou de man die verantwoordelijk is voor de oprichting van Schweppes verder gaat om
zichzelf te definiëren als een horlogemaker? Of is dit meer een verborgen aanwijzing dat het TIJD IS!
Hier vindt u een pagina gewijd aan Johann Jacob Schweppe op de website van de Koninklijke Artsenij in
Groot-Brittannië. Alle wegen leiden naar het Koninklijke … snel meer.
Het Oog in Starbucks
Het moest vroeg of laat een keer gebeuren. Op een recente reis naar
Londen, op zoek naar wat meer brandstof voor het vuur, besloot Starbucks
hun geheimen prijs te geven.
Er zijn vele internet-artikelen die het gebruik documenteren van Starbucks
‘gebruikte siren of zeemeermin met twee staarten in haar logo – maar zoals
altijd, missen ze het punt!
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Waarbij het feit genegeerd wordt dat ‘siren’ in feite ‘Isis’ is, een Egyptische goddelijkheid uit de
scheppingslegende (wordt binnenkort blootgelegd …), laten we beginnen met de drie sterren die schijnbaar
de piramide vormen …
Verbind gewoon de 3 sterren en je hebt een piramide, zonder het sluitstuk natuurlijk, maar in plaats daarvan
– een kroon. Het “Alles Ziende Oog” bestaat uit de ster in het middenstuk –
net als de ster die u misschien op uw kerstboom plaatst.
De symboliek die hier gebruikt wordt, lijkt veel als die op het “Britse wapen” die
ik enkele maanden terug openbaarde. Een piramide met een kroon erboven.
Zoals vermeld in mijn post over “het getal 11″ bracht een Google-zoektocht
naar de etymologie van het woord “kroon” het bewijs, dat het afkomstig was uit
het Anglo-Franse woord “coroune” uit het jaar 1111.
“1111, van Anglo-Fr. Coroune, uit O.Fr. corone, van L. corona “kroon””
Zoals altijd, symboliseert de kroon 11:11.
11:11 x 11:11 = 1,234,321 = een piramide.
Ooit afgevraagd waarom Starbucks zo genoemd word? Een ware Engels
vertaling zou het woord “Starmoney” geven, wat in wezen “Geld voor de
sterren” is.
Waar denkt u dat de 3 pond teveel betaald voor een dure koffie (wat ook zal leiden tot hun langzame
ondergang) heen gaat? Het potentieel financieren van een aantal “ster”- projecten misschien?
De Schepper, Het Oog & 2012 in het Londense Natuur Historisch Museum
Tijdens een vakantie weekend in Londen, maakte ik een bezoek aan het Natuur Historisch Museum in
London, een echte must. Het museum biedt bezoekers een gedachte provocerende reis over hoe ‘zij‘
zouden willen dat we naar ons bestaan kijken in deze materiële werkelijkheid. Natuurlijk houdt iedereen
ervan – het is helemaal gratis!
Een gebied genaamd de ‘rode zone’ is gewijd aan de Aarde met onderwerpen als ‘Vandaag & Morgen’,
‘Rustgevend Oppervlak’ en ‘Vanaf het Begin”.
Op mijn reis door de rode zone, kwam ik in een grote ruimte waarin zich een enorm 3D-model bevond van
de aarde, compleet met opgaande roltrap naar het centrum.
Mijn weg werkend langs deze ‘model Aarde’ werd ik me bewust van 6 enorme
standbeelden staand aan de andere kant van de zaal. Onderzoekend, liep ik
er op af, en merkte dat de beelden werden overschaduwd door een enorme
tekening van ‘Saturnus’ aan mijn linkerzijde.
Er was geen verklaarbare reden voor zulk een reusachtige tekening van
Saturnus. Voor degenen met belangstelling in ‘astrotheology’ en de heidense
religies, zullen begrijpen dat Saturnus de planetaire equivalent is van de
godheid ‘satan’. De dag ‘Zaterdag’ komt van beide ‘satan’ en ‘Saturnus’
(Saturnus dag) en toevallig de dag dat het westerse ritueel begint, de grote
inkoop. En natuurlijk, de reden waarom kerst geassocieerd word met de
Kerstman, is omdat de naam een anagram is van ‘Satan’ (Santa) – de god van
het materialisme.
Saturnus = Satan = Santa (kerstman) = Materialisme (winkelen op ‘Zatur’day
(zaterdag), aanbidding op een’ Sun’day (‘ZON’-dag))
Dus om weer op het spoor terug te komen, dit beeld van Saturnus verblijft
stoutmoedig voor de 6 beelden. Wat zijn dan deze beelden zult u zich
afvragen?
1. Een wetenschapper
2. Een astronaut
3. Medusa (een monsterlijk chtonisch beest met slangen in plaats van haar) –
een verwijzing naar het ‘Broederschap van de Slang “
4. De Cycloop (primordiale reuzen met een oog in het midden van het
voorhoofd) – een verwijzing naar, je raadt het al, ‘Het Alles Ziende Oog”
5. Atlas – een verwijzing naar ‘Atlantis’
6. en tot slot … De Schepper:
‘Het beeld van de Schepper’ is een replica van het schilderij van William Blake
Urizen genaamd, “de Schepper van de materiële wereld”. Hier is het origineel
als referentie: Het beeld / schilderij beeldt de Schepper uit, de schepper van
de materiële wereld, hij houd een open kompas vast en vormt dus een
piramide. Ik heb William Blake in een vorige post over de ‘Londonse Olympics
2012′ onthuld, en hoewel hij nooit publiekelijk een vrijmetselaar was, was
duidelijk dat hij werd opgeleid in het esoterische. Zijn schilderijen houden vast
aan esoterische scheppingsmythen, op een manier dat onze materiële wereld

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 100

de bouw zou zijn van de demiurg, een godheid die werd opgericht en van het Opperwezen viel. Met andere
woorden: het tegenovergestelde van de christelijke definitie van ‘God’.
Ter vergelijking, hier is het embleem van de vrijmetselarij, een passer en een winkelhaak, waarvan het
kompas ‘gevonden op het standbeeld’ is geleend (let op het kompas het bevat een ‘oog’ precies daar waar
je het zou verwachten het te vinden):
Stel jezelf deze vraag, waarom zou het Natuur Historisch Museum een reeks
beelden als deze kiezen om de geschiedenis van de planeet te
vertegenwoordigen, gezien het feit dat het christendom het oorspronkelijke
geloof van Groot-Brittannië is? En waarom staan ze vóór een enorme
afbeelding van Saturnus – de god van het materialisme?
Mijn sensoren waren ontwaakt, en ik realiseerde me dat er beperkingen zouden
zijn om verdere aanwijzingen in de rode zone te vinden. Ik sprong op de roltrap,
die me liet opstijgen door het centrum van de ‘model planeet’ tot op de tweede
verdieping.
Aldaar, en recht voor me … de occultisten waren er weer geweest .. dit keer met
een videomuur in de vorm van een klok.
De video toonde de geschiedenis van de planeet samengevat in 12 uur, waar in 1 uur de oprichting van de
planeet werd gedocumenteerd en in 12 uur de latere ondergang.
Terwijl ik daar stond, naar deze video te kijken, voelde ik diep van binnen dat er iets dreigde rond het 12 uur
teken. Mijn intuïtie diende me correct:
IK ZOU ZO GRAAG WETEN WAT HIER GESTAAN HEEFT????
Hier hoort een filmpje te staan, die ik niet heb kunnen vinden!
Hoorde je het?
Op 8 seconden, hoort u de woorden “Mensen Evolueren 20 seconden vóór 12 uur… Dat is nu …” (2012).
Dus, de mens evolueert 20 seconden vóór 12 uur ….? Of moet dat 2012 zijn!
Ik moest weten of dit aan mij lag, en of ik zomaar dingen hoorde, dus ik voelde dat een aantal berekeningen
op z`n plaats zouden zijn om te zien of dat inderdaad zo was, tijdens de 4,5 miljard jaar geschiedenis van de
aarde, zou onze 4-5 miljoen jaar evolutie gelijkstellen met 20 seconden op een 12 uur klok. (Het
fossielenarchief laat zien, dat karakteristieke menselijke trekjes niet recentelijk verschenen, noch alle in één
keer. Integendeel, ze evolueerden fragmentarisch over een periode van ongeveer 5 miljoen jaar. Zo`n 4
miljoen jaar geleden, waren de mensen gewoon tweevoetig dieren, doch mét hersens, ruwweg één derde
van de grootte van de moderne mens. Bron)
En mijn bevindingen? Als de wereld al 4,5 miljard jaar bestaat en de evolutie van de mens is 5 miljoen jaar
actief, komt onze evolutie overeen met ongeveer 0,11% van de totale tijd. 20 seconden op een 12-uurs klok,
vertegenwoordigt 0,046% van de totale tijd.
Het cijfer 20 seconden, als metafoor voor de duur van de menselijke evolutie is verkeerd (het moet ongeveer
45 seconden zijn) en is slechts een verdekte poging om de boodschap voor 2012 naar buiten te brengen.
Tijd beperkingen betekende dat mijn bezoek in het museum moest eindigen … maar wat ik verontrustender
vind is de voorspelling die het museum suggereert, dat het mogelijk om 12 uur gebeurt.
Dus hebben we een keuze uit:
1. Een nieuw supercontinent word gevormd? (Een Nieuwe Wereld Orde,
misschien)
2. Een asteroïde of komeet botst met de aarde?
3. Massaal uitsterven van al het leven op aarde?
4. De zon barst uit en verzwelgt de aarde in vuur en vlam?
Het museum lijkt wezenlijk te genieten van het doemscenario’s, dat is
zeker! Maar alle gekheid op een stokje, een standbeeld van ‘De
Schepper’, ‘Cyclops’, ‘Atlas’ en ‘Medusa’ in combinatie met een videodocumentatie van onze evolutie in 20 seconden en de rest in 12 uur, dat
laat ons zien dat die agenda NU wordt uitgevoerd!
Het Vijfde Element: het gecodeerde bericht van 2012
Ik zag de film ‘The Fifth Element’ in 1997, zonder ook maar een aanwijzing om het te begrijpen – maar ik
was toen pas 15!
Tijdens mijn reis in het vliegtuig naar Mexico, en toevallig in discussie raakte met een vreemdeling over
2012, (en haar ongetwijfeld de stuipen op het lijf joeg). Maar ze hield van wat ik beschreef uit de film “The
Fifth Element”, wat mij de drang gaf om hem opnieuw bekijken.
En dus, een paar weken geleden, bezorgde ik mezelf een kopie … verbazingwekkend, vertoont de film een
overvloed aan symboliek, wat voor velen niets zou hebben betekend in 1997!
Luc Besson, directeur van het overweldigende ‘Leon’, heeft aangetoond dat hij “kennis heeft”.
Hier is een analyse alleen van de eerste 6 minuten … maar alstublieft, bekijk de volledige film (hij barst
letterlijk uit zijn voegen van sublieme boodschappen).
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De symboliek
De film opent met de beruchte ‘Hoofdstad G’ zoals gevonden op het US 1$ biljet en ook in het embleem van
de vrijmetselaars.
Onder een vervolgreeks van ‘G’s’, zetelt het woord “Gaumont”. Gaumont is een
Frans filmproductie bedrijf opgericht in 1895 door de ingenieur-gekeerdeuitvinder, Leon Gaumont (1864 tot 1946). Het is het oudste filmbedrijf ter wereld.
Symbolisch, toont het bedrijfslogo het beeld van Isis (Sirius) af die een
‘Olympische fakkel’ vasthoud, en vergezeld wordt door Orion – of moet dat zijn
‘TriStar Films’?
Op 1.05 minuut, krijgen we een kristalhelder beeld van het centrum van de
Melkweg.
Vergeet de galactische uitlijning niet op 21-12-2012, dat doet zich voor wanneer
de winter zonnewende zon samenkomt met het middelpunt van de Melkweg en
overgaat in de baan van Boogschutter. (moet dat niet Aquarius zijn?)
Dan verspringt het naar een scène waarin de planeet Aarde getoond wordt, wat doet denken aan ‘Star
Wars’, en worden we voorgesteld aan ‘ruimte bezoekers’ – symbolisch gezien met mijn theorieën over de
Olympische Spelen van 2012.
Later een scènes waarin een Egyptische woestijn wordt getoond, de film verspringt naar een scène waarin
een kind rent door een Egyptische tempel, die sterk op ‘Abu Simbel’ in Aswan, Egypte lijkt. We horen de
roep om ‘Aziz’ twee keer, gevolgd door “Aziz, licht!”. Dat letterlijk ‘Isis, Licht betekent!’
En hier is waar het werkelijk interessant wordt…
In de tempel is een archeoloog een aantal
hiërogliefen aan de muur aan het afstoffen; hij
ontdekt een slang. De archeoloog vraagt aan Billy
(gespeeld door Luke Perry) een notitie van de slang
te maken. Billy schrijft een 11e overeenstemming op
een stukje papier, getiteld “Aziz Licht ‘of’ Isis Licht‘.
Besson toont hier, zijn begrip van de betekenis van
het getal 11.
De scène gaat verder:
“Het zwarte gat, net als een deur, is geopend. Het
kwaad komt … en verspreid terreur en chaos. Zie je
de slang Billy? Het ultieme kwaad. Zorg ervoor dat
je de slangen pakt.”
“Ja, ik heb de slang. Ik heb al de slangen, dus
wanneer is dit slangen schouwspel te verwachten?”
De Maya-profetieën bevestigen dat in 2012 een
‘slang’ zal opduiken uit het centrum van onze
Melkweg, waaruit een god van verlichting zal
stappen. En dat is precies wat de scène vertoont.
Toen gevraagd werd hoe vaak dit gebeurde,
antwoordde de archeoloog: “elke 5000 jaar”. Precies
de lengte van onze huidige cyclus in de Mayakalender, die eindigt op 21 december 2012.
De archeoloog beeldt de voltooiing van de
“Drievuldigheid af”, stoffend vanaf de top van de
piramide naar beneden (het Alles Ziende Oog),
welke in het script gepersonifieerd wordt als ‘Isis’.
De camera zwenkt naar beneden en belicht de
‘slang’ (tussen de twee ogen) die neerkijken op de
bevolking.
De scène verspringt dan naar de landing in de
woestijn van een ruimteschip buiten de tempel; er
wordt een referentie gemaakt naar de bezoekers
‘als God’.
Paniek breekt uit, terwijl de archeoloog zijn
vergrootglas boven de uitverkorene houdt … het
verlichte wezen (zoals voorspeld door de Maya’s).
Een samenvatting
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Gezien het feit dat de directeur, Luc Besson,
nooit publiekelijk heeft toegegeven dat ‘The
Fifth Element’ beïnvloed werd door de Mayaprofetieën van 2012, lijkt het erop dat het
onofficieel wel zo is.
In 1997, toen de film werd uitgebracht, stond
het internet nog in de kinderschoenen (Google
bestond zelfs nog niet) en openbare
discussies over 2012 en het nummer 11 waren
nog maar net begonnen. De wereld probeerde
nog steeds ‘het einde der tijd’ te doorgronden.
Voor antwoorden, kijk gewoon naar de titel van de film “The Fifth Element”. Net als de vijf Olympische
ringen, observeren we gewoon de her-vertelling van de geschiedenis in relatie tot de Maya-kalender.
“Elk van deze 5 cycli werd geacht zijn eigen wereldse tijdperk te creëren ofwel de creatie cyclus.
Zoals afgebeeld op de vertrouwde, ronde Meso-Amerikaanse Zone Steen, (vaak de Azteekse kalender
genoemd) van elke creatie Cycli wordt gezegd dat die wordt geregeerd en vernietigt door één van de 5
elementen. Specifiek, 4 Jaguar, 4 Wind, 4 Regen, 4 Aarde en 4 Water.
Naar mijn mening, wat we hier getuige is niets meer dan het zoveelste occulte ritueel waarin symboliek is
verwikkeld, dat werkt op het onderbewustzijn, voor de komende gebeurtenissen van 2012.
Als de voorspellingen uitkomen in 2012 en onze werkelijkheid fuseert met de hierboven genoemde ‘fictie’,
wie denkt u, wie de leidende rol van onze moeder ‘Isis’ zal spelen?
Op mijn site hetuurvandewaarheid meerdere film analyses (Engels).
De Koninklijke Munt had Voorkennis
Terwijl ik in de auto zat op weg naar een speech van Matthew Delooze in Halifax, kreeg ik een drang om de
munten in mijn zak te inspecteren. U weet wel, die glanzende stukjes metaal (met de afbeelding van de
koningin) die we hebben om met ons mee te slepen en te kunnen functioneren in de maatschappij.
Het was geen 11 uur 11, maar dat weerhield me er niet van om deze kleine ontdekking te doen …
Neem een kijkje op dit 50 penie stuk, uitgegeven door de Koninklijke Munt in 2004:
Ik weet zeker dat je de 2 wijzers kunt zien, geriefelijk duidend naar de 20 en
de 12 (2012) op een 12-uurs klok, en op de voorgrond – een hardloper.
Houd er rekening mee dat deze munt uitgegeven werd ‘VÓÓR’ dat Londen
de Olympische Spelen van 2012 had binnen gesleept.
Implicatie hiervan? Ik denk dat Londen al verzekerd was van de Olympische
Spelen van 2012, lang voordat een officiële bevestiging kwam … en gezien
het ‘Zion’ stratenplan zouden we wel eens kunnen kijken naar een plan dat
vele jaren geleden ontwikkeld werd.
Er zijn 2 kanten aan elke munt, net zoals er dualiteit is aan occulte
symboliek. De officiële verklaring over deze munt luid als volgt:
“Onderste lichaamsdeel van een loper, bovenop een stopwatch die 3 minuten en 59 seconden aantoont. In
het groot 50 en PENCE onderaan tussen de benen van de hardloper. 50ste jubileum van de eerste vierminuten loop, Roger Bannister, 06 mei 1954″
Wat allemaal waar is en overtuigend genoeg lijkt, net als alle “officiële” verklaringen over symboliek gebruikt
door de regerende machten, voor als je niet bereid bent om zelf te denken.
Ik geloof, net als in andere gevallen, dat wat we hier zien uit 2004, een
onderbewuste programmering was voor zowel de Olympische Spelen als
voor 2012. Als we deze rituele munten uitgegeven, en deelnemen aan de
symboliek, voeden we “de machine” met onze spirituele aanvaarding van de
dingen die komen gaan.
De ogen in de Lucht – Mexico
Ben u ooit naar Mexico geweest? Meer in het bijzonder het schiereiland
Yucatan?
Ik toonde vorige maand mijn respect aan de verloren steden van de Maya’s,
en kon het niet helpen maar werd verliefd op de regio, de mensen, het weer
en het eten. Als je nog nooit daar geweest bent, raad ik het je aan.
Maar goed tijdens mijn bezoek, waren er een aantal dingen die me zorgen
baarden.
Hier in de UK, worden we overspoeld met TETRA-masten. Meer specifiek,
van deze dingen …
De officiële definitie van een TETRA mast is (Terrestrial Trunked Radio) en
is “een gespecialiseerde professionele mobiele radio, een twee-wegtransceiver, ontworpen voor gebruik door overheidsinstanties, en bepaalde hulpdiensten”. Als ik me goed
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herinner, in 1995, toen ik 13 was, bestonden deze dingen niet eens … dus waarom we ze nu wel nodig
hebben is mij een raadsel. Ze staan bekend te werken op de beta golflengte, wat toevallig dezelfde
frequentie is als overdag onze hersengolven. De Britse overheid bied privé tennisbanen 20.000 pond per
jaar om gastheer te zijn voor zo`n TETRA-mast, en er zijn er al
duizenden van!
Ondertussen terug in Mexico (klik op de foto) …
Letterlijk het hele schiereiland Yucatan is bezaaid met deze
eigenaardige rode masten. ‘S Nachts tonen ze zelfs een speciale
lichtshow, voor iedereen op de grond te zien. Dit heeft me aan het
denken gezet over wat ze zouden kunnen betekenen, met niets anders
dan de woorden Project Blue Beam die door mijn hoofd rinkelden.
Om mijn gemoed te sussen, besloot ik de lokale bevolking te vragen
wat het waren, en bij elke vraag, verwezen ze me in de richting van
Calle 65 Norte, Merida. Vastbesloten dit tot de bodem uit te zoeken,
besloot ik hun advies op te volgen en wandelde in de richting van het vermoedelijke bedrijf dat
verantwoordelijk was voor de masten.
Bij benadering van het bedrijf werd ik overdonderd door een irriterend zoemend geluid van een elektrische
beveiligingspoort. Op dat moment draaide ik mijn hoofd omhoog, om de hoogste mast in de regio te zien. Ik
kon insignes zien op de mast, dus nam ik mijn lange lens om een foto te nemen…
En ja hoor, wat zag ik daar, … een oog … en een piramide. Klik op de afbeelding om in te zoomen.
Het nabijgelegen gebouw werd bewaakt, en was heel toevallig het Franse consulaat.
Voordat ik verderging met mijn camera, slaagde ik erin om dit plaatje te schieten door het elektrische
veiligheidshek:
Dus even samenvattend, een bedrijf dat gebruik maakt van een oog en piramidale symboliek, leid en runt
deze hoge rode masten die het schiereiland Yucatan, en de Maya Riviera bezaaien, en zelfs misschien wel
in heel Mexico doordringen. Een monopolie, dat is zeker.
Klinkt dat als een goede zaak?
Na het doen van enig onderzoek, ontdekte ik het bedrijf dat verantwoordelijk was voor deze masten. Het
bedrijf hete Sipse – een Mexicaans tv-bedrijf. Voor mij, laat dit ruimte voor nog een aantal anomalieën:
1) Deze masten verschijnen elke 100 meter of zo. Terwijl in Groot-Brittannië, één zo`n TV mast meer dan
100 vierkante mijl kan dekken!
2) Het bedrijf wordt beschermd door het Franse consulaat.
3) Je zou makkelijk publieke steun kunnen ontvangen om honderden masten te kunnen bouwen onder het
mom van: de hele natie zal televisie krijgen. Het is zeer onwaarschijnlijk om toestemming te krijgen voor
‘mindcontrol’ masten die de hoofden van mensen controleren!
Extra – De functie van Gedenknaalden, en Gedenkstenen (Obelisk) etc 1..
Ik ben Marcel, uit Nederland. Ik ben een regelmatige lezer van het EWforum, echter geen deelnemer. Ik verkies om mijn ding te doen in zo
veel mogelijk privacy als ik kan. Ik ben niet bang voor het maken van
golven, maar ik geniet ervan ze te maken onder de oppervlakte, bij
wijze van spreken. Er is veel aan de hand in dit kleine land van mij, het
verspreid zich, en er wordt veel werk verricht.
De reden dat ik u schrijf is voornamelijk om u te vragen of u mensen
zou willen attenderen op een link, waarvan ik denk dat het ze het
antwoord kan geven waarnaar ze op zoek zijn. Het gaat om het draadje:
“Geschonken sculpturen en Monumenten”.
Daarin wordt de vraag naar voren gebracht waar de gedenknaalden voor zijn.
Ziet u, er is deze ongelooflijke Engels onderzoeker / schrijver / docent, die een diepe duik heeft genomen in
een uiterst belangrijk aspect van de controle, het verzamelen van grote menigten op bepaalde punten, om
ze zover te krijgen dat ze hun respect en ontzag verlenen, en dan wordt deze spirituele energie geoogst en
doorgeleid naar de 4e dimensie, je raadt het al, door de naalden en
spelden .. De obelisken fungeren als antennes, geplaatst op een vortex
(draaikolk).
Deze artikelen door Matthew Delooze gaan zeer diep in op dit spul.
Deze is erg lang, maar zo ongelooflijk boeiend, daarin worden de
obelisken / naalden blootgelegd:
http://www.oneballmedia.com/node/157
Natuurlijk laat ik het aan uw over om dit door te geven of niet, dat is niet
aan mij. Ik hoop dat iemand geïnspireerd zal raken door Matthew
Delooze’s artikelen, het zijn allemaal schoonheden, waarin uitgelegd
wordt hoe de symboliek gebruikt wordt om ons achter de tralies te
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houden. En indien mogelijk, zou u alstublieft mijn hoogachting door willen geven aan Andrea? Haar gave
verhalen zijn geweldig, dat is de ware geest ..
De allerbeste wensen aan jullie allen,
Marcel
Èxtra – De functie van Gedenknaalden, en Gedenkstenen (Obelisk) etc 2..
“Agenten voor duistere krachten gebruiken gehypte en getalenteerde artiesten om dit voor hen te laten doen,
maar deze actie op zichzelf is niet genoeg, omdat alle emotionele respect (spirituele energie) gemaakt
tijdens het evenement gewoon naar de artiest zou gaan en niet naar de duistere krachten die de artiest
promoten. Dus ja? de slang geeft zeer listig zijn eigen symboliek weer op het podium en / of op de locatie
van het festival en is op zichzelf zeer symbolisch (of beide!). Dit stelt hen in staat de spirituele energie aan te
trekken in de richting van de symboliek zelf en niet alleen naar de uitvoerende artiest. Het gebruik van
symboliek is heel erg belangrijk, want als het publiek op een festival emotioneel voelt/denkt over een artiest
op het podium dan voel je ook emotie, onbewust, voor de symboliek die op hetzelfde moment wordt
weergegeven. Ik veronderstel dat de situatie op één lijn ligt met een golf van elektriciteit die verzonden wordt
via het podium, niet alleen zouden de artiesten een schok krijgen maar ook alle andere items die elektriciteit
geleiden. Met andere woorden de ‘spirituele energie’ kan de makers van de symboliek voeden tijdens een
show. De echte makers van de symboliek zijn entiteiten in andere dimensies; vandaar dat ‘zij’ de spirituele
energie ontvangen die gemaakt wordt op festivals die hun symboliek dragen.
De slang maakt ook gebruik van dubbelzinnige symbolische teksten verborgen in de nummers die
geschreven en gemaakt zouden zijn door de beroemde bands om de menigte gezamenlijk dubbelzinnige
woorden te laten zingen (loven van de Goden), wat ook spirituele energie creëert. Bijvoorbeeld: Glastonbury
maakt gebruik van een Piramidaal podium, dus als de menigte emotie voelt voor de artiest op Glastonbury,
zullen ze ook spirituele energie geven aan de symboliek (Piramide etc) die weergegeven wordt, simpelweg
omdat ‘emotioneel respect’ voor de artiest ook ‘spirituele energie’ vrijmaakt voor de symboliek en het is deze
energie die op een hele andere manier deze dingen voed dan je zou denken.
Emotioneel respect = spirituele energie.
Wanneer je emotioneel respect toont ten aanzien van iets dan geef je
letterlijk je spirituele kracht daaraan. Al degene die een rockconcert
bijwonen geven (onschuldig en onwetend) hun spirituele energieën af,
niet alleen aan hun idolen op het podium, maar ook aan de symboliek
die weergegeven wordt. Http://www.oneballmedia.com/node/1017
Interessante nieuwe symboliek. Natuurlijk wordt dit spel door goeroes
gespeeld, waarbij ze de energie uit hun volgelingen halen.
Matthew Delooze zegt dat de Klauw die U2 gebruikt, een symbolische
Kerk van UTU (U2) is.
Bono is speciaal: http://www.whale.to/b/bono.html (U2 staat symbolisch
voor “UTU De Zon God”
Diana http://www.oneballmedia.com/node/255
John
Extra – We leven in een computer programma
Woensdag 11 Febr 2009
In één van zijn meest recente interviews, noemde David Icke twee dingen die me rechtop lieten zitten en aan
het denken zetten.
1. Kennelijk zijn er mensen, mensen die eigenlijk een kunstmatige intelligentie hebben (met het volledig
ontbreken van empathie)
2. We leven in een computerprogramma. En het programma is in volle gang.
Ondertussen gaat het laatste artikel van Matthew Delooze’s over Diana in op de betekenis van de Vrijheid`s
Vlam boven de ‘Pont de l’Alma tunnel’. Zoals ik gisteren schreef, werd dat monument opgericht in 1987;
Diana werd eronder vermoord in 1997.
Waarom is de Vrijheid`s Vlam uitgegroeid tot een onofficieel Diana monument? Door de ligging, om mee te
beginnen. Het is een referentiepunt voor het emotionele publiek, zoals de manipulators wisten toen zij het
daar plaatsen.
Maar hoe dan ook, ik dacht: als ze wisten toen de Vrijheid`s Vlam werd opgericht in 1987, dat Diana 10 jaar
later eronder gedood zou worden op precies DIE plek, hoe lang van tevoren worden plannen dan verzonnen
voor de verdere agenda? 10 jaar? 20 jaar? 100? 10.000? 100.000 jaar?
Matthew Delooze zegt dat Diana’s rol al bekend was voordat ze zelfs maar geboren was. Dat is dan dus (op
z`n minst) 40 jaar in het voren plannen.
Ik vraag me af of dit hele scenario, de levenservaring van ons, niet allemaal al tot het kleinste detail gepland
is – wellicht van de start tot het eind (waarover niets gezegd kan worden: maar zal tot de voltooiing moeten
komen).
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Niet voor de eerste keer, verbeeld ik me dat er een soort van super computer moet zijn die miljoenen
menselijke reacties per seconde berekent en alle informatie verwerkt om het plan van manipulatie uit te
stippelen.
Iets of iemand coördineert dan het hele plan, om het met behulp van menselijke ‘agenten’ (politici; royalty’s:
kapitalisten) het uit te kunnen voeren.
Wie ook achter dit alles zit, zij hebben niet de aarde gecreëerd, die is gewoon te mooi. Trouwens, deze
entiteiten zijn niet in staat om ook maar iets te creëren. Hun intellectualiteit is verrassend geavanceerd, maar
ze missen iets positiefs (creatief). In plaats daarvan moeten ze de creativiteit van de mensheid gebruiken,
maar uiteraard gebruiken ze die op een zodanige wijze dat wij onze eigen ondergang in gang zetten, zonder
het zelfs maar te realiseren.
De agenda zit heel slim in elkaar, maar is verstoken van enige wijsheid! En de voortzetting ervan hangt af
van angst en onwetendheid van de zijde van het volk.
De agenda is ook afhankelijk van een misvatting, die van een lineaire tijd. Het kan anders niet geleidelijk
ontrafeld worden.
JP
Extra – Emotionele hoogachting creëert spirituele energie, die vervolgens van u gestolen wordt!
Veel, heel veel lezen om een clou te krijgen. Verschillende alarmbellen zullen afgaan. Energie is het echte
goud. De grote lijn (Ley Lijn) in Londen gaat door Buck House, 20 meter breed denk ik.
“Emotionele hoogachting creëert spirituele energie. Vergeet nooit dat emotionele hoogachting spirituele
energie creëert. Laat het bezinken Want ik vertel u de waarheid, en mijn woorden zijn betrouwbaar,
bepaalde monumenten worden gebruikt ‘als vaartuigen voor spirituele energie’, en ontvangen in feite de
makers van de monumenten de spirituele energie die voortgebracht wordt. Onthoud dat als je met respect
denkt over/aan/bij kunstvoorwerpen en monumenten dan creëer je energie, en daarom als je met respect
aan zoiets denkt geeft het de energie aan de makers ervan. Snapie?
….. Begint u nu te zien dat oude monumenten grote hoeveelheden ‘sentimentele waarde’ bij zich dragen wat
ze honderden of duizenden jaren lang ontvingen door emotionele hoogachting of zelfs door directe verering
van menselijke wezens? Ik hoop het. De mensen vroeger kregen de opdracht beelden en afgoden te
aanbidden in de tempels en paleizen van hun meesters.
…… Ik ben hier om u te vertellen dat als u zich buigt voor een monument of een andere vorm van
symboliek, u uw spirituele energie eraan afdraagt, vooral als je er een symbolisch gebed bij opzegt. Denk
eraan ….. dat al deze artefacten in het Louvre eigenlijk allemaal op of rond ‘een energie-lijn’ staan…….. Dus
we hebben deze’ energie-lijn ‘in Parijs en we hebben nagedacht over de gedachte dat monumenten en
relikwieën op deze lijn eigenlijk energie vaartuigen zijn, en deze vaartuigen kunnen het wezenlijk omzetten,
om vervolgens onze spirituele energie dan eerbiedig af te leveren voor en aan de makers ervan.
…. Hoe dan ook. ‘Onze gestolen spirituele energie gaat naar wat bekend staat als de onderwereld, mijn
vrienden‘. Dus nu weet je het. De onderwereld moet zichzelf aankondigen op de één of andere manier om je
vrije wil en acceptatie te verkrijgen. (u gaat naar een monument Uit Vrije Wil, u gaat naar de kerk Uit Vrije
Wil) Net als Morpheus zichzelf aankondigde (de onderwereld) door een klaproos op Herdenking`s Dag, om
uw acceptatie en vrije wil te ontvangen om “Hem te Eren” (spirituele acceptatie).
…. Een groep Multi dimensionale wezens hebben een doolhof van occulte symboliek in je geest gecreëerd
wat gebruikt wordt om u, ‘hen’ indirect te laten aanbidden via mythologische goden. In principe aanbid je
buitenaardse reptiel wezens al misbruikmakend van je onderbewuste.
U en ik creëren onze werkelijkheid door onze onderbewuste gedachten, zodat het de Slangen Cult dient om
onze onderbewuste gedachten te controleren en zichzelf plaatsen, als onze goden, in onze onderbewuste
gedachten, en daarom verwerven ze ons respect voor hun symbolische monumenten door middel van
manipulatie van ons onderbewustzijn”.
Auteur: Rik Clay (Vrij vertaald door René Voogt)
Bron: www.rikclay.wordpress.com
Bron afbeeldingen: www.rikclay.wordpress.com
[McDonald; symboliek] [frisdranken en numerologie] [TETRA-masten] [Yucatan en occultisme]
[gedenknaalden; symboliek] [Diana (prinses] [leylijnen]

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 106

Register
voeding; genetische manipulatie ........................ 26
1984 .............................................................. 17, 92
aardbeving en zonneactiviteit; update ................ 18
aarde; bedreiging planeet ................................... 65
aliens; landing op aarde...................................... 60
alziend oog; symboliek ....................................... 98
ameen Bank en microkrediet; 16 geboden ......... 60
Antarctica; brand ................................................. 55
aspartaam ........................................................... 77
asteroïden; bestrijding ........................................ 47
autisme en migrantenkinderen ........................... 69
belastingplicht voor onredelijke wetten ............... 33
Bevolkingscontrole door chemtrails en vaccins .. 57
brandstof; revolutie ............................................. 46
brief aan belastingdienst ..................................... 33
Camelot................................... Zie Project Camelot
Cayce, Edgar ...................................................... 17
Cella; brandstof ................................................... 46
chemtrails en depopulatie ................................... 57
China en maanbases ............................................ 5
CIA; symboliek .................................................... 98
Clay, Rik.............................................................. 88
Codex Alimentarius ............................................. 26
computers op afstand uitschakelbaar ................. 75
democratie is dictatuur........................................ 73
depopulatie chemtrails ........................................ 57
Diana (prinses ................................................... 106
dictatuur en democratie ...................................... 73
dierensterfte; raadsel .......................................... 41
dierlijk gedrag; voorbode ramp ........................... 67
dodelijk virus en brand; relatie ............................ 55
doodstraf Iraanse predikant ................................ 34
drones ................................................................... 3
drones boven Amerikaanse steden .................... 30
Einstein, Albert; dialoog ...................................... 42
Engeland en migrantenbendes ........................... 69
ESM; gevolgen ................................................... 77
ESM-verdrag; petitie tegen ratificatie ................. 71
esotherische agenda .......................................... 88
EU; toekomst ...................................................... 77
euro; nieuw muntstuk.......................................... 46
Europa; onleefbaarheid in 2020 ......................... 69
Eyck, gebr. Van; Lam Gods ................................ 57
false flag mediacmapagne tegen Syrië .............. 27
false flags; Olympische Spelen 2012 ................. 88
Fatima; derde geheim ......................................... 54
FBI documenten en aliens .................................. 60
FBI; symboliek .................................................... 98
filosofie ................................................................ 42
fluoride in tandp .................................................. 96
Friso (prins) en gevolgen koningshuis ................ 45
Friso (prins); onduidelijkheden ongeluk .............. 49
Friso; ongeluk; cover-up ..................................... 48
gecontroleerde samenleving door drones] ......... 30
gedenknaalden; symboliek ............................... 106
geld; waarde biljoen ............................................ 61
getallen en hun symboliek .................................. 88
GMO-gewassen .................................................. 26
goedkope brandstof ............................................ 46

Google en privacy .............................................. 79
Google; nieuwe privacyregels ............................ 39
Griekenland; bankroet verwacht in maart 2012 . 70
Griekenland; voorbereiding staatsgreep ............ 17
grieppril en slaapziekte ...................................... 53
H1N1 .................................................................. 57
heelal; voorwerpen ............................................. 36
Hitler, Adolf; zoon ................................................. 5
humor; pensioen ................................................ 30
Iran; executie christen ........................................ 34
islam en politieke correctheid............................. 32
Kalbfleisch, Pieter .............................................. 23
kanker; genezing ................................................ 18
killswitch in Windows 8 ...................................... 75
klokkenluiders; Rik Clay ..................................... 88
koningshuis; gevolgen ongeval Friso ................. 45
kunst; schilderijen; Lam Gods ............................ 57
lady Gaga ........................................................... 23
letter X ................................................................ 88
leylijnen ............................................................ 106
logo’s en symbolen ............................................ 88
Londen als het Nieuwe Jerusalem ..................... 98
Londen en symboliek ......................................... 88
maan; gebouwen en structuren ........................... 5
Mabel (prinses) en Soros ................................... 60
malware in pc’s en gsm’s ................................... 75
Marss, Jim .......................................................... 17
microkrediet en koninklijk huis ........................... 60
microrobots ........................................................ 28
Monsanto ........................................................... 26
moslims en vernederingen ................................. 55
muziekindustrie en satanisme............................ 23
mysterieuze geluiden in Yellowstone ................. 73
narcolepsie ......................................................... 53
NASA en maan .................................................... 5
Nederlandse politiek en EU ............................... 77
neotaam, het nieuwe aspartaam........................ 77
nieuwsfeiten ....................................................... 33
Noord-Korea en VS; oorlogsverklaring .............. 40
numerologie; belangrijkheid ............................... 88
olie en politiek .................................................... 67
oliemagnaten en mediatycoons; imperium ........ 67
Olympische Spelen 2012; false flag .................. 88
Olympische Spelen van München ..................... 93
Olympische vlam ................................................ 92
online activiteiten; controle ................................. 47
onoverzichtelijk wetten ....................................... 33
opvoeding kinderen ............................................ 45
Orwell, George ................................................... 17
ouderlijk gezag; teloorgang ................................ 45
paspoort; occulte symboliek............................... 98
pensioen; humor ................................................ 30
persoonsgegevens van bankklanten ................... 4
petitie tegen ratificatie ESM-verdrag .................. 71
Petrus II Romanus ............................................. 54
planeet aarde; oorzaken einde .......................... 65
politieke correctheid ........................................... 55
politieke correctheid jegens islam ...................... 32
privacy en gecontroleerde samenleving .............. 3

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 107

privacyschending in banksector ........................... 4
project ‘Verkeerstoren’ .......................................... 4
Project Camelot .................................................... 6
PVDA-revolutie ................................................... 37
raadselachtige doodsoorzaak dierensterfte........ 41
rampen; voorspelling door dieren ....................... 67
rellen in Britse steden ......................................... 69
robots .................................................................. 28
Rothschilds; vermogen ....................................... 61
ruimte; gevaar ..................................................... 47
slaapziekte; oorzaak ........................................... 53
Soros, George en sponsoring ............................. 60
spioneerprogramma overheid ............................. 47
squaleen ............................................................. 53
swastika .............................................................. 88
symboliek en symbolen ...................................... 88
Syrie; mediacampagne ....................................... 27
Syrië; ontwikkelingen .......................................... 71
Terrestrial Trunked Radio ........... Zie TETRA-masten
terreur door bendes ............................................ 69
TETRA-masten ................................................. 103

vaccinaties en bijwerkingen ............................... 53
valse declaraties door zorgverleners ................. 28
Vaticaan; ontwikkelingen ................................... 54
verkeersboetes Nederland ................................. 36
Vierde Rijk ............................................................ 6
Vierde Rijk; opkomst .......................................... 17
voedselbos in Seattle ......................................... 75
vreemde geluiden .............................................. 30
vreemde voorwerpen; ruimtebal uit de ruimte ... 36
vrijmetselaars; imperium .................................... 67
VS; 'Miller Doomsday' wet ................................. 49
VS; totale ineenstorting; voorbereiding .............. 49
Wit-Rusland; politieke situatie ............................ 69
WO III; begint met kernbom Noord-Korea ......... 40
Wyoming; voorbereiding ineenstorting .............. 49
XXX letters ......................................................... 88
Yellowstone; mysterieuze geluiden ................... 73
ziekenhuizen; valse declaraties ......................... 28
zoetstoffen.......................................................... 77
zorgverzekeringwet; verzet ................................ 44

Nieuwsbrief 147 – 6 maart 2012 – pag. 108

