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DNA Koningin-bloedverwanten
Koningin en nazaten GÉÉN Oranje en GÉÉN recht op de troon ?
Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?
Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij
afstammelingen zijn van Willem van Oranje?. De lijn van Willem van Oranje
houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van
Engeland. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht, zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk
naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van Willem III -1650-1702
(achterkleinzoon van Willem van Oranje) , hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht
had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie
de titel erfprins van Oranje mocht voeren.
Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij
Willem van Oranje (1533-1584) . Dit omdat ons huidig koningshuis in een
ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van
Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst Casimir I (15731632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik
Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso
(1687-1711) -Willem IV (1711-1751) , waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant
lijn verder liep van Willem V (1748-1806) , Willem I (1772-1843) -Willem II (1792-1849) -Willem III (18171890) -Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou zo geweest zijn ware
het niet dat de man van Emma, Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met
Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.
De natuurlijke vader van Wilhelmina was de bij Emma in dienst zijnde particulier secretaris S. M. S. de
Ranitz (1846-1916) , die als dank bij koninklijk besluit tot Jonkheer wordt
verheven en later zijn neef Coen De Ranitz (1905-1983) burgemeester van
Utrecht werd. (De achterneef van Juliana, die vervolgen Ridder in de orde
van Oranje Nassau, Commandeur in de orde van Oranje Nassau, Erekruis
Huisorde Oranje en Ereridder van de Johanitter Orde kreeg opgespeld) Het
verhaal gaat dat Juliana en Coen zich tijdens hun studie in Leiden, neef en
nicht noemden. Dit maakt Wilhelmina een buitenechtelijke bastaarddochter.
Volgens Oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een zeldzaam erfelijke
afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, n. l. zij kon geen verband
in de muziek ontdekken. (het verschil tussen lage en hoge tonen)
Om deze reden houdt de bloedverwant lijn via Emma op bij de zijtak van
Willem IV, n. l. diens dochter.
Vervolgens heeft men middels een gearrangeerd huwelijk tussen Wilhelmina
(die ook geen nazaat is van de onder art. 24 van de grondwet van 1917 genoemde Willem I) en Prins
Hendrik (1876-1934) van de familie Mecklenburg Schwerin (ook geen nazaat van Willem I) die gepareerd
was aan de Romanovs getracht één en ander te herstellen, maar ook deze Prins Hendrik was met grote
waarschijnlijkheid door syfilis onvruchtbaar, wat ook Juliana in dat geval een buitenechtelijke dochter maakt.
Na de grondwet van 1917, waarin vermeld staat dat slechts de afstammelingen van Willem I gerechtigd
waren tot de Nederlandse troon, werd op vragen snel vermeld dat Hendrik in 1918 bij Mien Abbo Wenneker
een buitenechtelijke zoon had verwekt om aan te geven dat hij vruchtbaar was???Verwonderlijk is dat echter
niet omdat in 1910 een nieuw (Giftig) medicijn genaamd Salvarsan werd ontdekt door Paul Ehrlich wat als
medicijn tegen syfilis diende. Helaas hielp dit giftige medicijn Salvarsan NIET. Alles is echter te ontzenuwen
door DNA voor onderzoek af te staan. Echter Juliana heeft dit pertinent geweigerd, zelfs toen de Russen
daar in 1991 om vroegen voor onderzoek van de opgegraven botten van de Romanovs. Ook Beatrix weigert
resoluut DNA af te staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA materiaal af te
hebben gestaan voor onderzoek. We vragen ons af wie is Juliana. Haar vader is onbeken, maar haar
moeder ook. Wij komen hier later nog op terug.
In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso als achterneef van Willem III (1702) de titel
van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit vertegenwoordigt echter niet de waarheid. De wettige
erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713) en in
tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Dat er meer aan de hand was met het testament van
Willem III (1650-1702) blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts
F. 50. 000, - (één zestiende deel) van het F. 800. 000, - vermogen van Willem III (1650-1702) kreeg
toegewezen.
Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso, onderweg naar Den Haag voor bespreking van de
erfeniskwestie, in het Hollands Diep.
In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje in te
pikken en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland, Johan Willem Friso.
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Staatsgreep.
Eind 1813 werd Willem Frederik, die geen nazaat is van de echte Willem van
Oranje (1533-1584) , na 18 jaar in Engeland te hebben verbleven per brief
uitgenodigd door de Haagse Notabelen, Gijsbert Karel van Hogendorp,
Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum,
om als soeverein vorst een regering op zich te nemen, echter dat was een
excuus voor de staatsgreep die door de Engelse geheime dienst,
aangestuurd door de Britse minister van binnenlandse zaken Castlereagh werd uitgevoerd om zo een
bufferstaat aan Frankrijks noordgrens te vormen. Voor de Franse tijd bestond er geen Koninkrijk, dus van
herstel van een koninkrijk kon geen sprake zijn, het was een ordinaire staatsgreep)
Na het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd in december 1813 de zoon van stadhouder Willem V
uitgeroepen tot vorst en noemde zich Willem Frederik van Oranje-Nassau (Later Willem I / 1772-1843) Nog
datzelfde jaar riep Willem Frederik een commissie in het leven die een nieuwe grondwet moest ontwerpen.
Op 29 maart 1814 werd het voorstel van de commissie goedgekeurd door notabelen, door Willem zelf
aangewezen. Een dag later werd Willem van “Oranje” ingehuldigd als soeverein vorst (toen nog niet de titel
Koning) . Daarop stelde Willem opnieuw een grondwetcommissie in. Echter veel notabele die door Willem
zijn aangewezen wensen deze grondwet niet goed te keuren en blijven thuis. Resultaat is dat een
meerderheid deze nieuwe Grondwet afkeurt. Willem telt de stemmen echter anders en voegt er een aantal
onthouders aan toe en komt door deze beruchte Hollandse Rekenkunde toch nog aan een meerderheid.
Op 16 maart 1815 roept Willem zich uit tot Koning Willem I der Nederlanden en in augustus tot Koning der
verenigde Nederlanden, zodat hij op 24 augustus 1815 de nieuwe door hem gewenste Grondwet voor het
Koningrijk der Nederlanden kan afkondigen. In deze grondwet is duidelijk vastgelegd (zie Art. 14 t/m 23) dat
troonopvolging naar de oudste zoon gaat of diens mannelijk erfgenaam of naar diens mannelijk erfgenaam,
en in het allerlaatste geval pas na de dochters van de Koning.
Indien ook deze erfgenamen ontbreken, gaat het naar de mannelijke erfgenaam van Prinses Carolina van
Oranje!
Gaan we weer even terug naar Willem III van 1650-1702 die geen nageslacht had waardoor de titel van
Prins van Oranje wettelijk aan Frederik III koning van Pruisen moet worden toegekend, dan houdt in 1702 de
lijn van Oranjes in Nederland op te bestaan.
De naam Oranje, ging rechtmatig /erfelijk over naar de wettelijke erfgenaam Frederik III koning in Pruisen.
Hierna is overigens aansluitend het prinsdom Oranje (Orange) formeel overgegaan naar Prins Lodewijk
Armand II van Bourbon Conti. (1696-1727)
Volgens de beschikbare gegevens was Emma via haar moeder een afstammeling van de bloedlijn zijtak van
de eerdere Willem IV, n. l. diens dochter waarna de bloedlijn ophield. (dus is Emma geen nazaat van de
latere Willem I (1772-1843) Via haar vader was zij afstammeling van Karel August van Waldeck Pyrmont
(1704-1763) . Ook als zij een afstammeling zou zijn (quod none) van deze Willem IV had zij via deze Willem
IV geen enkel erfelijk recht op de naam Oranje, omdat in een erfelijke bloedlijn de Duitse Willem van Oranje
van Nassau Dillenburg (1533-1584) deze nalatenschap erfde van Neef René van Chalon, zodat tenslotte de
Oranje erfenis ophoud bij de achterkleinzoon van Willem van Oranje, de eerste Willem III (1650-1702) {in
een andere bloedlijn tak als onze pseudo Oranjes}Toen deze Willem III kinderloos overleed heeft tenslotte
de Franse zonnekoning Louis XIV het Franse prinsdom doorgegeven aan Prins Conti.
In de latere grondwet van 1917 werd in Art. 10 (eerste afdeling) vastgelegd dat de troon wordt bestegen door
de wettige nakomelingen van Willem I (1772-1843) en ook in de grondwet van 1983 wordt in Art. 24 vermeld
dat het koningschap wettelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers, “afstammelingen”, van Willem I (prins
van Oranje-nassau) Hierbij is graag aangenomen dat Wilhelmina wettig kind is van Willem III (quod none)
!!!!! Wel is Emma als echtgenoot erfgenaam van de bezittingen van Willem III (1817-1890) . Wilhelmina en
Juliana zijn bloedverwanten van Emma, doch zij zijn geen bloedverwanten van Willem III en Willem I en dus
geen wettig opvolger van Willem I zoals in de grondwet aangegeven.
Door gevaar voor de Monarchie wilde men daarna graag doen geloven dat Prins Hendrik de natuurlijke
vader van Juliana was, doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld.
De vraag blijft wie is de vader van de in 1909 geboren prinses Juliana, maar ook wie is de moeder.
Het toeval wil dat na het instorten van de Sovjet-unie, de Russen de botten
hebben opgegraven van de Romanovs voor een herbegrafenis. Om zeker te
zijn van hun zaak vroegen zij een tweetal “nakomelingen” van de Romanovs
om DNA en met name Koningin Elizabeth II en prinse Juliana (omdat de
moeder van Willem III, Anna Pavlovna Romanov was. )
----------------------------------------------------De Romanovs----------------------------Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana, immers deze
Willem III (1817-1890) was op latere leeftijd door sifilis onvruchtbaar en had
derhalve geen bloedlijn nazaten bij Emma van Waldeck-Pyrmont
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Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. Prinses
Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Gezien vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en
erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het gepikte Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is ons huidig
staatshoofd Beatrix afkomstig uit een familie van nieuwe rijken, de pseudo-Oranjes, terwijl de echte Oranjes
tot keizer werden gekroond in Duitsland.
Niet alleen Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan, ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent prinses
Margarita DNA materiaal te hebben afgestaan. Waar is men bang voor?
Volgens Roy van Zuydewijn heeft prinses Margarita destijds in onmin met haar tante Beatrix DNA materiaal
(Speeksel, een haarlok en slipje) afgestaan om te laten onderzoeken of Beatrix een echte Oranje is en
terecht op de troon zit.
De onderzoeker Peter Nugter (voorman van de Republikeinse socialisten) bevestigde dit verhaal en zegt
hierover een schriftelijke verklaring te hebben afgelegd over de overhandiging van het Margarita-DNA
materiaal. Ook advocaat mr. Pim de Vos bevestigt dit verhaal.
Prinses Margarita en haar advocaat ontkennen heden dat Margarita DNA materiaal heeft afgestaan. De
onderzoeker Peter Nugter is van de aardbodem verdwenen, maar heel snel werd beweerd dat het
laboratorium onderzoek naar Margarita’s DNA is afgerond en geen feiten heeft opgeleverd om te twijfelen
aan de Oranje afkomst van Beatrix, maar dat is onder het mom van Staatsbelang in Nederland snel te
regelen. En dat is op zich zelf weer vreemd omdat Nughter in dat verband sprak van een laboratorium op
een geheime locatie in Rusland.
Wederom een vraag: Hoe kan het DNA worden onderzocht als Margarita en haar advocaat stellig beweren
dat Margarita geen DNA heeft afgestaan en hoe makkelijk is het om alle mogelijke geruchten te ontzenuwen
door juist wel DNA materiaal af te staan, of moet dit juist worden voorkomen, kostte wat het kost?
Hoewel met recht betwist kan worden of Willem IV zich prins van Oranje mocht noemen is deze kwestie bij
de burgemeester van Amsterdam in de schouwburg besproken en in 1732 geschikt, waarbij tot op de
huidige dag de nazaten van Frederik III als van Willem IV van Oranje – Nassau zich Prins van Oranje
noemen.
Emma was (volgens oude onjuiste aanname) een zeer ver bloedverwant van Willem IV (1711-1715) via,
langs vaders kant, haar betovergrootmoeder Carolina van Oranje-Nassau de zus van Willem V (1748-1806)
en langs moeders kant was haar betovergrootvader Frederik I van Württemberg (1754-1816) , zodat zoals in
1732 in Amsterdam werd geschikt zij zich als nazaat van Willem IV van Oranje-nassau formeel de
dynastieke titel Prins (es) van Oranje mocht voeren. Dit is echter in tegenstrijd volgens de dynastie van
Willem III (1650-1702) die bepaalde dat alleen de oudste zoon van Prins van Oranje de titel Prins van Oranje
mocht voeren. Ook de grondwet van 1815 is er duidelijk in dat er slechts mannelijke erfgenamen in
aanmerking komen. (Daarnaast blijkt uit onderzoek dat Emma niet van Willem IV kan afstammen, hierover
later meer)
Volgens de grondwet van 1917 en1983 wordt de troon bestegen door de wettige nakomelingen van Willem I
(1772-1843) en daar is Emma géén nazaat van.
Voor Wilhelmina als niet biologisch kind van Willem III (1817-1890) geldt hetzelfde. ( Voor het redden van de
dynastie fraudeerde Willem III bij de aangifte in het bevolkingsregister, door niet naar de strekking van de
Grondwet etc. te stellen dat op dinsdag 31 augustus 1880 des avonds om zes uur, Wilhelmina Helena
Paulina Maria, mitsgaders datzelfde kind een dochter is van Hem, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk,
koning der Nederlanden en Emma van Waldeck Pyrmont, terwijl hem bekend moet zijn geweest dat hij niet
de biologische vader was en met die verklaring indruiste tegen de Grondwettelijke regels, Salische wet en
Castiliaanse stelsel voor troonopvolging. Een buitenechtelijk verwekt kind, zijnde bastaard kind, kwam voor
troonopvolging in 1890 wettelijk niet in aanmerking) Ook zij Wilhelmina, is derhalve geen nazaat van Willem I
en daarom niet gerechtigd de troon te bestijgen. Hetzelfde geldt voor Juliana en haar Nazaten. [Wettig
erfgenaam op Familierechtelijke grond was in 1890 nog NIET van toepassing. ]
Omdat de rechtmatigheid voor het dragen van de titel Prins (es) van Oranje aanvechtbaar was heeft
Wilhelmina dit vervolgens omzeild door in 1917 een grondwet te laten ontwerpen waarin is opgenomen dat
de dynastieke titel Prins van Oranje verbonden aan het prinsdom Oranje (Orange) alleen wordt gedragen
door de leden van het huis Oranje-Nassau en het huis Hohenzollern, waarmee en deze familie zich schaart
in de nepprins-rij van Bram van Leeuwen, die zich Prins van Lignac liet noemen. Wanneer de troon door
Wilhelmina onrechtmatig is bestegen is deze correctie ongeldig en is in ieder geval zeer ernstig geval van
belangenverstrengeling.
Volgens de stellige overtuiging is ons huidig koningshuis géén echte nazaat van Oranje en tevens geen
nazaat van het huis Romanov, tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt.
Hiermee is de rechtmatigheid van de troon en het dragen van de naam Prins van Oranje voor het “huidig
Koningshuis” een zeer groot vraagteken en verlangt DNA onderzoek. Of is het politiek en met name het
belang van het CDA dermate groot dat zij, zich bewust van deze “Staatsrechtelijke Fraude”, deze pseudo
Oranjes op de troon wenst te houden en de bevolking nog een eeuw of meer voor de kosten laat bloeden tot
een durfal of de bevolking ingrijpt. Op één onderdeel is men in Den Haag goed, ZWIJGEN !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bijlage:
Willem met de Hoorn veroverde de stad Orange in 793 op de Sarcenen en noemde zich graaf van Oranje.
In 1530 stierf Philibert de Chalon zonder nageslacht en het is zijn neef René
de Chalon, Graaf van Nassau (zoon van Claude, de zus van Philbert de
Chalon en Graaf van Henri van Nassau) , die Prins van Oranje wordt. Na zijn
dood laat hij al zijn bezittingen inclusief de titel Prins na aan zijn duitse neef
Willem van Nassau Dillenburg (1533-1584) , alias Willem de zwijger, die het
huis Oranje Nassau sticht ( Dit is dus niet de stamboomlijn van ons huidig
“Koningshuis”) Deze van Nassau’s hebben het Prinsdom van Oranje
bestuurd tot 19 maart 1702, de dag dat Willem III kinderloos overlijdt. Daarna
heeft Louis XIV het prinsdom in 1703 doorgegeven aan de Prins Conti.
In 1731 valt het Prinsdom definitief en wordt toegevoegd aan het Dauphiné
onder Louis XV. Heden is extreem rechts nu al elf jaar aan de macht in de
zuid Franse stad Orange. Het is dan ook merkwaardig waarom zo halsstarrig
aan de titel “Prins van Oranje”wordt vastgehouden, terwijl de stad (Prinsdom)
Orange reeds in 1731 door Frankrijk is ingelijfd en de Paus de annexatie in
1814 erkende.
DNA technieken:
In 1869 werd het DNA ontdekt. Eerst in 1944 werd de erfelijkheid beredeneerd. In 1953 kwam er verder
schot in het DNA onderzoek en uiteindelijk in 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor het
bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA (sequecing genoemd) In 2001 werd de DNA sequenties
van het humane genoom gepubliceerd. Anno 2010 is de DNA technieken dermate verfijnd dat met zeer
grote zekerheid o. a. erfgenamen zijn te achterhalen.
Omdat men in 1890 er nog van uit ging dat Wilhelmina een wettig kind was van Koning Willem III (18171890) besloot men i. v. m. de afnemende gezondheid van deze Willem, waardoor hij zijn werkzaamheden
niet meer kon uitvoeren, Emma aan te wijzen als Koningin moeder om zo de troonopvolging van Wilhelmina
te regelen. Emma was slechts 3 dagen Koningin moeder en aansluitend werd in 1890 Wilhelmina op 10
jarige leeftijd Koningin van Nederland en werd Emma voogdes over deze minderjarige troonopvolgster. In
die tijd stond DNA onderzoek nog in de kinderschoenen, zodat niet onweerlegbaar kon worden vastgesteld
dat Wilhelmina als onwettig buitenechtelijk kind geen recht op troon opvolging had.
Nu er zeer sterke aanwijzingen zijn dat Wilhelmina als onwettig kind van Willem III (1817-1890) nooit
rechtmatig de troonopvolger had mogen zijn, kan dit heden als onrechtmatig worden bestempeld.
Het door haar in 1937 genomen “Koninklijk”besluit gesteund op het verdrag van Nassau, welke haar nazaten
het recht op de naam van Oranje-Nassau geven moet daardoor tevens als onrechtmatig worden gezien.
De rechtmatigheid van alle opvolgende “Koninklijke”besluiten door Juliana en Beatrix komen daarmee in een
ander daglicht te staan.
Ook in 1948 bij de troonopvolging door Juliana stond DNA onderzoek nog in de ontwikkelingsfase en kon
mogelijk niet worden vastgesteld of Juliana ingevolge de grondwet een afstammeling van Willem I (17721843) was en dus wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.
Echter voor de troonopvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd dat DNA onderzoek had
kunnen uitwijzen of zij wel of niet een bloedverwant van Willem I (1772-1843) is en daarmee wel of niet
gerechtigd was voor de troonopvolging. Waarom geen DNA onderzoek is uitgevoerd laat zich raden. Vóór de
eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van Art. 24 van
de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem-Alexander
wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden hiertoe en het
zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat. In dat geval stuurt men blijkbaar
bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de
bevolking.
Toen in 1702 Willem III (1650-1702) stierf had hij wel geprobeerd Johan Willem Friso van Nassau Dietz
(1687-1711) aan te wijzen, maar in Engeland werd de Willem III, koning van Engeland opgevolgd door Anne
de zuster van Mary, terwijl Koning Frederik I van Pruisen zich uitriep tot Prins van Oranje waarbij hij zich
beriep op het testament van Stadhouder die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van
Oranjes al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte,
die de moeder was van Frederik I van Pruisen. Het Prinsdom Orange ging echter over op het huis BourbonConti en in hun naam verdreef koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad en lijfde de stad in.
In 1898 trof Wilhelmina het archief over “de Oranjes” aan en het is een algemeen bekend feit dat zij twee
speciale “vernietigers”in dienst had. Hierna heeft Bernard nog eens heel wat open haarden gevoed met de
inhoud van de nationale archieven om zo de archieven wederom op te schonen en deze geven daadoor een
valse beeldvorming.
De Koninklijke familie is éen van de rijkste in Nederland met een voorzichtig geschat vermogen van 50
miljard, goed voor een minimale rente / dividend inkomsten van 2 miljard per jaar.
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Na kritiek van Bernard op de rekenwijze van het Amerikaanse blad Forbes heeft Quote het vermogen van de
“Oranjes”bijgesteld naar 1 miljard. Met een geschat vermogen van de Familie Brenninkmeijer van 30 miljard
heeft Quote dit voorzichtigheid halve ook op slechts 10 miljard gehouden.
Echter de Koninklijke familie met 26% als groot aandeelhouder van de KLM heeft niets te klagen bij het
miljarden vermogen van de KLM met als dochter Martinair, Transavia en Kenya Airways. En dan natuurlijk
nog voor 12% {+14 % onder de familie}aandeelhouder bij de Royal Dutch (die splitsing is een truckje om niet
op de lijst van aandeelhouders te komen, die geldt voor boven de 15%) met als gevolg dat de familie niet
genoemd wordt in het Nederlandse jaarverslag van de Shell, maar wel in het buitenlandse als Major
shareholder wordt genoemd. Shell die reeds in 2005 een eigen vermogen van 91 miljard en een totale activa
van 220 miljard had. Laten we daarnaast niet vergeten dat het vermogen ook nog ligt in de ruime revenuen
van de Opium handel in Nederlands-Indië (via Willem I verkregen, waar men erfelijk bezien geen enkel recht
op heeft) en dit vermogen ligt vast in domeinen en aandelen, waarvan niemand zogenaamd weet hoeveel en
hoe precies. Wel zijn domeinen in 1848 door Willem II tot Kroondomein gegeven aan de Staat, waarvoor de
koning (in) jaarlijks een inkomen geniet uit ’s lands kas. Tenslotte heeft men nog wat zakgeld inkomsten uit
divers betaalde commissariaten en als staatshoofd en lid van de Bilderberg groep, ” de nieuwe wereld orde”,
een ondemocratische invloed op de politiek.
Vaag zijn met de toelagen geeft heel veel vraagtekens. 39 miljoen/jaar 113 miljoen per jaar of zijn het er
meer dan 220 miljoen per jaar. Premier Balkenende hield het bewust vaag en zei:Koningin Beatrix 5, 1
miljoen (inkomen 834. 000, 4, 3 miljoen voor de kosten van het personeel) Prins Willem-Alexander 1, 4
miljoen (inkomen 248. 000, 1, 1 miljoen overige kosten) Prinses Maxima (inkomen 248. 000, 376. 000 kosten
personeel en materiële uitgaven) Functionele uitgaven 27 miljoen (o. a. voor gebruik regeringsvliegtuig en
andere luchtvaartuigen, onderhoud zeilschip de Groene Draeck, kosten departement van de hofmaarschalk)
Onzin onzin!!!11 miljoen bin. zaken werkzaam voor het koninklijk huis, 5, 6 miljoen Verkeer en waterstaat
werkzaam voor koninklijk huis, 8, 5 miljoen Vrom, ambtenaren voor kon. huis, 78 miljoen ambtenaren/groene
draak regeringsvliegtuig etc, werkzaam voor het koninklijk huis. Daar komt nog de jaarlijkse toelage bij,
diverse betaalde commissariaten, Olympisch Comité en speciale declaratie voor officiële bezoeken in
functie. Prins Maurits voor declareert € 204. 000 bij Verkeer en Waterstaat, voor 2 dagen werk per week.
Hoezo de overige familieleden krijgen geen toelage!
Gesproken wordt er nog van Lockheed, Northrop, wapenhandel, doorsluizen van geld en buitenechtelijke
relaties!
Het is vreemd, als burger kun je een functie bij overheid of semi overheid vergeten, wanneer je één misstap
begaat of zelfs maar verdacht wordt van criminele contacten, tenzij je zoals Mabel, de Marmot het
koningshuis inrolt.
De kosten van Koninginne- en Prinsjesdag zijn hoog, maar daar staat tegenover dat deze unieke
vermaaksdagen evenredig en meer oplevert voor o. a. de middenstand.
Staatsbezoeken van de koningin kosten veel geld, doch ook dit schijnt voldoende economische opbrengsten
te genereren die worden toegeschreven aan de koningin. Dit moet echter niet worden overdreven, want het
latere Nederland was, al voor de Bataafse Republiek, met de VOC een uiterst succesvol Nederlands
handelsbedrijf. (zonder koningshuis) en ook de president van de Franse Republiek sleept de nodige
opdrachten binnen.
Omdat de buitenlandse adel precies weet hoe de vork in de steel zit en neerkijkt op deze “pseudo Oranjes”
(het laatste staatbezoek aan Engeland was in 1982) kon men slechts een niet adelijke partner met zeer
twijfelachtige reputatie vinden, zoals Maxima Zorreguieta en Mabel / de Marmot. Het is schijnbaar om die
reden dat Beatrix besloot bij koninklijk besluit in 2001 en tenslotte nogmaals aangevuld in 2004 dat alle met
de naam van Oranje-Nassau van Amsberg de titel graaf of gravin of het predikaat jonkheer of jonkvrouw
mochten voeren. Dat is riskant, want een DNA onderzoek moet uitwijzen of er uberhaupt een Oranje in de
“Koninklijke familie”bestaat.
Juliana verkocht alle paleizen aan de Nederlandse staat, onder voorwaarde dat (1) alleen de “Oranjes” erin
zouden mogen wonen, (2) de Nederlandse staat als eigenaar voor het onderhoud zou opdraaien en (3)
mocht de monarchie ooit vallen, de paleizen terug geschonken (!) zouden worden aan de “Oranjes” (Angstig
sluwe voorzorg?)
Alleen al paleis Soestdijk (gekocht voor 18. 775, - gulden) werd
in 1971 (-Tig jaren geleden) voor 1, 9 miljoen aan de Staat
verkocht.
Willem Alexander verkocht zijn huis aan het Haagse Noordeinde
voor ruim 3 miljoen aan de Rijksgebouwendienst. Het pand bleek
in 14 jaar tijd ruim 800% in waarde te zijn gestegen.
De plotselinge uitkeringsstijging (toelage) van de “koningin”werd door Balkenende verklaard doordat zij
volgens hem te weinig had gekregen. Je moet inderdaad wel lef hebben. Nee, dan Maxima. Die schenkt
eerst 128. 000, - euro (200. 000 dollar) van haar staatsuitkering aan een katholieke Argentijnse
aartsbisschop Jorge Bergoglio, met twijfelachtige politieke voorkeuren, om vervolgens aan Nederlandse
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minimalijders uit te leggen hoe zij moeten omgaan met hun krappe budget. In de troonrede had Beatrix het
nog over de broekriem aanhalen, ja het volk, niet deze `Koninklijke familie. `Je verzint het niet. Maxima
Zorreguieta die eens in een interview vertelde i. v. m. de veiligheid in Argentinië tijdens het Videla regiem
elke dag een andere route te moeten nemen wist wel degelijk van de hoed en de rand.
Pater Rafael Braun, de Argentijnse priester die tijdens de huwelijksvoltrekking van kroonprins WillemAlexander en Máxima een gebed uitsprak, was nota bene eveneens een Videla aanhanger.
Deze priester was in het verleden een bewonderaar van de Argentijnse ex-dictator Videla. Braun blijkt in de
jaren 70 en 80 in het katholieke maandblad Criterio meerdere stukken geschreven te hebben waarin hij
kritisch stond tegenover tegenstanders van de militaire junta. Videla werd door Braun als een 'morele
autoriteit' beschouwd, die opkwam voor de 'Argentijnse beschaving'. En in een brief van Videla aan Braun
prees de oud-dictator de "getrouwe wijze" waarop Braun de werkelijkheid van Argentinië wist te
interpreteren. Máxima zei tijdens het TV-interview Braun te beschouwen als "een vriend, een geweldige en
heel inspirerende man". Braun is een familievriend van Máxima haar ouders.
Rond de moeder van Máxima, de tweede vrouw van Zorreguieta, heerste er in Nederland totnogtoe geen
controverse. Doch na onderzoek van archieven in Buenos Aires meldde RTL Nieuws dat de vrouw in 1987
een steunbetuiging aan het bewind van Videla heeft ondertekend.
"Hiermee betuigen we onze erkentelijkheid en solidariteit aan de strijdkrachten en de politie die het land
hebben verdedigd in de oorlog die uitgelokt is door gewelddadige guerrilla-strijders", staat in de
steunbetuiging. "De strijdkrachten hebben de terroristische organisaties verslagen, die een marxistisch
regime wilden vestigen".
De brief is in 1989 in drie landelijke Argentijnse kranten gepubliceerd. De publicatie was opgehouden door
een rechtszaak, waarin werd beslist dat de naam van Videla niet in de steunbetuiging mocht worden
genoemd. Ook een tante van Máxima, Alina Zorreguieta, zou de brief hebben ondertekend.
De datum waarop Máxima's moeder openlijk haar steun aan de toenmalige Argentijnse junta betuigde,
steekt opvallend af tegen de verklaring die vader Zorreguieta publiceerde. Naar aanleiding van de verloving
van zijn dochter met de Nederlandse troonopvolger distantieerde hij zich van de gruweldaden tijdens het
Videla-regime.
Mabel de marmot trouwde met Friso. Waarom Friso was immers vermeend homo te zijn. Naar aanleiding
van de uitzending van Peter R. de Vries werd duidelijk dat Mabel het vriendje was van Klaas Bruinsma/ de
Dominee.
Extra note bijlage:
Emma van Waldeck Pyrmont. (moeder van Wilhelmina?)
Men pretendeert dat deze Emma van twee zijde (moeder en vaders kant) afstamt van Nassau. Zelfs van die
aanname klopt helemaal niets!
Ervan uitgaande dat tussendoor (ver voor de geboorte van Emma) géén “stand in” is gebruikt voor het
verwekken van kinderen ziet de lijn er als volgt uit:
Via vaderskant van Emma: (George Victor van Waldeck Pyrmont 1831- 1893)
De grootmoeder van Emma was Emma van Anhallt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1802-1858)
En deze grootmoeder was een kleindochter van Carolina van (Oranje *) Nassau terwijl deze Carolina een
dochter was (zegt men) van Willem IV.
Via moederskant van Emma: Helena van Nassau - Weilburg
De overgrootvader van Emma was Frederik Willem van Nassau Weilburg (1768-1816)
En deze overgrootvader was de zoon van Carolina van ( Oranje *) Nassau. , die dan weer een dochter van
Willem IV zou zijn geweest. (Maar echt niet!)
Inderdaad is men primair geneigd te geloven dat zij van twee kanten zou afstammen van Oranje Nassau.
De vraag is echter waarom heeft Carolina maar één naam en droeg zij niet zoals gebruikelijk in die kringen
de tweede voornaam Wilhelmine.
Heel eenvoudig men wist in die kringen dat zowel Carolina als haar broer Willem V een fake was, omdat
Willem IV geen geslachtgemeenschap kon hebben door fimosis, waardoor de “stand in” stalmeester Douwe
Idzard Sirtema van Grovenstins is gebruikt. PSP kamerlid Van der Spek (1980) noemde het huis van
”Oranje” altijd al een biologische kunstgreep en bedoelde daar met name mee dat Willem V geen zoon van
Willem IV zou zijn. Onder anderen was Willem IV zowel homosexueel als de aandoening fimosis gepaard
gaande met chronische ontsteking van het preputium van de micropenis. Echter voor troonopvolging heeft
men wel doen geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina zou als meisje volgens de
Salische aanvankelijk nooit in aanmerking komen. (opvolging volgens de patriarchale mannelijke lijn)
Ergo Emma is afstammeling van een stalmeester langs beide kanten, via de bastaard Carolina.
Het * geeft aan dat de naam Oranje in deze zijlijn ook nog eens gepikt is omdat deze reeds in 1702 is
uitgestorven. Zie www.oranjedna.blogspot.com
Wanneer later blijkt dat de latere Willem III niet de vader is van Wilhelmina en Juliana een dubieuze vader
en zelfs vraagtekens zijn bij de moeder, heeft moet worden geconcludeerd dat deze familie “fake” is en
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Beatrix géén Koningin genoemd kan worden, hetgeen alle koninklijke besluiten hun rechtsgeldigheid
aanvechtbaar maken.
Wilhelmina en Juliana
De uiteindelijk vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met haar syfilis, naar buiten werd meegedeeld
dat het tyfus was. Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar
syfilis. Na de “geboorte” (lees adoptie Juliana) probeerde Wilhelmina nogmaals ZELF een kind te krijgen. Dit
werd de vijfde miskraam. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk, tenminste dat
dacht men, middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker:
Wie is de biologische (Soesterse) moeder van Juliana??
Diagnostisering van syfilis werd eerst 1906 wereldkundig gemaakt (August Wassermann) Eerst op 31
augustus 1909 werd Salvarsan 606 (Arsphenamine) op een konijn uitgetest.
In 1910 werd het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan op de markt gebracht, tot eerst 1928 de
penicilline werd ontdekt.
De historicus Kikkert heeft zich wel eens laten ontvallen, dat na de zoveelste miskraam een kind werd
geboren, met afwijkingen, ongeschikt als troonopvolger. De telg van Wilhelmina was bij de geboorte niet
helemaal gezond en er diende een vervanging, middels ruil te komen en een familie in Soest voedde “gekke
Klaartje” op waar de ouderen van Soest en Baarn nog over mee kunnen praten. Juliana zou zijn
binnengebracht als baby van een burgervrouw uit Soest. Het toeval wil dat rond 1960 een oudere dame
de gehele dag in bejaardentehuis Nijenstede te Amersfoort verkondigde dat haar dochter koningin
Juliana was. Deze dame had vroeger in Soest gewoond. Is dat o. a. de reden voor weigering van een
DNA onderzoek? In dit licht wordt het duidelijk, hoe Bernhard von Lippe, die hiervan op de hoogte moet zijn
geweest, ongestraft er tientallen maîtresses op na kon houden.
Zie: http://herstelderepubliek. wordpress.com/2011/08/13/bernhard-de-streken-van-een-schavuit/
Volgens de oranje bril van Cees Fasseur: (of zijn dit weer propaganda en leugens?)
Zelfs aan het Nederlandse hof is met verbijstering gereageerd op de onthulling dat prinses Juliana een
oudere broer had kunnen hebben. Zeven jaar voordat zij ter wereld kwam beviel Wilhelmina van een
zoontje. De baby werd bijna vier maanden te vroeg geboren en overleed tijdens de bevalling die twee dagen
en een nacht heeft geduurd. Toch blijft ook nu nog een aantal vragen onbeantwoord. Zoals: waar werd dit
kind begraven? En waarom heeft het Nederlandse hof de geboorte van Wilhelmina's zoon ruim honderd jaar
verborgen gehouden?
Wilhelmina's lijfarts Roessingh maakt zich de grootste zorgen
Aangekomen in Apeldoorn zag dokter Roessingh door welke helse pijnen Wilhelmina werd gekweld. In de
hoop de baby te sparen en de zwangerschap te redden liet hij onmiddelijk de Utrechtse gyneacoloog
Kouwer overkomen, die echter ook niets Wilhelmina kon doen. Prins Hendrik, die aanvankelijk niet van de
zijde van zijn vrouw week, kreeg het zo moeilijk dat hij de zorg voor de koningin helemaal aan de
behandelende artsen overliet. Hij kon het niet langer verdragen zijn echtgenote zo te zien lijden! Een dag
nadat dokter Roessingh zijn familiebezoek abrupt had afgebroken zette bij Wilhelmina de bevalling in. Om
22:30 uur 's avonds werd zij moeder van een doodgeboren baby. De dokter maakt in zijn rapporten melding
van een flinke jongen, die ook na de geboorte aan Wilhelmina werd getoond. Pas nu blijkt dat slechts een
handjevol mensen op de hoogte is geweest van het drama, dat zich op de vierde mei in 1902 op Het Loo
had voltrokken.
Vermoedelijk is, om te voorkomen dat het trieste nieuws zou uitlekken, gekozen voor een intiem plekje in de
tuin van Paleis Het Loo en aangenomen mag worden
De komst van haar dochter gaf Wilhelmina wat het moederschap betreft enorm veel zelfvertrouwen. Ze wilde
graag dat Juliana nog een broertje of zusje zou krijgen en ruim twee jaar nadat haar dochter was geboren
was Wilhelmina opnieuw in verwachting. Bijna twee maanden later volgde de vijfde miskraam. Steeds meer
komen geluiden naar voren dat Juliana geen kind is van Wilhelmina, maar een “geruilde”dochter is van een
moeder uit Soest. Een burgermeisje dus zonder enig “blauw bloed” wat zou kunnen verwijzen naar het DNA
van de Russische Tsaar. Zonder duidelijkheid van een DNA onderzoek ziet het er dus naar uit dat deze
“koninklijke”familie niet alleen geen recht op de troon en vermogen heeft, maar heeft gefraudeerd over de
afkomst.
Geplaatst door Pegasus
http://jacobusderoma. blogspot.com/2010/02/dna-koningin-bloedverwanten. html
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Ronde Huis Nunspeet
Was (is) er sprake van een grootschalig Koninklijk
Pedofiel Netwerk in en rond “HET RONDE HUIS bij Nunspeet en
begon hier de collaboratie met Nazi Duitsland? http://nl. wikipedia.
org/wiki/Ronde_Huis
Oordeelt u zelf over de volgende intriges. (bron o. a krant nunspeet 1976)
Het ronde huis bestaat niet meer in de bossen bij Nunspeet, waardoor de
sporen werden gewist, doch de herinneringen leven en komen meer en meer naar buiten. Op het landgoed
Nieuw Nunspeet van eigenaar Frank van Vloten speelden zich in het begin 20ste eeuw vreselijke taferelen
af die u in de stoutste droom niet kunt bedenken. De familie Vloten, één van de grootgrondbezitters op de
Veluwe, bezat een enorm grondgebied, waarvan de volgende gebieden deel uitmaakten: Ronde Huis,
Vlasmeer, Roostee, Mythstee, De Vennen, Saxenheim, Mosterdveen, Kraaienhorst, Heidehof, Willemsbos,
Hendriksbos, Hendrikszand, Zuiderveld, Horstmeer en het Belvédèrebos en nog enkele andere gronden.
Rond en in het Ronde Huis speelde zich Dutroux achtige taferelen af zoals verdwijningen, moord,
mishandeling en orgiën met kinderen van 10-14 jaar jong in de betere standen (de elite) van Nederland
tot in de Oranje-Dynastie toe.
Sch. en zijn collega-onderzoeker Montenberg onderzochten in 1968-1971 de gebeurtenissen achter Het
Ronde Huis in de bossen bij Nunspeet. Het werd hen alsmede latere onderzoekers niet in dank afgenomen,
maar daarover later meer.
Zittend, van links naar rechts: Kitty Verwey-van Vloten (1867-1945) , Johanna
E. H. Chr. van Vloten-van Gennep (1824-1906) , Odo van Vloten (1860-1930) ,
Betsy Witsen-van Vloten (1862-1946) ;
staand, van links naar rechts: Martha van Eeden-van Vloten (1856-1943) ,
Willem van Vloten (1855-1925) , Gerlof van Vloten (1866-1903) en Frank van
Vloten (1858-1930) .
(Reproductie uit een foto-album van mevrouw C. F. Witsen-van den Bosch te
's-Gravenhage. )
Het zij opgemerkt dat hier dus staat dat Frank van Vloten (staand, uiterst rechts dus) leefde van 1858 tot
1928; niet tot 1930 zoals in bijna alle andere bronnen staat.
Frank van Vloten alias ‘de Zwarte Duivel’ speelt naast Prins Hendrik de hoofdrol. Gelijktijdig worden
o. a. achtereenvolgens bankier Johannes Luden, Duitse staalbaron Däneman, Havenbaron D. G. van
Beuningen, Anton Kröller als medeplichtigen bezien tenzij feitelijk anders zou blijken. Op 29 juli 1976
schrijft een Nunspeetse krant met enige voorzichtigheid hierover voor het laatst: “ De Raadsels rond het
Ronde Huis zijn nog altijd NIET opgelost” en doet vervolgens uitgebreid verslag over de gruwelijk
gebeurtenissen die zich daar afspeelden. De schrijver is hierna voor zijn veiligheid naar het buitenland
vertrokken en er is niets meer over hem bekend. Nog Steeds zijn ooggetuigen en nabestaanden bang
voor de niet aflatende macht van de betreffende families. We komen hier later op terug.
Voor een uitgebreide houthandel liet van Vloten een Decauville-spoorbaantje aanleggen dat
naar station Nunspeet liep. Op zijn landgoed bevond zich een ondergronds gangenstelsel, dat
in de tweede wereldoorlog nog in gebruik was, maar in de jaren 70 werd opgevuld. Om het
Ronde huis in Nunspeet met bijbehorende twee Decauville spoorbaantjes heeft een waas van
geheimzinnigheid gehangen die om te voorkomen dat openbaar werd wat zich hier afspeelde
onder het tapijt is geveegd. Men zou met het trammetje via het Ronde Huis tot voor Vierhouten
hebben kunnen rijden. Van Vloten, meestal met een geweer onder de arm stond het trammetje
met zijn gasten op te wachten. Hij schoot op alles wat hem niet beviel. Het materiaal van het
Ronde Huis smalspoor bestond uit een open personenrijtuig die later is opgekocht door Johan
W. Montenberg als ponytram te Joppe.
Johan W. Montenberg geboren 1905
Wat gebeurde er rond en in het Ronde Huis te Nunspeet. In 1979 en 1980 was het verhaal over het
Ronde Huis de aanleiding voor inbraken, ontvreemden van rapporten en het schaduwen van onderzoekers,
waaronder een paragnost.
De plaatselijke bevolking is streng protestant en arm. De reizigers die zich over het spoor dat langs
Nunspeet leidt noordwaarts reppen, richting Zwolle, vervloeken zich vaak. Het stuifzand van de zandgronden
heeft er ondanks de aanplant van bossen door de grootgrondbezitters nog steeds vrij spel. Niet veel mensen
stappen er op het station van Nunspeet uit. Voor de komst van de spoorlijn was het gebied ronom Nunspeet
een woestenij, waar keuterboertjes zich met moeite staande konden houden. Met de opkomst van de
Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied vestigden zich in deze woestenij schatrijke Nederlandse elite,
die er bossen aanplanten en landgoederen stichten. Eén van de excentriekste landeigenaars is Frank van
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Vloten. De plaatselijke bevolking is doodsbang voor hem. Ze noemen hem ‘De Zwarte Duivel’. Als zijn
arbeiders voor hem in de bossen aan het werk zijn komt hij op een pikzwart paard aangereden. Hij is dan
helemaal in het zwart gekleed en draagt een zwarte sombrero. ’De Zwarte Duivel’vloekt in het Spaans en
slaat op zijn trommel om angst aan te jagen.
Soms zit voorop zijn paard helemaal naakt zijn zeer jonge 16 jarige vrouw van Chinees-Indische
afkomst. Ze wordt door de doodsbange Nunspeeters ‘Zwartje’genoemd. ‘Zwartje’ komt uit NederlandsIndië waar ze door een Chinees verkocht is aan van Vloten. Als ‘De Zwarte Duivel’ het op zijn heupen heeft
dumpt hij zijn naakte vrouw tussen de arbeiders in de bossen. ”Hier doen jullie maar met haar wat jullie
willen”. Maar dat durven de godvrezende arbeiders niet. Zij hebben medelijden met ‘Zwartje’ het kleine
schuwe schepsel dat nooit iets zegt. De wijze waarop van Vloten zijn jonge vrouw in het bijzijn van
personeel en bosarbeiders op gemene wijze misbruikte, maakte zijn reputatie nog slechter. Het
personeel trad meerdere malen op door de baas (van Vloten) op te sluiten in de kelders en zijn jonge
vrouw en andere meisjes die in het trappenhuis tussen de ijzeren spijlen geklemd waren, te redden.
Omstreeks 1916 nam het grootste deel van het nog resterende personeel ontslag.
De gesloten Veluwse boerenbevolking vertelt onder elkaar de wildste geruchten over van Vloten. Dat kon
een oorzaak zijn van de mysterieuze verhalen over het Ronde Huis en het landgoed van van Vloten. Maar
ook een man van de wereld als machinist H. Rothman die in de jaren twintig vaak op zijn stoomloc Nunspeet
aandoet weet ooggetuige verhalen aan onderzoeker Montenberg te vertellen: Meerdere malen kwam het
voor dat de sneltrein in Nunspeet een rode pit kreeg en moest stoppen. Volledig onverwacht en er was geen
reden voor. Een leerling was nieuwsgierig en ging eens kijken. Wat hij zag was dat uit de trein, aan de
verkeerde kant, de boskant dus, een vrouw stapte vergezeld van enige zeer jonge meisjes die helemaal in
het zwart gekleed waren met sluiers voor hun gezicht. Ze werden afgehaald door een man met een geweer,
die ze naar het tramrijtuigje bracht.
In het verslag van Montenberg lezen we hierover: het was wel bekend dat meisjes die onvrijwillig op reis
waren naar bordelen en gedrogeerd en bang in zware rouw werden gekleed met ook in rouw geklede
begeleidsters. Het viel dan niet op als ze ondersteund of aan de arm vastgehouden werden. En niemand
bleef bij zo’n gezelschap in de coupé zitten. Montenberg’s onderzoek verhaalt hoe op hun Veluwse
landgoederen de adel en rijke industriëlen jonge meisjes lieten aanvoeren om ze in hun landhuizen te
misbruiken. Het waren wilde orgiën waar duistere, occulte zaken werden uitgeoefend. ’De Zwarte
Duivel’was zo blijkt uit de naspeuringen de meest verschrikkelijke, maar hij was niet de enige. De praktijken
kwamen voor tot diep in de Oranje-Dynastie waar buiten het Rond Huis hetzelfde gebeurde op het Jachthuis
'Áardhuis' eerder van Willem III
Halte Assel werd geopend in 1876 om gebruikt te worden door Koning
Willem III.
Het werd gelijktijdig aangelegd met de langere verbinding tussen Apeldoorn
en Amersfoort. Via deze halte kon hij makkelijker met zijn gasten naar het
Aardhuis, een jachtchalet dat hij in 1861 liet bouwen.
Ditzelfde gebeurde onder Prins Hendrik met het ‘Aardhuis’ in de bossen van
de Kroondomeinen. Maar ook Kasteel de Mokerheide bij Groesbeek had dezelfde
slechte reputatie.
In 1917 is er een belangrijke bijeenkomst, pro Duits, en gericht tegen het
Nederlands belang. Vijf man op hoog niveau zijn erbij betrokken, drie
zuiderburen en twee Nederlanders, Prins Hendrik en Frank van Vloten de
seksmaniak. Prins Hendrik kwam regelmatig op het Ronde Huis en niet alleen
Hendrik, maar ook Juliana. Bij het meertje van het Ronde Huis is veel seks
bedreven. Een bosarbeider vertelt; we waren zo onvoorstelbaar arm. Als de heer of
de boswachter kwam en er was een vrouw of een jong meisje in huis, dan ging de
man of vader het bos in, dat hoorde zo. Ik had een zusje, ze was van school, net
12 jaar, ze moest op het Ronde Huis gaan werken. We hebben haar nooit meer
gezien. Voor onderzoeker Johan M. Montenberg gingen deuren open die voor de
gewone sterveling gesloten zouden blijven. Voornamelijk omdat zijn moeder verkeerde in de hoogste
champagne drinkende wereld vertoefde en een relatie met Prins Hendrik had, welke ertoe leidde dat zoonlief
op twintig jarige leeftijd zonder diploma’s werd voorzien van getuigschriften
en tot makelaar werd beëdigd. De mogelijkheid bestaat dat J. W.
Montenberg een bastaardzoon was van prins Hendrik. Zo rapporteerde
Montenberg over een luitenant cavalerie van gegoede familie die op
oefening was op de Veluwe herfst 1921. Een vriend vraagt hem samen
wat te gaan beleven en weet wel wat, zo komen zij in een nachtelijke rit
aan bij het Ronde Huis in het bos, waarvan hij denkt dat het een
sekskasteeltje is of sjiek bordeel van een Madame met dure champagne.
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Eenmaal binnen treffen zij geen Madame aan, maar een heer met een grijze baard, Frank van Vloten. Er is
een ijzeren trap, een soort podium, in een halve cirkel liggen er een aantal kamertjes zonder deuren. De
kamertjes zijn in verschillende stijlen ingericht en in verstarde houdingen liggen en zitten er jonge meisjes
van verschillende leeftijden en ras. Langs de blinde achterkant zijn brede banken met kussens. Voor de
luitenant en zijn vriend wordt het licht aangemaakt in een ouderwets ingericht salonnetje, waar naast
elkaar op een divan een donker en blond meisje als poppen onder een wit zijden doek liggen. Men
schijnt er zijn smaak te kennen, want de blonde is voor hem en neemt haar op voorbeeld van zijn vriend op.
Ze is zeer mooi opgemaakt, niet ouder dan 14 jaar, heeft een paar lange nauw zwarte leren handschoenen
aan en een paar zeer hoog gehakte goudkleurige poppenschoentjes aan. In verband met de dienst als
officier konden alle leden en aspirant leden dag en nacht gebruik maken van de meisjes die uiteindelijk
bestemd waren om bij de grote bijeenkomsten te worden gebruikt. Deze meisjes tussen de 10 en 16
jaar hadden allen een zeer zorgvuldige behandeling ondergaan, waren van verschillend ras, konden
niet of nauwelijks lopen {Lotus voetjes} en spraken niet. Hij bezoekt nog twee keer overdag het wel
bijzondere huis met het ook wel erg bijzondere railvoertuigje. De “poppen” zijn aanwezig in de grote
Jachtkamer, tijdens het diner in de eetzaal, op het terras en boven in de kamertjes.
Ze zitten of liggen in vaste houdingen, de Oosterse dragen alleen een soort sjaal, de anderen zijde jurken en
weer andere zijn in moderne kleding gestoken. Ze worden als poppen behandeld en zitten op de knie of
liggen op de grond bij de “heren”. De gesprekken gaan over de politiek, jacht en andere onderwerpen, drank
en maaltijden zijn goed, over geld wordt niet gesproken. Alles is mogelijk met deze jonge meisjes, je kunt
naar boven gaan, of er mee het bos ingaan of een rijtoer voor op het zadel noem maar op. De gastheer, de
man met de grijze baard, van Vloten vertelt de luitenant dat ze wisten dat zijn voorkeur uitging naar blond en
vertelde dat het blonde meisje nog maar kort hier was en de dokter zoals bij wel meer alle voetbeentjes en
twee teentjes had weggenomen, zodat het precies een lotusvoetje was geworden.
Klein zonder beweging, maar niet gevoelloos, het gaf wel wat kramp, maar
als het afsterft is het erger, ze is duur heeft een goede opvoeding gehad en
moet toch wel wat langer blijven. Verder werd er niet gesproken. De luitenant
had een lang gesprek met zijn commandant en wist wat hij moest doen: lid
worden en deelnemen en veel steun in zijn verdere loopbaan of….. het was
hem duidelijk. Het komt erop neer dat door de “club” Ronde Huis of hoe je
het noemen wilt, van vaste bezoekers ook aan de nachtelijke bijeenkomsten
in het bos mannen werden uitgenodigd die een zekere toekomst hadden en
konden kiezen lid worden en dus schuldig worden in ruil voor een zekere
protectie waartegenover het geven van inlichtingen stond ofwel alles
vergeten en zwijgen zonder protectie.
In 1923 werd makelaar Olthoff voor wie Montenberg toen werkte een stuk
bos bij Hilversum te koop aangeboden. Montenberg ging het bekijken en met de eigenaars onderhandelen.
Er stond een houten gebouwmet veranda, ogenschijnlijk onbewoond. Drie heren waren er per auto
gekomen, waarvan er twee nar binnen gingen en de derde liep met Montenberg mee over het bosterrein.
Terug komende liepen zij langs de achterzijde van het huis, waar tot verbazing 8-10 jonge meisjes op
een ligstoel lagen, ieder met een bak zand waarin zij hun naakte kleine spitse voeten hielden. (pas
"behandeld" twee teentjes weggenomen voor de lotus voetjes)
De volgende dag zegt Olthoff, je moet direct naar Utrecht, naar dr. A. Schuckink Kool (1873-1956) , die
je gisteren hebt gesproken.
Dr. A. Schuckink, 2de van rechts. (Foto genomen omstreeks 1953)
Daar aangekomen wordt Montenberg direct naar het privé bureau verwezen
en zegt dhr. Tegen Montenberg dat hij misschien iets gezien heeft waar hij
niet over mag praten. Montenberg belooft dat hij niets gezien heeft, alleen
zegt hij ik dacht dat het niet bewoond was. Ja dat is zo zegt dhr. maar het is
deze maand nog leeg. Monteberg’s nieuwsgierigheid was gewekt en hij ging
door met zijn onderzoek, want bij het betreffende bos lag het landgoed De
Hoorne Boeg, waarover allerlei spookverhalen de ronde deden.
Wat is "De Hoorneboeg"?
De Hoorneboeg is een prachtig landgoed ten zuiden van Hilversum. Maar
het is meer dan een landgoed alleen.
De Remonstrantse Broederschap, waarvan ook huidige Minister Ivo
Opstelten lid is !
mocht vanaf 1948 van de laatste bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E.
A. Pijnappel een groot deel van De Hoorneboeg gebruiken als
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conferentiecentrum t. b. v. landelijke bijeenkomsten. Mej. Pijnappel bleef in in haar huis op
de heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kreeg de Broederschap het gehele landgoed
in eigendom.
Sinds 1 januari 1999 heet dit landgoed de Hoorneboeg N. V. en is een
dochteronderneming van YMCA net als de Ernst Sillem Hoeve in de lage Vuursche een
dochter is van YMCA. Ivo Opstelten, lid van de De Remonstrantse Broederschap, maar
tevens een vrindje van Joris Demmink en Benk Korthals en Piet Heijn Donner. Demmink
en Opstelten en Benk Korthals kennen elkaar van haver tot gort vanuit de Leidse studentenvereniging
Minerva. Ivo Opstelten is de baas van Joris Demmink. Ivo Opstelten, onze nieuwe minister van Veiligheid, zit
vuistdiep in het Demmink-pedofielen dossier. Hij is de man die voor de camera verklaarde: “een minister liegt
niet”. De vrouw van Opstelten komen we tegen als “kinderrechter”in Rotterdam en daarna rechter bij de
rechtbank in Den Bosch. De positie als rechter te Den Bosch zou mevrouw Opstelten tien jaar lang bekleden
om per 1 april 2009 te worden bevorderd tot vice-president, een positie die ze dus thans bekleedt volgens de
registers van Rechtspaak.nl. In de periode dat mevrouw Opstelten recht sprak te Den Bosch zijn daar
meerdere cruciale Demmink-vonnissen uitgesproken, met name in de zaak-Baybasin (2001) en in de pedozaak ‘Anne Frank Plantsoen’ (2003) . Uiteraard zitten zowel meneer als mevrouw Opstelten ook diep in het
Koninklijk Huis, net als Demmink. Mariette was tot 2007 bestuurslid van het Oranje Fonds en tot op heden
bestuurslid van het Juliana Welzijnsfonds en van de Stichting Sophia Kinderziekenhuis.
Door bemiddeling van de huisdokter kreeg Montenberg verslagen die geheim waren, maar blijkbaar veel
informatie opleverden. Ook over Landgoed de Zwaluwberg viel nogal wat geheimzinnig te horen
In 1914 (andere bronnen vermelden 1912) werd de Zwaluwenberg gekocht door jonkheer Ernest de Pesters,
toentertijd directeur binnenland van de Beierse Bierbrouwerij de Amstel. In 1933 overleed mevrouw Pesters
en verliet de familie het landgoed. Jonkheer de Pesters zelf ging in Wenen wonen, de kinderen bleven in
Nederland. De villa heeft nog korte tijd een internaat gehuisvest. Vervolgens bleef het huis leeg staan tot
1939. Toen werd het met 50 andere leegstaande grote huizen in Hilversum gevorderd voor legering tijdens
de mobilisatie. Vervolgens werd het in de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de Duitsers om er een Duitse
luchtafweereenheid en een brandweereenheid in onder te brengen. De Duitsers lieten het huis aansluiten op
de waterleiding. In 1945 werd er een Canadese verbindingseenheid in ondergebracht en in 1946 werd er
door defensie een huurcontract overeengekomen met de familie Pesters. De Pesters woonde tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Zwitserland en bleef formeel tot 1951 eigenaar van de Zwaluwenberg. Pas daarna
kwam het landgoed officieel in bezit van de staat. Vanaf 1946 is het in gebruik gegeven aan de InspecteurGeneraal der Krijgsmacht en zijn staf. Veel van de inrichting en aankleding van de Zwaluwenberg herinnert
nog aan de bijna dertig jaar waarin Prins Bernhard hier als Inspecteur Generaal ‘de dienst uitmaakte’.
In 1950 en later stond in iedere Bibliotheek het boek van “The Round House”van Michael Sadleir. (Sadler)
Het is verdwenen en uit de lijst van boeken van deze schrijver geschrapt. Sadleir werkte in de eerste wereld
oorlog bij het War Intelligence Department en had veel kennis over het occulte en victoriaanse erotiek en dat
maakte hem tot iemand die een waardevolle asset was tegen de Duitsers en hun invloed in Holland en
belangrijk voor de Britse spionage. Het is algemeen bekend dar in WO1 Wilhelmina en Prins Hendrik pro
Duits waren (overigens W. O. II idem) , zo ook baron E. B. B. F. Wittert van Hoogland (NSB) de persoonlijke
vriend van Hendrik, de baron die echter later een felle vijand van Prins Hendrik werd. [Note: Midden jaren
dertig moest er in Nederland een Centraal Vluchtelingenkamp komen voor Joodse vluchtelingen uit
Duitsland. Dit kamp zou worden opgezet op de Veluwe. “Koningin” Wilhelmina vond dit echter wel heel erg
dicht bij Paleis het Loo in Apeldoorn gelegen. Het gevolg was dat besloten werd het kamp op de Drentse
heide te bouwen, in het toen nog onherbergzame Westerbork. ]
Omstreeks 1900 kwam, volgens Grietje Doorneweerd het melkmeisje (ooggetuige bij dit put incident aan de
Brandsweg) , een meisje langs de Brandsweg bij de halte Nieuw Groeneveld (avondtrein Utrecht-Zwolle) ,
wat ze daar bij de put zag liggen, kon zij nooit meer over spreken. Ze is weggerend en nooit meer in de
omgeving geweest of over gesproken.
In 1916 werd het begraven stoffelijk overschot van een meisje gevonden. Een dochtertje van van Noort vond
de beenderen in het zand en deze werden door de dierenarts onderzocht en als menselijk gekenmerkt.
Rond 1917 vonden arbeiders in de bossen bij het Ronde Huis het naakte lijk van een jong meisje. Haar
identiteit is nooit vastgesteld. Rond 1924 stelde een rechercheur van de Parket politie een onderzoek in en
rond het Ronde Huis (drie naakte meisjes op de grond werd vastgesteld) Het onderzoek werd van hoger
hand stopgezet. Rond 1982 werden meerdere beenderen opgegraven.
We gaan weer even terug naar Frank van Vloten, die in de winter 1918-1919 ook betrokken is geweest bij
het vanuit Duitsland clandestien over de grens brengen van hele treinen, die officieel nooit gereden zouden
hebben. Behalve de complete uitrusting van de Duitse Fokker fabriek zou hierbij veel Duits materieel zoals
auto’s, vrachtwagens, machines rails bouwmateriaal op deze manier ons land zijn binnen gebracht.
{Note:De op Java geboren Nederlander Anthony Fokker construeerde zijn eerste propellervliegtuigje, in
1910 De Spin. }
In 1912 vertrok Fokker naar Johannisthal, een vliegveld in de buurt van Berlijn, waar hij een bedrijf oprichtte,
Fokker Aeroplanbau. Hij liet zich tot Duitser naturaliseren. De Fokker Dr. I werd vooral bekend toen Von

Nieuwsbrief 150 – 11 april 2012 – pag. 13

Richthofen (De Rode Baron) met dit toestel ging vliegen. Daarna bouwde hij de Fokker D-VII, waar o. a. zijn
vriend Herman Göring piloot was tijdens W. O. I. Fokker trouwde met een nichtje van Göhring.
Vervolgens trouwde hij op 25 maart 1919 te Haarlem met Sophie Marie Elisabeth von Morgen, de in 1895 in
Zehlendorf (Berlijn) geboren, Sophie marie Elisabeth von Morgen. (Haar vader was general Ernst Curt von
Morgen, Seit Januar 1902 war er Bataillonskommandeur im Grenadier regiment, Konig Friedrich Willem IV)
Na de eerste wereldoorlog wilde Fokker zich weer tot Nederlander naturaliseren, wat hem uiteindelijk
lukte via zijn goede vriend Prins Hendrik. In 1919 keerde Anthony Fokker terug in Nederland en sloot zich
aan bij de N. V. Trompenburg. Op 21 juli 1919 richtte hij de Nederlandse Vliegtuigenfabriek op. Dit kon hij
doen met steun van familie, de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) (eigendom van de families van
Beuningen en Fentener van Vlissingen en Wilhelmina) en enkele rijke particulieren.
In 1922 vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich tot Amerikaan liet naturaliseren.
Hij overleed 23-12-1939 en is uiteindelijk in Driehuis begraven }
Het moet nog ver voor de eerste wereldoorlog geweest zijn dat een oud rijtuigje achter het station te
Nunspeet gereed stond. Als de stoptrein uit Amersfoort binnen kwam stapten er aan de verkeerde kant
enige heren uit, gekleed in pelsjassen en hoge hoed. Ongezien konden ze zo het trammetje bereiken dat
dan richting Nieuw Soerel (Ronde Huis) vertrok. Een Belgische boswachter met extreem felle honden
bewaakten de meisjes die daar in de bossen verbleven voor seks.
Navraag bij diverse inwoners van Nunspeet, zoals Grietje van Dieks,
Oude Wajer, destijds jaren voerman in de bossen rond Nunspeet,
huisschilder van Echteren, boekwerk dhr. Tengbergen leverde gelijke en
bijkomende informatie op. Eén van de verhalen gaat over het tramrijtuigje dat
van het station naar het huis rijdt, het ontspoort, een meisje in lange donkere
kleding rent het bos in, een heer loopt haar na, ze valt voorover, wordt
geslagen, breekt een arm, waarvoor dokters hulp wordt geweigerd en de
volgende herinnering komt boven van een ander meisje uit Indië, die uit de
trein stapt en op het perron valt, zij staat op en loopt naar het verlichtte
dienstlokaal en valt weer, ze wil wat zeggen, maar een heer tilt haar op, ze
wil zich nog vasthouden, maar wordt in een rijtuigje gedragen. De volgende
dag bracht de heer een kistje sigaren en verklaart dat het meisje familie en overspannen was. We hebben
haar nooit meer gezien!
Met een tramrijtuigje werden tientallen jaren de jonge meisjes afgehaald, ontvluchten was onmogelijk
gemaakt, ze kwamen nooit terug. Met het trammetje reden ze de bossen in, naakte meisjes van 6 tot 10 jaar,
hoofdjes met gelijke poppen gezichten, alleen een lange japon en kleine hooggehakte schoentjes en geen
van die kon lopen of zelfs staan. Ze kwamen levend terug, bewusteloos of in een deken gerold en vonden
een graf. Er zijn uitvoerige politierapporten opgemaakt, zelfs foto’s, maar alles is verdwenen in geheime
archieven. En de heren die in Nunspeet en elders nachtelijke “bruiloften” vierden, wisten daar ook veel meer
over Wilhelmina en Juliana en wel zoveel dat ze alles konden en mochten doen en alles in de doofpot werd
gestopt.
In oktober en november 1979 verschijnen er advertenties in de NRC en vrij Nederland met de titel: De BVD
heeft bij Wim Klinkenberg ingebroken (ook al zegt Hans Wiegel Minister van Binnenlandse zaken en vice
premier van niets te weten) Lees zelf waarom het boek Prins Bernhard een politieke biografie van
Klinkenberg. Wat er niet bij staat in de advertenties is dat de werkster van journalist Klinkenberg een
inbreker betrapt die de dagboeken van baron mr. E. B. F. F Wittert van Hoogland bestudeert.
Baron Wittert van Hoogland.
De inbreker weet te ontkomen met enkele van de dagboeken. Wittert van Hoogland
(o.a. genealoog) is op dat moment een vijand van Prins Hendrik, de man van
Wilhelmina. Onderzoeker Sch. weet nog te vertellen dat bij Wim Klinkenberg thuis ook
zijn twee onderzoeksrapporten naar het Ronde Huis zijn gestolen, maar zegt hij ik heb
veel meer materiaal en dat ligt veilig achter slot en grendel. In de Ronde Huis rapporten
raadplegen beide onderzoekers uitgebreid de paranormale kunstschilder Delius Pit, die
samen met Sch. veel zaken oploste. In een rond het Ronde Huis zoveel was duidelijk
werden heidense rituelen uitgevoerd, waarbij het de bedoeling was uiteindelijk via het
occulte de macht in Europa te veroveren.
Op 5 januari 1980 bezoeken de heren Sch. en M. (ontenberg) de paranormaal begaafde kunstschilder
Delius Pit (t) [1913-1992] in Steenwijk. Na hen komt een witte Peugeot met kenteken 74-GJ-09 het erf van
de kunstschilder Pit oprijden en parkeert naast de garage. Twee mannen stappen uit en lopen naar de hond
Boef en aaien hem. Vervolgens bellen ze aan en zeggen schilderijen te willen kopen. Delius wijst Ineke
enkele schilderijen aan en noemt de prijzen. De mannen zegen opeens dat ze verkeerd zijn, ze bedoelde
een andere schilder die ook Pit heet. De geheimzinnige mannen vertrekken weer. Delius Pit zegt, ze komen
voor jouw Hans, je wordt gevolgd. M. zegt toen ik de auto zag voelde ik al dat het “misse boel” was. Ik heb

Nieuwsbrief 150 – 11 april 2012 – pag. 14

het autonummer en zoek uit wie de eigenaar is. Rond september/oktober 1980 kreeg M. bezoek van de
BVD, waarbij het complete Ronde huis archief in beslag werd genomen en zijn telefoonlijn was afgetapt. De
andere Ronde Huis onderzoeker Sch. werd door de BVD opgepakt en voor verhoor naar den Haag
vervoerd. Na de echtscheiding van Van Vloten van zijn eerste vrouw woonde Mevr. Wytema met altijd enige
meisjes op de bovenverdieping van Het Ronde Huis. Deze Wytema had eveneens een huis bij Nunspeet,
wat bekend stond als bordeel. Gedurende de eerste wereld oorlog huurde deze “dame” een huis bij
Hulshorst waar ze meisje, vooral Belgische vluchtelingen, heen lokte om die te transporteren naar de Duitse
front bordelen (mensenhandel dus) .
Toen enige meisje die op een fietstocht waren bij haar schuilden voor de regen werden zij vastgehouden
(vrijheidsberoving) . In de nacht kon een van de meisjes ontsnappen, een dochter van een officier in
Harderwijk. De Marechaussee deed toen een inval bij mevr. Wytema die vervolgens weer bij van Vloten ging
wonen op het Ronde Huis, waar gedurende die tijd ook Duitse spionnen kwamen.
De onderlinge betrokkenheid is duidelijk: “De Elite”
Prins Hendrik echtgenoot van Wilhelmina en niet de vader van Juliana, maar mogelijk wel
van Maria-Claire Rovers ( zie : http://elisabethleroi.yolasite.com/ ) was regelmatige
bezoeker van Het Ronde huis, maar Juliana voorafgegaan door twee escorte motoren is
daar ook gespot. Prins Hendrik vond tevens in gezelschap van minister Karnebeek zijn
weg naar het Aardhuis bij het Loo evenals voorheen Willem III met zijn vriend de predikant
en Tweede Kamer lid S. Blauwpot ten Cate. Zie de dikke buik van Juliana op 1 minuut
38 in het volgende filmpje 2 juni 1926 op de site :
http://www.youtube.com/watch?v=e4ipe224dV8&feature=email. De ouders van Frank
van Vloten waren : Johannes van Vloten en Elisabeth van Gennep.
Johannes van Vloten was eveneens als zijn vader predikant.
Frank van Vloten (1858-1930) was landgoed ontginner en had een oudere broer Willem
van Vloten (1855-1925) Ingenieur in het Ruhrgebied wiens dochter met de Duitse
staalbaron Dänemann trouwde. Willem had in 1901 de leiding over de mijnbouwwerken in
Hörde bij Dortmund, waar hij met zijn gezin woonde, en was in dat jaar bezig samen met
zijn broer Frank bosgronden in de omgeving van Nunspeet te kopen. Dänemann
(Daenemann) was een van de directeuren van het Krupp concern, had één van de Duitse
Wadden eilanden in persoonlijk bezit en had een zomerhuis Heidehoek t/o zwembad de
Tol. (In de archieven van Krupps wordt veelvuldig verhaald over de jachten van de
staalbaronnen voor de kust van Helgoland) En dan is er nog de familie band met de in
1889 geboren Frederik Willem van Vloten, lid van de NSB stamboeknr. 3352, die door Mussert gemachtigd
werd als leider van de Nederlandse Volksdienst en werd in 1941 Burgemeester van Delft.
Daniël Georg van Beuningen 1877-1955 (Havenbaron en alleenrecht op de handel in Duitse kolen)
Van Beuningen heeft het landgoed Noorderheide te vierhouten in 1920 verworven. De
kapitale Villa aan de Elspeterbosweg 179 is nog eigendom van de familie van Beuningen.
Na de Eerste Wereldoorlog bezat hij onder meer de SHV Rotterdam, de Nederlandse
Rijnvaart Vereeniging, de Maatschappij Vrachtvaart, de scheepswerf en zeesleepdienst P.
Smit jr. en het watertaxibedrijf Spido. De gefortuneerde ondernemer was medefinancier
van het in 1937 gebouwde Feyenoord Stadion en een van de stichters van het
Havenziekenhuis
Anton Kröller 1862-1941,
Kröller kocht in 1909 de boerderij de Harskamp met 450 ha grond. Het Kröller-Möller
museum (zijn vrouw was Helene Kröller-Müller 1869-1939) is nu gelegen in het Nationale
Park de hoge Veluwe.
Deze Anton Kröller was medeoprichter van de KLM en Hoogovens en tevens adviseur
van de regering voor de buitenlandse handel. Zijn voorouders zijn Duits en hij had
banden met de staalindustrie in het Ruhrgebied. Kröller haalde Prins Hendrik regelmatig
uit de problemen door te betalen als hij door Hendrik gechanteerd werd door andere
invloedrijke hooggeplaatsten, vanwege zijn erotische uitstapjes.
Johannes Luden 1857-1940
Luden was 32 jaar Commissaris bij de Nederlandse Bank en werkte samen met
waterstaatkundige A. A. Mussert (1894-1946 NSB-er) in het Nationaal Comité van Actie
tegen het verdrag van België.
Hij was eigenaar van het Landgoed “Koningshof”en landgoed “Elswout”en landgoed
Stoutenburg.
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Daarnaast was hij nog commissaris van de Nederlands Indische Handelsbank. Op het landgoed van Luden
werd door prins Hendrik en zijn vrienden zelfs zeehonden in het zwembad geschoten. Wat hadden zij
plezier. Genoemd wordt tevens de betrokkenheid van: Dr. Eeden, Frederik Willem van, letterkundige en
zenuwarts (Haarlem 3-4-1860 - Bussum 16-6-1932) . Gehuwd op 15-4-1886 met Martha van Vloten, van
wie hij op 29-7-1907 is gescheiden.
Hij was zenuwarts, waarbij de psychotherapie een perifere plaats innam.
Walden was de naam van een kolonie, ofwel commune, die de psychiater en
schrijver Frederik van Eeden (1860–1932) in 1898 op het landgoed
Cruysbergen in Bussum oprichtte. De kolonie deed ook dienst als rustoord
voor psychiatrische patiënten. De Nederlandse helderziende Gerard Croiset
werd geboren op Walden. Frank van Vloten financierde de kolonie Walden,
maar toen Frederik van zijn zus Marta van Vloten ging scheiden, hield ook
vreemd genoeg het bestaan van Walden op. Zie:
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/eeden
Een mooi overzicht met legio foto's over de kolonie Walden is te vinden op :
http://www.frederikvaneeden.nl/homepage/show/pagina. php?paginaid=285238
Het occulte rond Het Ronde Huis en Mythstee met de heilige Lijnen
Mythstee een plaats of samenkomst wat ver in de oude tijd teruggaat van Germanen of Kelten en aan
‘rechtspraak’ werd (wordt) gedaan. Volgens theorie is het Ronde huis gelegen op een geografisch punt dat
teruggaat naar de Kelten, Druiden priesters die in staat zouden zijn geweest om langs bepaalde lijnen
berichten door te geven om daarmee Germaanse krijgers op bepaalde plaatsen bijeen te laten komen. M.
geeft voorbeelden van bepaalde lokaties, gelegen op deze lijnen op 52. 17 E. Noorderbreedte. Oostwaards
via Wijhe, wheme, heiligdom Hellendoorn, Berg, Hela, Thor, de Huneborg naar Bramsche ten noorden van
Osnabrück.
Dit klinkt allemaal ongeloofwaardig, doch sinds eeuwen bestond (bestaat) een verbond van mannen met
invloed, politiek economisch, met een uitgestrekt net over de wereld. Een actueel voorbeeld is de
Soevereine Militaire Orde van Malta, Black Nobility, Committee of 300,
illuminati en de Bilderberg Groep. Van deze bewegingen (organisaties)
is Beatrix van Amsberg ingezetene. De Mythstee is korter terug te brengen
naar 20e eeuwse Duitse Blut und Bodem occulte orden, die teruggrijpen op
riten en andere praktijken. De voorlopers van de Nazi’s
De wegen en beplanting van Mythstee tot het Ronde Huis vormen een penis
en scrotum. Gezien de tekening liep er een smalspoor in en eindigde dat
smalspoor in de eikel van de penis bij een 4 meter diepe schacht. Ten zuiden
van het ronde huis ca 1km stond een grote stenen tafel ca 1 meter hoog met
massief stenen bovenblad die was omringd door bosje en later met een takel is verwijderd. Voorts waren er
nog drie grote putten, 1 bij het ronde huis, 1 bij het melkhuisje en 1 100meter ten zuiden van een zijlijntje.
Het wegenstelsel rondom de Mythstee vormt een bijna complete David ster.
Op oude kaarten is een kruis te zien gevormd door aanplant langs de kruising van wegen (viersprong) bij de
Roo Stee. In 1985 waren alle sporen vernietigd, alles was met grond overdekt, de beplanting overgroeid met
struiken en onkruid en veel was afgezet met prikkeldraad.
In een tijdschrift over deze Mythstee bij Nunspeet stond dat in de zomer van 1944 door de Nederlandse
Arbeidsdienst uitvoerige opgravingen zijn gedaan onder zeer deskundige leiding, tevens bij een Romeins
zomerkamp te Elspeet, maar alle resultaten zijn verloren gegaan zegt men.
Wat de Mythstee betreft 1943-1944 had de Nederlandse Arbeidsdienst een kaderschool in of bij Het Ronde
Huis in Nunspeet??? (geeft te denken) en nog twee kampen in de nabijheid en een opslagplaats.
Vervolgens is in Wijhe door een NSB professor opgravingen verricht. Dit was NSB/SS professor dr. F. C.
Bursch (ook in 1938 deed deze professor opgravingen bij de Mythstee???) De vraag is dan of deze
opgravingen zuiver archeologisch waren of probeerde en heeft men bewijsmateriaal verzameld om tegen
belangrijke families en/of Oranje te gebruiken. Gezien de belangstelling van de SS voor het occulte middels
inlichtingendiensten en chantage en afpersing een goede uitgangspositie te verkrijgen na de verwachten
verloren oorlog. Opmerkelijk en tevens veelzeggend is dat Wilhelmina vlak na de oorlog het
huwelijkscontract (let op contract geen overeenkomst) tussen haar en Hendrik terug kreeg van een hoge
Duitse Militair. Duidelijk stond Wilhelmina en Juliana na de tweede wereldoorlog, in tegenstelling tot de
publieke opinie, in nauw contact met de voormalige Duitse militairen en leden van de militaire
inlichtingendienst Abwehr. Gezien de Duits Nederlandse contacten op de Veluwse landgoederen en Ronde
Huis MOET de abwehr of sicherheitsdienst van de SS van de gang van zaken op de hoogte zijn geweest.
Mogelijk zelfs is die kennis gebruikt om het huwelijk tussen Juliana en de vrij obscure Bernhard middels
chantage in 1936-1937 af te dwingen !!!Bernhard die sinds 1933 al lid was van de NSDAP/SA/SS en werkte
bij IG Farbe de geheime afdeling NW7.
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Een volgende opvallende gebeurtenis en tevens getuige van collaboratie is:
Schiermonnikoog was tot 1945 bezit van de Duitse adellijke famile von Bernstorf, een lid van deze familie is
verraden door Prins Bernhard zijn familie en door de Gestapo vermoordt. Na 1945 is de familie onteigend via
het NBI van hun bezit Schiermonnikoog, Er zijn foto´s van Prins Bernhard in de late jaren 30 met een von
Bernstorf op jacht op Schiermonnikoog. De onteigening is gebeurd op oneigenlijke gronden want de von
Bernstorfs waren anti-nazi terwijl de zur Lippe Biesterfelds pro-nazi waren en kroonprins van Nederland
speelden. Tussen de Nederlandse en Duitse adel is veelal weinig onderscheid door huwelijken zo heb ik
begrepen, daarbij in aanmerking nemen dat Nederlandse adel een veelal 19e eeuws begrip is. Er is weinig
echte oude adel in Nederland. Met Krupp, Dortmunder Huetten Unionen Hoogovens zitten we bij landgoed
Van Beuningen in Vierhouten en de zeer rijke Fentener van Vlissingen familie.. In de archieven van het
Nederlands Beheer Instituut moeten zeker sporen zijn terug te vinden over deze onteigening na 1945
van Duitse en NSB landgoederen. Een paar jaar geleden is speurwerk verricht inzake Prins Bernhard en
andere Tweede Wereldoorlog zaken in de archieven. Zijn zeer interessant omdat het archieven over geld en
eigendom zijn!
Opmerkelijk is een Foto uit 1917 (bijna 100 jaar terug !)
De foto komt uit een editie van ‘Het Leven’, 12e jaargang, nr. 25, dinsdag 19
juni 1917, pag. 816
Het onderschrift luidt: “De indrukwekkende parade door de straten van New
York, ter eere van het bezoek van Generaal Joffre gehouden. Op den
voorgrond de Amerikaansche “Hulde aan de vlag” : “The Stars and stripes
forever!’ Deze parade werd gehouden op Fifth Avenue voor de Public Library
(links) in New York, mei 1917
Zien we hier het Euro teken en rechts de rijen mensen in 2 x 1 rij dik en
vervolgens meerdere rijen, die mogelijk een datum aangeven 1-1-2002?
Te denken geeft ook het navolgende:
Zowel van Heutsz als zijn zoon waren zeer Duits-gezind. Van Heutsz Junior was gedurende de Eerste
Wereldoorlog een Duitse spion. Hij was getrouwd met een Oostenrijkse barones/gravin de Priuly. Vader en
zoon Van Heutsz bezoeken in 1918 het Duitse hoofdkwartier in het Belgische Spa
waarna keizer Wilhelm 2 de wijk neemt naar Nederland. Dit moet georganiseerd
zijn door vader en zoon Van Heutsz in samenwerking met Wilhelmina en Hendrik.
In Nederland wordt Wilhelm II eerst ondergebracht bij baron Bentinck die meer dan
Wilhelmina van oude adel -ebenbürtig- is. Ook Bentinck kan je zien als
Deutschfreundlich, zijn dochter trouwt met de vleugeladjudant van Wilhelm 2
Sigurd von Ilsemann. Keizer Willem II (In 1939 ver voor de tweede wereldoorlog
vraagt Wilhelmina voor haar, Bernhard en notabene Keizer Willem II asiel aan
in Engeland, waar zij 5 jaar verblijven) Zie voor de asielaanvraag de volgende
website: http://gerard45. bloggertje.nl/note/14065/de-ongrondwettige-vlucht-van-kroon-en. html
Vervolgens ontvingen wij het volgende bericht: [De foto heeft lange tijd in de etalage gestaan van Fotograaf
W. G. Kuijer, Westermarkt 19, A'dam. ]
Geertruida Fok, "op papier geb. Amsterdam, 18 april 1871"; vader: Jan Fok, 47,
kuiper; moeder: Grieje de Haan, ca. 48-50!! Rond 1879 als 7-jarige verdwijnt
Gertruida; als ze onder wonderbaarlijke omstandigheden teruggebracht wordt door de
politie, blijkt ze lotus voetjes gekregen te hebben (voeten in zandbak!!!) later blijkt ze
goed in het geld te zitten. (Drie huizen in Amsterdam stonden op haar naam.) haar
echte vader was kroonprins Willem (Alexander) en moeder Agatha Barones van
Lynden, die in het geheim in 1870 te Parijs waren getrouwd. De hieruit geboren
dochter (Geertruida "Fok") werd onder dwang bij een ouder echtpaar geplaatst. Heel
adelijk Nederland wist/weet echter van dit huwelijk te Parijs en van het daaruit
geboren kind.
Geertruida en haar man Jozef Petrus van Blijenburgh kregen zeven kinderen waarvan de namen ons
bekend zijn en dus in feite echte nazaten van de echte kroonprins Alexander nog bestaan! In het kistje van
Alexander met zijn testament, wat later in handen van Wilhelmina kwam, zaten de bescheiden waarin
kroonprins Alexander zijn dochter Geertruida alles naliet.
De huidige troonpretendenten zijn frauduleus en onrechtmatig op de troon gekomen, wat een DNA
onderzoek uit kan wijzen. Op verzoek van waarschijnlijk Alexander bewaarde secretaris W. J. D. van Dijck
een stapeltje documenten van [wijlen] prins Alexander in een kleine houten kist met een hangslot,
aanvankelijk in zijn woning boven de koninklijke stallen aan de Haagse Hogewal. Na veertig jaar zou het
kistje aan het Oranjehuis moeten worden teruggegeven.
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De zin achter deze regeling is lange tijd niet duidelijk geweest, maar Emma niet
gunstig gezinde Haagse kringen hadden er wel wetenschap van. Emma wilde, niet
wetende wat haar toekomst in dit land zou brengen, enig voor de Oranjes belastend
materiaal achter de hand houden. W. F. Dijck, zoon van de oud-secretaris, volbracht
zijn missie in 1924. Hij stuurde koningin Wilhelmina niet alleen het kistje, maar ook
enige mappen papieren, waarvan alleen hij de inhoud kende. Ze waren "belangrijk en
onthullend", heeft hij in familiekring gezegd. *" (Hij kreeg hiervoor een beloning van
1000 gulden, hetgeen in die tijd een aanzienlijk vermogen was, zeker van een gierige
Wilhelmina)
Bijbehorende noot:* = 'Onder andere een verklaring van Prins Alexander dat
Wilhelmina géén kind van Willem III kon zijn, omdat de koning een ernstige syfilis had.
Deze was (en kon) niét worden behandeld. 'Er bestond immers nog geen medicijn voor. Maar ook in dit kistje
bevond zich een afschrift van het testament waarin Alexander, Geertruida als wettige dochter en nazaat
alles naliet (dus ook de troon) Kroonprins Willem (Alexander) is volledig van het pad afgeraakt omdat zijn
vader koning Willem III en een kliek Nederlandse adel, waaronder de oom van Agatha van Lynden, hem zijn
vrouw Agatha en hun beider dochter afhandig maakten. De oom van Agatha van Lynden heeft als dank voor
deze “goede” daden daarvoor later van Emma zijn barontitel mogen omwisselen voor een graventitel. Emma
zorgde ervoor dat de documenten uit hettrouwregister in Parijs aan haar werden overhandigd en vervolgens
heeft Wilhelmina 2 vernietigers in dienst genomen om alle confronterende documenten te laten verdwijnen
HOE DE HUIDIGE FRAUDULEUZE TROONAFSTAMMING IN ELKAAR STEEKT KUNT U LEZEN OP:
(tenzij DNA onderzoek anders uitwijst) www.oranjedna. blogspot.com
--- Kroonprins Willem Alexander (1840-1879)
Naschrift:
Enigszins wordt nu de omvang van een pedonetwerk bekend, waarbij van internaten en katholieke kerk,
priesters zich op afschuwelijke laffe wijze vergrepen (vergrijpen?) aan jonge kinderen en hen voor de rest
van hun leven opzadelden met mega psychische problemen maar de deksel van die beerput decennia en
nog steeds gesloten blijven. Als je nu ziet dat hooggeplaatste homo personen in het pedo homonetwerk de
beerput gesloten houden, zijn er tevens niet geverifieerde (maar daarom niet minder ernstig) getuige
verklaringen over Paul de Leeuw, André van Duyn zie:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10348/beerput-hilversum-opent-zich. html ) terwijl aansluitend
figuren als o. a. Albert Verlinde en Peter van der Vorst middels media deze zaken bagatelliseren en alles wat
koningshuis heet romantiseren. Je moet toch wel haast blind zijn als je hier geen verband in wilt zien.
Diezelfde “media iconen” hoor je echter nooit over de schandalige betrokkenheid van de koninklijke familie
bij pedofilie en/of Shell gebeuren als groot aandeelhouder. Zie hiervoor: http://herstelderepubliek.
wordpress.com/2011/11/29/wereldwijd-crimineel-syndicaat-huis-van-oranje/
De afschuwelijk rode draad die door de homo- en pedowereld loopt wil je toch niet ontkennen en het is naar
onze mening in de interessen van iedere homo die niets te maken heeft met dit pedo-netwerk dit tot de
bodem uitgezocht te krijgen. Hoeveel verdekte homo paren als Robert M (Mikelsons) en zijn liefje Richard
van Olffen ontpoppen zich nog als pedo en/of worden beschermd? Robert M. was erbij toen Manuel
Schadwald werd vermoord.
Manuel Schadwald verdween in 1993. -------------------------------------------------------Manuel Schadwald die volgens zeggen door zijn hoofd is geschoten bij het opnemen van
een snuff-movie in aanwezigheid van ondermeer Joris Demmink. Een moord die volgens info
plaats vond op recreatiepark de Eemhof, waarbij een zekere Nihoul en twee anderen
betrokken zouden zijn. Dit blijkt uit het dossier van Robert Mikelsons en werd bekend
gemaakt via zijn advocaat. Een exemplaar van deze snuff film kreeg “koningin” Beatrix
toegezonden (WAAROM, VOOR WIE, Friso?, of stond Claus von Amsberg als
kindermisbruiker op die film?) : Die Aufnahmen sind nun im Besitz verschiedener Polizeiund Justizbehörden. Sie wurden zudem an die niederländische Königin Beatrix übergeben.
Zie ook de site: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10411/breaking-voetbal-vvdpedofielen. html m. b. t. Benk Korthals die zich graag in Thailand ophoudt. Een Nederlandse
vrouw was in 2000 in Bangkok getuige van de pedofiele activiteiten van toenmalig minister
van justitie Benk Korthals. Minister Korthals van zedenzaken was zelf pedofiel en
exploiteerde daarvoor kinderen in het liberale Thailand. Van deze gelegenheid schijnen
foto’s te zijn gemaakt. VVD partijvoorzitter Benk Korthals is vanzelfsprekend veelvuldig
onderscheiden zoals in deze negorij gebruikelijk:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (28 april 1995) ,
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (3 juli 2003)
Geen van deze hooggeplaatste personen is bereid om commentaar te leveren en alles wordt afgedaan maar
zeker afgeschermd om te voorkomen dat hier een rechtszaak uit volgt en in de openbaarheid komt.
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In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit
Nederland-Duitsland –België en Engeland waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en komen
we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis. Het ging hier om 90.000
misbruikte en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven
actiegroep. Zie: http://aangirfan. blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux. html
Als u denkt dat deze Dutroux achtige situaties niet meer voorkomen, dan steken de actuele voorbeelden van
Joris Demmink, { zie o. a. http://tref. eu/pedo-schandaal/reactie-demmink-. html } Frits Salomonsen alsmede
Claus von Amsberg en vele andere hoog geplaatsten de kop op. De zaken rond Claus van Amsberg
kwamen pas echt aan het rollen rond een hooggeplaatste pedofielenclub. De nieuwe feiten die boven tafel
zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het
volgende. In het pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of
Embargo-onderzoek’ werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits
Salomonson, voormalig juridisch adviseur van Beatrix. Ook Claus von
Amsberg maakte deel uit van dit netwerk. In 1967 was die vriendschap
zichtbaar tijdens het lopen van de Nijmeegse vierdaagse in 1967.
NIJMEGEN - PRINS CLAUS temidden van vrienden met wie hij de
Vierdaagse loopt. V. l. n. r. Mr. F. M. L. Baron Van Geen, de prins, vooroplopend Mr. F.
Salomonson en (nog net zichtbaar in het zwart) Mr. J. C. van Munster van Heuven. (
1967 van de 4 daagse Nijmegen)
Claus van Amsberg en Mr. J. C. van Munster van Heuven------------25 juli 1967 ---Verder duikt de naam van Mr Frits Salomonson op tijdens de IRT affaire de commissie
van Traa in 1982 en 1988 is Mr Frits mede verantwoordelijk geweest voor een witwas
constructie bij het beurs genoteerde bedrijf TextLite oa en zijn toen ook gelden van de
vermoorde maffiabaas Klaas Bruinsma van een ander kleur voorzien.
In 1999 kreeg mr. Frits Salomonson ruzie met zijn buren, de heren J. Sietsema en P.
Houben, die een appartement bewoonden in hetzelfde grachtenpand als Salomonson. Zij beklaagden zich
over het komen en gaan van Marokkaanse schandknaapjes in het trapportaal en ze beweerden dat
Salomonson een ruimte in zijn huis als “seksmartelkamertje” gebruikte.
In een bodemprocedure die Frits aanspande kwam echter het volgende naar voren! Hoofdredacteur Willem
Smitt van het weekblad Privé verklaarde namelijk onder ede dat hem in 1987 ruim tien kleurenfoto’s waren
aangeboden, waarop oom Frits zich sadomasochistisch liet verwennen door drie of vier hoerenjongens van
hooguit zestien jaar. De officier van justitie vroeg hem verbaasd waarom hij geen aangifte had gedaan van
kinderporno, waarop Smitt antwoordde: “Ik ga geen aangifte doen tegen de advocaat van Hare Majesteit. ”
Aldus verloor mr. Frits het proces. Mr. Frits Salomonson is ook op de gevoelige plaat vastgelegd op het
zeewaardig zeiljacht de Apollo van de bij Pisa vermoorde Zandvoortse (Duitse) kinderpornohandelaar Gerry
Ulrich. Het is natuurlijk bepaald niet vreemd dat de Zandvoortse kinderporno cd rom’s alleen al daarom niet
in Nederland (serieus) en ook Belgie helemaal niet worden onderzocht. (bron:
http://www.boublog.nl/23/07/2008/mr-frits-salomonson-hof-advocaat/ )
Dat Claus voor dergelijke zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die
was gedeponeerd bij een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had
met minderjarige kinderen. Vervolgens een zeer interessante tip van een buitengewoon ‘welingelichte bron’:
rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel van het bezoek was de
mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en revolutionaire ontwikkeling. De
delegatie bestond uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA) , L. Hermans (VVD) en P. van de Sande
(CDA) . Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld, kwam van de Sande niet opdagen.
Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de gate. “Er is een
ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er
absoluut niets over zeggen. ” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de
discretie van het CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers,
fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De
prins-gemaal wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in pedofiele clubs.
Hij wordt gechanteerd. De situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten.
Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos en reddeloos. ”
U begrijpt het, dit kwam ook in de doofpot.
De Joris Demmink !
Piet Hein Donner stelde Demmink aan als SG bij justitie. Waarom? Donner is door Demmink
gechanteerd, waarschijnlijk met de belofte van Mr. Joris Demmink, dat nooit enige informatie
bekend zou worden gemaakt over het “vermoedelijk” criminele kind van Minister Donner en
moeder Marlies die psychotherapeut is bij het Riagg, dat zwaar verslaafd is aan hard drugs
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en dealt. Hoe dat moet zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op grond van alle informatie uit het
feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex-onderzoek: Demmink beschikte over gedetailleerde
informatie over de betrokkenheid van topmensen (specifiek genoemd worden twee hoofdofficieren van
justitie, een oud-bewindsman, oud-advocaat” Frits Salomonsen” van de koningin en een Amsterdamse
professor) bij een pedo-netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van de jaren 90 toen de kinderarts Joyce
Labruyere werd vermoord!Maar ook Frits van Straelen O. M. topman kreeg kinderen aangeleverd via Robert
M. en Albert Drent en komt voor in de escort agenda van Richard O. (Bron: klokkenluideronline. ) Frits van
Straelen werd door Demmink via een geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat-generaal’ bij het
Amsterdamse gerechtshof.
In de Morkhoven actie groep worden o. a. namen als Joris Demmink, Ed Nijpels, Hirsch
Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo (nne) Zeegers genoemd
en beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires. Zie:
http://boinnk.nl/blog/tag/joyce-labruyere-vermoord/ Terwijl bekend is dat Ed Nijpels
‘een relatie’ onderhield met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr.
Frits Salomonson. Daarnaast zijn zeer gedetailleerde meldingen binnen gekomen
van martelingen en moord door pedo sadisten op jeugdige slachtoffertjes, met
precieze plaatsbepaling middels coördinaten o. a. op de Hoge Veluwe, 8094
Hattemerbroek/Elburgerweg, in “aanwezigheid” van o. a. Johan Friso+ zijn
psychiater, Mabel Wisse Smit, Donner, Hirsch Ballin, D. Berlijn, Gerlof Leistra,
Rutte en Wilders, waarvoor als toegangsprijs Fl. 10.000, - werd betaald reeds in
2000/2001 (we zullen u de gruwelijke sadistis masochistische Lynch details
besparen)
Maar ook via het Brusselse Cercle Lorraine, houden Belgische adellijken zich bezig met
de sadistische vertier/lynchjacht op onschuldige kinderen met dodelijke afloop in het bos
bij de plaats Oudergem te België, onder bewaking van de koninklijke garde met
exclusieve vermelding van namen. We noemen hierbij voorlopig slechts een van de vele
namen in deze pedowereld: Elio Di Rupo
Zo speelde zich precies een jaar voor de zaak Regina Louf het drama rond (toen nog) de vice-premier Elio
Di Rupo af. Via de door onderzoeksrechter Connerotte geïnstalleerde 'groene telefoonlijn' meldde zich de
22-jarige Olivier Trusnach die pikante, maar ook zeer belastende verhalen wist te vertellen over het
liefdesleven van de vice-premier. Di Rupo zou Trusnach hebben misbruikt toen hij - Trusnach - vijftien was,
zoal we kunnen lezen op: http://www.skepsis.nl/x1. html Di Rupo ontkent dit, echter het officiële politierapport vermeldt dat Di Rupo (PS) een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten
had met 13-en 14-jarige jongens, en ook treft de politie Di Rupo’s telefoonnummer in de agenda’s van
diverse gearresteerde pedofielen aan en ook is Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc
Dutroux (video) gesignaleerd. Zie verklaringen die er niet om liegen: http://www.adhdfraude. net/pdf/NB459.
pdf
Feit is dat de jongste activiteiten op dit gebied niet in naam der Koningin worden vervolgd laat staan bestraft.
In schril contrast wordt Erwin L. voor het gooien van een waxinelichtje voor zware mishandeling
vastgehouden terwijl voor de medeplichtige aan massamoord in Argentinië Jorge Zorreguieta in
Nederland een villa wordt gebouwd, terwijl hij reeds langere tijd zonder vervolging in een
appartement bij Noordeinde woonachtig is. Hoe is het mogelijk. Mischa Kat onthult 12 corrupte rechters,
waarbij Michiel Severein een rechter in Leeuwarden vindt dat seks met 14 jarige kinderen moet kunnen en
zelfs pleit deze leeftijd te verlagen naar 12 jaar. Dan de Walpurgisnacht waarvan Mischa Kat ook over de
verdwijning van Marianne Vaatstra berichtte en hij de overtuiging heeft dat de verdachte van de moord op
haar met twee busjes over de grens zijn gebracht. De walpurgisnacht is een vruchtbaarheids mythe vol
magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o. a plaats vindt in de Veluwse bossen bij Putten.
Montenberg refereerde ook naar het occulte wat zich nog in 1987 afspeelde, maar vooral naar de avond van
de Walpurgis nacht 30 april 1980,. Montenberg ging op die avond met de boswachter van Droste, die dienst
had en een pistool droeg en een derde persoon naar het Vlasmeer en de Witte Klap. Montenberg beschreef
dat een “ceremonie Grande”gaande was. Na ontdekt te zijn gingen de drie snel terug naar hun auto’s
geparkeerd aan de Plaggeweg, doch zij werden achtervolgd door een grote Amerikaanse
wagen. M. dekte met zijn Volkswagen Kever de andere auto, zodat die kon ontsnappen.
Klokkenluider slachtoffers:
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door
hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer.
Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg
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naar haar ouders in Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand
later teruggevonden in de Maas bij Appeltern. Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor
volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor
pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte
omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRTaffaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte
omstandigheden. (extra vreemd is dat zijn vrouw Andrée van Es hierna aan het hof werkte om Maxima
Nederlands te leren en wegwijs te maken bij de inburgering) Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als
Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn
auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.
Twee leiders, in bloed rode kleur, welke garant staat voor crminele activiteiten (Paus Benedictus en
"Baron"de Rothschild)
De Deetman Commissie onderzocht de misbruik binnen de kerkelijke
instituten en kwam met een verrassende uitslag. Het merendeel van de
pedofiele geestelijke kan niet meer vervolgd worden i. v. m. VERJARING van
de feiten. Nu is bekend dat het onderzoek van de commissie Deetman stopte
bij het jaartal 1980. De periode na 1980 t/m 2011 heeft de commissie niet
onderzocht. Waarom NIET? Het ziet er naar uit dat de pedofiele handelingen
alleen maar zijn toegenomen. Wacht men wederom op een verjaring van de
feiten? Zo ja, dan is de commissie Deetman "ernstig in gebreken" gebleven en wordt hiermee voorkomen dat
deze infame verloedering met wortel en tak wordt uitgeroeid daar waar het plaats vindt.
Kijkt u vooral ook in aansluiting op deze satanische pedofiele gebeurtenissen eens op de Belgische site:
http://www.deverdwaaldedichter. be/page_59. html
Zie ook het uitgebreide verslag op de volgende website: http://herstelderepubliek.
wordpress.com/2011/05/15/de-ontmaskering-van-de-bovenwereld/
Geplaatst door Pegasus op http://rondehuis. blogspot.com/

Benzine dreigt onbetaalbaar te worden!
Cappuccino · 23 maart 2012
Leuk onderzoekje van de Telegraaf en Autovisie gisteren. Ze deden een
voxpopje onder 12. 000 automobilisten en wat blijkt: de helft ziet een benzineprijs
van twee euro als Absolute Grens Die Men Wil Betalen. Die absolute grens blijkt
trouwens niet zo heel absoluut te zijn, want pas als een de benzine richting de
drie euro gaat overweegt een kwart om de auto de deur uit te doen. Yeah right.
Wij Nederlanders zijn (voor het grootste deel) een volk van schapen dat braafjes de portemonnee trekt, al
worden de kosten nog zo hoog. Want als Nederlander kun je prima protesteren als je iets niet wil, het maakt
toch geen ene fuck uit. Weet u nog, die protesterende rijschoolhouders? Die betalen nu ook gewoon vrolijk
de volle mep. Geen fuck heeft het uitgemaakt. De afgelopen maand is de benzine 3% duurder geworden en
we accepteren het zonder morren. We staan vandaag op €1, 845 en op de lange termijn wordt het er niet
beter op. Sterker nog: het gaat alleen maar omhoog. Zijn het geen revoluties of mogelijke oorlogen die de
prijs opdrijven, dan is het wel Peak Oil. Dat is het punt waarop de maximale productie is bereikt. Vanaf dat
moment wordt het alleen maar minder. Qua productie dan. Qua prijs wordt het allemaal nog hoger. En Total
zegt dat dat punt zo goed als bereikt is. We zijn er nog niet, maar het is erg dichtbij. En u weet wat dat
betekent: speculeren op toekomstige tekorten. Iemand moet er geld aan verdienen en u als consument bent
duidelijk niet die iemand. Zoals altijd mag u gewoon de knip trekken en betalen.

Godsdienstige bijeenkomsten, zoals bijbelstudie-avonden in je eigen huis zijn verboden in de VS
(Brasscheck TV) In Orange County, Californië, is het verboden om regelmatige bijeenkomsten in je eigen
huis te houden… Een regelmatige bijeenkomst van meer dan drie mensen op eigen terrein houden wordt
daar als illegaal beschouwd. Ja, het gaat inderdaad over privé-eigendom. Of in je gehuurd huis,
Dit verhaal gaat over Bijbelstudies die thuis worden gehouden. Een verbod hierop is een meer dan brutale
schending van constitutionele rechten. Het lijkt erop dat dit ook geldt voor boekenclubs, theatergroepen of
elk ander type van de regelmatige bijeenkomsten die ‘vrije’ mensen zouden willen houden in hun eigen
huis…maar daar zal het wel niet voor bedoeld zijn!
Bron: www.brasschecktv.com
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Zou Project Bluebeam gepland staan voor de Olympische Spelen van 2012?
(Vrij Vertaald René Voogt)
Zou de ultieme ‘valse vlag aanval’ gepland staan voor de Olympische Spelen
van 2012 in augustus in Londen? (vertaler, dat is volgens mij niet juist, het
moet 27 JULI zijn) - door SPECTR (Henrymakow.com)
Project Blubeam, is volgens sommigen, een hedendaags ‘top secret’ plan
dat georkestreerd werd door NASA, dat in vier fasen poogt, om de eerste
wereldwijde “valse vlag aanval” te bewerkstelligen die uitgevoerd zal worden met behulp van 3D
holografische technologie.
Volgens Serge Monast, zal Project Bluebeam uit vier fasen bestaan: en afgesloten zal worden met een soort
Apocalyps bestaande uit ELF straling (radiografische straling in de ether) :
Ten eerste, zullen aardbevingen nieuwe archeologische vondsten blootleggen, waaruit zal blijken dat alle
‘religieuze basisdoctrines’ verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd werden.
Ten tweede, zal het beeld van God sprekend in alle talen over de gehele wereld aan de hemel verschijnen
in een gigantische ruimte Show met laser projecties bestaande uit meerdere 3-dimensionale holografische
beelden.
Ten derde, elektronische telepathie met behulp van ELF, VLF en LF golven zullen de hersenen
binnentreden, geïntegreerd en verweven met het natuurlijke denken, om een kunstmatige gedachten te
vormen waarbij iedereen zal geloven dat God tot hen spreekt, vanuit hun eigen ziel.
Ten vierde, een elektronische universele “bovennatuurlijke” openbaring ontworpen om te misleiden, zal de
mensheid laten geloven dat er een buitenaardse invasie op handen is, wat de Christenen zal laten geloven
dat er een opname op komst is, en dat de aliens gekomen zijn om hen te redden, en iedereen ervan
overtuigt dat er zich een wereldwijde satanische bovennatuurlijke kracht aan het manifesteren is die
wereldwijd zal doordringen – door glasvezel, coax-kabels, elektrische en telefoonlijnen – die overal
onontkoombaar zal zijn.
‘Von Braun`s’ VOORSPELLING
Dr Wernher von Braun voorspelde dat de nep invasie van buitenaardse
wezens de eerste dreiging zou zijn die de wereld gaat zien na de dreiging
van een Midden-Oosten oorlog. Dr Carol Rosin ontmoette Dr Wernher von
Braun voor het eerst in februari van 1974.
Het was een moment, kort voor zijn dood in 1977, dat von Braun Dr Rosin
verbijsterde, door dit plan punt voor punt te beschrijven, evenals dat hij in
detail precies beschreef waar dit alles toe zou leiden: “planetaire controle”
onder leiding van een “onderdrukkende Wereld regering”.
Volgens Dr Rosin, gaf von Braun haar de ultieme opdracht om dit plan te
dwarsbomen: om de bewapening van de ruimte een halt toe te roepen.
Mocht haar dit niet lukken, dan zou dit leiden tot de ultieme ramp voor de mensheid, omdat een
geheimzinnige transnationale macht, die reeds bestaat, de permanente controle over deze planeet zal
nemen door middel van een valse invasie bestaande uit buitenaardse wezens uit de ruimte.
TIJD VOOR ZION Olympische Spelen van 2012?
Onafhankelijk onderzoeker Rik Clay ging ook publiekelijk met zijn klokkenluiders
onderzoeken in 2008, en verbond de Olympische Spelen van 2012 met “Zion en de
valse UFO invasie” in relatie tot het komende “Nieuwe Jeruzalem”.
Een nadere kijk op de video van de bouw van het Olympisch stadion in 2012 zal
onthullen dat het Olympische symbool “2012” duidelijk het woord ‘Zion’ omschrijft. (er is
zelfs een Swastika van te maken)
Voor de verbinding tussen de Olympische Spelen en Zion zie ook dit gedetailleerde
document.
Voor nog een andere ‘Zion / UFO ” verbinding, hier zijn twee YouTube-clips die ogenschijnlijk aantonen dat
er een UFO op de Koepel van de Tempelberg in Jeruzalem lande op 28 januari 2011:
UFO’s? In de Tempel van de Rots in Jeruzalem
Dezelfde gebeurtenis Close Up
Voor enkele historische achtergronden met betrekking tot deze ontwikkelingen vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot aan heden, zie Charles Upton, “UFO’s, Mass Mind-Control en de Awliya al-Shaytan”
Originele Artikel:
http://www.henrymakow.com/bluebeam. html
http://hetuurvandewaarheid. info/?p=21276
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Emmen in de greep van Big Brother, de voorloper van de Anti-Christ, de wereldleider
maart 24, 2012 By: silviavideler
De geest is uit de fles, De Gemeente Emmen, Provincie Drente, is hét proeftuintje van controle, manipulatie
en wanbeleid en het troetelkindje van de gevreesde en gruwelijke en alles controlerende Nieuwe Wereld
Orde.
Vrijdag 23 maart was ik op bezoek bij meerdere mensen in de grensstreek van Emmen en Meppen (D. ) en
bij één van mijn goede kennissen aldaar te Emmen werd ik geconfronteerd met een enquêteformulier wat bij
die kennis persoonlijk aan de deur is afgegeven door een medewerkster van de Vereniging Wijkbelangen
Emmerhout.
Nu zult u zich afvragen wat een site als boinnk.nl, welke zich bezighoudt met de proclamatie van het Goede
Bericht van het Evangelie van Christus Jezus én het wereldwijde eindtijdscenario in vredesnaam zich druk
maakt om een wijkbelangen vereniging van een doorsnee gemeente in Nederland ?
Laat me u eerst in het kort een beeld schetsen van deze gemeente, de grootste qua inwoneraantal van de
provincie Drenthe, met ruim 100. 000 inwoners en een o. i. Fragwürdig bestuur, wat al menig maal de
landelijke pers heeft gehaald en dat niet bepaald in de gunstigste zin des woords.
Controle, verregaande controle, manipulatie, vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, meerdere verre
reizen naar Communistisch China van B&W én niet te vergeten een financieel wanbeleid enz. , enz. dát zijn
de sleutelwoorden die het college van B&W Emmen karakteriseren. De partijen P. v. d. A ( 11 zetels) , C. D.
A. ( 9 zetels ) en de V. V. D. met 4 zetels, maken daar de dienst uit. Vaak gesteund door D’66 ( 2 zetels) , de
L. E. F. ( 1 z. ) en de Christen Unie ( 1 z. )
De oppositie bestaat uit slechts 10, nu binnenkort 11 raadsleden die onder te verdelen zijn in: Wakker
Emmen ( 5 z. ) de D. O. P. (2 z. ) min of meer de S. P. (2 z. ) B. G. E. ( 1 z. ) en sinds recent schaart nu ook
het nieuwe raadslid van Groen Links ( 1 z. ) zich bij de oppositie. Uit deze getallen-verhouding kan men al
opmaken dat het ‘college’ van B & W oppermachtig is en zij gedraagt zich ook daar naar!!!
Want wat is het probleem dat wij landelijke bekendheid willen geven aan dit fenomeen?
Dat is o. m. de INHOUD van het desbetreffende enquêteformulier welke de bewoners van de wijk
Emmerhout hebben ontvangen en dat, eenmaal ingevuld:
Een compleet en tot in de finesses weergegeven en dit tot in kleinste details, een beeld geeft van de
inwoners. Van hun voor- en afkeuren, hun capaciteiten en liefhebberijen, hun denken en hun
praktiseren, hun doen en laten enz. enz.
Met de antwoorden kan men tevens en wederom, tot in de finesses, een beeld krijgen van wat een burger
kan en niet (meer ) kan, hoe een burger gebruikt dan wel misbruikt kan worden, hoe men eventueel zou
kunnen korten op eventuele uitkeringen en of voorzieningen. Kortom; een zeer diepgaande en o. i. alles
overschrijdende grens wordt er hier gepasseerd als we dit alles naast de bestaande wet op de privacy
leggen. De enquête wordt uitgevoerd in samenwerking met: “SEDNA”, een welzijnsorganisatie in de
gemeente Emmen voor ‘maatschappelijk welzijn en samenleving (s) opbouw’. Het is een onderdeel van de
stichting “TINTEN”. En het, of de “SEDNA” staat in subsidie-relatie tot de gemeente. Zij ontvangen jaarlijks
het lieve sommetje van 10 miljoen euro, middels uitvoeringscontracten.
De burgemeester C. Bijl en de wethouders Mevr. Thalens, P. v. d. A. en de dominee-wethouder Jumelet ( C.
D. A. , – Soc. Zaken) alsmede de reislustige P. v. d. A. wethouder B. Arends ( financiën) zijn hiervoor
verantwoordelijk. Overigens SEDNA is in wezen een voortzetting van de failliet gegane stichting “OPMAAT”.
En SEDNA is aangesloten bij het L. S. A. wat weer onder het Ministerie van VROM valt en van daaruit ook
gesubsidieerd wordt.
Deze achtergronden geef ik u weer om u te informeren dat er wel degelijk van overheidsbelang sprake is.
BIG BROTHER IN HET KWADRAAT!!!
Want wat houdt de enquête nu in? Zet u schrap en huiver en ik zal u SLECHTS enkele vragen van de in
totaal TIEN pagina’s tellende enquête op A4 formaat ( sic!) weergeven.
Onder het gedeelte: Muziek en creativiteit stelt de enquête de volgende vragen:
1a Kunt u een instrument bespelen? Zo ja, welk?
1b Heeft u samen met anderen muziek gemaakt?
1c Heeft u weleens opgetreden voor publiek?
2 Zingt u graag?
2a Zingt u samen met anderen?
2b Treedt u wel eens op, bv tijdens verjaardagen en partijen?
3 Doet u aan toneel, theater of dans
3a Doet u dit allen of samen met anderen?
3b Treedt u wel eens op?
4 Heeft u ervaring als DJ?
5 Kunt u verhalen vertellen?
6 Kunt u voorlezen?
7 Schrijft u verhalen of gedichten?
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8 Tekent of schildert u?
9 Knutselt u veel? Zo ja, wat doet u zoal?
10 Verzamelt u iets? Ja? Wilt u aangeven wat?
11 Heeft u contacten met andere verzamelaars in de wijk?
12 Heeft u weleens aan een tentoonstelling meegedaan?
Overige capaciteiten:
Onder de ‘kop’ Administratie en kantoorwerk worden de volgende vragen aan de wijkbewoners
gesteld:
1 Kunt u typen?
2 Heeft u weleens de administratie van een club of vereniging gedaan?
3 Heeft u weleens archiefwerk gedaan?
4 Heeft u ervaring met het verwerken van onderzoeken?
5 Heeft u ervaring als receptionist/receptioniste?
6 Kunt u een telefooncentrale bedienen?
7 Beheerst u steno?
8 Kunt u verslagen maken en uitwerken?
9 Heeft u ervaring met boekhouden?
10 Werkt u weleens met de computer?
Onder de ‘kop’ Klussen binnen en buiten de volgende vragen:
1 Klust u weleens? Zo ja, wilt u dan kruisjes zetten bij 2?
2: Schilderen, behangen, vloerbedekking leggen, hang- en sluitwerk timmerwerk, verlichting en elektra,
loodgieterwerk, verwarming, vloerenleggen. Stukadoren, metselen, tegelen, daken en dakkapellen,
speelgoed maken, speeltoestellen maken, meubels maken, keukenapparatuur plaatsen, lassen en solderen,
stratenmakerswerk, plafonds maken, slopen.
3 Bent u goed in huishoudelijk werk?
4 Maakt u zelf weleens kleding, gordijnen, tafelkleden, of andere dingen van textiel?
5 Bent u goed in tuinieren? Zo ja, waarin? Tuin ontwerpen, tuin onderhouden, kennis van plantenen struiken.
6 Klust of werkt u wel eens voor anderen? Zo ja, is dit uw beroep, doet u dit vrijwillig?
Overige capaciteiten:
Onder de ‘kop’ Internet en computer leest u de volgende vragen:
1 Heeft u een computer thuis?
2 Kunt u goed overweg met de computer? Zo ja, heeft u het zelf geleerd of via een cursus? Zo nee, wilt u
leren omgaan met de computer?
3 Gebruikt u het internet? Zo ja, kunt u aangeven waarvoor?
4 Gebruikt u e-mail? Wilt u aangeven hoe vaak> ( dagelijks of anders…)
5 Verwerkt u uw video en foto’s met de computer? Zo ja, kunt u daar goed mee omgaan?
6 Kunt u digitale beelden verwerken en bewerken?
7 Heeft u ervaring met het ontwerpen van een website of webpagina’s?
Zo ja, mogen wij het adres van de website?
8 Heeft u ervaring met het onderhouden van een website?
9 Heeft u ervaring met het maken van foto’s of het schrijven van artikelen op een website?
10 Heeft u ervaring met lesgeven over computers of computerprogramma’s? Zo ja, welke en in welke
leeftijdsgroep?
11 Kunt u computers repareren?
Overigen capaciteiten:
Onder de ‘kop’ Sociale betrokkenheid de volgende vragen:
1 Heeft u persoonlijk contact met andere mensen in de wijk? Zo ja, ook met mensen van andere
nationaliteiten>
2 Waar kent u deze mensen van
3 Doet u iets samen met anderen? Zo ja wat?
Scouting, Kerk Collecteren, Oudercommissie, Vakantiewerk, Belangenorganisatie, Politieke partij, Recreatie
Volkstuinen, Speeltuinen, Sport
Overigen, namelijk:
4 Wilt u nog meer mensen uit uw wijk leren kennen>
5 Maakt u gemakkelijk contact met andere mensen?
6 Vindt u het leuk om veel contact met andere mensen te hebben?
7 Helpt u weleens mensen uit uw straat of buurt?
8 Kunt u mensen ergens warm voor laten lopen?
9 Bent u vaak het middelpunt van bijvoorbeeld een feestje of andere bijeenkomsten? Zo ja, weet u ook
waarom?
10 Bent u iemand, waarvan mensen vinden dat ze die er graag bij willen hebben bij een feestje? Zo ja,
waarom?
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Overige capaciteiten.
En zo gaat het maar door, daarnaast vele vragen over: BELANGENBEHARTIGING EN PUBLICITEIT,
EDUCATIE, VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID, ONDERNEMERSCHAP, SPORT, KINDEREN, TIENER S
EN JONGEREN, KOKEN EN HORECA, COMMERCIËLE KWALITEITEN, TECHNIEK, VERVOER ALS
MEDE GEZONDHEID EN ZORG.
De vele, zeer vele diepgaande vragen, geven, eenmaal ingevuld een perfect en totaal beeld van iemand zijn
kunnen, weten, en zijn. Van zijn/haar capaciteiten en denken en voorkeuren.
De voormalige NSB in Nederland, de voormalige STASI in de D. D. R. en alle hedendaagse inlichtingen
diensten EN uitkeringsdiensten zouden er hun ambtelijk vingertjes bij aflikken als men zo een beeld had van
de totale bevolking. Je vraagt je onwillekeurig af of de heren Bijl (Burgemeester) en Arends ( Financiën)
deze manier van informatie vergaren en dossiers aanleggen, geleerd hebben op hun reizen naar
Communistisch China, betaald door de belastingbetalers van Emmen!?!?
Maar voor u, beste lezer, die met deze o. i. laakbare manier van informatie verzamelen van de argeloze
burger, hopelijk nog niet te maken heeft gekregen, moge dit als een waarschuwing gelden. Ja, men wil alles,
letterlijk alles van u weten. Big Brother wants YOU! Compleet en helemaal!
Silvia Videler
Voor geïnteresseerden: Sedna en wijkvereniging Emmerhout kunt u nagooglen via het internet.

Echte reden record benzineprijs: $ 9 biljoen voor Westerse banken
ECB wil nóg een reddingsfonds, speciaal voor de banken - Nieuwe verhoging EFSF / ESM naar € 1,5 biljoen
in zicht - Investeringsbank topman: Europees reddingsfonds is grote misleiding en doortrapte zwendel
Zolang de mensen denken dat de oorzaak van deze torenhoge prijzen 'ver
weg' gelegen is, blijven ze rustig. In werkelijkheid zijn de boosdoeners
opnieuw... de banken.
Volgens de politiek is de reden waarom u inmiddels bijna 100 euro voor een
volle tank benzine betaalt de spanning in het Midden Oosten rond een
eventuele oorlog met Iran. Onzin, zegt David McWilliams, bekend geworden
vanwege zijn 'Punk Economics' videofilmpjes waarin hij op eenvoudige wijze
uitlegt hoe de financiële crisis in werkelijkheid in elkaar steekt. De échte reden voor de record
brandstofprijzen is de bijna 9 biljoen dollar die de overheden van Amerika, Europa en Japan in hun banken
hebben gestopt en waarmee onder andere de olieprijs kunstmatig de hoogte in wordt gedreven.
Dat de banken de vijand zijn van de gewone man behoeft inmiddels geen uitleg meer, zeker niet als u
bedenkt dat er in Europa nu al weer gesproken wordt over de oprichting nóg een kostbaar reddingsfonds,
speciaal voor de banken (3) - en dat terwijl met de bestaande EFSF / ESM reddingsfondsen eveneens
hoofdzakelijk de Europese banken overeind worden gehouden.
Centrale Banken veroorzaken hoge benzineprijs
'Wat is de werkelijke reden dat u aan de pomp zoveel moet betalen? De Centrale Banken, ' betoogt
McWilliams. 'Zij reageren op een megaschuldencrisis die het gevolg is van jarenlang roekeloos leengedrag
met steeds meer gratis geld en lagere rentetarieven. Op deze manier is er een soort 'superbank monster'
ontstaan dat gelooft dat je het schuldenprobleem oplost met nóg meer schuld. '
'Kijk naar de puinhoop in Griekenland. De Grieken leenden € 150 miljard om € 100 miljard schuld weg te
vagen. Dus blijven ze met méér schuld zitten. Het is dus geen wonder dat de Griekse rente niet daalt maar
stijgt. '
'Maar vergeet Griekenland. Bijna overal zijn de rentetarieven bijna 0. De Amerikaanse Federal Reserve heeft
gezegd dat dit zo zal blijven zolang nodig is. Voor de Centrale Banken van Japan, Groot Brittannië en de EU
geldt hetzelfde. In China is dit het 'jaar van de Draak', maar in de rest van de wereld is 2012 daarom het 'jaar
van de Centrale Bank'. Wat de Centrale Banken doen is een gebarsten luchtballon opnieuw proberen op te
blazen. Dit is zinloos en stelt de crash slechts enkele jaren uit. En als die instorting dan komt zal deze nog
groter en verwoestender zijn. '
Bijna $ 9 biljoen voor de banken
'In de laatste 3, 5 jaar hebben Groot Brittannië, de EU, Japan en de VS 8, 76 biljoen dollar in het
bankensysteem gepompt om de banken te redden. Dat is meer geld dan de kosten van de Tweede
Wereldoorlog, de Eerste Golfoorlog, de maanreizen, de tsunami in Japan en de totale ontwikkelingshulp
voor Afrika in de afgelopen 30 jaar bij elkaar! Er is dus een enorme hoeveelheid cash aan de banken
gegeven, en dat is op uw conto gezet. ´
´Het is duidelijk dat door al dat geld, dat ´op zoek´ is naar een nieuwe bestemming, de prijzen van goederen
zijn gaan stijgen. Waarom zou iemand in de financiële wereld blijven zitten op iets dat iedere dag wordt
bijgedrukt, terwijl je er ook iets mee kunt kopen dat aan het opraken is, zoals olie. De basisregel van vraag
en aanbod doet de prijs van olie exploderen, en ú voelt dat aan de pomp. '
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Grootste geldsmijterij en inflatie
'Hetzelfde gebeurt op de goudmarkt. Maar hier zit 'm de kneep: wat er in wordt gestopt moet er uiteindelijk
ook weer uitkomen. Al dat cash geld zal er uiteindelijk voor zorgen dat de prijzen van goederen gaan stijgen,
waardoor inflatie ontstaat. Dan zullen de Centrale Banken snel de rente moeten verhogen, misschien zelfs
wel veel forser dan wij nu kunnen vermoeden. Bedenk dat om de inflatie te beteugelen de rente in de VS
zo'n 30 jaar geleden tot 20% steeg. '
'Dus kan de grootste geldsmijterij in de geschiedenis worden gevolgd door een jaren '80 achtige rente
explosie die erger is dan we in een complete generatie hebben meegemaakt? Het antwoord zou heel goed
'ja' kunnen zijn. Over heel de wereld, maar vooral in China, beginnen de aandelenmarkten te wankelen. Zou
dat het signaal van de crash kunnen zijn? Of zou dit het einde van het begin van de almaar grotere
geldstroom uit de Centrale Banken kunnen zijn?'
'Uiteindelijk zal de rente wel móeten stijgen. Dit zal een financiële klap veroorzaken die groter is dan we in
vele, vele jaren hebben gezien. '
'Reddingsfonds naar € 1,5 biljoen'
De eurozone blijft keer op keer dezelfde fout maken die inmiddels onomkeerbaar lijkt te zijn geworden. Nu al
wordt er gesproken om het vorige week naar € 800 miljard vergrote reddingsfonds verder te verhogen naar €
1 biljoen, maar volgens diverse Duitse financiële analisten zal zelfs dat gigantische bedrag niet genoeg zijn
en zit er een verdere verhoging naar € 1,5 biljoen aan te komen - een bedrag dat zó hoog is dat geen
politicus of volksvertegenwoordiger dit nog kan overzien. (2)
'Puur bedrog en doortrapte zwendel'
Mark Grant, auteur van 'Out of The Box' en 'Onto Wall Street' en voormalig directielid bij vier Wall Street
investeringsbanken, neemt geen blad voor de mond als hij het over het Europese reddingsfonds heeft. 'Dit
fonds maakt zero, nada, nothing en nul verschil, al maken ze het $ 13 biljoen groot. Het is een
schuldbekentenis, een betalingsbelofte die niet wordt meegerekend in de officiële schuldencijfers. Het zal
Spanje, Portugal of Italië niet stoppen om nog meer geld te vragen. Het zal de besmetting niet kunnen
stoppen en zal geen enkel land tegen de ellende van een ander land kunnen beschermen. '
Als voorbeeld neemt Grant Italië, dat een officiële schuldenlast van 120, 1% heeft. Als daar alle Europese
schulden en bankgaranties bij worden opgeteld dan stijgt dit percentage naar een duizelingwekkende 200%
($ 3,794 biljoen) .
'Zelfs al zouden alle ministers van Financiën en parlementen de nieuwe verhoging goedkeuren, dan haalt
dat nog niets uit, ' betoogt Grant. 'De hele (publieke) discussie hierover is een voorwendsel, puur bedrog en
een list om beleggers opnieuw in staat te stellen de hele wereld te misleiden.. .. Wat anderen doen moeten
ze zelf weten, maar ik weiger deel uit te maken van deze doortrapte zwendel. ' (2)
Xander
(1) YouTube (Punk Economics Lesson 3) , (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Moshe Dayan en de Nazarener
Onlangs las ik een verbazingwekkende uitspraak van generaal Moshe Dayan, terwijl hij
op zijn sterfbed lag in 1981. Een Hebreeuws-talige krant in Jeruzalem meldde enkele
van zijn laatste woorden: "Mijn hele leven”, zei de stervende generaal, “lijkt het erop dat
iemand mij volgde, en die iemand was de Nazarener. "*
Blijkbaar was Jezus van Nazareth sterk betrokken in Dayan's gedachten gedurende zijn
leven. We weten dat er veel joodse mensen zoals hij zijn, die gehoord hebben over
Yeshua en nog steeds vragen over Hem hebben.
Daarom zal mijn volk op die dag mijn Naam erkennen; erkennen dat Ik het ben, Ik die zeg: “Hier ben Ik. ”
Jesaja 52:6
David Davis, www.carmel-assembly. org. il
[* Citaat van ‘Standing Fast in the Last Days’ door Elwood McQuaid, pag. 55]
Bron: Jerusalemnewsnet. wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Israël geeft diplomatie nog 3 maanden, daarna aanval op Iran
Duitsland besloot onlangs om Israël een zesde Dolphin onderzeeër te
leveren (2) . Israël heeft voortdurend minimaal één Dolphin met
(nucleaire) kruisraketten aan boord in de buurt van Iran
gestationeerd.
De Israëlische regering heeft besloten om de Verenigde Staten en de
internationale gemeenschap nog maximaal 3 maanden de tijd te
geven om Iran ertoe te bewegen zijn geheime nucleaire (wapen)
programma op te geven. Gebeurt dat niet, dan is wat Jeruzalem betreft uiterlijk eind juni de deadline
verlopen. Zes van de acht ministers in Netanyahu's veiligheidskabinet hebben er inmiddels mee ingestemd
om daarna Iran zo snel mogelijk aan te vallen.
Afgelopen donderdag stelde de Israëlische minister van Defensie Ehud Barak het tijdens een radio interview
heel duidelijk: Iran is vastbesloten om kernwapens te bouwen, maar aarzelt om de laatste stap hiertoe te
maken omdat het land bang is voor een militaire aanval van Amerika of van 'iemand anders', zoals Barak het
omzichtig uitdrukte. Het behoeft natuurlijk geen uitleg dat hij daarmee Israël bedoelde.
Te groot risico
Het doel van Baraks interview was een aantal in de media verspreide veronderstellingen over de (on)
wijsheid van een aanval op Iran te ontzenuwen. Amerikaanse officials suggereerden de afgelopen tijd dat de
Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei nog niet de opdracht heeft gegeven om een kernbom te bouwen en
dat een militaire aanval het Iraanse nucleaire programma met hooguit een jaar zou vertragen. Ook de
voormalige Mossad chef Meir Dagan verklaarde in de media dat een eventuele militaire aanval enkel aan de
VS moet worden overgelaten. Daarnaast zouden opiniepeilingen uitwijzen dat een meerderheid van de
Israëlische bevolking tegen militair ingrijpen zonder hulp van Amerika is.
In werkelijkheid vindt een ruime meerderheid van zowel Israëls bevolking, regering als de belangrijkste
inlichtingen- en militaire leiders het gevaar van een nucleair bewapend Iran groter dan de risico's die aan
een preventieve militaire aanval kleven. Barak benadrukte dan ook dat Israël niet de mogelijkheden heeft om
een Iraanse kernbom te stoppen zodra alle nucleaire installaties diep onder de grond zijn gebracht. Alleen
Amerika kan dan nog met geweld ingrijpen. Daar op vertrouwen is zeker onder president Obama een risico
dat de joodse staat niet durft te nemen.
Nog uiterlijk 3 maanden
Om deze reden is de deadline die Israël hanteert veel sneller verlopen dat die van het Witte Huis, waar
overigens achter de schermen met man en macht wordt gewerkt aan een diplomatieke oplossing. Iedereen
in Israël, inclusief de hele regering, hoopt van ganser harte dat diplomatie deze keer, na jaren vruchteloos
proberen, wél werkt en dat Iran het 'geheime' deel van zijn nucleaire programma opgeeft. Zo niet, dan is wat
Israël betreft binnen twee, uiterlijk drie maanden de grens definitief bereikt en kan de joodse staat, die al
geruime tijd wekelijks door Iran met verdwijning wordt bedreigd, niet langer wachten.
Nu slechts 2 van de 8 minister in Netanyahu's veiligheidskabinet nog tegen militair ingrijpen zijn heeft de
premier de stafchef van de Israëlische strijdkrachten, luitenant-generaal Benny Gantz, naar Washington
gestuurd. Zijn boodschap aan zijn Amerikaanse collega generaal Martin Dempsey was dat Israël erg blij zal
zijn als het Amerika alsnog lukt om op wat voor manier dan ook Iran over te halen om zijn nucleaire
programma te stoppen, maar dat als Iran eind juni nog steeds niet is begonnen met het ontmantelen van dit
programma, Israël geen andere keus heeft dan aan te vallen, met óf zonder Amerika.
Hele wereld tegen Israël, ook Amerika?
Onder Israëlische leiders en beleidsmakers groeit daarom het besef dat het land wat Iran betreft op korte
termijn wel eens een andere koers dan door Amerika wordt gewild zal moeten gaan varen. Of dit een breuk
in het aloude bondgenootschap tussen de VS en de joodse staat teweeg zal brengen zal dan moeten blijken.
Israël weet in ieder geval dat het bij een aanval de hele wereld tegenover zich zal krijgen; in de eerste plaats
natuurlijk de Arabische / islamitische landen, maar in hun ogen kan Israël sowieso nooit iets goed doen dus
hun mening is in Jeruzalem van nul en generlei waarde. Belangrijker is dat een oorlog met Iran de olieprijs
zal doen exploderen, waardoor de wankele Europese en Amerikaanse economieën in een ernstige recessie
terecht dreigen te komen. Dit zal met name in Europa olie op het vuur zijn voor het onder invloed van het
islamofascisme sterk toegenomen anti-Israël of 'anti-Zionistische' sentiment, ook wel het nieuwe
antisemitisme genoemd.
Xander - (1) War Sclerotic (DEBKA Weekly) , (2) Bild
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Augmented Reality, mastertroef van de Nieuwe Wereld Orde: misleiding op grote schaal
Het is een vreemde Star Wars-achtige ontwikkeling, maar wel een, waarin
ontwikkelaars al heel ver zijn: Toegevoegde Realiteit oftewel Augmented
Reality. Wie had ooit kunnen denken dat augmented reality realiteit zou
worden? Toch zijn we zeer dicht bij een wereld, waarin realiteit kan worden
toegevoegd. Dat komt de elite natuurlijk mooi uit. Want wanneer augmented
reality ingeburgerd is in deze wereld, raken mensen in de war, want wat is
immers werkelijkheid en wat is virtueel? Men zal dus niet opkijken van een
lijk meer of minder in de straten, omdat men simpelweg niet meer in staat zal zijn om virtualiteit van realiteit
te onderscheiden. Er is zijn nu al gadgets te koop met augmented reality voor de gewone man, vanaf 350
euro. Kunnen we er alvast aan gewend raken… Maar augmented reality zal DE grote doorslaggevende rol
spelen voor de mensheid in het eindtijdscenario, en is ontwikkeld in opdracht van de Nieuwe Wereld Orde
(de Illuminati) voor de grote misleider om op grote schaal te misleiden.
Wat is Augmented Reality?
Toegevoegde realiteit (TR) (Eng: Augmented Reality) is een vakgebied dat zich hoofdzakelijk bezighoudt
met het zo realistisch mogelijk toevoegen van computergemaakte beelden aan rechtstreekse, reële beelden.
In plaats van informatie af te beelden op klassieke en geïsoleerde beeldschermen, worden de data
geprojecteerd in het gezichtsveld van de gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display of
head-up display. Het maakt het verschil tussen de reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner.
Het is een systeem dat:
 reëel en virtueel combineert
 real-time interactief is
 in drie dimensies functioneert
Men claimt dat het onder meer leuk en handig voor ons is, maar alle kennis en alle onderzoek in de
wereld heeft altijd tot doel de elite te dienen. Wat zijn de mogelijkheden?
“Leuk en handig” voor… (wat aardig dat men in onze ‘behoeften’ wil voorzien!)
TR geeft ondersteuning bij complexe taken, bij assemblage, onderhoud, operaties etc.
TR kan bijkomende informatie in het gezichtsveld toevoegen (een monteur krijgt bijvoorbeeld labels in
beeld die onderdelen van een systeem beschrijven) .
TR visualiseert verborgen objecten (tijdens medisch onderzoek of operaties met een röntgenbeeld) ,
zodat de chirurg bijvoorbeeld de foetus in de baarmoeder ook echt ziet.
En verder kan augmented reality worden gebruikt in:
 Navigatietoestellen
 Auto’s (head-up displays die de bestuurder navigeren)
 Vliegtuigen (head-up displays in gevechtsvliegtuigen zijn de oudste TR-toepassingen, maar worden
steeds moderner)
 Simulatie, vlieg- en autosimulatie
 Entertainment en Onderwijs
 Virtuele objecten in musea en tentoonstellingen
 Pretpark attracties
 Computerspellen
Bij augmented reality worden fysieke objecten van informatie voorzien
In dit geval maak je gebruik van de werkelijkheid. Sterker nog, door middel van een digitale camera wordt de
werkelijkheid herkend en bestaat de mogelijkheid om op het beeldscherm informatie toe te voegen aan
deze werkelijkheid. Denk hierbij aan informatie, maar ook aan video’s. De mogelijkheden zijn bijna
onbeperkt met deze technologie…
Zo kun je informatie verkrijgen over bedrijven, restaurants, theaters, bus- en metrotijden, daar waar jij je op
dat moment bevindt. Richt een camera van je mobiel op een restaurant en je krijgt direct een aantal
recensies te zien, of de daghap. Het enige dat je nodig hebt is een mobiele telefoon met camera en
natuurlijk mobiel internet. Een ander voorbeeld: richt je camera op een bekende persoon, en ontvang de
herinnering dat je van die persoon nog geld krijgt (Bill Gates, 2008) . Zo zal het voor de politie erg nuttig zijn
om op locatie informatie te verkrijgen over (verdachte) personen, over u en ik. Een geheel andere
toepassing betreft de hulp bij de uitvoering van complexe taken. Denk hierbij aan de medische wereld
(ondersteuning bij operaties) en aan de autobranche (hulp bij uitvoering van technisch onderhoud) . Een
mooi voorbeeld hiervan is te zien op YouTube en is afkomstig van BMW. De monteur zet een speciale bril
op en krijgt op het scherm real-time instructies geprojecteerd, die hem precies vertellen wat hij moet doen.
Het lijkt allemaal zo handig en nuttig voor bedrijven en adverteerders...
Maar wat kan er allemaal door augmented reality aan de werkelijkheid toegevoegd worden?
Aliëns, een messias, enzovoorts. Ontwikkelaars ontwikkelen niet voor ONS, alle onderzoekskennis is
bestemd voor het voordeel van de elite, om hen te dienen en niet de normale man!
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Augmented reality, ontwikkeld voor Nieuwe Wereld Orde
De Illuminati hebben het nodig voor misleiding op grote schaal en voor de nieuwe wereldreligie!
Het BLUE BEAM Project van NASA
Het Blue Beam Project houdt in dat holografische beelden middels laserprojectie naar verschillende delen
van de wereld worden uitgezonden (door middel van driedimensionale optische hologrammen en geluiden) ,
in de vorm van een ruimteshow. Zo wordt de nieuwe wereldreligie aan de man gebracht, ‘god’ zal spreken in
alle talen. In de afgelopen 25 jaar hebben hier reeds onderzoeken voor plaatsgevonden, en heeft men dit al
zeer goed kunnen ontwikkelen.
De Russen bijvoorbeeld hebben geavanceerde computers ontwikkeld, die tevens werden geëxporteerd. De
computers bevatten gedetailleerde informatie betreffende fysio-psychologische gegevens, anatomische
gegevens en gegevens over de elektromechanische samenstelling van het menselijk lichaam. Tevens
bevatten ze informatie over de chemische en biologische eigenschappen van het menselijk brein.
De computers werden niet alleen gevoed met alle menselijke talen, maar ook met alle menselijke culturen en
de betekenis van de betreffende culturen. Zelfs dialecten zijn ingevoerd! Dit allemaal om te gebruiken en
misbruiken, om de weg te banen voor de nieuwe ‘messias’. Het is zelfs zo dat Russische onderzoekers en
ontwikkelaars er voor de Nieuwe Wereld Orde voor gezorgd hebben, dat zij zelfmoordmethoden en zelfs
zelfmoord tot stand kunnen brengen. Dit is mogelijk door via elektronische golflengten bij ieder willekeurig
individu (ongeacht uit welke samenleving, taal of cultuur) zelfmoordgedachten op te wekken, wanneer die
persoon niet voldoet aan de voorschriften van de Nieuwe Wereld Orde of deze tegenwerkt.
Ruimteshows – hoe gaan ze dat doen?
De Nieuwe Wereld Orde gaat dus werken middels ruimteshows, die vanuit de hele wereld te zien zullen zijn.
Waar komt die ruimteshow vandaan en hoe gaan ze dat doen? De ruimteshow zal plaatsvinden door
holografisch gesimuleerde beelden van het einde. Aan alle naties zullen scenes vertoond worden van waar
zij zo naar verlangen: de uitkomst van de profetieën die de tegenstander zal gaan simuleren. De
holografische beelden worden geprojecteerd door satellieten ongeveer 60 mijl boven de aarde. Zo nu en dan
komen er verhalen over vliegende schotels op het internet, of nieuws in de krant. Maar deze UFO’s kunnen
ook testen zijn, om de ruimteshow (holografische beelden) te testen. In de zeer nabije toekomst gaan er dus
bewust gebeurtenissen geënsceneerd worden, zodat aan de wereld de nieuwe ‘messias’ getoond kan
worden, de maitreya, zodat de nieuwe wereldreligie ingevoerd kan worden.
Beam me up Scotty! (maar niet tegen mijn wil…. !)
Aan de nietsvermoedende wereld zal net genoeg waarheid worden opgedrongen, zodat ze de leugen zullen
geloven. Zelfs de meest geleerde zal misleid worden! Het project heeft zelfs de mogelijkheid om hele
groepen mensen op te laten stijgen, zoals in de Opname, om deze groep mensen vervolgens ergens in een
niemandsland neer te planten. Apart is wel dat de Illuminatie een kaart hebben in hun ‘Illuminati Kaartspel’:
de Opname kaart. Is dat wel de echte Opname?
Eén wereldreligie: weerstand leidt tot het grootste verlies van mensenlevens in de geschiedenis
Er zullen zoveel groepen mensen zijn die aversie hebben tegen één wereldreligie, niet alleen christenen,
maar ook atheïsten, moslims, enzovoorts. Weerstand zal er zijn en dit zal resulteren in het grootste verlies
van mensenlevens ooit. Desondanks zullen de meeste mensen er voor vallen! Het Project zal doen
voorkomen, alsof oude profetieën vervuld worden, als ook een belangrijke gebeurtenis die zich zo’n 2000
jaar geleden afspeelde. De lucht is als het ware een filmscherm, de beelden worden laser-gegenereerd en
beelden zijn vanuit de vier hoeken van de aarde te bekijken, in elke taal, elk dialect. Het draait om het
religieuze aspect van de Nieuwe Wereld Orde en is bedrog op grote schaal.
Computers coördineren de satellieten, en software voor holografische beelden, die zijn gebaseerd op bijna
identieke signalen te combineren tot een beeld of hologram met diep perspectief. Dit zal worden toegepast
met akoestische ELF, VLF en LF golven om zodoende optische fenomenen te produceren.
Elk deel van de wereld ontvangt de beelden, ongeachte nationale en regionale religie. Geen enkel gebied
wordt uitgesloten. Men zal onder de indruk zijn van hun teruggekeerde messias. De levensechte
‘werkelijkheid’ zal tegemoetkomen aan verlangens van christenen, moslims, boeddhisten en Krishna
mensen. De onthullingen die bekend gemaakt gaan worden, passen in al die godsdiensten. De ‘messias’, de
antichrist dus, zal uitleggen dat de bijbelse geschriften verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd zijn
geweest. Dat oude religies verantwoordelijk zijn voor verdeeldheid van broeder tegen broeder, oorlogen van
natie tegen natie. En dat de oude religies aldus afgeschaft moeten worden, dat het tijd is voor een nieuwe
wereldreligie. Vrede zal het zijn, verzekert de vervalsing!
Deze gebeurtenis zal plaatsvinden wanneer er tumult is ontstaan door een wereldwijde catastrofe, en
wanneer er diepe wereldwijde politieke anarchie is. De Verenigde Naties hebben het plan om ‘Song of Joy’
van Beethoven te gebruiken als volkslied voor de invoering van de wereldreligie…Hypnose op grote
schaal, zegt deze kaart van het Illuminati Kaartspel
De onderkant van de Messias kaart zegt: “Speel deze kaart iedere keer, behalve tijdens een aanval. Verbind
deze aan elke Persoonlijkheid, die u controleert. Die persoon wordt begroet als de Messias wereldwijd. De
nieuwe Macht en het Weerstandsvermogen van de Messias worden beide vermeerderd met +4, plus 2 meer
voor elke Kerk, die u bestuurt op elk gegeven moment. Slechts één Messias tegelijk kan spelen. ”
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Door de ruimteshow kan hypnose op grote schaal plaatsvinden, door
elektromagnetische straling. Al in 1974 meldde onderzoeker G. F. Shapits, dat
gesproken woorden van een hypnotiseur omgezet kunnen worden door
elektromagnetische energie, direct in het onderbewuste deel van het menselijke
brein. Zonder gebruik van mechanische apparatuur voor het ontvangen van het
bericht, en zonder dat de persoon de kans heeft om de informatie bewust te
controleren. Gedrag kan en zal beschouwd worden, als gedrag uit eigen vrije wil.
Maar eigenlijk vindt er een soort channeling plaats. Reeds in 1983 (21 maart) werd in
de Sydney Morning krant geschreven over de Sovjets die de menselijke geest
kunnen binnenvallen. Dit heeft te maken met de supercomputer van de Sovjets. Ook
de VN, de handlangers van de Nieuwe Wereld Orde, hebben zulke computers en
zijn vergevorderd in hun ontwikkelingen. Het mega-mind-control-programma kan de
hele mensheid tot slaaf maken. Dat dit mega-mind-control-programma zeer
vergevorderd is, staat wel vast, gezien decennia geleden hier al over gepubliceerd werd.
Slaven
Het staat bijna te gebeuren dat deze techniek de mensheid tot slaven maakt, door telepathische
communicatie, waarbij elk individu ervan overtuigd is dat de eigen god tot hen spreekt. De stralen van
satellieten worden gevoed vanuit opgeslagen herinneringen in computers, betreffende alle gegevens van
iedere groep, natie, stam op aarde. En er vinden door de stralen diffuse kunstmatige gedachten plaats.
Basis van dit onderzoek is dat het menselijk brein vergelijkbaar is met een computerbrein; onderzoek en
ontwikkeling is reeds vanaf 1970 aan de gang.
Geüpload door BlackRoosterVideos op 3 nov 2011
Deze video geeft een goede indruk van de ontelbare mogelijkheden van Augmented Reality (AR) . Door
virtuele 3D beelden te mengen met werkelijke camerabeelden ontstaat een toegevoegde (interactieve)
realiteit.
Zie ook: Illuminati-kaartspel - Bron: Hijleeft. wordpress.com

David Icke en Alex Jones: waarom kinderen worden ontvoerd, misbruikt en geofferd
David Icke 6-3-2012 (Alex Jones Show) NL ondertiteld
Geüpload door destiny5d op 13 mrt 2012
David Icke en Alex Jones gaan dieper in op de rol van de kinderbescherming, interdimensionale demonen
en de verandering in het wereldwijde bewustzijn!
Geüpload door destiny5d op 20 okt 2011
Satanisme, seksueel misbruik van kinderen en kinderoffers is al duizenden jaren oud. Deze gruwelijkheden
vieren ook vandaag de dag hoogtij. Dit is zeer duister en er wordt niets aan gedaan! Ouders zijn wanhopig
over dit feit en er wordt al sinds de jaren ’80 onderzoek naar gedaan.
Zo ook in Nederland hebben wij zeer duistere mensen die zich bezighouden met kinderverkrachting en
ritueel slachten van baby’s en kinderen. Het zijn niet de genootschappen die je hier in het programma ziet,
maar het gaat veel en veel dieper, en het ligt meer voor de hand dan je denkt. Het gaat om tientallen
duizenden kinderen wereldwijd…
Breon en video’s: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

100% bewijs dat er iets mis is - Antarctica
Geüpload door gumanthon1 op 26 jun 2011
Hier zijn we op de Antarctica, de Zuidpool, een mysterieuze en afgesloten plaats… een gebied waar een
select groepje haar mysteriën heeft onthuld.
Zoals je kunt zien in de diagram, is de Zuidpool eind juni 24/7 in complete duisternis gehuld… Er komt dan
geen zon op.
Wat je nu ziet is een live Webcam van Neumayer Station op Antarctica. De afgelopen twee weken (juni
2011) is de zon opgekomen en ondergegaan voor tenminste 5 uur.
Hoe is dit mogelijk? Wel, normaal gesproken zou dit ook niet kunnen, tenzij de zon volledig uit positie is…
Wel, de aardas is verschoven, veel meer dan ons is of wordt verteld.
100% proof that something is wrong. ANTARCTIC Part 2
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Je hele leven bij het grofvuil
Oude computers of telefoons komen vaak terecht bij kennissen of op
Marktplaats. Of, nog erger: bij het grofvuil. Daarmee nemen de eigenaren
vaak een groot risico. Met de schat aan persoonsgegevens op de oude
hardware kunnen criminelen grote schade aanrichten.
Hier in Amsterdam-West zie ik regelmatig mensen struinen in de grote berg
grofvuil die wekelijks onder mijn raam ontstaat. Ze nemen de vreemdste
dingen mee, maar één ding is zeker: als er een oude computer tussen staat,
verdwijnt die gegarandeerd op de bagagedrager of in de bakfiets. Ik hoop
dan altijd maar dat de voormalige eigenaar de moeite heeft genomen de harde schijf op grondige wijze
onklaar te maken.
Identiteitsfraude
Wie die moeite niet neemt, loopt de kans dat zijn gevoelige persoonsgegevens in de handen van criminelen
eindigen. Die kunnen daarmee grote schade aanrichten, bijvoorbeeld door middel van identiteitsfraude.
Identiteitsfraude is een van de snelst groeiende vormen van internationaal voortwoekerende misdaad.
Wereldwijd maken criminelen jaarlijks miljarden euro’s buit door listig misbruik te maken van onze privédata.
Volgens het Amerikaanse Identity Theft Resource Center worden jaarlijks zo’n 15 á 20 miljoen Amerikanen
slachtoffer van ID-fraude. Met hun privégegevens worden vooral hypotheken, creditcards, bankrekeningen
en andere zaken losgepeuterd, waarmee snel veel geld kan worden verdiend. Alleen al in Amerika zorgt dat
voor enkele tientallen miljarden dollars schade. En dan hebben we het nog niet eens over vele uren, die
slachtoffers kwijt zijn aan het herstellen van al die ellende.
Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude
In Nederland lopen we als gebruikelijk een aantal jaren achter op Amerika. Er is inmiddels wel een Centraal
Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude ingesteld, maar daar zijn nog weinig harde cijfers voorhanden.
Volgens voormalig tactisch digitaal rechercheur Wilfred van Roij, die inmiddels is overgestapt naar het
commercieel onderzoeksbureau Com-Connect, neemt identiteitsfraude ook in Nederland snel toe. En daarbij
maken we het de criminelen vaak erg makkelijk.
Spookwinkelaars
Om dat aan te tonen, kocht Van Roij enkele tientallen oude computers op via online veilingsites als
Marktplaats. Vervolgens scande hij de harde schijven op nog aanwezige informatie. De oude computers
bleken een ware goudmijn voor elke rechtgeaarde ID-crimineel. Zoals de vele inloggegevens voor
webwinkels als Otto, Neckermann en Wehkamp. Als ‘spookwinkelaars’ hiermee gaan bestellen, kunnen
deze gegevens al snel tot tienduizenden euro’s schade leiden.
Van Roij trof echter ook pincodes, creditcardgegevens, bankrekeningnummers en kopieën van rijbewijzen en
paspoorten aan. Op de harde schijf van een Venloos advocatenkantoor vonden de onderzoekers volledige
dossiers over onder meer alimentatie- en strafzaken. Ook saillant: de mailwisseling waarin de minnares van
een gehuwde man dreigt op te stappen als deze zijn (zwangere) vrouw niet verlaat. Je kunt je voorstellen dat
deze informatie in de verkeerde handen grote schade kan veroorzaken!
Hoe maak ik mijn harde schijf écht leeg?
Sommige mensen dachten slim te zijn, en hadden hun harde schijf opnieuw geformatteerd. Dat helpt echter
niet! De informatie is met de juiste apparatuur nog steeds makkelijk uit te lezen. Wie zijn computer bij het
grofvuil zet, doet er dus goed aan eerst zijn harde schijf te verwijderen en deze grondig fysiek onklaar te
maken. Wie zijn computer door wil verkopen, kan op internet diverse programma’s downloaden, waarmee de
harddisk echt leeg wordt gemaakt, zoals de gratis software: KillDisk.
Wie zijn besturingssysteem op de schijf wil laten staan (bijvoorbeeld omdat de computer naar familie gaat) ,
kan zijn persoonlijke gegevens ook wissen met het eveneens gratis programma Eraser. Zorg in ieder geval
dat je leven niet bij het grofvuil terecht komt!
Arnoud Groot - Bron: Trosradar.nl

Vrouw sterft omdat moslimverpleger moet bidden
zaterdag 24 maart 2012 Door: Gerard Driehuis
Opschudding in Engeland. De 87-jarige Dorothy Griffiths werd verpleegd in een verpleeghuis, onder meer
vanwege verregaande Alzheimer. Toen zij uit bed viel holde de zaalzuster naar de leiding van de
verpleegafdeling, dat was die dag Abdul Bhutto, om hulp. Om de vrouw weer in bed te tillen, en ook om te
kijken wat er was. Ze kwam ongelegen. Bhutto had net zijn matje richting Mekka gerold en ging bidden. Hij
weigerde dat uit te stellen. Toen hij een kwartier later was uitgebeden was Dorothy naar haar Heer.
Bron: Daily Telegraph
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Hoe voorspelbaar zijn aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen?
Guido Jonkers © Maart 2011
X
Aardbevingen voorspelbaar
Jim Berkland is een geoloog die vele jaren werkte voor het Amerikaanse Geological Survey en in 1994 met
pensioen ging. Hij publiceerde meer als vijftig wetenschappelijke rapporten en is vaak te gast in populaire
nieuwsprogramma’s die daarbij van één van zijn belangrijkste vaardigheden gebruik willen maken:
‘aardbeving voorspellen’!
Het gebied dat de meeste aardbevingen genereert op Aard: de zg. Ring-ofFire, rondom de Stille Oceaan. Berkland claimt namelijk een methode te
hebben ontwikkeld om aardbevingen te voorspellen, door goed naar de
natuur te kijken. Hij stelt dat hij van overheidswege te horen heeft gekregen,
dat hij geen nieuwe voorspellingen meer dient doen.. ! Vooral, aldus
Berkland, om massa-paniek te voorkomen. En dat Berkland niet zomaar wat
kan, blijkt wel uit zijn statistieken: zijn voorspellingen blijken tot nu toe voor
80% accuraat geweest.
Eind deze maand verwacht hij een grote aardbeving in de VS.. ?
Jim kijkt bij zijn voorspellingen naar een aantal belangrijke zaken. Bijvoorbeeld de stand van de maan;
wanneer deze het dichtst bij de aarde staat, heeft dat een grotere invloed op de eb- en vloedbeweging op
aarde; de twee-maandelijkse stand van de zon en maan. Berkland kijkt ook naar opvallend vreemd gedrag
van dieren; dit zou te maken hebben met het magnetische veld van de aarde en de verstoringen die daar
optreden in het gebied waar de aardbevingen optreden, op de zg. breuklijnen.
Gepensioneerd geoloog Jim Berkland
Een van de voorbeelden die je bij dieren kunt waarnemen, is dat dieren de
mogelijkheid verliezen om te navigeren, wanneer het magnetisch veld wordt
gestoord. Op deze wijze komen zij, op wat vaak een ‘onverklaarbare manier’ wordt
genoemd, aan hun einde. En deze zaken zijn recentelijk al waargenomen in de VS.
Aardbevingsvoorspeller Jim Berkland waarschuwt tóch nu voor het ‘hoge risico’,
binnen het ‘seismische kader’, voor een poteniële zeer krachtige aardbeving ‘ergens’
in Noord-Amerika, tussen 19 en 26 Maart. Hij verwijst daarbij o. a. naar de enorme
vissterfte die plaatsvond bij King Harbor, nabij Redondo Beach. Dit zou als een
‘teken-aan-de-wand’ gezien worden gezien, voor een potentiële beving.
Kijk naar het onderstaande interview met Jim Berkland
Van de website van Jim Berkland’s forum komt deze officiële voorspelling:
Maart 19-26, 2011 Voorspellingen
Het uiterst duidelijke kader van Maart, geeft een 90% kans op het optreden van de volgende aardbevingen,
waarvan minstens een ervan, binnen de volgende criteria zal vallen:
(1) beving met kracht van 3. 5 – 7. 0 op de Richter-schaal, in een straal van 200 km van Mount Diablo
(2) beving met kracht van 3. 5 – 7. 0 op de Richter-schaal, in een straal van 200 km van Los Angeles.
(3) beving met kracht van 3. 5 – 7. 0 met het epicenter dat ligt in de staat Washington of Oregon.
(4) beving met kracht van 7. 0 +, een heftige beving, érgens in de wereld, zeer waarschijnlijk echter in de
‘Ring of Fire’, in de Stille Oceaan.
Om het e. e. a. in perspectief te zetten:
De aardbeving in ‘Loma Prieta’, in 1989 op 17 Oktober om 5:04 ‘s avonds, die ook wel bekend staat als de
‘World Series Beving’, omdat deze plaatsvond tijdens een rechtstreekse uitzending van de Superbowl, hét
grootste sportgebeuren jaarlijks in de VS, was een heftige beving, die het gebied in de San Francisco Bay
Area in Californié trof. Deze beving vond plaats op een aftakking van de beruchte breuk die door het Westen
van de VS loopt en die de ‘San Andreas’-breuk wordt genoemd, duurde 10-15 seconden en had een kracht
van 6, 9 op de Richterschaal. Bij deze beving kwamen 63 mensen om, in het Noorden van Californië,
verwondde 3757 mensen en zorgde ervoor dat 3-12. 000 mensen dakloos werden.
Voor wat betreft de exacte datum van 22/23 maart zat TerralO3 er toch echt naast, dat is duidelijk...
Website Jim Berkland
http://www.wanttoknow.nl/overige/jim-berkland-voorspelt-aardbevingen/
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Programma van de wereldbeheersers
Hun standpunt gaat ervan uit dat iedereen een dictator wil worden een
gedachte die haaks staat op de christelijke ideen dat men de naaste lief moet
hebben als zichzelf.
Men ziet de mens als een orde van roofdieren die in toom moeten worden
gehouden en vrijheid alleen maar als idee mag heersen, maar nooit
werkelijkheid mag worden.
In de laatste eeuwen heeft het goud en geld de macht overgenomen en het
geloof in God verdrongen.
De massa heeft geen verstand of flauw benul van politiek en moet worden beheerst en in toom gehouden
worden door geweld.
Terwijl de staatsmacht wankelt zal de macht van het geld groter worden en uit het voorbijgaande kwaad
moet een onwankelbare regering voortkomen, die de rechtsorde zal omvormen en de macht vrijwillig of met
geweld zal worden overgedragen.
De massa, volgens de elite, is barbaars en geneigt tot anarchie zodra men maar iets van vrijheid ontdekt. De
door alcohol en uitspattingen doordrenkte volkeren zijn versuft en vooral de jeugd streeft alleen maar naar
vermaak iets waartoe ze door de maatschappij worden verleid en daartoe dienen ook de vrouwen, voor het
vermaak in allerlei seks buiten het huwelijk. Iets dat de doelstellingen dient van de vrijmetselarij.
Met behulp van de slagzin; “vrijheid, gelijkheid en broederschap” brachten ze hele legioenen in hun rijen die
dit idee overnamen. Op de puinhopen van de bloed- en geslachtsadel hebben ze hun eigen adel opgericht,
die van het vernuft en het geld.
Het begrip vrijheid maakte hen mogelijk om de massa er van te overtuigen dat de regering alleen maar de
rentmeester is en zij de eigenaar van het land, dus van het volk en dat men deze bestuurders even
gemakkelijk kan omwisselen als een paar afgedragen handschoenen.
De afzetbaarheid van de volksvertegenwoordigers bracht hen in de macht van de orde en hun verkiezing
hangt van deze orde af omdat die orde het geld bezit.
Dit is een plan opgesteld in de jaren 1800 om dit alles te bereiken. Deels is men daar in geslaagd het
grootste deel moet nog komen als hun vorst de antichrist aan de macht is gekomen. Veel voorbereidend
werk is al gedaan.
De oorlogen tussen landen moesten eindigen en worden ongevormd tot economische oorlogen iets wat door
geen landsgrens worden tegengehouden, maar in alle heftigheid zal woeden.
Men heeft regeringsfunctionarissen uitgezocht die een slaafse gehoorzaamheid vertonen en hun pionnen
zijn in het schaakspel. Veel van deze lieden worden dan ook uitgenodigd om de geheime bijeenkomsten.
Men geeft cursussen aan dergelijke lieden en zonder hun toestemming kan niemand president worden.
In de hedendaagse staten heeft de pers een grote macht. De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar
de staten hebben geen kans gezien om deze macht ten nutte te maken voor zichzelf en dus is die in de
handen gevallen van de orde. Door de pers verwierven ze invloed, maar bleven zelf daarbij wel op de
achtergrond
Omdat de volkeren uit de historie geen praktisch nut trekken, maar zich laten zich leiden door een zuiver
theoretische kennis, die zij zich eigen hebben gemaakt, maar wat niet tot werkelijke resultaten zal leiden.
Theorieën als van Darwin, Marx en Nietze hebben bewezen dat het mogelijk is om het denken van de
mensheid om te vormen.
Nog maar een korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, zal gesloten zijn. En zodra de cirkel zich sluit,
zullen alle staten van Europa daarin vast zitten als in een bankschroef.
Vorsten zijn verdwenen en kunnen geen bescherming meer bieden, omdat ze zijn gescheiden van hun volk
en ze hebben iedere betekenis verloren en machteloos geworden.
De goddelijke genade viel van de hoofden der koningen af en toen de orde de volkeren het geloof in God
hadden ontnomen, werd de vorstelijke macht op straat gegooid, deze macht werd als het ware een publiek
eigendom, waarvan wij de orde zich meester maakten.
Onvermoeide kletsers hebben de zittingen van de volksvertegenwoordigingen in toernooien van redeaars
veranderd. Brutale journalisten en onbeschaamde schrijvers van smaadschriften vallen doorlopend de
regeringsambtenaren aan. Dit misbruik van macht zal tenslotte leiden tot de ineenstorting van de
grondwettelijke instellingen. Het is al zover dat regeringen zich niet meer aan de eigen wetten houden onder
de kreet “gedogen. ”
De volkeren moeten door schulden veel vaster aan een harde arbeid worden geketend dan vroeger door
slavernij en lijfeigenschap. Alle zogenaamde rechten van het volk leven slechts in het rijk van de fantasie; in
de praktijk worden zij nooit verwerkelijkt. Er is geen bestuur meer als de natuurlijke beschermer en de
voedster van het volk waarvan de belangen onafscheidelijk zijn verbonden zijn met de welvaart van het volk.
Zodra het ogenblik van de kroning van de wereldvorst (antichrist?) gekomen zal zijn, zal het alles wegvagen
wat hen nog in de weg staat.
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Bij de huidige stand der wetenschap, gelooft het volk blindelings in alles wat gedrukt staat en vertrouwt de
volk-misleiders, uit onwetendheid. Men haat de rijken en deze haat zal nog meer toenemen door de
economische crisis, waardoor het beursleven, de industrie en het bedrijf ten slotte lam gelegd wordt. Met
behulp van het goud, dat geheel in de handen van de wereldheersers is, zullen ze met alle verborgen
middelen een algemene economische crisis in het leven roepen iets waar ze nu al mee bezig zijn en hele
legers arbeiders in alle landen van Europa gelijktijdig op straat gooien. Deze massa’s zullen in opstand
komen en eindelijk proberen hen van hun eigendom te beroven. Degene die werkelijk achter dit geheel zitten
zal niets overkomen omdat het ogenblik van de aanval bekend zal zijn en maatregelen hebben getroffen om
zich te beschermen.
Iedere republiek doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen. Als eerste komen de dagen van razernij van de
met blindheid geslagen mens, die naar rechts en links waggelt. De tweede fase is die van de demagogie,
waaruit de anarchie ontstaat; deze leidt tot het despotisme en niet naar een wettig, door
verantwoordelijkheid gebonden despotisme, doch naar een despotisme, dat verborgen en onzichtbaar, maar
toch voelbaar is. Zoals nu in de Arabische staten. Het staat in het algemeen onder leiding van een geheime
organisatie, die des te gewetenlozer handelt als zij in het verborgen werkt met verschillende agenten, wier
veelvuldige wisseling niet alleen onschadelijk maken, maar bovendien ook nog voordelig is, omdat het de
organisatie ontheft tot de besteding van haar geldmiddelen ter beloning van langjarige diensten.
Om de volkeren geen tijd te laten tot nadenken en beschouwingen moeten hun gedachten zoveel als
mogelijk worden gericht op handel en bedrijf. Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn en
daarbij de gemeenschappelijke vijand niet opmerken.
Het maakt niet uit welke regeringsvorm men aan een maatschappij zal geven waarin de omkoopbaarheid
overal is doorgedrongen, en men slechts met handige streken en bedrieglijke middelen vermogens verwerft,
waarin de tuchteloosheid heerst, de moraal slechts wordt beschermd door bestraffing en strenge wetten, en
niet door vrijwillig aangenomen principes, waarin de gevoelens voor vaderland en godsdienst door wereldburgerlijke beschouwingen worden verstikt.
Alleen de Jezuïeten zouden hen deze punten kunnen evenaren, maar omdat zij een zichtbare organisatie
vormen lukt hen het niet, waar zij met de geheime organisatie op de achtergrond blijven. Wat betekent dat
overigens ten aanzien van de vorst voor de wereld? Of hij nu het hoofd van de Katholieken is of de vorst uit
het geslacht van Sion? Die vraag laat de Iluminatie echter niet onverschillig.
De wetenschap van de staathuishoudkunde, is door hun leiding uitgevonden, het toont sinds lang de macht
aan van het goud over de tronen. Om de vrije hand te hebben, moet het kapitaal de monopolie van handel
en industrie bezitten: dit wordt door een onzichtbare hand in alle lande van de wereld verwerkelijkt. Dit
voorrecht zal de industrielen een politieke macht geven, maar het volk onderdrukken. Maar om de vrijheid
volledig te ontbinden moet de samenleving afhankelijk worden gemaakt van speculatie als het fundament
van de handel en daarin is men volledig geslaagd.
Om zich van de openbare mening meester te maken, moest men deze eerst geheel en al in de war brengen,
terwijl men van alle kanten op de meest verschillende manieren onderling de tegenstrijdige beschouwingen
tot uitdrukking brengt, zodat men geen weg meer weet in het doolhof en ten slotte tot het inzicht komt, dat
het, het beste is, zeker in politieke kwesties er helemaal maar geen mening meer op na te houden. Dat is het
eerste geheim.
Het tweede geheim is, wat voor het succes van hun regering noodzakelijk is en bestaat daarin, om de
fouten, gewoonten, hartstochten en regels van de dagelijkse omgang zodanig te vermenigvuldigen, dat
niemand zich meer in de chaos thuis voelt en de mensen elkaar niet meer begrijpen. Deze politiek zal er ook
toe bijdragen dat alle partijen tweedracht kennen en alle krachten, die zich niet aan hen willen onderwerpen,
worden ontbonden; dat zal iedere persoonlijke wilskracht ontmoedigen.
Kijk naar de huidige parlementen en alles wat je ziet is tegenstrijdigheid om slechts alleen elkaar te
bestrijden niet of het goed of slecht is.
De adel is als politieke macht verdwenen, daarmee behoeven ze geen rekening meer mee te houden. Als
grondbezitter werd hen tot elke prijs de landerijen afgenomen. Via grondbelasting door deze zo te verhogen
en om zo het grondbezit met schulden te bezwaren. Dit heeft zich inmiddels al voltrokken
De zucht naar een alles verslindende luxe werd ontwikkelt. Daarvoor werden de arbeidslonen verhoogt
zonder dat dit de arbeiders enige voordeel bracht, omdat een gelijktijdige prijsstijging voor alle artikelen van
het dagelijkse gebruik meestegen met als aangegeven oorzaak de achteruitgang van landbouw en veeteelt.
Verder werden de grondslagen van de productie ondermijnt, terwijl de arbeiders ontvankelijk worden
gemaakt voor anarchie en alcohol gemaakt.
De luxe en welvaart heeft een hoogtepunt bereikt in deze generatie waarbij de schulden zo hoog zijn
opgelopen dat een bankroet onvermijdelijk is.
De vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en kunnen worden toegepast, zonder gevaar voor de welvaart der
volkeren, indien zij zou berusten op het geloof aan God en de naastenliefde van de mensen en indien zij
zich verre zouden houden van het denkbeeld over gelijkheid, welke in strijd is met de wetten der schepping,
waarin het principe van de ondergeschiktheid is vastgelegd. Door zulk een geloof beheerst, zou het volk
onder toezicht van de geestelijkheid vreedzaam en bescheiden aan de hand van zijn zielenherders verder

Nieuwsbrief 150 – 11 april 2012 – pag. 34

gaan en zich onderwerpen aan de door de Goddelijke voorzienigheid getroffen verdeling van de aardse
goederen. Om deze reden moeten deze orde onvoorwaardelijk het geloof verwoesten, het fundamentele
bewustzijn van God en de Heiligen Geest uit de ziel van de Christenen rukken en het geloof vervangen door
materiële overwegingen en behoeften.
In heel Europa en evenzoo in de andere werelddelen wordt nu de tweedracht en haat opgewekt, daaruit
ontstaan twee zaken. Enerzijds zal dit tot gevolg hebben, dat alle landen respect krijgen voor de
wereldheersers, daar ze nu heel goed weten, dat deze naar believen wanorde kunnen veroorzaken en ook
de orde weer kunnen herstellen. Zodoende zullen alle landen er aan kunnen wennen hen als een
noodzakelijk kwaad te beschouwen.
Zo heeft men ook de grote oorlogen veroorzaakt.
Bij iedere tegenstand tegen hen waren ze in staat om de oorlog te laten verklaren door de nabuurstaat van
een staat, die hen heeft durven tegenstreven; zou een nabuurstaten zich echter verstouten om zich tegen
hen te verenigen dan wordt er een algemene oorlog ontketend.
Met deze politiek houden ze zich nog steeds bezig evenals met het volgende, het systeem tot de
onderwerping van de regeringen in Europa is in één zin samen te vatten: door haar de macht te laten voelen
via aanslagen, – dat wil zeggen door terreur -, en als deze krachten zich tegen hen verheffen dan zullen ze
die door Amerikaans, Chinees of Japans geschut laten beantwoorden.
Verder wilde men in alle regeringen mensen die hen zouden gehoorzamen op hoge posities en voort moeten
komen uit ingewijde kringen.
Ze zullen verder omringd zijn door een zwerm vakmensen uit de bankwereld, door industriëlen en
kapitalisten, in het bijzonder echter door de superrijken omdat uiteindelijk alles door de cijfers beslist wordt.
Men moest rekening houden met het karakter van de volken, in wiens midden men zich bevindt en werkt.
Feitelijk hebben ze alle regeringen al verwoest al zijn er vele wettelijk nog aanwezig. Wanneer tegenwoordig
de een of andere staat, welke dan ook, tegen hen optreedt, dan gebeurt dit slechts op formele gronden, met
volle medeweten, en zelfs met volle instemming. Feitelijk zijn er voor hen geen hinderpalen meer. De
opperste regering bevindt zich in een buitenwettelijke positie, die men gevoeglijk met het machtige en
energieke woord “dictatuur” bestempelen kan.
Hen staan mannen te dienste van alle denkrichtingen en leerstellingen. Mannen, die de monarchie weer
willen invoeren, demagogen, socialisten, communisten en alle soorten van utopisten. Allen zijn ze voor het
wagentje gespannen. Ieder van hen ondermijnt vanuit zijn plaats de laatste puinhopen van de vroegere
macht en proberen de bestaande rechtsorde omver te werpen.
Ze hebben de jeugd wereldwijd versuft en bedorven, terwijl ze die opvoedde volgens principes en theorieën
die als vals bekend stonden, maar die wij hun opzettelijk op het hart hebben gedrukt via alle media,
schrijvers en leraren.
Als we tegenwerpen, dat men zich daar dan gewapenderhand tegen zou verzetten, als men voortijdig merkt
waar het om gaat. Voor dit geval zeggen ze dat ze een verschrikkelijk middel bezitten, waarvan zelfs de
dappersten sidderen. In alle hoofdsteden ondergrondse zijn de tunnels al gebouwd. Vandaar uit kunnen we
alle steden met hun instellingen en documenten in de lucht laten vliegen.
Men zal in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering verwarren en de gehele wereld door
onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die ze bij
ons veroorzaken door het inenten met bacillen, Ze zullen ons zo afmatten, dat men geen anderen uitweg
meer uit de ellende ziet dan zich volkomen aan hun geld en overheersing te onderwerpen.
De volksvertegenwoordiging zal de president kiezen, ondersteunen en verdedigen.
zij zullen aan dit instituut het recht ontnemen om wetten te maken of te veranderen. Dit recht zullen ze
verlenen aan de verantwoordelijke president zoals in Amerika gebeurd die een speelbal in hun handen zal
zijn…Bovendien heeft hij het recht overdragen gekregen om de staat van beleg te doen verklaren. Dit laatste
voorrecht is in het leven geroepen, omdat de president als hoofd van het leger het recht moet hebben de
nieuwe republikeinse grondwet, waarvan hij de
verantwoordelijke vertegenwoordiger is, te verdedigen.
Hij moet ook een smet in zijn verleden hebben zodat hij te sturen is.
De volkeren zijn een kudde schapen, de orde de wolven. En weet u wat er van de schapen wordt, als de
wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat hen de teruggave van al hun
geroofde vrijheden zal worden belooft, zodra alle vijanden van de vrede neergeveld zijn en de partijen tot
onmacht zullen zijn veroordeeld, wat niet het geval zal zijn.
Dat was de grondslag van de organisatie van de vrijmetselarij wiens plannen men in het geheel niet
vermoede. Ze nemen de mensen niettemin in de loges op, opdat zij hun broeders zand in de ogen kunnen
strooien.
Geen bericht zal zonder hun voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben ze thans al bereikt, alle
berichten uit de gehele wereld komen binnen bij een aantal persbureaus. Deze zijn geheel in hun bezit
overgegaan en slechts datgene bekend maken wat hun wordt voorgeschreven.
De tegenwoordige journalistiek is een soort vrijmetselarij. Alle leden van de pers zijn onder elkaar door het
beroepsgeheim met elkaar verbonden. Evenals bij de waarzeggers in de oudheid geeft geen van deze leden
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een geheim prijs, tenzij ze hiervoor de opdracht krijgen. Geen krantenschrijver zal het wagen het geheim te
verraden, want niemand wordt tot dit beroep toegelaten, wanneer hij in zijn verleden geen duister plekje
heeft. Dit zou dan direct aan de dag gebracht worden.
Om de volkeren niet tot rustig nadenken te laten komen, zullen ze door allerlei verstrooïng, spelen en
ontspanning hun hartstochten afleiden. Daarvoor houden ze alle mogelijke wedstrijden op het gebied van de
kunst en sport. De belangstelling voor deze dingen zal de volken definitief afleiden van de vraagstukken,
waarin de belangen tegenstrijdig zijn met die van de orde.
Om de al te onrustige mensen van de politieke vraagstukken af te leiden, zullen ze schijnbaar nieuwe
vraagstukken op de voorgrond stellen: als de economische vraagstukken, om hun woede op dit gebied te
laten uitrazen.
In de zogenaamde vooruitstrevende landen hebben ze waardeloze, smerige, afschuwwekkende literatuur
uitgegeven, waarmee ze de geesten beïnvloeden die in de richting van hun ideeën zullen leiden. Ideeën die
zij willen inbrengen.
Zodra men de wereldheerschappij verkregen zal hebben, zal geen ander geloof worden toegestaan dan aan
de ene god (satan) , met wiens lot men zich verbonden heeft, omdat zij het ingewijde en ‘geïllumineerde’
volk zijn en omdat door die god hun lot met dat van de gehele wereld samenhangt.
Hun filosofen bespreken alle gebreken van de Christelijken godsdienst. Maar nooit zal iemand hun
godsdienst belichten vanuit zijn ware gezichtspunten en aan een beoordeling onderwerpen omdat niemand
het ooit begrijpen zal, uitgezonderd zijzelf, maar die nooit dit geheim zullen verraden.
Bijna alle politie-autoriteiten, zowel van de staat als ook van de internationale politie, zullen leden van de
loges zijn, omdat hun diensten voor hen onontbeerlijk zijn, want de politie is in de gelegenheid niet slechts
alleen maatregelen tegen weerspannigen te nemen, maar ook om de handelingen van de orde te verbergen
en de voorwendsels die tot ontevredenheid leiden.
Aan de macht gekomen zullen allen ter dood worden gebracht die de komst van die regering met de wapens
in de hand begroeten. Iedere nieuwe oprichting van het een of andere geheime genootschap zal eveneens
met de dood worden gestraft.
Voordat zij echter aan de macht zijn gekomen. zullen ze in alle landen der wereld de vrijmetselaarsloges
oprichten en vermeerderen. Zij zullen in deze loges alleen mensen binen halen, die in het openbare leven
een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. Deze loges zijn het voortreffelijkste middel om de
inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.
Veel niet-ingewijden trede toe tot de loges louter uit nieuwsgierigheid, of in de hoop een voordeel te
verkrijgen, of om voor hun onvervulbare dromen om voor een publiek te kunnen spreken. Ze smachten naar
uiterlijk succes en bijval. Misschien, kunt u zich dit het geheel niet voorstellen, tot welk een belachelijke
graad van onnozelheid men zelfs de intelligentste mensen kan brengen, wanneer men hun ijdelheid streelt
en hoe gemakkelijk het aan de andere kant is om hen door de geringste tegenslag – slechts door het
uitblijven van bijval – te ontmoedigen en hen tot onderdanige gehoorzaamheid te brengen, zodra ze daarvan
maar weer een resultaat verwachten.
De dood is het onvermijdelijke einde van alle mensen. Daarom vinden ze dat het beter is om het einde te
verhaasten van hen, die zich tegen hun werk verzetten, daar zij de scheppers van dit werk zijn. In de
vrijmetselaarsloges vellen ze doodvonnissen op een manier, dat niemand buiten de loges ook maar de
geringste verdenking kan opvatten. Niet eens de slachtoffers zelf vernemen hun veroordeling. Zij allen
sterven, zodra het noodzakelijk is, schijnbaar een natuurlijken dood.
Wanneer het ogenblik gekomen is om het Pausdom definitief te vernietigen, zal de vinger van een
onzichtbare hand de volkeren op de Pauselijke stoel wijzen. Als de volkeren zich op de Paus storten, dan
zullen ze als de schijnbare beschermer optreden om bloedvergieten te verhinderen. Met deze
afleidingsmanoeuvre willen ze tot in het binnenste van het Vaticaan doordringen, vanwaar men niet eerder
zal wijken voordat ze die macht volledig vernietigd hebben. De koning van Israël zal de ware Paus van de
wereld worden en de patriarch van de internationale kerk zijn.
Die vorst zal door een onzichtbare wacht beschermd worden want nooit mag ook maar de gedachte
bovenkomen, dat hij niet in staat zou zijn iedere opstand neer te slaan of dat hij zich daarvoor zou moeten
verbergen. Wanneer als zo’n gedachte zou worden toegestaan, dan zouden wij daarmee het doodvonnis
voor onzen vorst – en zeker voor zijn dynastie – ondertekenen.
Het einddoel is dus de regering van de antichrist. Daartoe wordt alles in het werk gezet. Het bovenstaande
komt uit hun eigen geschriften en bevat hun programma wat reeds ver gevorderd is. Nu is dat al lang
geleden geschreven en zal hier en daar aanpassingen zijn ondergaan. De strijd is echter al in volle gang,
iets wat men zelf kan constateren wanneer men niet al te veel met de eigen levensstijl bezig is. Parlementen
zijn alleen nog maar praatsessies geworden alleen voor het eigen belang en niet voor het volk. Zonder
blikken of blozen laat het land omkomen in schulden. Tegen de wil van volken in worden de landen
uitgeleverd aan Europa en zeggen die trotse pauwen dat het voor goed ons is, terwijl ze niet eens weten
waar we eindigen.
Bron: http://www.wimjongman.nl/
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De bijzondere warmtegolf van maart 2012 in Ontario
De Canadese meteorologische dienst heeft wat informatie verstrekt over de ongelooflijke warmte-uithaal van
moeder natuur, die o. a. in Ontario plaats vond terwijl het nog steeds officieel winter (astronomische) was.
De oorzaak van de ongewone warmtegolf in maart moet toegeschreven worden aan een buitengewoon sterk
en stationair hogedrukgebied in het oosten van Noord-Amerika.
Hierna volgen enkele voorbeelden om de ongewoonheid van deze historische gebeurtenis aan te duiden.
Het was ongekende warmte qua intensiteit en duur. Het getroffen gebied betreft geheel Oost-Canada van
Manitoba naar Nova Scotia, en duurde liefst 10 opeenvolgende dagen.
Windsor registreerde over 10 dagen een reeks van 20 graden of meer. Kitchener had 8 dagen van meer dan
20 Celsius.
Er zijn ongeveer 250 warmterecords verpulverd in Ontario alleen al
(inclusief die van tijdens een voorloper van de warmte eerder in de maand) . Het was ongetwijfeld een
maandrecord voor. .. .. het meeste aantal records!
Veel lokale stations registreerden temperaturen die hun vorige hoogste temperaturen voor maart
ruimschoots overtroffen. Verschillende stations registreerden ook op achtereenvolgende dagen hun warmste
maartdag ooit: de nieuwe dag toch steeds weer warmer dan de vorige dag. Hieronder zijn enkele van de
nieuwe maartrecords voor de maximum temperatuur met de bijbehorende datum.
Toronto 26. 0 (22 maart 2012)
Windsor 28. 4 (21 maart 2012)
Londen 27, 5 (22 maart 2012)
Hamilton 26, 8 (22 maart 2012)
Ottawa 27, 4 (21 maart 2012)
Cambridge 28. 8 (21 maart 2012)
De datumrecords werden vaak verbrijzeld op dramatische wijze. Bijvoorbeeld,
Cambridge noteerde 28, 8 c op 21 maart en dat was bijna 17 graad Celsius warmer dan het vorige record
van 12. 2 c.
De warmte was zo extreem dat op sommige plaatsen nachtelijke minima werden geregistreerd die hoger
waren dan het record van de maximum temperatuur.
Dit was het geval in Fort Frances op 19 maart toen een laagste temperatuur van 15. 1 c werd gemeld. De
gebroken recordhoge temperatuur voor die datum was 10 graad Celsius.
Waarschijnlijk zal er nog een laatste hoofdstuk wordt toegevoegd aan dit weerverhaal. Veel plaatsen zullen
hun hoogste gemiddelde temperatuur voor maart overtreffen dit jaar vooral in Zuid-Ontario. Dit, ondanks dat
er één of twee koude tegenvallers die er nog zullen zijn vóór het einde van de maand.
Er worden echter ook een paar abnormaal warme verwacht.
Bron: Weather Office Canada
http://www.vwkweb.nl/cms/index. php?option=com_content&task=view&id=5051&Itemid=26

VS waarschuwt: Noord-Korea raketten gericht naar het Zuiden
Het Japanse leger maakt zich op voor de lancering van een NoordKoreaanse langeafstandsraket. Een hoge Amerikaanse functionaris heeft
echter gewaarschuwd dat de komende raketlancering van Noord-Korea voor
de eerste keer naar het zuiden gericht zal zijn, en de impact in een gebied
"ruwweg tussen Australië, Indonesië en de Filippijnen" zal plaatsvinden.
Bekijk video
Het projectiel moet desnoods kunnen worden neergeschoten, stelde defensieminister Naoki Tanaka vrijdag.
Noord-Korea kwam eerder terug op een belofte om geen raketten meer te lanceren. Het stalinistische land
wil tussen 12 en 16 april een raket gebruiken om een satelliet in een baan om de aarde te brengen.
In Zuid-Korea en de Verenigde Staten is woedend gereageerd op het lanceringsplan, dat wordt gezien als
een truc om een rakettest uit te voeren.
Bedoelingen
De Noord-Koreanen houden vol, louter vreedzame bedoelingen te hebben. Het land wil naar eigen zeggen
met de lancering de honderdste geboortedag vieren van vader des vaderlands Kim Il-sung.
Japan vreest dat het projectiel over het eiland Okinawa vliegt en bereidt zich voor om het neer te neerhalen
als het een gevaar voor de nationale veiligheid blijkt te zijn.
In 2009 nam de eilandstaat vergelijkbare maatregelen toen Noord-Korea een satelliet lanceerde. Japan
besloot toen het projectiel te laten gaan.
Bron: Nu.nl en Au. news. yahoo.com
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De beschaving van een land kan men afmeten aan de zorg voor de zwakken in de samenleving
‘Mijn moeder die in een bejaardentehuis verblijft, wil ik laten overplaatsen naar de
gevangenis. Ben ik gek of niet?’
Overgenomen van:Wat vindt Nederland ervan.nl
Onze gevangenen in Nederland krijgen per dag 3 maal eten op de cel en kunnen
hierbij gebruik maken van een keuzemenu. Elke dag mogen gevangenen
wandelen en sporten.
Mijn moeder zit op een kamertje zo groot als een cel. Zij krijgt 2x per dag een
kopje koffie, limonade is te duur. Drie maal per dag mag zij naar de eetzaal
sukkelen, en eten wat de pot die dag schaft. Dokter en medicatie zijn, uiteraard
tegen extra betaling beschikbaar.
Als het mooi weer, en als er genoeg personeel is, mag ze eenmaal per 14 dagen mee gaan wandelen in
haar rolstoel. Gelukkig zijn er nog vrijwilligers die zich inzetten voor het goede doel, anders zag het er nog
beroerder voor haar uit. Haar haren wassen moet ze door familie laten doen, of er flink voor bijbetalen.
Maximaal 1x per week even in een bad, en kleding moet ze zelf kopen. Hiervoor betaalt moeder meer dan
duizend euro per maand.
Onze gevangenen in Nederland krijgen per dag 3 maal eten op de cel en kunnen hierbij gebruik maken van
een keuzemenu. Elke dag mogen gevangenen wandelen en sporten.
Koffie of warm water is de hele dag beschikbaar. Ze hebben TV op de cel, en hoeven ook hiervoor niet te
betalen. De kleding die ze dragen is gratis en wordt keurig voor ze gewassen. Methadon en andere
medicatie worden gratis verstrekt. De dokter komt, indien nodig, gratis langs. Als de gevangenen daarnaast
nog kunnen of willen werken verdienen ze tot 250 euro per maand bij.
Er is in de gevangenis ruim voldoende personeel aanwezig. Soms is er meer personeel dan gevangenen. Zij
moeten immers streng bewaakt worden of ze gaan lopen! Mijn moeder kan niet meer lopen.
Op gebied van netheid kan ik in het gevang van de grond eten terwijl bij moeder de stof-vlokken al weken in
de hoekjes blijven liggen. Dit is geen verwijt aan het personeel. Je kunt geen groot gebouw proper houden
met slechts een paar mensen. Je kunt geen 47 hulp-behoevenden dag en nacht verzorgen met een paar
verpleegsters.
Wat hebben onze oudjes toch misdaan?
Een teleurgestelde Nederlander

Misser Obama met microfoon
Obama en Medvedev wisselden voor een gezamenlijke persconferentie
enkele vertrouwelijke woorden uit NOS
Toegevoegd: maandag 26 mrt 2012, 18:21
Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea heeft president Obama een misser
gemaakt met een openstaande microfoon. In een gesprek met de scheidend
Russische president Medvedev zei hij dat hij tot na de verkiezingen niet flexibel is en dat aankomend
president Poetin hem de ruimte moet geven.
Obama en Medvedev hadden beiden niet door dat de microfoons al waren aangezet voor een
persconferentie die ze na de ontmoeting zouden geven. De binnenkomende journalisten konden daardoor
het volgende gesprek horen:
Obama: “Al deze zaken, en het raketschild in het bijzonder, kunnen worden opgelost. Maar het is belangrijk
voor hem (Poetin) om me ruimte te geven. ”
Medvedev: “Ik begrijp je boodschap over ruimte. Ruimte voor jou?”
Obama: “Dit is mijn laatste verkiezing. Na mijn verkiezing heb ik meer flexibiliteit. ”
Medvedev: “Ik zal de informatie doorgeven aan Vladimir. ”
Geen doorbraak
Volgens het Witte Huis wilde Obama aan Medvedev duidelijk maken dat er vanwege de verkiezingen in
zowel Rusland als de VS dit jaar geen doorbraak te verwachten is op het gebied van het raketschild. Het
raketschild vormt al jaren een punt van discussie tussen Rusland en de VS.
Overigens is het niet de eerste keer dat een gesprek van Obama per ongeluk publiek werd door een
openstaande microfoon. In november was te horen dat de Franse president Sarkozy tegen Obama zei dat hij
de Israëlische premier Netanyahu niet kan uitstaan. Obama zei daarop: “Jij mag dan van hem kotsen, maar
ik, ik heb elke dag met hem te maken”.
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Citigroup zet Nederland uit kern eurozone vanwege slechtere economie
Ook houding linkse oppositiepartijen mede reden voor besluit
Ontnuchterende grafiek die alle overheidspropaganda dat de
invoering van de euro (1999 + 2002) zo goed voor ons zou zijn
geweest, compleet ontkracht.
We schreven al vaker dat uiteindelijk alle eurolanden in de
schuldenval van de PIIGS landen zullen worden meegesleurd. De
Amerikaanse megabank Citigroup is de eerste die nu ook de
noodklok over Nederland luidt. In een nieuw rapport schrijven de
analisten van de bank dat ons land inmiddels niet meer tot de kern
van de eurozone behoort omdat onze economie en financiële situatie in snel tempo verslechtert. Daarnaast
kwam Citigroup ook over de politieke situatie tot dit besluit; men denkt dat nu de huidige coalitie geen
meerderheid meer heeft en afhankelijk is van de steun van 'links', de noodzakelijke maatregelen om onze
economie en financiën weer op orde te krijgen zullen uitblijven.
We hebben als één van de zeer weinige eurolanden nog onze AAA rating, maar voor hoelang nog.
Nederland behoorde samen met Duitsland tot de twee enige overgebleven zekere landen in Europa. Vanaf
nu is dat in de ogen van Citigroup alleen nog maar Duitsland. 'Nederlands onaantastbare positie is
geschonden, ' concludeert Citigroup analist Jurgen Michels.
'Hoewel de Nederlandse overheidsschuld ver onder het gemiddelde van de eurozone blijft (66% van het
BNP in 2011, vergelijken met 88% voor de eurozone) en de centrum-rechtse regering van premier Rutte en
minister van Financiën Kees de Jager al lang voorstander is van strikte fiscale regels in de eurozone, lijkt
Nederland niet langer aan al onze andere voorwaarden te voldoen om tot de Kern te kunnen blijven
behoren. '
Begrotingstekort te hoog
Redenen: 'De slechte prestaties van de Nederlandse economie zullen het voor het land zeer moeilijk maken
om het begrotingstekort in 2012 onder 3% van het BNP te brengen. Als gevolg van de staatsschulden- en
bankencrisis in de eurozone is de financiële situatie van Nederland moeilijker geworden, waardoor er druk is
ontstaan op de zwaar in de schulden gestoken huishoudens van het land (bedoeld worden met name de
hoge hypotheken) , waardoor er een verdere huizenprijsdaling en verminderde binnenlandse vraag zal
ontstaan. '
'Om de fiscale doelstellingen voor 2012 / 2013 te bereiken zijn forse bezuinigingen nodig, maar de centrumrechtse minderheidsregering, die zelfs met de steun van de rechtse PVV geen meerderheid in het parlement
meer heeft, zal naar onze mening waarschijnlijk niet de noodzakelijke maatregelen nemen. Om de
Nederlandse handtekening onder het (EU) fiscale verdrag te krijgen heeft premier Rutte bovendien de steun
van de linkse oppositiepartijen nodig, die onder de huidige omstandigheden tegen aanvullende
bezuinigingen zijn. '
'Het gevolg is dat we denken dat het Nederlandse tekort dit jaar 4, 5% zal bedragen en volgend jaar 3, 4%,
boven het eurozone gemiddelde van resp. 3, 4% en 2, 6%. Daarnaast is de afhankelijkheid van de
Nederlandse banken van de geldvoorziening door het eurosysteem sinds midden 2011 verveelvoudigd,
samen met de banken in Italië, Frankrijk en Spanje (zie grafiek hieronder) . Alhoewel we niet denken dat
Nederland op korte termijn zijn AAA rating zal kwijtraken verwachten we dat (kredietbeoordelaar) S&P de
vooruitzichten op 'negatief' zal zetten en dat de rente over de (Nederlandse) staatsobligaties zal stijgen. ' (1)
U vraagt zich ook af waarom onze regering iedere keer zo snel met
nieuwe miljardengaranties voor de eurozone over de brug komt? Dit is
de reden: onze banken.
VNO wil snel maatregelen kabinet
VNO-NCW voorzitter Wientjes roept het huidige kabinet dan ook op
om snel te besluiten over bezuinigingen en hervormingen op de
woning- en arbeidsmarkt en de zorg, wil Nederland ook in de
toekomst zijn AAA rating behouden. Hij waarschuwde daarbij voor de
houding van de linkse oppositiepartijen zoals de PvdA, wat zoals
gezegd voor Citigroup nu al mede reden was om Nederland uit de euro-kernlanden te gooien.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NOS
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WHO waarschuwt voor antibiotica crisis; Onderzoek erkent werking colloïdaal zilver
Steeds meer antibiotica verliezen langzaam maar zeker hun werking, maar
er gloort hoop: reguliere wetenschappers beginnen eindelijk de werking van
colloïdaal zilverwater te erkennen.
Vorig jaar april waarschuwde de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)
voor het eerst openlijk voor de opkomst van superbacteriën die resistent zijn
tegen antibiotica. De directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan, voegt
daar deze maand een nog strengere waarschuwing aan toe: de wereld komt
volgens haar op dit moment in een antibiotica crisis terecht die een 'einde aan de moderne geneeskunde'
dreigt te maken. Er is echter ook goed nieuws: Portugese universitaire wetenschappers hebben na
onderzoek bevestigd dat het als alternatief medicijn beschouwde colloïdaal zilver (water) een genezende
werking heeft op bacterie- en schimmelinfecties zoals bijvoorbeeld candida.
WHO leider Chan sprak buitengewoon dreigende taal: binnenkort dreigen routine operaties onmogelijk te
worden en zouden kinderen kunnen sterven aan zoiets simpels als een geschaafde knie, omdat er steeds
meer bacteriën zijn die resistent zijn tegen alle bestaande antibiotica. Het behandelen van ziekten zoals
TBC, malaria, HIV/AIDS, maar ook gewone infecties die ontstaan door bijvoorbeeld een snijwond dreigt
hierdoor onmogelijk te worden.
Verkeerd gebruik antibiotica grootste oorzaak
Op een conferentie van infectieziekten experts in Kopenhagen zei Chan dat de wereld in een 'postantibiotica' tijdperk dreigt te komen waarin vervangende medicijnen duurder worden en het langer duurt om
hetzelfde effect te bereiken. Niet alleen in de Derde Wereld, maar ook in Europa zijn resistente bacteriën
aan een forse opmars bezig, met als gevolg dat het aantal mensen dat overlijdt door een infectie met deze
bacteriën in zeer korte tijd met 50% is gestegen.
De crisis is niet uit de lucht komen vallen maar is al tientallen jaren lang in ontwikkeling. Belangrijkste
oorzaken: het verkeerd, te vaak of te lang voorschrijven van antibiotica en het feit dat mensen hun kuur niet
afmaken. De farmaceutische industrie heeft ondertussen vrijwel stilgestaan bij het ontwikkelen van nieuwe
vormen van antibiotica, maar moet daar volgens Chan nu heel snel mee beginnen.
Wetenschappers bevestigen werking colloïdaal zilver
Alternatieve therapeuten schrijven al jaren dat er een natuurlijk antibioticum bestaat: colloïdaal zilver (water)
, oftewel zilverdeeltjes. De reguliere (medische) wetenschap heeft dit echter nooit kunnen of willen
bevestigen - tot vandaag. Wetenschappers aan de Portugese Minho universiteit hebben de werking van
zilverdeeltjes onderzocht en bevestigen nu de heilzame werking ervan. De studie werd onlangs gepubliceerd
in het gezaghebbende Britse vaktijdschrift Letters in Applied Microbiology.
Professor Mariana Henriques en haar collega's onderzochten de werking van zilver (nano) deeltjes op
spruw, mondslijmvliesontstekingen en andere door schimmels veroorzaakte mondinfecties. Ze kwamen tot
de conclusie dat de zilveroplossing in alle gevallen werkt, ook als de grootte van de zilverdeeltjes
aanmerkelijk werd verminderd.
'Met het oog op het optreden van candida infecties, die vaak tegen conventionele antimycotische (antischimmel) therapie resistent zijn, moet vaker naar alternatieve methoden worden gezocht, ' aldus professor
Henriques. 'Zilver nanodeeltjes zouden een nieuwe strategie voor de bestrijding van deze infecties kunnen
betekenen. Omdat de nanodeeltjes in het vloeibare medium relatief stabiel zijn, is het mogelijk dat daar in de
toekomst mondwater uit ontwikkeld zou kunnen worden. '
Zilver al honderden jaren gebruikt al medicijn
Natuurgeneeskundigen zullen niet van de resultaten van dit onderzoek opkijken, aangezien duizenden van
hen al jaren ionische en colloïdale zilveroplossingen voorschrijven bij het bestrijden van ziekten en infecties,
en ook toepassen op open wonden om infecties te voorkomen en de genezing te bevorderen. Zilver werd
zelfs al honderden jaren gebruikt voor medicinale doeleinden - totdat de machtige Amerikaanse Food and
Drug Administration (FDA) , -een stroman voor het reguliere farmaceutische industriële complex- het in de
jaren 40 van de lijst van officieel erkende medicijnen schrapte.
In het jaar 2000 ontdekten wetenschappers in China en Korea dat zilver ook werkt bij de bestrijding van de
Escherichia coli (E. coli) en stafylokokken bacterie. Onderzoek wees uit dat zilver het cytoplasma membraan
van de celwand van deze bacteriën uit balans brengt en voorkomt dat de bacteriën zich vermeerderen.
Kortom: zilver stelt dodelijke bacteriën buiten gevecht en voorkomt dat infecties zich uitbreiden.
'Colloïdaal zilver heeft als natuurlijk antibioticum een lange geschiedenis in de medicijnkunde, ' schrijft Walter
Last in zijn boek The Natural Way to Heal: 65 Ways to Create Superior Health. 'Het werkt zeer effectief
tegen bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en kankermicroben, terwijl over ernstige bijwerkingen na
overdosering niets bekend is. '
Xander - (1) Telegraph, (2) KOPP
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Nieuwe DNA Vaccins – De 1% wil ook je DNA
Hou vast aan je DNA - de 1% wil dat ook!
door Scott Johnson
Ten eerste namen ze uw productie, daarna uw werk, daarna uw huis, en
daarna de hele economie... Vervolgens werden ze meer fysiek persoonlijk en
namen ze het voedsel dat je lichaam ingaat, en manipuleerden het genetisch, dus namen ze ook uw
gezondheid. Ze gaan ook achter al het land aan, de bronnen, de grondstoffen en uw arbeid (een verborgen
onderdeel van de VN Agenda 21, die zij opstelden) .
Maar dat is niet genoeg…
Ze willen meer van wat van jou is en ze gaan nog dieper.
Ze willen uw DNA overnemen
Ze kunnen dit doen met de nieuwe DNA-vaccins. Ze injecteren genetisch gemanipuleerd en gepatenteerd
materiaal in mensen. Dat betekent niet alleen dat ze de hele code van het menselijk leven veranderen (voor
het eerst in hun hele bestaan, door hun synthetisch genetisch gemanipuleerde materiaal in het DNA van de
persoon op te leggen) . Maar na dit gedaan te hebben, kunnen ze commerciële patenten claimen op wat er
(door hun toedoen) in menselijke lichamen zit. Dit is precies wat Monsanto doet met de boeren, nadat het
hun biologische percelen heeft vervuild.
Ze zouden vervolgens aanspraak kunnen maken op ons bloed, organen, of wat dan ook maar, omdat DNA
hun gepatenteerde intellectuele eigendom in dit alles is geworden. En dat is nu net de bedoeling.
Vergeet niet, ze lieten niemand hier vanaf weten. Desalniettemin zijn deze vaccins verplicht voor kinderen en
studenten, en dit proberen ze nu ook door te voeren voor verpleegkundigen, als een vereiste voor hun job.
Vergeet niet, dit is zeer misleidende commerciële diefstal van iemands organische - perfecte – DNA! Dit is
gemandateerde diefstal.
Geüpload door traitorsbeware op 24 mrt 2012
Zie ook: AGENDA 21 – Verborgen Plan voor de Wereld
Bron en meer lezen: Foodfreedomgroup.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Al tienduizenden scholieren Brazilië dragen verplichte chip
Ook in de VS zijn scholen begonnen met het uitdelen van badges met daarin
RFID chips, waardoor leerlingen op ieder moment te traceren en te volgen
zijn.
Brazilië is als eerste land ter wereld begonnen met het verplicht stellen van
het dragen van RFID chips. 20. 000 studenten in de stad Vitoria da
Conquista zijn reeds 'gechipt'; tussen nu en 2013 moeten alle 43. 000
schoolkinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar een chip krijgen. Door de in de verplichte schooluniformen
verwerkte chips weten ouders -of anderen die hier belang bij hebben- voortaan of hun kind daadwerkelijk op
school is aangekomen en daar ook blijft.
Spijbelen is klaarblijkelijk een dermate groot probleem in Brazilië, dat de gemeente Vitoria da Conquista
besloot om tot een dergelijke drastische maatregel over te gaan. Kosten: $ 670. 000. Als een kind zijn school
binnengaat wordt er een automatisch bericht naar het mobieltje van de ouders gestuurd. Is een kind 20
minuten na aanvang van de lessen nog steeds niet op school gearriveerd, dan krijgen de ouders ook hiervan
bericht. In Brazilië wordt gebruikt gemaakt van dezelfde RFID chips die in de VS en andere landen worden
toegepast om verloren huisdieren terug te kunnen vinden. De gegevens van de chips komen ook bij de
schoolleiding terecht. Ouders van kinderen die 3 keer hebben gespijbeld worden om uitleg gevraagd. Als ze
dat niet doen dan worden de autoriteiten op de hoogte gesteld. De hoofdzakelijk in t-shirts verwerkte chips
zijn bestand tegen wassen en strijken en hebben een beveiliging die volgens gemeentesecretaris Coriolano
Moraes 'virtueel onbreekbaar' is. 'Ik geloof dat we hiermee een trend setten, want we hebben uit heel Brazilië
vragen gekregen voor informatie over hoe het systeem werkt, ' verklaarde hij.
Texas
In de Amerikaanse staat Texas zijn diverse schooldistricten al vorig jaar overgegaan tot het plaatsen van
vergelijkbare RFID chips in identiteitskaarten, badges en laptops van leerlingen en studenten. Deelname aan
dit project begon op op vrijwillige basis, maar enkele scholen zijn reeds begonnen met het verstrekken van
badges met RFID chips aan al hun studenten. (2)
Xander / (1) Yahoo News + (2) Barcoding Blog
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Voedsel als medicijnn
Het gegeven advies klinkt verstandig en goed, maar is het dat ook?
Heeft iemand het bewijs dat deze beweringen ondersteunt, met
betrekking tot het gebruik van voedsel als medicijn?
Voeding als medicijn…
Hoofdpijn? Eet vis! Speciaal voor de vrouwen.
Eet veel vis – visolie helpt bij het voorkomen van hoofdpijn.
Dat doet ook gember, die ontstekingen en pijn vermindert.
Hooikoorts? Eet yoghurt!
Eet veel yoghurt voor het pollenseizoen.
Eet ook dagelijks biologische honing.
Om een beroerte te voorkomen, drink thee!
Regelmatig theedrinken voorkomt een beroerte. Eigenlijk onderdrukt thee de eetlust... Groene thee is goed
voor ons immuunsysteem!
Slapeloosheid? Honing!
Gebruik honing als een kalmerend middel.
Astma? Eet uien!
Het eten van uien helpt bij vernauwing van de luchtwegen.
Artritis? Eet eveneens vis!
Zalm, tonijn, makreel en sardientjes voorkomen in feite artritis. Vis bevat
omega olie, dat o. a. goed voor het immuunsysteem is.
Gevoelige maag? Bananen en gember!
Bananen doen een verstoorde maag tot rust komen.
Gember geneest (ochtend) misselijkheid.
Blaasontsteking? Drink cranberrysap!
Zure cranberrysap gaat schadelijke bacteriën tegen.
Botproblemen of broze botten? Eet Ananas!
Botbreuken en osteoporose kunnen worden voorkomen door het mangaan in ananas.
Geheugenproblemen? Oesters eten!
Oesters helpen bij het verbeteren van je mentale functioneren door het leveren van de broodnodige zink.
Verkoudheden? Eet knoflook!
We weten dat knoflook een geneeskundige werking heeft op veel meer gebieden.
Hoesten? Gebruik rode pepers!
Een stof, vergelijkbaar met die in hoestdrank gevonden wordt, is te vinden in hete
rode peper. Gebruik de rode (cayenne) peper met de nodige voorzichtigheid; het
kan je buik irriteren.
Borstkanker? Eet tarwe, zemelen en kool!
Helpt bij het stabiliseren van oestrogeen op een gezond niveau.
Longkanker? Eet donkergroene en oranje groenten!
Een goede remedie is bèta-caroteen, een vorm van vitamine A in donkergroene en
oranje groenten.
Zweren? Eet eveneens kool!
Kool bevat chemische stoffen die zowel gastrische en duodenale aandoeningen
helpen genezen.
Diarree? Eet appels en kaneel!
Rasp een appel met de schil, laat het bruin verkleuren, en eet het daarna om het te genezen. Bananen zijn
ook goed voor deze kwaal!
Verstopte slagaders? Eet avocado!
Enkelvoudig onverzadigd vet in avocado’s voorkomt verstopte slagaders.
Hoge bloeddruk? Eet selderij en olijfolie!
Van olijfolie is aangetoond dat het de bloeddruk verlaagt.
Selderij bevat een chemische stof die eveneens de druk verlaagt.
Bloedsuikerspiegel in onbalans? Eet broccoli en pinda's!
Het chroom in broccoli en pinda's helpt insuline en bloedsuiker reguleren.
KIWI: Klein maar krachtig. Dit is een goede bron van kalium, magnesium, vitamine
E en vezels. Het vitamine C gehalte is tweemaal dat van een sinaasappel.
APPEL: Een appel per dag houdt de dokter weg? Hoewel een appel een laag
vitamine C gehalte heeft, bevat het antioxidanten en flavonoïden, die de werking
van vitamine C verhoogt, en aldus het risico op darmkanker, hartaanvallen en
beroertes helpt verlagen.
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AARDBEI: Beschermend fruit. Aardbeien bevatten de hoogste hoeveelheid antioxidanten onder de
vruchten, en beschermen het lichaam tegen kanker, bloedvatverstoppingen en vrije radicalen.
SINAASAPPEL: Lekkerste geneesmiddel. Het nemen van 2-4 sinaasappels per dag kan helpen
verkoudheid buiten de deur te houden en te voorkomen, helpt bij het oplossen van nierstenen en vermindert
het risico op darmkanker.
WATERMELOEN: Koelste dorstlesser. Samengesteld uit 92% water, bevat het ook een gigantische dosis
glutathion, dat ons immuunsysteem helpt versterken. Het is ook een belangrijke bron van lycopeen - de
kanker bestrijdende oxidant. Andere voedingsstoffen die gevonden wordt in watermeloen zijn vitamine C en
kalium.
GUAVA & PAPAYA: Top prijzen voor vitamine C. Ze zijn de duidelijke
winnaars voor hun hoge vitamine C gehalte. Guava is ook rijk aan vezels, die
helpen constipatie te voorkomen. Papaya is rijk aan caroteen, dat goed voor
je ogen is.
TOMATEN: Zeer goed als een preventieve maatregel voor mannen; houdt
de prostaatproblemen van je lichaam weg… GOED als medicijn.
Informatief? Verspreid de informatie!
Bron: Network. nature.com
Comments
Oervoeding uit de steentijd kan, vertaald naar de 21ste eeuw, een belangrijke bijdrage leveren aan
gezond ouder worden.
Het menselijk DNA is in zekere zin afgestemd op het voedsel dat in de oudheid beschikbaar was. Dat
bestond toen uit meer eiwitten en omega-3 vetzuren en minder koolhydraten en linolzuur.
Dat stelt onderzoeker Remko Kuipers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in een
onderzoek waarop hij 26 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.
Kuipers onderzocht waar onze voorouders leefden, maakte een reconstructie van hun voeding en
onderzocht de voeding van traditioneel levende Oost-Afrikaanse volkeren in de huidige tijd.
Daaruit blijkt volgens hem dat typisch westerse ziektes zoals hart- en vaatziektes en depressies verband
houden met een tekort aan vetzuren, bouwstoffen die in de oudheid volop aanwezig waren in het voedsel.
Pijlsnel
”Ons voedselpatroon is in 10.000 jaar pijlsnel veranderd. Maar onze genen niet, die zijn nog gebaseerd op
de jager/verzamelaar in de steentijd”, zegt Kuipers. ”Evolutionair is dat niet verantwoord. Het leidt ertoe dat
steeds meer mensen sneller ziek worden.” Kuipers concludeert verder dat de oervoeding veel minder
linolzuur bevatte dan tegenwoordig. Linolzuur zou volgende de heersende opvattingen een beschermende
werking hebben op het ontstaan van hart- en vaatziektes. Volgens Kuipers klopt dat niet.
Hij stelt dat recente studies juist laten zien dat de aanbevolen vervanging van verzadigde vetzuren door
linolzuur in het Westen eerder tot een toename dan een afname van hart- en vaatziekten heeft geleid.
Snelle koolhydraten
Ook zogeheten snelle koolhydraten (suikers in frisdranken en snoep) als vervanging van verzadigd vet
verhogen juist de kans op hart- en vaatziekten, meent Kuipers. Deze bevindingen komen volgens hem
overeen met hoe onze oervoeding ooit was.
Volgens Kuipers is dé oplossing om koolhydraten uit het voedsel te bannen. ”We zijn doorgeslagen in het
gebruik van koolhydraten als rijst, brood, aardappelen en pasta. Ik zou dat allemaal willen weglaten en
vervangen door groente en fruit, eventueel aangevuld met vis en vlees. ”

Regelmatige bijeenkomsten in je eigen huis verboden in VS!
Waar meer dan 3 mensen vergaderen, moet je een boete betalen
In Orange County, Californië, is het verboden om regelmatige bijeenkomsten
in je eigen huis te houden...
Een regelmatige bijeenkomst van meer dan drie mensen op eigen terrein
houden wordt daar als illegaal beschouwd. Ja, het gaat inderdaad over privéeigendom.
Dit verhaal gaat over bijbelstudies die thuis worden gehouden. Een verbod hierop is een brutale schending
van de constitutionele rechten.
Het lijkt erop dat dit ook geldt voor boekenclubs, theatergroepen of elk ander type van regelmatige
bijeenkomsten, die 'vrije' mensen zouden willen houden in hun eigen huis...
Geüpload door godscare op 24 sep 2011
Bron: Earth-matters.nl
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'Dodelijke spiraal naar failliet EU alleen te stoppen met strenge hervormingen'
Te hoge schulden eurolanden bedragen € 5 biljoen euro - 'Regeringen moeten nu handelen om instorting te
voorkomen - Extra bezuinigingen versterken de crisis'
Extra bezuinigingen zullen volgens Stelter de dodelijke spiraal waarin de
eurozone zich bevindt alleen maar versterken, met een onvermijdelijke
instorting tot gevolg.
Volgens Daniel Stelter, financieel expert bij de Boston Consulting Group, zit
de eurozone gevangen in een dodelijke spiraal. Het probleem is niet zozeer
de hoge schulden, maar het uitblijven van economische groei. In een interview
met het Manager Magazine legt hij uit dat Europa tot nu toe enkel tijd heeft
gekocht en alleen maar harder op weg is naar een alomvattend bankroet. Oplossingen zijn er wel, maar daar
is politieke wil voor nodig: strenge hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt, het onderwijs en de
immigratie.
MM: Meneer Stelter, u heeft met uw team de schuldensituatie van Europa uitvoerig berekend. Op dit
moment lijken de obligatiemarkten zich wat te ontspannen. Zijn we eindelijk op weg uit de crisis?
Stelter: Nee, we hebben slechts tijd gekocht - door het liquiditeitsprogramma van de ECB, door het tweede
hulppakket voor Griekenland en door de schuldenkwijtschelding. Waar de regeringen deze tijd voor willen
gebruiken hebben ze echter tot nu toe niet gezegd. Feit is dat we steeds dieper in het schuldenmoeras
zinken, want de schulden stijgen in verhouding tot de economische prestaties alleen maar verder.
MM: Het Westen is dus eigenlijk failliet?
Stelter: Zover zou ik niet gaan, maar we zijn er wel naar op weg. Vooral de eurozone zit gevangen in een
dodelijke spiraal: de hoge schulden drukken de groei en bij stagnerende of zelfs krimpende economische
prestaties is het onmogelijk deze schulden te verminderen. De problemen worden juist groter in plaats van
kleiner.
MM: Het Westen bezuinigt zich steeds dieper de crisis in?
Stelter: Inderdaad. Op dit moment bevinden grote delen van de eurozone (waaronder Nederland) zich al in
een recessie. Als alle staten proberen te helpen door tegelijkertijd op hun begrotingen te korten, dan bestaat
het gevaar dat het uiteindelijk met hen allen slechter gaat.
MM: Mohamed El-Erian, hoofd van ('s wereld grootste) investeringsfonds Pimco, heeft onlangs ook voor een
onvermijdelijke schuldenkwijtschelding voor Portugal gewaarschuwd. Terecht?
Stelter: Ondubbelzinnig ja. Er wordt vaak over het hoofd gezien dat de problemen in Portugal eigenlijk veel
moeilijker op te lossen zijn als in Griekenland.
MM: Waarom?
Stelter: In Griekenland zijn enkel de staatsschulden zeer hoog, ook nu nog, na de schuldenkwijtschelding
door de private investeerders. Portugal heeft daarnaast ook hoge bedrijfs- en burgerschulden. Overigens is
dat in Spanje en Ierland en in mindere mate in Frankrijk eveneens het geval. De gezamenlijke schuldenlast
in verhouding tot het sociale product is in deze landen hoger dan in Griekenland en blijft maar stijgen.
Deze exorbitante schuldensituatie, wat in de historie nog niet eerder is voorgekomen, werkt sterk remmend
op de groei en laten zich nauwelijks op systematische manier verminderen. Dat is logisch, want een
onderneming of een burger die het in het verleden niet goed heeft gedaan kan niet zomaar een
schuldenkwijtschelding krijgen op kosten van degenen die wél solide hebben gehandeld en die (daarvoor)
dan hogere belastingen moeten betalen.
MM: Dat zou als extreem onrechtvaardig worden ervaren en zou vermoedelijk niet rechtsgeldig zijn.
Stelter: Klopt. Voor Manager Magazine hebben wij het Model van de Deskundigenraad...
MM:. .. die een delgingsfonds voor de eurolanden voorstelt, waarbij alle schulden boven de 60% van het
BNP worden gesocialiseerd en de landen zich verplichten tot afbetaling binnen een bepaalde periode...
Stelter:. .. concreet doorberekend en ook nog duidelijk uitgebreid. Het resultaat is dat de te grote schulden
van de staten, dus alles wat boven de 60% van het BNP uitkomt, voor de 17 eurolanden gezamenlijk rond
de € 3, 5 biljoen euro bedragen.
MM: Dat is veel geld. Maar u denkt dat dit op een geordende manier is te verminderen.
Stelter: Dat laten wij in ons model zien. Dat is het fascinerende: het zou lukken, men moet het enkel
uitvoeren. Het kan natuurlijk niet enkel bij het verminderen van de staatsschulden blijven - ook de private
schulden moeten gemeenschappelijk worden verminderd. Wij gaan ervan uit dat de schulden van de private
sector, zodra deze boven de 90% van het BNP liggen, niet meer op een geordende manier kunnen worden
afgebouwd zonder de economische ontwikkeling sterk te belasten. Vooral Spanje en Ierland liggen ver
boven dit niveau. Deze private schulden komen vroeg of later bij de staat terecht, namelijk wanneer de
faillissementen op de banken doorwerken en de staat deze uit nood moet ondersteunen.
MM: In het actuele Manager Magazin rekent u voor dat de omvang van deze te hoge private schulden nog
eens € 1,5 biljoen euro bedraagt. Gezamenlijk moet er dus € 5 biljoen (5000 miljard euro) op geordende
manier worden verminderd.
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Stelter: Ik weet dat dat riskant hoog klinkt. Maar dat laat vooral zien hoe riskant hoog de schulden na
tientallen jaren excessen zijn geworden.
MM: Wij hebben ook juridisch advies ingewonnen bij de gerenommeerde Berlijnse grondwetrechter Markus
Heintzen. Hij zegt dat wat jullie bedacht hebben zonder een verdragsverandering niet mogelijk is.
Stelter: Dat klopt, maar dat geldt voor iedere denkbare fatsoenlijke oplossing. De huidige financiering van
het Reddingsfonds en de Target-2 vorderingen van de Centrale Bank stoten nu al absoluut tegen de
grenzen van wat rechtmatig toegelaten is aan. De regeringen moeten er alles aan doen om de basis te
leggen voor een geordende schuldenvermindering en daarbij ook eerlijk tegen de bevolking zijn. Het zal in
ieder geval aanzienlijk veel gaan kosten, of door een schuldenafbouwplan zoals door ons wordt voorgesteld,
of door staatsbankroeten en inflatie, wat met zekerheid het einde van de eurozone zou zijn. De regeringen
hebben geen tijd te verliezen en moeten nu handelen om zo'n instorting te voorkomen.
MM: Een geordende schuldenafbouw lost echter niet het basisprobleem op: de gebrekkige
concurrentiekracht van veel economieën.
Stelter: Natuurlijk niet. Maar juist daardoor worden structurele hervormingen en investeringsprogramma's
mogelijk die dit concurrentieprobleem te lijf gaan. Vandaag bevinden veel Europese economieën zich in een
dodelijke spiraal van stijgende schulden en een krimpende economie, wat de regeringen verergeren door te
bezuinigingen. Het zou beter zijn de dringend nodige hervormingen, vooral op de arbeidsmarkt, de
immigratie en het onderwijs, door te zetten om daarmee de groei te versterken. Dat zouden wij als Duitsers
(en Nederlanders) in ruil voor onze solidariteit moeten eisen, in plaats van het procyclische bezuinigen dat
de crisis versterkt en ons in Europa niet geliefd maakt. (1)
Xander / (1) Manager Magazin

WikiLeaks (8) : Iran had al in 2009 kernbom; Netanyahu wantrouwt Obama als Arafat
Premier Netanyahu zou president Obama voor geen meter vertrouwen.
Uit een nieuwe serie 'gelekte' emails (WikiLeaks) afkomstig van het
Amerikaanse Stratfor zou blijken dat Israël al in 2009 op de hoogte was
van het bestaan van minstens 2 Iraanse kernbommen, die op raketten
zouden klaarstaan voor lancering. Daarnaast zou de Israëlische premier
Netanyahu in vertrouwelijke contacten hebben laten blijken president
Barack Obama net zo veel te vertrouwen als wijlen de Palestijnse
aartsterrorist en massamoordenaar Yasser Arafat.
De nieuwste WikiLeaks zouden laten zien dat Netanyahu van 2007 tot
en met 2010 mogelijk een inlichtingenbron van de vice president van Stratfor, Fred Burton, is geweest.
Burton is tevens het voormalige vice hoofd van de contraterrorisme divisie voor diplomatieke veiligheid van
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Volgens een gelekte email van Burton zou Netanyahu in december 2009 hebben onthuld dat 'Iran twee
kernbommen op raketten heeft die klaarstaan om gelanceerd te worden'. Tevens schreef Burton dat Obama
er alles aan doet om Israëls volgende stappen te blokkeren. Naar zijn mening zal 'Israël het alleen gaan
doen. Israëlische onderzeeërs bevinden zich voor de Iraanse kust... Mijn bron is BB (Netanyahu) . '
Obama, Arafat
Uit een andere email blijkt hoe moeizaam de relatie tussen Netanyahu en de Amerikaanse president is. 'Ik
weet uit betrouwbare bron dat BB Obama ongeveer net zoveel vertrouwt als dat hij Arafat of Waddi Haddad
(het hoofd van het Volks Front voor de Bevrijding van Palestina in de jaren '70) vertrouwde. '
De nieuwe WikiLeaks emails onthullen dat Netanyahu Burton op de hoogte hield van belangrijke politiekeen veiligheidsontwikkelingen. Ook bedankt Netanyahu hem voor zijn steun voor Israël. Op de vraag wanneer
er een Israëlische aanval op Iran komt, antwoordt Burton: 'Dat heb ik hem nooit gevraagd. Hij denkt dat ik
van de CIA ben, en misschien is dat wel zo. '
'Geen waarschuwing bij aanval'
In een andere emailwisseling schrijft Burton: '... als zij (Israël) hun HUMINT (human intelligence: menselijke
inlichtingenbronnen) kwijtraken, zullen ze tot actie overgaan. Voor zover ik begrijp hebben delen van hun
verstoringsstrategie tot nu toe gewerkt. Als de deadline nadert weet BB wat hij moet doen. We zullen geen
enkele waarschuwing krijgen. '
Al in 2009 werd er gediscussieerd over eventuele negatieve gevolgen voor de Joodse gemeenschap in de
Verenigde Staten als Israël Iran zou aanvallen. Overigens is niet één van de gelekte emails direct afkomstig
van Netanyahu zelf, dus alle informatie is uit tweede hand.
Xander - (1) DEBKA
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Een tipje van de “indianensluier” gelicht
Virologen, epidemiologen, farmacologen, psychologen, neurologen, oncologen, gynaecologen, en een hele
rits collegae-”logen”, verwijten ons keer op keer dat “wij” pertinente onwaarheden en complottheorieën
verkondigen over bijvoorbeeld :
 het nut en de veiligheid van vaccins
 de verslavende werking van chemische toevoegingen in ons voedsel
 de desastreuze gevolgen van psychofarmaca
Wij, burgers met gezond verstand, behouden ons het recht voor om met de nationale en internationale
wetten op de vrije meningsuiting in de hand, de mensen te informeren over de misleidende en sussende
informatie van overheidswege. Laten we de zaken nu eens omdraaien en simpel aantonen dat dit ook wel
eens vanuit een andere hoek bezien kan worden. Laten we hierbij dan vooral ook appelleren aan de, nog
steeds intact maar af en toe geprikkeld moeten wordende, intelligente kritische vermogens van een ieder.
Hieronder enkele voorbeelden van door de gezondheidsinstanties verspreide “indianenverhalen”.
Indianenverhaal n° 1
Roel Coutinho (RIVM) : « Er zijn geen noemenswaardige bijwerkingen te melden nà vaccinatie met het
HPV-vaccin (baarmoederhalskanker) »
Marina Conyn (RIVM) : « Wij weten dat dit vaccin volkomen veilig is »
→ http://www.lareb.nl/getmedia/5da0de3f-e5d6-40ee-a921-c5549ceb87f8/Rapportage-RVP-1e-halfjaar2011. pdf
→ http://sanevax. org/vaers-hpv-vaccine-adverse-injury-reports-through-february-13-2012/
Indianenverhaal n° 2
Roel Coutinho (RIVM) : “er zijn 80 miljoen Prevenar-vaccins gegeven en er is geen 1 ernstige bijwerking
gemeld”
→ VAERS rapporten 2010-2011 over bijwerkingen Prevnar 13 (USA) : 3977
http://www.medalerts. org/vaersdb/findfield.
php?TABLE=ON&GROUP1=AGE&EVENTS=ON&PERPAGE=100&VAX%5b%5d=PNC13
Indianenverhaal n° 3
Luc Bonneux (epidemioloog) : « Het beste wat je van homeopathie kunt zeggen is dat het niets doet: het
heeft dus ook geen bijwerkingen. »
→ http://www.happynews.nl/2012/03/09/zwitserse-overheid-erkent-in-een-baanbrekend-rapport-de-werkingvan-homeopathie/
Indianenverhaal n° 4
Luc Bonneux (epidemioloog) : « Dossier GSM-straling straal te negeren »
→ http://www.stopumts.nl/doc. php/Verhalen/
Indianenverhaal n° 5
Ab Osterhaus (Erasmus MC Rotterdam) : « Het goede nieuws is dat het verband tussen de inenting
(Pandemrix) en de slaapziekte narcolepsie bij kinderen niet buiten de Scandinavische landen is
gevonden…. »
→ http://www.lefigaro. fr/sante/2011/02/01/01004-20110201ARTFIG00731-un-vaccin-anti-h1n1-peut-etre-liea-des-cas-de-narcolepsie. php
→ http://www.euroclinix. net/health-news/influenza/swine-flu-vaccine-tested-sleep-disorder-fears-212. html
→ In 1928 werd in Nederland de verplichte [pokken]vaccinatie stopgezet vanwege de alarmerende
frequentie van ‘slaapziekte’ die dit veroorzaakte : http://www.vaclib. org/books/archive2/polio/smallpox. pdf
Indianenverhaal n° 6
Ab Osterhaus (Erasmus MC Rotterdam) : Mutatie vogelgriepvirus « dit is zo’n ingewikkeld onderzoek, je
moet echt een hoog opgeleide en heel goede viroloog zijn om dit te kunnen. Dat kan een verdwaalde
wetenschapper echt niet nadoen in zijn garage »
Ron Fouchier (Erasmus MC Rotterdam) : « Wat de onderzoekers perplex deed staan, was hoe
gemakkelijk het was. Een paar mutaties waren al voldoende om het virus luchtverplaatsend te maken »
→ http://www.nytimes.com/2011/12/27/science/debate-persists-on-deadly-flu-made-airborne.
html?pagewanted=1&_r=2&hpw
Indianenverhaal n° 7
Voedingscentrum Ndl. : « wij steken onze handen in het vuur voor de veiligheid van de kunstmatige
zoetstof Aspartaam »
→ http://aspartaam.com/
Indianenverhaal n° 8
Frits Mooi (RIVM) : ‘Iedereen die veel met zuigelingen te maken heeft, moet opnieuw worden gevaccineerd
tegen kinkhoest. Alleen dan krijgen kwetsbare pasgeborenen genoeg bescherming tegen de besmettelijke
ziekte’.
→ http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/je-bent-gezegend-met-3-maanden-kinkhoesten/comment-page-1/#comment-80319
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Indianenverhaal n° 9
Minister E. Schippers : “Er is nooit wetenschappelijk aangetoond dat de smaakversterker glutamaat
klachten veroorzaakt”.
→ http://www.wijwordenwakker. org/content. asp?m=m4&s=m62&ss=P565&l=NL
Indianenverhaal n° 10
Roel Coutinho (RIVM) : “ouderen vaccineren omdat een groot deel van de ouderen aandoeningen
heeft waardoor ze mogelijk toch minder tegen de griep bestand zijn”
→ http://zembla. vara.nl/De-overbodige-griepprik. 8252. 0. html http://knack. rnews. be/nl/actualiteit/belgaalgemeen/griepprik-werkt-niet-bij-ouderen-en-mensen-die-al-kampen-met-gezondheidsproblemen/article1194874808058. htm
Bovengenoemde « recht van antwoord » stellingen zijn uiteraard gedegen onderbouwd en gedetailleerde,
meer uitgebreide informatie is op verzoek verkrijgbaar.
Ellen Vader - annabelle1946@hotmail.fr
Tientallen vulkaan rookpluimen – 10 staten tegelijkertijd
3/27/2012 -- Dozens of plumes erupt - 10 states at the same time -1815UTC / 215pm CDT
Geüpload door dutchsinse op 26 mrt 2012
Een serie samenvallende uitbarsting events… tientallen rookpluimen… Alles lijkt op hetzelfde moment uit te
barsten. Dit is niet de eerste keer. Wees je bewust van een mogelijke aardbeving langs de vertakkingen van
de breukzone. Ik weet zeker dat je hebt gehoord van de recente "dreungeluiden" en "ondergrondse explosie"
berichten in de VS. Wisconsin en Georgië zijn twee voorbeelden. Ik denk dat deze gebeurtenissen in feite
allemaal met elkaar te maken kunnen hebben. Zie ook:
3/26/2012 -- thank you for thinking of us. .. also... yellowstone
supervolcano charts here
Strong 6. 4 quake hits northern Japan, no tsunami risk
Geüpload door MarkcusResurrection op 27 mrt 2012
De wereld zal schudden, voor al degenen die oren hebben om te horen…
Video and posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Voeden van de daklozen gebannen uit grote steden in heel Amerika!
Geüpload door traitorsbeware op 22 mrt 2012
Is dit de wereld waarin we leven?
Wat zou je doen als je iemand op straat tegenkwam, die niets te eten had
voor meerdere dagen? Geef je aan die persoon iets te eten?
Nu, de volgende keer wanneer je die neiging hebt, behoor je eerst te
controleren of het nog legaal is om dak- en thuislozen te voeden daar waar
je woont. Helaas is het voeden van de dak- en thuislozen verboden in de
grote steden in heel Amerika. Dit is slechts een ander voorbeeld dat laat zien
dat ons land is overgenomen door controle-freaks. Maar willen we wel een land hebben waar je de
toestemming van de overheid nodig hebt, voordat je weldaden bewijst aan je medemens?
Dit is zó verdraaid! In Amerika, vandaag de dag, heb je een "vergunning" nodig voor bijna alles wat je doet.
Bron en verder lezen: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Moslimles: hoe mishandel ik mijn vrouw op juiste wijze
“Sla haar met een stok op de handen, of trek haar aan de oren. ”
‘Een boek dat bij iedere moslim in huis zou moeten zijn’, zegt de flaptekst. In
Canada zijn ze op weg: het boek is uitverkocht en een nieuwe druk is
onderweg. Maar geen nood Muslim Couple, geschreven door Indiase moslim
Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi, is op eBay gewoon leverbaar.
In het boekje komen allerlei aspecten aan bod van het dagelijks leven van
een getrouwd stel die willen leven zoals hun Allah het wil. Het lijkt, volgens de Toronto Star, meer op
propaganda voor wie moslims belachelijk willen maken. De instructies gaan tot en met de wijze waarop je je
vrouw moet slaan als ze niet heeft gedaan wat jij als man en Allah van haar mogen verwachten. “Sla haar
met een stok op de handen, of trek haar aan de oren. ” Wel pijnlijk en het laat geen wonden achter. Zoals zo
vaak komt het begrip ‘liefde’ en mededogen nergens aan bod.
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Monsanto’s Roundup in alle geteste urinemonsters aanwezig
Een recent onderzoek, uitgevoerd door een Duitse universiteit, heeft zeer hoge
concentraties glyfosaat, een kankerverwekkende chemische stof in herbiciden zoals
Monsanto's Roundup in alle geteste urinemonsters gevonden. De hoeveelheid
glyfosaat in de urine was onthutsend, waarbij ieder monster concentraties bevat van 5
tot 20 maal het maximum dat is vastgesteld voor drinkwater. Dit is slechts nog een
stukje van het bewijs dat herbiciden, op zijn minst, ongecontroleerd worden gespoten.
Glyfosaat in Monsanto's Roundup beïnvloedt de wereldgezondheid
Dit nieuws komt slechts een maand nadat bleek dat glyfosaat, dat in Monsanto's
Roundup aanwezig is, het grondwater aan het vervuilen is in de gebieden waar het wordt gebruikt. Wat
betekent dat?
Het betekent dat giftig glyfosaat nu het drinkwater van de hele wereld aan het vervuilen is door de
wijdverbreide besmetting van grondwaterlagen, putten en bronnen. De recente rapporten van de
aanwezigheid van glyfosaat in alle urinemonsters vergroten slechts deze bevindingen uit het verleden.
Monsanto blijft doorgaan met te beweren dat hun Roundup producten volledig veilig zijn voor zowel dieren
als mensen. Echter, veel milieuactivisten, wetenschappers, activisten en zelfs artsen zeggen het tegendeel.
Glyfosaat beïnvloedt radicaal het metabolisme van planten op een negatieve manier. Het is een systemisch
vergif dat de vorming van essentiële aminozuren voorkomt, waardoor de planten verzwakken en er
uiteindelijk door sterven.
Een formule die gemaakt lijkt te zijn om niet alleen het landbouwsysteem te ruïneren, maar ook afbreuk doet
aan de gezondheid van miljoenen mensen wereldwijd. Met het uitvinden van Monsanto's Roundup Ready
gewassen namen resistente superonkruiden de landbouwgronden over en de volksgezondheid wordt
aangevallen. Zoals gebleken is, laat glyfosaat ook zijn residuen achter in Roundup Ready gewassen,
waardoor nog meer zorgen worden veroorzaakt voor de volksgezondheid. Glyfosaat draagt nu zelfs bij aan
escalerende aantallen van psychische aandoeningen en obesitas door de verarming van gunstige
darmflora die deze functies direct regelt. Maar het stopt daar beslist niet. Onderzoekers hebben Roundup op
volwassen mannelijke ratten getest bij een concentratie tussen 1 en 10. 000 deeltjes per miljoen (ppm) , en
ontdekten dat binnen 1 tot 48 uur na blootstelling, testiculaire cellen van de volwassen ratten óf werden
beschadigd of gedood. Zelfs bij een concentratie van 1 ppm was Roundup in staat de proefpersonen te
beïnvloeden door het verlagen van hun testosteron concentraties met wel 35 procent.
Bron: Zaplog.nl

Bijen raken door pesticiden de weg kwijt
Als ze iets verkeerds eten kunnen bijen niet langer hun weg naar huis vinden.
Twee nieuwe studies bevestigen dat een veelgebruikte soort pesticiden het
gedrag van de insecten op zeer subtiele wijze beïnvloed en verantwoordelijk kan
zijn voor de sterfte van de bijenvolken. Pesticiden die neonicotinoïden bevatten
worden wereldwijd gebruikt om gewassen als bijvoorbeeld koolzaad te
beschermen. Maar studies hebben aangetoond dat ze schadelijk zijn voor bijen. Zo worden ze kwetsbaar
voor darmparasieten. Bij het onderzoek naar 75 gewone aardhommelvolken (Bombus terrestris) ontdekten
David Goulson en zijn collega’s van de Universiteit van Stirling in Groot-Brittannië dat de aanwas van de
volken drastisch wordt teruggedrongen wanneer het voedsel van de insecten met één neonicotinoïde,
genaamd imidacloprid, is behandeld.
Koninginnen
Kolonies die de pesticide kregen toegediend produceerden tevens 85 procent minder koninginnen dan
controlegroepen. Dat vormt een groot probleem omdat alleen de nieuwe koninginnen de winter overleven
om in het nieuwe jaar een bijenkolonie te vormen.
Mickaël Henry van het Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek in het Franse Avignon voerde
honingbijen (Apis mellifera) lage doses van een andere neonicotinoïde, te weten thiamethoxam. Na het
foerageren bleken de bijen minder goed in staat hun weg terug naar de bijenkorf te vinden.
Verbieden
Er gaan steeds meer stemmen op om neonicotinoïden te verbieden. Duitsland, Frankrijk en Slovenië hebben
het gebruik ervan reeds sterk teruggebracht en Amerikaanse imkers hebben er onlangs bij de EPA
(Environmental Protection Agency) op aangedrongen om een andere neonicotinoïde, clothianidine, te
verbieden. Goulson benadrukt dat het belangrijk is om insecticiden te testen. De tests worden vandaag de
dag vaak uitgevoerd in laboratoria doch kunnen de subtiele effecten van de pesticiden op de navigatie van
de bijen daar niet worden gedetecteerd. Deze effecten kunnen van essentieel belang zijn in het wild.
Bron: Newscientist.com
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Geheime Codes in de Bijbel en de Torah? Onderzoekers zeggen: JA!
De codes vertonen statistisch zeer zeldzame patronen, niet voorkomend
in gewone teksten.
Christenen en joden delen de eerste vijf boeken van de Bijbel. Joden
noemen dit de Torah. Maar nu zegt een groep van onderzoekers dat
in die woorden berichten verborgen zouden zijn voor dit jaar – 2012.
De woorden van de Torah zijn op muziek gezet. Maar een groep joodse
onderzoekers zeggen dat deze oude rollen ook iets anders met zich
meedragen… Verborgen, gecodeerde informatie over onze tijd en zelfs dit jaar!
De computer heeft dit mogelijk gemaakt
“Er is een code in de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. De code is echt en wiskundig te
bewijzen. De komst van de computer heeft het mogelijk gemaakt. ”
Trailer ‘Tora Code 2012’
Dit is een trailer van “Tora Code 2012″ (zie link beneden) – een nieuwe documentaire in ontwikkeling. Bijna
30 jaar geleden waren dr. Eliyahu Rips en een team van joodse wiskundigen de eersten die computers
gebruikten om – op gelijke afstand – lettercodes te zoeken in de Torah, en ze zeggen dat ze die gevonden
hebben.
“We kunnen niet doen alsof we er een echt volledig begrip van hebben, maar gebruikmakend van de
middelen die ons ter beschikking staan, kunnen we zien dat het echt is”, aldus dr. Rips, een wiskundige en
code onderzoeker. Ze publiceerde een document over hun ontdekkingen. Diverse boeken en vele discussies
volgden, zo ook een gestage stroom van prachtige “code tabellen”. Rips en andere onderzoekers zeggen
dat ze nog steeds ontdekkingen doen… met verrassende details over de actualiteit. Maar het was een vraag
van een documentaire filmmaker, die hun zoektocht op 2012 richtte.
Wat zegt de code over 2012?
“En ik vroeg dus, ‘Wat zegt de Torah-code over 2012?’ Ongeveer een week later kreeg ik een telefoontje uit
Jeruzalem, het is Glazerson. En hij zei: ‘Oh dit briljant. Wij vonden allerlei tabellen die wijzen op 2012. ’ Een
paar minuten later krijg ik een telefoontje van professor Haralick uit New York en hij zei: ‘Richard, je weet
niet wat je begonnen bent. Ze hebben eigenlijk een meeting met de hoge rabbijn in Jeruzalem gepland, om
te kijken of ze samen met jou het project kunnen doen’, en ik zei: ‘Deden ze dat?’ En ik vroeg: ‘Waarom?’
Omdat door wat ze hebben ontdekt over 2012 hen echt verbijsterd heeft”, zegt Richard Shaw tegen Pinlight
Productions.
“Vashanaya is the year which one ve ta shin ein vet 5772, which is 2012, ” zei Rabbi Matityahu Glazerson,
een Torah-code researcher.
“We hebben een aantal tabellen over oorlog, over een Wereldoorlog”, zegt Shaw. Maar tevens wordt in de
2012 codes de hoop op een bijbelse belofte vervuld, zegt Shaw. “Er is een aantal 2012 tabellen die
spreken over verlossing, en ze zijn veelal verbonden met de terugkeer van de Messias”, aldus Shaw.
“Het zal een tijd van verlossing zijn”, zei Rabbi Glazerson.
En er is een datum
“Pascha, dat Pesach is, is een datum voor de aflossing / verlossing voor het Joodse volk”, zei Rabbi
Glazerson.
Pascha… 6 april tot en met de 14e, 2012.
Maar, zowel de onderzoekers als Shaw zeggen dat dit geen voorspelling is. “De Torah is geen kristallen bol
en niemand van ons zal het in dat opzicht moeten gebruiken”, zegt Shaw.
Ze zeggen, het is zo dat ze gewoon gecodeerde berichten in de Torah over 2012 hebben gevonden.
Berichten waar velen voor kiezen, in het geheel niet te geloven.
“De meesten binnen de reguliere joodse gemeenschap hebben er naar gekeken en zeggen, ‘Wel, het is een
handige truc, maar het zal niet persé de manier waarop we ons leven leiden beïnvloeden. ’ Of een code nu
iédere gebeurtenis nader uitgewerkt in zich heeft? Als iemand dát wil geloven, is dat prima. Ikzelf geloof dat
niet zo”, zegt Rabbi Winer.
Degenen die de codes geloven zeggen, dat het niet lang meer zal duren voordat we allemaal zullen zien
welke betekenis de 2012 Torah-codes voor ons hebben.
“We hebben het gevoel alsof we die periode als het ware ingaan. Het lijkt erop dat al deze dingen ‘in de rij
staan’…. Alle oude profetieën en dingen die gebeuren in de wereld vandaag de dag”, aldus Shaw.
Bron en video link: Kmph.com

Nieuwsbrief 150 – 11 april 2012 – pag. 49

'Obama blokkeert energie onafhankelijkheid VS vanwege moslimlanden'
Feiten op een rijtje waaruit blijkt dat Obama een moslim is
Nogmaals dit bekende spotprentje op Obama, dat het echter steeds
meer bij het rechte eind lijkt te hebben.
In de Verenigde Staten hebben velen hun wenkbrauwen gefronst toen
president Obama onlangs besloot om de bouw van een uiterst
belangrijke oliepijpleiding (de centrale Keystone Pipeline uit Alaska) , die
de VS voor een groot deel onafhankelijk zou maken van toevoer van olie
uit Arabië, te schrappen. Waarom zou Obama het megaproject, dat
behalve werkgelegenheid ook de nodige inkomsten voor de
kwakkelende economie zou genereren, cancelen?
Elite insider Lindsey Williams gaf daar afgelopen zondag tijdens de Alex Jones Show (Infowars) een
opmerkelijk antwoord op: omdat Obama een moslim is. Tenminste, dat is wat zijn jarenlange contactpersoon
binnen de machtselite hem zou hebben meegedeeld. Obama zou zelfs in opdracht van de Moslim
Broederschap hebben gehandeld, een stap waarmee hij rechtstreeks tegen de haren van de elite zou
instrijken.
Williams is het afgelopen jaar regelmatig te gast bij Alex Jones en heeft in het verleden in een aantal zaken
gelijk gekregen, zoals de aanvankelijk dalende olieprijs, die daarna weer sterk zou gaan stijgen. Op grond
van zijn 'elite' contacten voorspelt hij al sinds 2011 dat zowel de oorlog tegen Iran als de grote wereldwijde
financiële instorting -inclusief in de VS en de EU- voor de herfst / winter van 2012 gepland staan.
Volgens Williams vaart Obama met zijn blokkade van de Keystone pijpleiding een eigen koers en is 'de elite'
daar erg boos over, zozeer dat zijn -eveneens geplande- herverkiezing in november in gevaar zou zijn
gekomen. (1)
Obama moslim volgens wetten islam
De gedachte dat Obama ondanks zijn bewering dat hij een christen zou zijn in werkelijkheid een moslim is, is
niet zo vreemd. Volgens de islamitische religieuze wetgeving is Obama automatisch een moslim omdat zijn
vader islamitisch was. Bekering tot een ander geloof is in de meeste islamitische landen verboden; de 34
jarige Iraanse christenvoorganger Youcef Nadarkhani is daar een duidelijk voorbeeld van. Hij werd ter dood
veroordeeld omdat hij weigerde het geloof van zijn vader over te nemen.
Daarnaast is er natuurlijk het bekende islamitische begrip 'taqiyya', waarmee moslims worden toegestaan
om gebruik te maken van leugens en bedrog als dit gunstig is voor de (verspreiding van de) islam. De
islamitische historie staat vol van voorbeelden van moslims die deden alsof ze christen waren en zelfs de
islam vervloekten, om zo zand in de ogen van hun vijanden te strooien, totdat er een beslissend strategisch
voordeel was behaald.
'Islam is deel van Amerika'
Maar ook als u hier geen waarde aan wilt hechten spreken Obama's eigen woorden en acties boekdelen.
Hier volgens 13 uitspraken van Obama die nauwelijks tot een andere conclusie kunnen leiden dat hij
inderdaad in werkelijkheid een moslim is:
1. 'Islam is altijd een deel van Amerika geweest. '
2. 'Wat we ook ooit zijn geweest, nu zijn we geen christelijk land meer. ' (Obama, zich er plotseling van
bewust wat deze uitspraak zou losmaken, voegde er daarna snel aan toe: 'Althans, niet alleen maar... we
zijn ook een joods land, een moslimland, een boeddhistisch land, een hindoeland en een land van
ongelovigen... ')
3. 'We gaan meer Amerikanen aanmoedigen in moslimgemeenschappen te studeren. '
4. 'Amerika en Islam sluiten elkaar niet uit en hoeven niet met elkaar in strijd te zijn. In plaats daarvan
overlappen ze elkaar en delen ze gemeenschappelijke principes op het gebied van rechtvaardigheid,
vooruitgang, tolerantie en de waardigheid van alle menselijke wezens. '
5. 'Dus ik kende de islam al op drie continenten voordat ik in de regio kwam waar het voor het eerst bekend
werd gemaakt. '
6. 'Ramadan is het feest van een geloof dat bekend staat voor zijn grote verscheidenheid en raciale
gelijkheid. '
7. 'Als jongeman werkte ik in gemeenschappen in Chicago, waar velen waardigheid en vrede vonden in hun
moslimgeloof. '
8. 'Ik kijk ernaar uit hier op het Witte Huis een Iftar diner te geven en de Ramadan te vieren, en wens u een
gezegende maand. '
9. 'Die ervaring leidt mijn overtuiging dat het partnerschap tussen Amerika en de islam gebaseerd moet zijn
op wat de islam is en niet op wat het niet is. En ik beschouw het als een deel van mijn verantwoordelijkheid
als president van de VS om, overal waar ze opduiken, tegen negatieve stereotypes van de islam te strijden. '
10. (In Turkije) : 'We beschouwen onszelf niet als een christelijk land. '
11. 'Ik weet tevens dat de islam altijd een deel van het verhaal van Amerika is geweest. '
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12. 'Ik geloof dat er vele paden naar dezelfde plek leiden, en dat er een geloof is in een hogere macht, een
geloof dat we als mensen verbonden zijn. '
13. 'De VS is één van de grootste moslimlanden ter wereld' (interview met het Franse LaMonde) .
'Vrije doortocht islam onder Obama'
Los van het feit dat Obama een groot aantal pertinente onwaarheden verkondigde over de in werkelijkheid
niet bestaande geschiedenis van de islam in de VS, zijn er dus ook nog eens zijn negatieve uitspraken over
het christendom. Misschien wel het meest veelzeggend was toen Obama een toespraak hield aan de
Georgetown universiteit en de christelijke symbolen in de zaal liet bedekken met zwarte doeken.
'President Obama lijkt meer bezorgd over de moslims op de wereld dan over het feit dat christenen
(massaal) worden vermoord in moslimlanden, ' verklaarde de wereldbekende Amerikaanse evangelist Billy
Graham enige tijd geleden. 'Onder Obama heeft de islam een vrije doortocht gekregen. ' (2)
Moslim Broederschap
De eerste zwarte Amerikaanse president benoemde zelfs drie leden van de Moslim Broederschap -ook wel
'Allahs groene Nazi's' genoemd- in het Witte Huis, waaronder Dalia Mogahed, die afkomstig is van de
Broederschap in Egypte en Obama's speeches schrijft, en Rashad Hassan Hussain, de Amerikaanse
ambassadeur bij de 57 landen tellende Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC, voorheen de
Organisatie van de Islamitische Conferentie) .
Minstens zo zorgwekkend is dat Obama weigert om de radicale jihadgroepering Jamaat ul-Fuqra, die
tientallen terroristenopleidingskampen in de VS heeft opgericht, op de terreurlijst te zetten. De leider van de
organisatie, Sheikh Mubarak Gilani, roept openlijk op tot de vernietiging van Amerika.
Wel naar moslimlanden, niet naar Israël
Ook liet Obama in alle overheidsdocumenten over het internationale terrorisme, alsmede ook bij de antiterreurtrainingen van de diverse veiligheidsinstanties de term 'islam' schrappen. Daarnaast zijn er de
bekende beelden dat hij boog voor de Saudische koning Abdullah. Nog een aanwijzing: Obama bezocht al
diverse moslimlanden in het Midden Oosten, maar nog niet éénmaal Israël, dat al tientallen jaren Amerika's
trouwste bondgenoot is (er zijn overigens geluiden dat Obama met het oog op de verkiezingen deze zomer
naar Israël gaat) .
Tijdens zijn bezoek aan Egypte in 2009, vanwaar hij zijn beroemd geworden eerste toespraak tot de
islamitische wereld hield, gaf Obama tegenover een Egyptische minister ruiterlijk toe dat hij een moslim is en
dat hij achter de islamitische agenda staat, inclusief de uiteindelijke vernietiging van Israël.
'Mijn moslimgeloof'
Tenslotte nog eens opnieuw dit bekende clipje van het interview dat Obama op 8 september 2008 gaf aan
de zender ABC, vlak voor de verkiezingen. Hierin verspreekt hij zich en zegt hij: 'Het klopt, John McCain
heeft nog nooit over mijn moslimgeloof gepraat, ' waarop de interviewer verbaasd reageert: 'Uw christelijke
geloof... ?' Obama kijkt even weg, stottert en zegt dan: 'Ehh... mijn christelijk geloof... ' Iedere christen die dit
leest zal onmiddellijk weten dat een echte christen zich nooit en te nimmer zal 'vergissen' in zijn geloof en
zichzelf zeker niet 'per ongeluk' moslim zal noemen.
Xander - (1) YouTube (Infowars) , (2) Midnight Watcher

Kijkt de TV naar U? Laatste modellen roepen vragen op…
De nieuwe Samsung HDTV heeft hard-wired camera en microfoon, plus
gezichtsherkenning en andere ongekende mogelijkheden.
Samsung's 2012 line up Plasma en LED HDTV's bieden nieuwe mogelijkheden
die niet eerder beschikbaar waren in een televisie:
een ingebouwde, intern bedrade HD-camera, twee microfoons, gezichts- en
spraakherkenning. Hoewel deze functies je ongekende controle geven over een
HDTV - de apparaten zelf lijken meer op een personal computer dan ooit – kunnen ze hackers of zelfs
Samsung! toestaan u en uw gezin te zien en te horen, en zeer persoonlijke gegevens te verzamelen.
Terwijl Web camera's en Internetverbinding niet nieuw zijn voor HDTV's, geeft hun volledige integratie, en de
altijd aangesloten camera's en microfoons, gecombineerd met de optie van apps van derden (de eigen
software van Samsung nog niet genoemd) , ons reden tot bezorgdheid over de privacy van tv-kopers en hun
vrienden en familie.
Zie ook: Amerika: TV kijkt naar u - CIA bespioneert. ..
Bron en meer lezen: Technolog. msnbc. msn.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Gasramp Noordzee ontploffingsgevaar – Aardgas op weg naar Noorwegen
Geüpload door MrCometwatch op 27 mrt 2012
Het lijkt op een andere ‘BP Olieramp’…
Men verwacht dat het ca. 6 maanden gaat duren voor dit onder controle is,
wat vernietigende gevolgen heeft. En Britse officials verzekeren dat er
geringe directe bedreiging bestaat!?
Gaslek Noordzee baart zorgen - Total wuift waarschuwingen over
ontploffingsgevaar weg
De oliemaatschappij Total heeft nog geen oplossing voor een ernstig lek
van aardgas op een booreiland in de Noordzee. Het dichten van het lek zou
nog maanden kunnen duren!
Al vier dagen stroomt het gas uit een groot lek in een boorinstallatie op de Noordzee, en er is nog geen
oplossing in zicht. De Franse oliefirma Total, de eigenaar van het Elgin-boorplatform, wuift waarschuwingen
weg dat er ontploffingsgevaar dreigt op het boorplatform, waar een vlam is blijven branden bij de snelle
evacuatie zondag. Volgens Total bevindt de vlam zich ver genoeg van de plaats waar het gas naar boven
komt, en blaast een zachte wind het gas weg van de vlam.
Risico’s minimaal?
De Schotse regering – het Elgin-platform bevindt zich op 240 kilometer van de Schotse kust – heeft Total
opgeroepen tot ‘absolute transparantie' over de situatie. Al zegt de Schotse minister van Milieu erbij dat de
risico's voor het milieu ‘minimaal' zijn.
Explosiegevaar
Het gas komt uit de boorput naar boven en borrelt van bij de zeebodem (op honderd meter diepte) omhoog
naar het zeeoppervlak en het platform. Omdat er weinig wind staat, blijft er veel gas ter plaatse in een grote
wolk hangen. Het gas is een mengsel van het brandbare methaan (het hoofdbestanddeel van aardgas) , het
giftige waterstofsulfide, bekend van zijn rotte-eierengeur, en koolstofdioxide. Het explosiegevaar maakt het
voorlopig nog te gevaarlijk op het boorplatform te werken.
Volgens een woordvoerder van Total bevindt de vlam zich op een apart platform met ondersteunende
infrastructuur, negentig meter van het platform waaronder het lek zich bevindt. Toen zondag het lek ontdekt
werd, moest het platform zo halsoverkop verlaten worden dat er geen tijd was om de vlam te doven, die
dient om de druk te regelen door het affakkelen van overtollig gas. Er is wel geprobeerd om zo veel mogelijk
apparatuur, onder meer de elektriciteitsvoorziening, uit te schakelen. Een kleine vonk volstaat om
opgestapeld gas te doen ontbranden.
Volgens Total was de prioriteit de 238 werknemers op het platform zo snel mogelijk te evacueren. Bij een
brand op het boorplatform Piper Alfa 24 jaar geleden werden 167 mensen gedood.
Snel verspreiden
Het waterstofsulfide dat van op de zeebodem omhoog borrelt, is een bedreiging voor de vissen en andere
dieren ter plaatse. Eenmaal boven water zal het zich echter snel verspreiden, zeker als er wat meer wind
staat. ‘Het doet het milieu geen goed, maar het is op dit moment geen grootschalig incident…', zegt Simon
Boxall van het National Oceanographic Centre in Southampton.
‘Je kunt wachten op een explosie’
De aandelenkoers van Total, dat nog geen concreet plan heeft voorgelegd, is de voorbije twee dagen met
zeven procent gedaald. Analisten verwachten dat het Total 0, 1 tot 2 miljard euro kan kosten om het lek te
dichten. Ter vergelijking: het Deepwater Horizon-lek in de Golf van Mexico heeft BP een schadevergoeding
van 5, 8 miljard euro gekost. Als het Elgin-platform echter zou ontploffen, zou het Total meer dan 7 miljard
euro kunnen kosten. Volgens John Shanks, een consultant voor de olie-industrie, kan het platform ‘an
explosion waiting to happen' worden als het nog lang blijft lekken.
Opties
Een van de opties om het lek aan te pakken, is een nieuw boorgat boren. Daarlangs zou het gas kunnen
worden afgetapt, of een dichtingsmengsel in de lekkende boorput gepompt worden. Volgens Total zou het
tot zes maanden kunnen duren om zo'n tweede boorgat te boren. Er zou ook rechtstreeks zware modder in
de eerste boorput gepompt kunnen worden, maar dat gaat voorlopig niet door de gevaarlijke situatie op het
platform. Het is ook mogelijk – en daar lijkt Total op te hopen – dat het lek vanzelf dichtgaat.
Per ongeluk hoger gelegen reservoir geraakt
Het weglekkende gas lijkt niet afkomstig te zijn van het natuurlijke ondergrondse gasreservoir, dat het
doelwit was van de boorput. Dat is veilig afgesloten. Het gas komt van een hoger gelegen reservoir dat
blijkbaar per ongeluk geraakt is, en dat nu het boorgat indringt en naar boven opstijgt.
Volgens Greenpeace illustreert het Elgin-incident de gevaren van het boren naar olie en gas op steeds
moeilijker bereikbare plaatsen op zee.
Bron: Mirror.co.uk en Standaard. be
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Bijzondere TEKENS die wijzen naar Jezus’ SPOEDIGE komst
Geüpload door kingdomwarriorscom op 26 mrt 2012
Gary Stearman in een zeer interessant gesprek met L. A. Marzulli in
Prophecy in the News
Marzulli spreekt over zijn recent uitgebrachte DVD met onderwerpen, die
je niet wilt missen.
De zon gedraagt zich sinds een paar jaar erg vreemd, denk aan de
CME’s, Elenin en kometen die in de zon lijken te duiken. Kortgeleden
hebben we zelfs vreemde objecten kunnen observeren, dichtbij de zon! NASA echter probeert deze dingen
voor onze ogen verborgen houden door ze te bedekken. NASA – Never A Straight Answer…
Ook duiken de laatste tijd veel berichten en video’s op van niet 1 maar 2 zonnen die worden waargenomen.
Marzulli spreekt over enkele ongelooflijke ontdekkingen in de Torah codes, de situatie in het Midden-Oosten,
bijbelprofetie voor de laatste dagen (de dagen waarin we NU leven) . Een zeer sceptische arts kreeg te
maken met een buitenaardse implantaat, ingebracht door aliens in de mens. Hij geloofde niet in dit
fenomeen…. totdat hij het implantaat verwijderde. De chip, of wat het ook zijn mag, was slechts open te
krijgen middels een laserstraal! Het implantaat blijkt na onderzoek zelfs 100 maal sneller te werken dan onze
snelste computer. Luister ook naar zijn nieuwe visie over de aanstaande RFID biochip. Zou het je DNA
kunnen veranderen? Zou het je leven met vele jaren kunnen verlengen en ziekten voor altijd weren? Dit en
nog veel meer kun je beluisteren in bovenstaande video.
‘En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken
vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de
dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de
Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. ’ Lukas 21:25-27
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

NASA WISE Telescoop ontdekte Planeet X aka Tyche, Hercolubus, Nibiru, Nemesis
Geüpload door traitorsbeware op 14 feb 2011
De NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) telescoop toont een reuzenplaneet nabij het
Zonnestelsel. Op 13 februari 2011 bevestigt NASA dat het Hercolubus volgt, op het moment dat
wetenschappers het object ‘Tyche’ noemen. Tyche (Hercolubus) is 4 keer zo groot als Jupiter en bevindt
zich in een baan aan de buitenste rand van het Zonnestelsel. Wetenschappers zijn gewoon de gegevens te
analyseren die worden verzameld door NASA’s ruimtetelescoop WISE.
De eerste reeks gegevens moest worden uitgebracht in april vorig jaar, en astrofysici John Matese en Daniel
Whitmire van de Universiteit van Louisiana in Lafayette denken dat het Tyche onthult binnen twee jaar. Dat
betekent dat NASA het onmogelijk beschouwt om de naderende Planeet X nog twee jaar verborgen te
houden. Zodra Tyche (Hercolubus) is gelokaliseerd, kunnen andere telescopen er op gericht worden om het
te bevestigen. De Internationale Astronomische Unie (IAU) kan een hele nieuwe categorie voor Tyche
creëren, heeft professor Matese gezegd. De IAU zou ook het laatste woord hebben over de reuzenplaneet.
Voor de Grieken was Tyche de godin die verantwoordelijk is voor het lot van steden.
Tyche heeft een atmosfeer, net als Jupiter, met kleurrijke vlekken en banden en wolken, zei Professor
Whitmire. "Je zou ook verwachten dat het manen heeft. Bijna alle planeten in de ruimte hebben manen, "
voegde hij eraan toe.
Wat opvallend is in de WISE-data, is de temperatuur, naar verwachting rond de 73 graden Celsius, hetgeen
vier of vijf keer warmer is dan Pluto. "De warmte is afkomstig van haar vorming, " aldus Professor Whitmire.
"Het duurt voor een object van deze omvang een lange tijd om af te koelen. "
Zullen NASA en wetenschappers ons op korte termijn gaan informeren
over de nadering van Hercolubus? Het zal onmogelijk zijn om nog veel
langer te blijven verbergen. We leven in de eindtijd.
Geüpload door UFOsAndAlienLife op 16 aug 2011
Bron: http://planetx-hercolubus-nibiru.blogspot.com (Helaas, geen
toegang meer!)
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Paniek aan de pomp: Britten in monsterfiles aan tankstations
Dreigende staking ontketent chaos - tankstations moeten sluiten of
rantsoeneren - leger staat klaar © ap.
De stijgende brandstofprijzen lijken nu echt uit de hand te lopen.
Terwijl ze ook in ons land recordhoogtes bereikten, loopt het over Het
Kanaal pas echt mis. Een dreigende staking van
tankwagenbestuurders en een oproep van de regering om te gaan
tanken als je meter halfweg staat, ontketende een paniekreactie. In
lange files staan Britten aan te schuiven aan tankstations die al droog
aan het vallen zijn. Daardoor ontstond een verkeerschaos aan de
tankstations, waarna de politie beval om een aantal tankstations te
sluiten. Andere tankstations limiteren hun aanbod tot maximum een
zevental liter per klant. Het leger is al aan het anticiperen op een
staking door soldaten op te leiden om tankwagens te besturen. Dat
de situatie heel ernstig is, bewijst het aanbod van onder meer
Frankrijk en de Verenigde Staten om hun strategische reserves op de
markt te gooien. Balanceren we op de rand van een nieuwe oliecrisis
zoals in de jaren '70 of zal het zo'n vaart niet lopen? Een dreigende
staking van chauffeurs van tankwagens veroorzaakte paniek. © ap. De Britten stormen zelfs met jerrycans
naar tankstations. © ap.
De paniekaankopen begonnen na een stakingsdreiging die niet eens concreet is. De Unite-vakbond had
ermee gedreigd om tankwagenbestuurders van de weg te halen na een verhit dispuut over
arbeidsomstandigheden en werkzekerheid. Hoewel er geen juiste datum voor de
stakingsaanzegging is, vonden enkele ministers van de regering Cameron er niet beter
op dan de bevolking te waarschuwen. Ze riepen alle Britten op het zekere voor het
onzekere te nemen en te gaan tanken als hun meter halfweg stond.
Jerrycans
In een mum van tijd stonden er ellenlange files aan heel wat tankstations over het hele
land. Heel wat Britten trekken met hun wagen en jerrycans naar de tankstations en daar
lijkt het wel of er een oorlog op til is. Door die massale rush naar de tankstations vallen er
heel wat zonder brandstof. "Sorry, geen diesel tot morgen. Blijf kalm en doe voort", staat
er te lezen op een bord aan tankstation in Weymouth (Dorset) .

6 smerige ingrediënten waarvan je niet weet dat je ze eet
vrijdag 30 maart 2012
Door: Tessel in t Veld
1. De rode karmijnkever.
Gemalen en gebruikt als rode kleurstof in bijvoorbeeld yoghurt, aardbeien,
tomaat-producten.
2. Urine en uitwerpselen van bevers.
Verwerkt in de smaakstoffen vanille en framboos. Ook te vinden in parfum.
3. De gedroogde blaas van een vis.
Gebruikt om bier de gouden kleur te geven.
4. Varkenshuid.
Verwerkt in gelatinepudding.
5. Schapenwol.
De olieachtige substantie afkomstig uit schapenwol is te vinden in kauwgom.
6. Eendenveren en mensenhaar.
Een aminozuur afkomstig uit de haren en veren wordt gebruikt om brood zacht te houden.
Bron: Business Insider
Reactie
De de rode kleurstof E120 is gemaakt van de schildluis… zit ook in (roze) Fristi, tomatensoep en héél veel
meer rode producten! één kilo E120 bevat wel 140. 000 luizen!
Daarom zijn de rode M&M’s ook niet kosher omdat ze o. a. schildluizen bevatten.
http://www.eetgoedvoeljegoed.com
Op deze site staan heel veel informatieve weetjes over gezonde dingen die je kunt eten.
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Aprilgrap? "Anonymous wil hele internet platleggen"
Door:Joeri Vlemings - 30/03/12 - 08u50 Bron: AD.Nl
Kan de hackersgroep Anonymous het hele internet platleggen? Deze vraag
verhit de gemoederen op de sociaalnetwerksites onder de hashtag
#OpGlobalBlackout. Vorige maand kondigde het hackerscollectief aan op 31
maart, morgen dus, de DNS-servers te hacken die het belangrijkst zijn voor het
wereldwijde web. Maar 31 maart in de VS, is in vele landen 1 april... Anonymous tweet intussen zelf dat ze
het internet NIET zullen platleggen. Of is hun account gehackt? Het lijkt alvast een beetje gek om de eigen
speeltuin op te blazen, toch?
Anonymous stelt dat 'Operation Global Blackout' een protest is tegen de Stop Online Piracy Act (SOPA) ,
tegen politieke leiders die daarvoor verantwoordelijk zijn en tegen de financiële mensen van Wall Street.
Maar zijn deze straffe hackers wel in staat om het hele internet plat te leggen? Dat is nog net even andere
koek dan een cyberaanval op websites als die van de CIA, het Vaticaan, kredietkaartaanbieders, banken en
andere miljoenenbedrijven. Volgens de videoboodschap van Anonymous, waarvan de authenticiteit niet kan
worden nagegaan, zullen alle websites morgen een foutmelding geven. Zelfs als ze dát voor elkaar krijgen,
is de actie tijdelijk. De stem van Anonymous belooft dat gewone individuen niet gedupeerd worden: "Vergeet
niet dat het om een protestactie gaat en dat we niet de dood van internet willen". Waarom zouden ze ook?
De organisatie zelf bestaat uitsluitend op het internet.
Ontmaskerd?
Het kan ook zijn dat de mensen achter Operation Global Blackout inmiddels al achter de tralies zitten.
Internationale opsporingsdienst Interpol kondigde eind vorige maand in een persbericht aan dat het in vier
landen 25 individuen had opgepakt die ervan worden verdacht bij hackerscollectief Anonymous te horen.
Operatie 'Ontmasker' ging halverwege februari van start met als doel een serie cyberaanvallen op doelen in
Latijns-Amerika en Europa een halt toe te roepen. En Anomymous heeft zijn #OpGlobalBlackout-dreigingen
sindsdien niet herhaald... Integendeel: we vonden op Twitter deze boodschap van Anonymous zelf: "For the
billionth time: #Anonymous will not shut down the Internet on 31 March. #OpGlobalBlackout is just another
#OpFacebook failop. #yawn"
Lees ook
 Hackers worden steeds vaker 'hacktivisten'
http://www.hln. be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1416360/2012/03/30/Aprilgrap-Anonymous-wil-heleinternet-platleggen. dhtml

Wereldwijd mars op Jeruzalem opnieuw een grote flop
Veiligheidsagenten van de terreurbeweging Hamas slaan Palestijnse jongeren
terug die vanuit Gaza de grens met Israël probeerden over te steken.
De met veel tamtam aangekondigde 'Wereldwijde Mars op Jeruzalem' is
vandaag opnieuw op een grote flop uitgelopen. Her en der probeerden slechts
enkele honderden Palestijnen de grenzen met Israël over te steken, maar
werden daar door zowel het Israëlische leger als Hamas tegengehouden. Enkele tientallen Palestijnen
raakten daarbij gewond. Er zou ook één dode gevallen zijn.
Ten noorden van Jeruzalem gooiden enkele tientallen Arabieren met molotov cocktails naar controleposten
van het Israëlische leger. Na het islamitische vrijdaggebed begonnen gemaskerde Palestijnen op diverse
plaatsen relletjes, die werden bestreden met traangas, het 'skunk' kanon -een voertuig dat een afschuwelijke
stank verspreid- en een machine die hoogfrequente, pijnlijke geluidsgolven uitzendt. (1)
Vanuit Libanon zouden 120 bussen met Palestijnen onderweg zijn naar de grens en Jordaanse nieuwssites
berichtten dat er zo'n 20. 000 mensen op weg waren om de Israëlische grens te bestormen -véél minder dan
de aangekondigde 1 miljoen. Onder hen zouden zich ook vier rabbi's bevinden van de anti-Zionistische
splintergroepering Neturei Karta, door critici ook wel 'zelfhatende Joden' genoemd. Israëlische
veiligheidstroepen zijn ter plekke in verhoogde staat van paraatheid gebracht maar hebben nog niet hoeven
ingrijpen. (2)
Ondanks de faliekante mislukking van de Mars dreigde het hoofd van de Moslim Broederschap in Jordanië,
sheikh Haman Said, dat de Mars vandaag het signaal afgeeft dat de 'bevrijding' van Jeruzalem en 'Palestina'
nabij is en dat de Arabische en islamitische volken nooit een vredesverdrag met Israël zullen tekenen. (3)
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7, (3) Ynet News
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Glazen piramides gevonden op bodem oceaan in de Bermuda Driehoek
Deze vreemde onderwater piramide structuren op een diepte van tweeduizend
meter werden geïdentificeerd met behulp van een sonar, volgens oceanograaf
Dr. Verlag Meyer.
Onderzoek naar andere structuren, zoals Yonaguni in Japan, hebben
wetenschappers toegestaan om vast te stellen dat de twee grote piramides
blijkbaar gemaakt zijn van zoiets als dik glas. Ze zijn echt indrukwekkend; elk van hen is groter dan de
piramide van Cheops in Egypte.
Onlangs beweerden Amerikaanse en Franse wetenschappers - en andere landen die enquêtes houden
omtrent de zeebodem van de Bermuda Driehoek - een piramide te hebben gevonden die rechtop op de
zeebodem staat, en die nooit eerder is ontdekt. De lengte van de basis van deze piramide is 300 meter, de
hoogte 200 meter en de afstand die reikt van de basis naar de top van de piramide is ongeveer 100 meter
boven de zeebodem. Voorlopige resultaten tonen een structuur van glas of een
glasachtig (kristallen?) materiaal, volkomen glad en gedeeltelijk doorzichtig…
Wanneer we praten over de grootte, is deze onlangs ontdekte piramide dus
groter in omvang dan de piramides van het oude Egypte. Aan de top van de
piramide zitten twee zeer grote gaten. Zeewater met hoge snelheid beweegt
door het tweede gat, waardoor de woedende golven een gigantische vortex
vormen. Dit veroorzaakt weer enorme aanzwellende golven en mist op het
zeeoppervlak. Deze nieuwe ontdekking doet wetenschappers zich afvragen of dit
effect heeft op de voorbij varende boten en de vliegtuigen. Het zou de reden
voor alle mysterie rond het gebied van de duivelse Bermuda Driehoek kunnen
zijn.
Gaten piramide veroorzaken een vortex
Bron en meer lezen: Apparentlyapparel.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

BRICS gaan de wereldeconomie veranderen
vrijdag, 30 maart 2012
Zuid-Afrika onderneemt deze week de eerste stappen om afstand te nemen
van de dollar als betaalmiddel voor de handel en investeringen in
opkomende economieën.
Het land zal naar verwachting de valuta van de Volksrepubliek China, de
renminbi, gaan gebruiken. De BRICS-landen willen bovendien een eigen
bank gaan oprichten.
Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, ook wel bekend als de BRICS-landen, zijn begonnen met de
besprekingen tijdens een bijeenkomst in New Delhi. De economieën van deze vijf landen omvatten een
kwart van de wereldeconomie. Daarnaast is 45 procent van de wereldbevolking woonachtig in de BRICSlanden. Ze bezitten maar liefst 75 procent van de buitenlandse valutareserves.
Het vijftal probeert al jaren meer invloed te krijgen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de
Wereldbank. Die instituties die al decennialang de internationale ontwikkelingssamenwerking en het
handelsbeleid domineren moeten volgens hen worden hervormd.
De stappen worden ondernomen om een einde te maken aan de hegemonie van de dollar. De grootste bank
van Afrika, Standard Bank, zei in een verklaring te verwachten dat tegen 2015 ter waarde van $100 miljard
aan Sino-Afrikaanse handel wordt betaald met de renminbi. Bovendien verwacht de bank dat
transactiekosten in Afrika als gevolg van het gebruik van de renminbi omlaag gaan waardoor
handelsbarrières komen te vervallen. Het is niet alleen een aanval op de dollar, maar op het gehele
internationale financiële regime, geleid door de Wereldbank en het IMF, dat al sinds de Tweede
Wereldoorlog de wereldeconomie domineert. Via Zuid-Afrika krijgen de BRICS-landen toegang tot de
enorme Afrikaanse markt. De vijf landen hebben ook collectief opgeroepen een einde te maken aan de
stilzwijgende overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Europa dat aan het hoofd van de Wereldbank
altijd een Amerikaan staat en dat de IMF-president in alle gevallen Europaan is. Ze stellen voor dat de
huidige president van de Wereldbank, Robert Zoellick, over drie maanden wordt opgevolgd door een
kandidaat uit één van de opkomende landen.
Brazilië en China uitten afgelopen jaar felle kritiek op de Verenigde Staten omdat het land via de
kwantitatieve versoepeling haar valuta devalueerde door $600 miljard in de economie te pompen.
Bron: The2012scenario.com
Niburu.nl
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Levensmiddelen die insecten mogen bevatten
vrijdag, 30 maart 2012
Veganistische en vegetarische koffieleuten zijn ontzet na recente
onthullingen dat Starbucks een kunstmatige kleurstof in Frappuccino
heeft vervangen door het extract van de Cochenilleluis.
Het blijkt voor veganisten niet gemakkelijk om dierlijke producten, met
name insecten, in het voedselsysteem te ontwijken.
De Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) bepaalt hoeveel insecten en (delen)
ongedierte worden toegestaan in levensmiddelen. Naast insecten wordt ook een bepaalde
hoeveelheid dierlijke ontlasting en haar toegestaan in voeding.
Het rapport 'Productvreemde delen' (pdf) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van 27
februari 2009 onthult dat de VWA vooralsnog de conclusies van FDA overneemt wat betreft het
risico van productvreemde harde delen in levensmiddelen. “De gegevens uit de vermelde
wetenschappelijke literatuur en de bevindingen van de evaluatie-commissie van de FDA vormen
voor de VWA daartoe voldoende grond, ” aldus het Nederlands agentschap.
Hoe vaak vreemde delen in voedsel in Nederland voorkomen is niet bekend. De VWA houdt wel bij
hoeveel klachten hierover binnenkomen.
De top 10
1. Bevroren asperges of asperges uit blik. Producenten mogen zes kevereitjes aan 10 procent van
de asperges laten zitten: gemiddeld 40 tripsen per 100 gram, of ze moeten zorgen dat de
resterende insecten of delen van insecten een gemiddelde totale lengte van zeven millimeter
hebben per 100 gram. Lekker knapperig.
2. Rode bosbessen uit blik. Per halve kilo worden drie larven toegestaan.
3. Bevroren spruitjes. Even goed inspecteren: fabrikanten mogen tot 30 bladluizen of tripsen per
100 gram laten zitten.
4. Sinaasappelsap uit blik. Pikant: producenten mogen in het sap vijf fruitvliegjes of één made per
250 milliliter toestaan.
5. Maïs uit blik. Elke 12 kilo maïs mag twee oorwormen of larven bevatten die drie millimeter of
langer zijn zolang de totale lengte van de (delen van) larven niet meer bedraagt dan 12 millimeter.
6. Dadels. Fabrikanten mogen vijf hele insecten (of delen die tezamen vijf insecten vormen) in 100
gram verwerken.
7. Vijgenpasta. Fabrikanten mogen maximaal 13 hoofden van insecten per 100 gram toestaan.
8. Pasta. In elke portie van 225 gram mogen maximaal 225 delen van insecten zitten. Eet
smakelijk.
9. Gedroogde paddenstoelen. Smaakt je eekhoorntjesbrood een beetje vreemd? Elke 15 gram
gedroogde paddenstoelen mag tot 100 maden bevatten, ongeacht hun omvang, maar slechts twee
maden die langer zijn dan twee millimeter. Er mogen ook 75 mijten in zitten.
10. Bevroren perziken of perziken uit blik. Elk blik mag één larve (of fragment daarvan) bevatten
met een maximale lengte van vijf millimeter.
Bron: Rawstory.com
Gerelateerd:
•
Starbucks onder vuur wegens insecten in koffie
•
Glansmiddel snoep gemaakt van afscheidingsproduct boomluis
•
Gevaren van de kleurstof tartrazine in ons voedsel
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14 tekenen dat de moderne maatschappij nu afbrokkelt
dinsdag, 03 mei 2011
Een groep mensen denkt dat de wereld zoals we die kennen eindigt in
december 2012. Dit proces is echter nu al in volle gang.
Het betekent niet het einde van de wereld maar het einde van een tijdperk en de
start van een nieuwe cyclus. De overgang tussen de twee tijdperken is echter
turbulent en tumultueus.
Wacht niet tot december 2012 om te zoeken naar tekenen. Hier worden 14
tekenen gepresenteerd dat de wereld zoals die nu bestaat afbrokkelt. We leven nu aan het einde van een
tijdperk en staan tegelijkertijd aan het begin van een nieuwe cyclus. In de toekomst kijkt men terug en noemt
men dit punt in tijd geschiedenis, maar wanneer je het meemaakt lijkt alles met een slakkengang te gaan.
We leven in de laatste stadia van het einde van de wereld zoals wij die kennen waarna vervolgens een
nieuwe wereld zal verschijnen die geheel anders is dan de wereld van nu.
1. Tornado’s, wervelstormen, aardbevingen en tsunami’s - Wat toeval leek wordt een patroon. Het weer
wordt steeds extremer. Het Midwesten van de VS werd onlangs getroffen door 120 tornado’s. Delen
van de Amerikaanse staat Texas en Mexico staan in brand. En waar geen vuur of droogte is zijn
overstromingen.
2. De stilte van de bijen - Door de chemische pesticiden (mogelijk verergerd door GMO’s of genetisch
gemodificeerde organismen) verdwijnen bijenkolonies, maar de chemische industrie orkestreert een
grootschalige cover-up om deze informatie te verdoezelen.
3. Het falen van de nucleaire wetenschap - De kernramp in Fukushima bewijst dat wetenschappers niet
nadenken bij het plannen van hun grootschalige projecten en dat ze geen rekening houden met de
ontzagwekkende kracht van Moeder Natuur. De nucleaire wetenschap beloofde ons schone, groene
energie, maar kwam met verrijkt uranium en plutonium.
4. Waarheidsembargo - In een tijdperk vol bedrog is er geen ruimte voor de waarheid. Zij die de waarheid
brengen worden vervolgd alsof ze criminelen zijn.
5. De opkomst van de medicinale politiestaat - Het is inmiddels zover dat zelfs tanks worden ingezet
wanneer moeders weigeren hun kinderen bepaalde medicijnen te geven. De waarheid is dat het
medische systeem wapens gebruikt om vaccins en chemotherapie op te dringen aan kinderen in de VS.
6. Voedseltekort en mislukte oogsten - Merk je ook de stijging van de voedselprijzen? Door het extreme
weer, bijensterfte en de wereldwijde besmetting van oogsten door GMO’s zullen de prijzen alleen maar
blijven stijgen. Echt voedsel wordt steeds schaarser in onze wereld. Je kunt bijvoorbeeld een moestuin
overwegen.
7. De impact van energiebedrijven op de wereld - Energiebedrijven beschadigen de wereld niet alleen
door middel van radioactieve straling. Vergeet niet de Deepwater Horizon want daar is nog altijd geen
einde aan gekomen. Men sproeit na een jaar nog steeds Corexit in de Golf van Mexico. En
wetenschappers staan zogenaamd voor een raadsel waarom dieren aanspoelen.
8. Besmetting van de planeet door GMO’s - Chemiegiganten denken voor God te kunnen spelen door
genetisch gemodificeerd voedsel te produceren wat superieur is aan natuurlijke producten. In feite is het
een misdaad tegen de natuur en de mensheid terwijl de GMO’s hun schadelijke DNA verspreiden wat
leidt tot mislukte oogsten en honger. Ontwikkelingshulp is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
9. Echt, natuurlijk voedsel onder vuur - In de VS is het drinken van rauwe melk verboden en de VWA
noemt het drinken van rauwe melk onverstandig. Wanneer je geen eerlijk voedsel van de boerderij kunt
verkopen aan je buren is er toch iets mis met de wereld. De FBI heeft nu zelfs de Amish op de korrel.
10. De vervalsing van de geldvoorraad escaleert - In een mislukt economisch systeem kunnen de leiders
van dat systeem enkel ‘oplossingen’ bedenken die hun val bespoedigt. Het namaken van geld door de
Federal Reserve (door middel van ‘kwantitatieve versoepeling’ en andere methoden van vervalsing) is
een klassiek teken dat het einde van ons betalingssysteem snel nadert.
11. Afwezigheid van intelligentie bij de massa - De massa wordt bewust dom gehouden. Het zijn de
onwetende consumenten die gevaccineerd worden, televisie kijken en voorbewerkt, gepasteuriseerd
junkfood eten. Ze slikken psychiatrische medicijnen en geloven alles wat de overheid ze vertelt.
12. Het mainstream nieuws wordt ter plekke verzonnen - De discussie over het geboortecertificaat van
Obama bleek energieverspilling, nieuws over de oorlog in Libië, verslaggeving over de economie en de
staatsschuld, over Osama bin Laden, het is allemaal zo ongelooflijk en onjuist dat een intelligent
persoon die het nieuws kijkt alleen maar in lachen kan uitbarsten. Het is een teken dat de
informatiebronnen waar de massa zo lang op vertrouwd heeft niet langer de waarheid kunnen brengen
en nu hun toevlucht nemen tot fictie.
13. De farmaceutische vervuiling van onze wereld - De grote bedrijven dumpen niet alleen hun producten in
de rivieren maar meer dan de helft van de bevolking slikt nu dagelijks medicijnen. Deze medicijnen
gaan door het menselijke systeem en komen in het drinkwater terecht zodat vissen besmet raken.
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Medicijnen belanden ook in het riool en dit materiaal wordt vervolgens verpakt en verkocht als
‘organische bodem’.
14. De radioactieve besmetting van de voedselvoorraad - De autoriteiten laten weten dat de
stralingsniveaus ‘laag’ zijn, maar ze laten ook weten dat radioactief cesium honderden jaren in de
voedselvoorraad aanwezig blijft. Daarnaast wordt de mens door CT-scans, mammogrammen en
bodyscanners op luchthavens aanzienlijk blootgesteld aan röntgenstraling.
Versnelling
December 2012 kan worden gezien als middelpunt van de overgang of als punt waarop de afbrokkeling nog
eens extra versnelt. De moderne wereld zoals we die kennen verdwijnt en jij zit op de eerste rij om het mee
te maken.
Wat je om je heen ziet gebeuren is een beschaving die zich krampachtig vastgrijpt, die gebouwd is op een
zwak fundament en die geen respect heeft voor het leven op Aarde. Het is de eindtijd voor de oligarchie en
de monopolistische corporaties die enkel denken aan opbrengsten.
In een zoektocht naar meer geld heeft de mensheid haar voedselvoorraad opgeofferd alsmede haar
bestuivers, haar oceanen, haar bossen en haar bodem. We hebben oorlogen gecreëerd om meer bommen
te verkopen en we hebben ziekten uitgevonden om psychiatrische chemicaliën te verkopen.
Het antwoord op alle wereldwijde problemen is vrijheid. Medische vrijheid, economische vrijheid en vooral
vrij zijn van overheersende regeringen. De regering gaf toestemming voor het gebruik van GMO’s. De
regering liet de medische monopolie toe en de pesticiden. De regering liet schulden toe en dure oorlogen in
het buitenland. De regering verbood vrijheid van gezondheid en beschermt de monopolie van
voedselproducenten, producenten van medicijnen en chemische bedrijven. Wat we nodig hebben is meer
vrijheid. Wanneer we vrijheid, integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid hadden, was de ineenstorting
overbodig geweest. Het menselijke ras is echter nog een kind wat lessen dient te leren.
Mensen hebben een ziel. Overheden, instituten, corporaties hebben er geen, laat staan een hart of een
geweten. Jij bent de toekomst van het menselijk ras. Laten we met elkaar de Nieuwe Maatschappij creëren
terwijl de oude langzaam afbrokkelt.
Bron: Naturalnews.com

Antibiotica in drinkwater toenemend probleem volksgezondheid
Waterschappen: Rijk moet antibiotica in water aanpakken
Het Rijk moet sterker de regie nemen om een einde te maken aan de vervuiling
van het Nederlandse oppervlaktewater met antibiotica. Vooral het weglekken van
penicilline via mest uit de intensieve veeteelt is een probleem.
Bacteriën rukken op
Dat stelt de Unie van Waterschappen in een reactie op eerder onderzoek, waaruit
blijkt dat het water in Nederland steeds meer antibioticaresistente bacteriën bevat.
Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar de bacteriën vormen wel een
‘toenemend probleem voor de volksgezondheid’’, aldus woordvoerster Hanneke Heeres van de Unie.
Lozing ziekenhuizen getackeld
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterzuivering en daarmee voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater in ons land. Om het antibioticaprobleem te tackelen, lopen er momenteel pilots bij
ziekenhuizen. ‘Daar zetten we extra zuiveringscapaciteit in, omdat daar door het vele medicijngebruik de
concentratie vanzelfsprekend nogal hoog is. Maar omdat het allemaal keurig via een rioolbuis naar buiten
komt, is zuiveren daar niet zo’n probleem’.
Mestprobleem lastiger
Lastiger is het voor de waterschappen om de vervuiling via de intensieve veeteelt aan te pakken. ‘De
antibiotica die nog in de mest zit, spoelt uit en komt uiteindelijk in het water terecht. Deze zogenoemde
diffuse bronnen kun je niet met een filter voor een pijp aanpakken, ’ aldus de woordvoerster.
Aanpakken bij de bron
Reden voor het pleidooi is dat het Rijk de vervuiling met een stringent vergunningenbeleid bij de bron
tegengaat. Zowel het ministerie van Landbouw als dat van Volksgezondheid moeten hun
verantwoordelijkheid nemen. ‘Het gaat erom dat de ministeries het probleem erkennen en de regie stevig in
handen nemen’.
Afvalputje
Dan nog blijven er resistente bacteriën via de grote rivieren ons land binnenstromen. ‘We zijn natuurlijk wat
dat betreft het afvalputje van Europa. Ook dat vergt overleg en regie. Uiteindelijk gaat het wel om onze
gezondheid’.
Bron: Binnenlandsbestuur.nl
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De Nieuwe Dokters
Nieuwsbrief maart 2012
Colloïdaal zilver het eerste redmiddel bij virussen bacteriën, schimmels,
parasieten en prionen. Zuiver zilver is na goud het meest hoog frequente element
Wat we op onze aarde kennen
Iedere cowboy die een paar honderd jaar geleden naar het wilde westen van Amerika trok wist dat hij altijd
een zilveren dollar bij zich moest hebben om te overleven in de woestenij. Niet omdat hij hiervoor onderweg
de broodnodige zaken kon kopen om te overleven maar omdat hij deze zilveren dollar gebruikte om zijn
water en melk te zuiveren. Zilver staat namelijk al sinds mens heugenis bekend als het beste antibioticum
tegen virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen dat er op aarde fysiek bestaat. Zover nu
bekend zijn er meer dan 1000 infectieziekten die niet tegen zilver bestand zijn. Over hoe zilver nu precies
werkt lopen de meningen uiteen. Dus laten we maar gelijk de werking van zilver belichten. Zuiver zilver is na
goud het meest hoog frequente element wat we op onze aarde kennen. Dit komt omdat dit element atomair
nog bijna zuiver gekoppeld is met de achter dit atoom liggende isotopische vortex van vrije energie.
Zuiver zilver laat eenheids en interdimensionale vrije energie dus het beste door in deze derde dimensie. Het
gevolg is dat wanneer iedere zilver atoom in contact komt met een laagfrequente infectie bron deze
daadwerkelijk letterlijk verlicht wordt waardoor de verdichtingen ofwel blokgolven letterlijk oplossen in deze
hoog frequente vrije energie vortex. Virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen kunnen dus nooit
resistent worden tegen colloïdaal zilver. Het is immers niet het atomaire zilver dat het werk doet maar de
vrije energie die door de interdimensionale poort de zieke (atomen) cellen binnenkomt. Zilver is dus een
interdimensionale bruggenbouwer tussen onvrije atomaire en vrije isotopische intelligente energie. Tevens
zal zilver de goede virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen in ons lichaam niet doden omdat
deze bij het gezonde spectrum/dimensie/band-breedte van een gezond mens passen dus al over voldoende
vrije energie beschikken. Om het zuivere zilver zo goed mogelijk over uw hele lichaam te verspreiden is het
zaak om het in zodanig kleine deeltjes (colloïdale deeltjes) toe te dienen dat ze makkelijk de celmembranen
kunnen passeren om hun verlichtende werk aldaar uit te voeren. Vandaag is het middels elektrolyse mogelijk
om microscopisch (colloïdaal) kleine deeltjes van een zuiver zilver staafje in water los te weken waar het
direct zowel intern als extern voor uw fysieke lichaam gebruikt kan worden.
Meer informatie over Colloïdaal Zilver leest u in het boek De Nieuwe Dokters “7 stappen naar een Gezond
ste
en Gelukkig leven in de 21 Eeuw” en deze link
Wilt u meer over het product van Colloidaal Zilver weten ga dan naar deze link
Fijn weekend, Hartelijke groeten, Wil
PS. U mag de link www.denieuwedokters.nl altijd doorsturen naar uw naaste familie, vrienden, kennissen en
collega’s. Wellicht willen zij ook kennis maken met het GRATIS boek “De Nieuwe Dokters”. Alvast mijn
hartelijke dank hiervoor. Alle artikelen die genoemd worden in de website De Nieuwe Dokters en het boek
kunt in deze webwinkel vinden http://www.lievergezond.com
Zet deze link in uw favoriet. Belangrijk wanneer u opeens iets nodig heeft.
GEZONDHEID EN WELZIJN GELDT VOOR ONS ALLEMAAL!
© Copyright De Nieuwe Dokters - Global Genius Health

Satanische sekte met 2 miljoen leden!!!!
Met dank aan: Alie Tulp / Bron: A. D. – B. B. C.
Satanische sekte verdacht van gruwelijke moorden
Een skelet ‘versierd’ als Santa Muerte. © Wikipedia.
De politie in de Mexicaanse deelstaat Sonora heeft
acht leden van de snel groeiende satanische sekte La
Santa Muerte (De heilige dood) aangehouden.
Zij zouden betrokken zijn geweest bij het rituele offer van
twee 10-jarige jongens en een vrouw. Dat meldt de BBC
vandaag. De aders van de slachtoffers werden
opengesneden en het bloed werd uitgestort rond een altaar met de ‘god’ van de sekte, die wordt afgebeeld
als een skelet met een zeis.
Volgens de woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Sonora, dat in het noordwesten van Mexico ligt, is
een van de drie deze maand geofferd. De twee anderen zouden in 2009 en 2010 om het leven zijn gebracht.
De schattingen zijn dat de sekte zo’n twee miljoen aanhangers heeft.
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Humanitaire noodtoestand dreigt in Griekenland
31/03/12 –Bron: BBC, HLN, SOS Children’s Villages, Nadia Peeters
In de havenstad Perama zoeken mensen in afvalcontainers naar
voedsel. © epa.
Griekenland
Alle Europese reddingspogingen ten spijt, gaat het zienderogen
bergaf voor de Grieken. Zo meldt de BBC dat in de havenstad
Perama een humanitaire crisis dreigt en klinken noodkreten vanuit
de onderwijssector over kinderen die omzeggens niets te eten
hebben. Enige tijd geleden liet een werkloze moeder haar dochter van vier jaar achter op de kleuterschool
met een briefje op haar borst gespeld: ‘Ik ben blut, ik kan hier niet meer leven. Help astublief mijn kind’. De
Griekse regering schrapt banen en bespaart op de sociale zekerheid. Dinsdag onderhandelt minister van
Defensie Avramopoulos met de VS over de aankoop van vierhonderd tanks. De transportkosten alleen lopen
op tot 10 miljoen euro.
Een moeder liet haar dochtertje van vier jaar achter op de kleuterschool. Op haar jasje had ze een briefje
gespeld: ‘Ik kan hier niet meer leven, ik ben blut. Help astublief mijn kind’

© afp.
Kinderen en daklozen bij een voedselbedeling door een humanitaire organisatie in Athene. © ap.
We moeten heel wat mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis omdat we hun kind hier niet kunnen helpen.
Dan krijgen we te horen dat ze de 1, 40 euro voor de bus niet kunnen betalen. Mensen vertellen ons dat ze
al acht maanden zonder elektriciteit zitten, dat ze de winter doorkwamen door sprokkelhout te stoken.
Kinderen eten uit vuilnisbakken
Medewerkster van Doctors of the World

© reuters
De zogenaamde ‘aardappelbeweging’ levert basisvoedingsmiddelen rechtstreeks van de boer aan de
consument. Aan een derde van de prijs in de supermarkt. © reuters.
Momenteel worden vooral de lagere klassen geraakt, maar de komende jaren zal de middenklasse het
slachtoffer van de crisis worden. Zij zullen steun nodig hebben om te overleven
George Protopapas van SOS Children’s Villages
Solidariteitsacties zoals het theaterbezoek laten betalen met voedingsmiddelen voor de noodlijdenden,
coöperatieve vormen van voedseldistributie, oproepen op sociale media om naar Griekenland op vakantie te
gaan en het Vlaamse initiatief Ariadnes Dream schieten helaas ruimschoots tekort.
Humanitaire crisis dreigt
Exemplarisch is de situatie in Perama, als centrum van de scheepsindustrie ooit een welvarende havenstad.
De BBC heeft het over een dreigende humanitaire crisis.
De lokale autoriteiten ramen de werkloosheidsgraad in Perama, een stadje met 25. 000 inwoners, op 60
procent. Doctors of the World richtte er enkele jaren geleden een medisch centrum op om immigranten te
helpen. Tachtig procent van de mensen die er aankloppen, zijn nu Grieken.
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Nikitas Kanakis (Doctors of the World) : “Zelfs voor de crisis hadden de mensen het hier niet breed, maar nu
hebben ze het moeilijk om te overleven. Het zal jaren duren om terug in de situatie van voor de crisis te
belanden”.
Geen geld om bus naar ziekenhuis te nemen
De meerderheid van de inwoners moet zien te overleven met minder dan 200 euro per maand. De meesten
hebben geen ziekteverzekering en kunnen zich geen doktersbezoek of medicijnen veroorloven. Het centrum
wordt overstelpt door ouders met kinderen die vaccinaties nodig hebben. “Dat hebben we voordien enkel in
derdewereldlanden gezien”, getuigen de medewerkers van Doctors of the World.
“We moeten heel wat mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis omdat we hun kind hier niet kunnen
helpen. Dan krijgen we te horen dat ze de 1, 40 euro voor de bus niet kunnen betalen. Mensen vertellen ons
dat ze al acht maanden zonder elektriciteit zitten, dat ze de winter doorkwamen door sprokkelhout te stoken.
Kinderen eten uit vuilnisbakken”.
Medicijndepots
Geëngageerde jongeren organiseren in heel het land ophalingsacties voor ongebruikte geneesmiddelen. In
elke stad is een depot waar mensen medicijnen kunnen brengen. Duizenden kinderen staan achter met
vaccinaties. Op de radio wordt omgeroepen waar en wanneer die kinderen gratis inentingen kunnen krijgen.
De Griekse tak van Doctors of the World stuurt zijn artsen niet meer naar het buitenland maar stuurt ze op
humanitaire missies in eigen land.
Kinderen van alleenstaande moeders
George Protopapas, directeur van hulporganisatie SOS Children’s Villages, getuigt: “De komende
tweeënhalf jaar worden cruciaal voor Griekenland. Kinderen uit eenoudergezinnen hebben hulp broodnodig.
Hun moeders zijn werkloos en leven op straat, ze vinden nu geen werk en in de toekomst wellicht al
evenmin. Een extreem voorbeeld van de financiële crisis was een meisje van vier jaar dat door haar moeder
in de kleuterschool werd achtergelaten met een briefje op haar borst gespeld: ‘Ik kan hier niet meer leven, ik
ben blut. Help astublief mijn kind’”.
“Ik vrees dat we dit de komende jaren meer en meer zullen zien in Griekenland. Momenteel worden vooral
de lagere klassen geraakt, maar de komende jaren zal de middenklasse het slachtoffer van de crisis worden.
Zij zullen steun nodig hebben om te overleven”.

Steeds meer nieuwe patiënten met kanker
Bron: R. D.
Borstonderzoek.
BILTHOVEN – Het aantal kankerpatiënten stijgt in Nederland met
ruim 3 procent per jaar. Waren er in 2000 ruim 70. 000 nieuwe
kankergevallen, in 2010 waren dit er 95. 500, een stijging van 36
procent in één decennium.
Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde cijfers van het Integraal
Kankercentrum Nederland en het Rijksinstituut Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Uit de gegevens blijkt dat er in 2000 bijna 39. 000
Nederlanders aan kanker stierven. In 2010 overleden al ruim 43. 000 mensen aan de gevolgen van de
ziekte. Vandaag brengt deze krant in het katern Pluspunt een themanummer uit over kanker. Naar
verwachting zal de groei van het aantal nieuwe kankergevallen de komende jaren verder doorzetten door de
zogeheten dubbele vergrijzing. Deze is het gevolg van de stijgende levensverwachting. Die is het afgelopen
decennium met ongeveer drie jaar is gestegen. Daarnaast bereiken steeds meer mensen uit de naoorlogse
geboortegolf de seniorenleeftijd. Vooral onder de groeiende groep 85-plussers stijgt het aantal gevallen van
kanker. In deze leeftijdsgroep komen vooral huidkanker, darmkanker en borstkanker voor. Mensen tussen
de 65 en de 85 jaar hebben vaker darm-, long- en prostaatkanker. Mensen die jonger zijn dan 65 jaar
hebben in de meeste gevallen te kampen met borstkanker, gevolgd door huid- en longkanker.
De kankersterfte in Nederland vertoont soms behoorlijk grote regionale verschillen.
Zo is de sterfte in het Zuid-Hollandse Rijnmondgebied en Noordoost-Groningen hoger dan in andere GGDregio’s. In Rijnmond overlijden relatief meer mensen dan elders in het land aan longkanker, maagkanker en
alvleesklierkanker. In Noordoost-Groningen sterven meer mensen aan long- en slokdarmkanker. De regio
met de laagste sterfte door de ziekte kanker is de provincie Utrecht, met uitzondering van de stad Utrecht.
Europees gezien zijn de verschillen groot.
Nederland scoort hoog als het gaat om het vóórkomen van en de sterfte aan borstkanker, de sterfte aan
prostaatkanker (incidentie vergeleken met EU-landen is gemiddeld) en het vóórkomen van en de sterfte aan
longkanker. Ook het vóórkomen van dikkedarmkanker in Nederland is hoog, de sterfte is gemiddeld.
Griekenland en andere Zuid-Europese landen staan steevast onder aan de lijst met betrekking tot het
vóórkomen van en de sterfte aan kwaadaardige tumoren.
www.cijfersoverkanker.nl, www.zorgatlas.nl, www.nationaalkompas.nl
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Asperges tegen kanker en meer
De Asperge is een uitermate gezonde
groente, dát is geen geheim. Je kunt de Asperge bijna een kruid noemen, zóveel mensvriendelijke
eigenschappen heeft deze plant. En als het niet zo lekker was dat hij als groente werd gegeten…
Dit artikel is gebaseerd op een Engels artikel over deze krachtige werking van asperges. De bijzondere
krachtige eigenschappen van deze groente vind je hier. Maar wist je dat van de 12 meest opgediende
bruidsmaaltijden in China, asperges te vinden zijn in 10 ervan?
Uit de hele lijst met indrukwekkende eigenschappen is de kankerwerende werking, die óók aan asperges
wordt toegeschreven, naar de voorgrond gehaald. De verantwoordelijke stof die aan deze eigenschap ten
grondslag zou liggen, is met name het enzym ‘Glutathione’, een uiterst krachtige antioxidant, die voor het
immuunsysteem van de mens van wezenlijke ondersteuning is.
Natuurlijk zou het zo zijn, dat wanneer asperges een bewezen anti-kankermiddel zouden zijn, het door
iedere patiënt 2x daags genuttigd zou moeten worden. Iets kan alleen ‘bewezen’ zijn als het onderzocht is
natuurlijk!
Er is dus aan de andere kant ook de mogelijkheid, dat een eenvoudige groente als asperge nooit GOED IS
ONDERZOCHT op deze uitermate belangrijke eigenschap. Wij vinden het in ieder geval belangrijk hier de
plaatsing van het artikel NIET tegen te houden…!
Onderstaande artikel werd mij (in het Engels) toegezonden:
Asperge tegen kanker
(verscheen ook in Frontier magazine sept. /okt. 2009)
‘Mijn moeder heeft 4 maanden lang asperges uit een pot gegeten, die zij pureerde en waarvan ze 4
eetlepels ‘s ochtends en ‘s avonds nam. Zij is aan de chemokuur voor longkanker in het derde stadium, met
pleurale aandoening en haar kankercel telling zakte deze week van 386 naar 125. Haar oncoloog vertelde
haar, dat zij pas na drie maanden weer voor controle moest terugkomen’.
Een paar jaar geleden kwam ik een man tegen, op zoek naar asperges voor een vriend, die aan kanker leed.
Hij gaf mij een fotokopie van een artikel met de titel ‘Asperge tegen Kanker’, gepubliceerd in het Cancer
News Journal, datum onbekend.
Ik wil deze info met jou delen, zoals het ook mij is aangereikt. Ik ben biochemicus van beroep en heb mij al
meer dan 50 jaar gespecialiseerd in dieetvormen m. b. t. de gezondheid.
Een paar jaar geleden las ik over de ontdekking van dr. Richard R. Vensal (link HIER) in relatie tot het
gegeven dat de asperge in staat zou zijn kanker te genezen. Vanaf die tijd heb ik met hem aan dit project
gewerkt. Wij hebben hierover een aantal bijzondere kankergevallen verzameld.
Een paar voorbeelden…
Geval nummer 1: Een man met een vrijwel hopeloos geval van de ziekte van Hodgkin (lymfklierkanker) , die
qua gezondheid volledig uitgeschakeld was. Een jaar nadat hij begonnen was met de aspergetherapie,
bleken zijn artsen niet meer in staat enige vorm van kanker vast te stellen en was hij inmiddels weer bezig
met een schema van zware lichaamsoefeningen.
Geval nummer 2: Een succesvolle zakenman van 68, die al sinds 16 jaar leed aan blaaskanker. Na jaren
van medische behandeling, inclusief bestraling zonder resultaat, begon hij aan de aspergetherapie. Binnen
drie maanden (!) gaven onderzoeken aan, dat zijn blaastumor verdwenen was en dat zijn nieren weer
normaal functioneerden.
Geval nummer 3: Een man met longkanker. Op 5 maart kwam hij op de operatietafel terecht, waar de
chirurgen constateerden dat zijn longkanker zover uitgezaaid was, dat hij niet geopereerd kon worden. De
chirurg maakte de operatiewond dicht en verklaarde dat dit een hopeloos geval was. Op 5 april kwam de
patiënt in aanraking met de aspergetherapie en begon deze onmiddellijk toe te passen. Ergens in augustus
vertoonden röntgenfoto’s, dat ieder symptoom van kanker was verdwenen! Hij is nu weer volop aan het
werk.
Geval nummer 4: Een vrouw, die al jaren leed aan huidkanker. Uiteindelijk ontwikkelden zich verschillende
soorten huidkanker, die door een oncoloog als een ernstige vorm werden aangeduid. Drie maanden nadat zij
aan de asperges begonnen was, vertelde haar huidspecialist dat haar huid er gezond uitzag en alle
huidbeschadigingen verdwenen waren. Deze vrouw rapporteerde dat de aspergetherapie tevens haar
nierziekte had genezen, dat zich in 1949 had geopenbaard. Zij had al 10 operaties voor nierstenen achter de
rug en ontving een uitkering van de overheid i. v. m. haar niet te opereren… terminale nierziekte. Zij schreef
haar totale genezing van haar nieren toe aan de aspergetherapie!
Ik was niet verbaasd door deze resultaten, aangezien ‘De Elementen van de Materia Medica’, in 1854
samengesteld door een professor aan de universiteit van Pennsylvania, aangaf, dat asperges als een
gewilde therapie werd toegepast tegen nierstenen. Hij refereerde zelfs aan experimenten in 1739,
betreffende de krachtige genezende werking van asperges bij het oplossen van nierstenen.
Tegenwerking van het medische establishment
Wij hebben nog andere medische gevallen ter voorbeeld, maar het medische establishment heeft
dwarsgezeten bij het verkrijgen van bepaalde rapporten. Ik doe hierbij een beroep op eventuele lezers om dit
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goede nieuws te verspreiden en ons te assisteren om een groot aantal gevallen te verzamelen, die in staat
zullen zijn de medische wereld te overtuigen van deze ongelooflijk eenvoudige en natuurlijke geneeswijze.
Hoe asperges te gebruiken?
Voor de beste resultaten dienen de asperges gekookt te worden en daarom voldoen asperges in blik of glas
even goed als vers gekookt. Ik heb met twee belangrijke Amerikaanse producenten van asperges in blik
gecorrespondeerd, Giant en Stokely, en ik ben gerust gesteld dat deze merken geen pesticiden of
conserveermiddelen bevatten. Stop de asperges in een blender om ze te pureren en bewaar het vervolgens
in de koelkast.
Geef de patiënt 4 volle eetlepels per dag, 2 eetlepels ‘s ochtends en 2 eetlepels ‘s avonds. Patiënten
vertonen meestal binnen 2-4 weken een verbetering van hun conditie. Het kan met water worden verdund en
als een koude of hete drank worden genuttigd. De aanbevolen dosering is gebaseerd op de huidige
resultaten, maar een grotere dosering kan zeker geen kwaad en kan zelfs in sommige gevallen noodzakelijk
zijn.
Asperges die met een enorme vitaliteit de grond uitkomen, geladen met uiterst
menslievende stoffen
Celgroei regulator en lichaamstonicum
Als biochemicus heb ik een uitgebreide studie van alle kankeraspecten gedaan
en van allerlei naar voren gebrachte therapieën. Met als resultaat, dat ik het
aspergeverhaal het meest vind overeenkomen met de laatste theorieën omtrent
kankerbestrijding.
Asperge bevat namelijk een flinke hoeveelheid eiwit-histonen, die
verbonden zijn met de regulering van de celgroei. Om die reden geloof ik dat
asperge een substantie bevat, dat ik een ‘celgroei-regulator’ noem. Deze functie
zou verantwoordelijk zijn voor de uitwerking op kanker en dient tevens als een algemene lichaamstonicum.
In ieder geval is asperge, los van theorieën daarover, een volstrekt onschuldig middel. De Food and Drug
Administration (FDA) in Amerika kan de toepassing ervan niet verbieden en het kan gewoon een uitstekend
middel voor de gezondheid zijn.
De US National Cancer Institute heeft aangegeven, dat asperge de hoogste hoeveelheid glutathionen
van alle voedingsmiddelen bevat, welke als een van de meest effectieve lichaamsstoffen wordt
beschouwd met betrekking tot anti-carcinogene en antioxidant werkingen!
Verspreid dit belangrijke nieuws! Als blijk van onbaatzuchtigheid kan men iedere vorm van ontvangen
behulpzaamheid aan anderen doorgeven…
De geneeskrachtige werking van Asperges:
· Heeft een sterk vocht afdrijvende werking
· Werkt ontzurend · Stimuleert de nier werking
· Versterkt de ogen en goed tegen nachtblindheid
· Versterkt de slijmvliezen
· Heeft een gunstige invloed op het stressmechanisme
· Goed tegen concentratieproblemen
· Activeert de stofwisseling van eiwit, vet en koolhydraten
· Verhoogt de kwaliteit van de huid, het haar en het bindweefsel
· Goed bij slaapproblemen · Werkt cel verjongend
· Stimuleert de bloedvorming en zuurstofverzorging
· Versterkt de immuniteit en heeft een antiseptische werking
· Goed tegen verstopping en trage darmwerking
Door zijn sterk ontzurende en vocht afdrijvende werking helpt asperge ook bij zwaarlijvigheid,
oedeemvorming, hartkwalen, blaas- en nierklachten.
Als u asperges eet, geniet dan niet alleen van deze prachtige groente maar besef ook haar opvallende
genezende werking.
Reactie van een dame uit Zuid-Afrika:
Thanks…,
This is very helpful especially for people with skin cancer I have seen various articles with similar contents
and heard of good results.
Actually it is best to treat all cancers by eating asparagus.
Send this to all with (skin) cancer..
Bron: Lanevids.com en Wanttoknow.nl
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EU rapport: Spanje dreigt eurozone in nieuwe crisis te storten
Spaanse econoom: Spanje bungelt aan een zijden draadje - Spaanse regering niet bereid tot grote offers en
bezuinigingen - Jaarlijks miljarden voor kunstenaars en publieke radiozenders
29 maart 2012: chaos in de straten van Barcelona (en andere Spaanse
steden) . Het volk komt in opstand tegen de bezuinigingen van de
regering, die echter bij lange na niet voldoende doet om het land weer
op de rails te krijgen. Het gevolg is dat ook Spanje dit jaar aan het
Europese infuus zal moeten.
Het gaat slecht met Spanje, veel slechter dan door de politici en in de
media wordt toegegeven. In een vertrouwelijk document heeft de EU de
ministers van Financiën daarom gewaarschuwd dat er zonder
waarschuwing vooraf een nieuwe financiële crisis kan uitbreken.
Volgens de Spaanse econoom Juan Ramón Rallo doet de regering in Madrid veel te weinig om de
noodzakelijke hervormingen door te voeren en dreigt het land al op korte termijn bankroet te gaan, iets dat
vele male ernstigere gevolgen voor de eurozone zal hebben als het bankroet van Griekenland.
De EU sloeg alarm omdat de rente over de Spaanse staatsobligaties afgelopen week naar 5, 5% steeg, wat
algemeen als te hoog wordt beschouwd. Het lijkt er dan ook op dat de Spaanse banken het water tot aan de
lippen is gestegen, want net als hun Italiaanse collega's weigeren ze om door te gaan met het onbeperkt
opkopen van staatsobligaties. De Europese ministers van Financiën moeten volgens de EU dan ook snel de
'relatieve rust' op de financiële markten gebruiken om hervormingen door te voeren. En daar schort het hem
in Spanje nu juist aan, want ondanks de beweringen van de Spaanse regering dat de problemen door de
recente radicale bezuinigingen zijn opgelost, zijn veel waarnemers sceptisch dat het de politiek nu plotseling
gelukt zou zijn om de noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren. Een eerste algemene staking
heeft de afgelopen week laten zien dat de Spaanse vakbonden niet zonder slag of stoot akkoord wensen te
gaan met de plannen van de politiek.
Lot Spanje aan zijden draadje
Hoewel vooral de ministeries van de Spaanse overheid moeten bezuinigingen -zo wordt het budget van het
ministerie van Buitenlandse Zaken gehalveerd- gaat het volgens econoom Juan Ramón Rallo nog steeds de
verkeerde kant op met het land. 'Het lot van Spanje bungelt al bijna een jaar aan een zijden draadje. In
augustus 2011 moest de ECB feitelijk Spanje redden, omdat niemand nog Spaanse waardepapieren kocht.
Nu, een half jaar later, zijn we nog steeds niet over de top heen. Integendeel: we dreigen inmiddels definitief
onze geloofwaardigheid te verliezen.'
Rallo wijst daarbij op het feit dat het begrotingstekort over 2011 maar liefst 8, 5% bedroeg, daar waar op 6%
(volgens de eurozone normen nog steeds 3% te hoog) was gerekend. Dit jaar zal het tekort naar
verwachting op 5, 3% van het BNP uitkomen, maar experts betwijfelen of dat haalbaar is.
Regering niet bereid tot grote offers
'De regering van premier Mariano Rajoy is niet bereid om grote offers te brengen. Ze willen niet bezuinigen, '
betoogt Ramon. 'Als ze niet bijdraaien is het gevaar groot dat we ook dit jaar op een tekort van 8% uitkomen.
' Spanje moet in zijn ogen daarom veel meer bezuinigen dan nu. 'Aangezien de inkomsten stagneren heeft
de regering alleen aan de uitgavenkant speelruimte. Als we tussen 2002 en 2007 net als Duitsland de
openbare uitgaven stabiel hadden gehouden, dan hadden we nu ondanks alle problemen een evenwichtige
begroting kunnen hebben. We moeten dus terugkeren naar de situatie van 2002. ' (Merk op: 2002 is het jaar
dat de euro werd ingevoerd en Spanje tegen veel lagere kosten massaal kon gaan lenen) .
Dat bezuinigingen de crisis mogelijk alleen maar zullen versterken acht Rallo niet het grootste probleem. 'Het
gaat erom Spanje van het bankroet te redden. De nationale en internationale spaarders moeten weten of
Spanje zijn schulden kan afbetalen en of we een efficiënt en duurzaam economische model kunnen tonen.
Daarom moet de publieke sector worden verkleind en moeten structurele hervormingen worden
doorgevoerd, wat natuurlijk een verlies van arbeidsplaatsen en een mindere economische groei tot gevolg
zal hebben. Maar we moeten ons afvragen of bepaalde investeringen productief zijn. Zo hebben we in
Spanje een paar vliegvelden waar nauwelijks een vliegtuig op landt. Die zijn deel van het BNP, maar of ze
productief zijn?'
Steeds meer ambtenaren
De econoom is teleurgesteld in de conservatieve premier Rajoy, die beloofde hervormingen door te voeren,
maar in werkelijkheid een op socialistische wijze reagerende opportunist blijkt te zijn die bijvoorbeeld de
vakbonden niet wil of durft aan te pakken. Het gevolg is dat het aantal ambtenaren -waar Spanje er toch al
veel te veel van heeft- tijdens de crisis zelfs is toegenomen. Rajoy heeft daarmee de middenklasse van zich
vervreemd, maar volgens Rallo heeft die geen andere keus dan op hem te stemmen, omdat de alternatieven
(de socialisten) nog veel erger zijn. Sinds 2007 groeide het Spaanse staatsapparaat met maar liefst 300. 000
nieuwe banen. In totaal zijn er 4000 publieke (staats) bedrijven, waarvan premier Rajoy er slechts 30 tot 40
geprivatiseerd heeft. 'Dat is veel te weinig, ' zegt Rallo. 'Zo worden kunst en kunstenaars jaarlijks met 2
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miljard euro gesubsidieerd. De uitgaven voor onderwijs zijn sinds 2002 met 20% gestegen, maar de kwaliteit
is gelijk gebleven. Ook had men de publieke radio kunnen afstoten of privatiseren. Dat had de
belastingbetaler in één keer 2 miljard euro gescheeld. '
Ondernemingen investeren niet in Spanje
Een bijkomend probleem is dat Spaanse ondernemingen hun geld liever in het buitenland dan in eigen land
investeren. 'Dat kan ik hen niet verwijten, ' legt Rallo uit. 'Hier loopt tenslotte alles in de soep. Patriottisme
betekent niet dat ze zinloze investeringen moeten doen. De vraag is veelmeer waarom de grote en kleine
ondernemingen hier niet optimaal zaken kunnen doen. We moeten zorgen dat hun productiekosten dalen,
dus dat betekent lagere belastingen en een hervorming van de energiemarkt, die de duurste van heel
Europa is. Wel is de regering begonnen met het hervormen van de arbeidsmarkt, waardoor de
ondernemingen meer ruimte hebben om ook in crisistijden sterk te blijven.' Veel hoog opgeleide
Spanjaarden verlaten echter het land en vertrekken bijvoorbeeld naar Duitsland. De achterblijvers,
waaronder zeer veel werklozen, hebben volgens Rallo geen goede toekomstperspectieven. 'Voorlopig komt
er geen economische opleving. Ook zal de hervorming van de arbeidsmarkt geen grote aantallen nieuwe
banen kunnen scheppen. ' Rallo hoopt dan ook dat de crisis mogelijk al in 2014 voorbij is en de Spaanse
ondernemingen weer snel mensen gaan aannemen. 'Tot dan ziet het er echter somber uit. ' (2)
'Ook Spanje heeft hulppakket nodig'
De Amerikaanse megabank Citigroup bevestigt in een nieuw rapport dat de situatie in Spanje veel slechter is
dan tot nu toe werd aangenomen. De Spaanse staatsschulden hebben de kritieke grens van 90% van het
BNP bereikt. Daarnaast zitten ook de bedrijven en burgers tot ver over hun oren in de schulden. Ook
Citigroup wijt de kritieke situatie voor een groot deel aan de aarzeling van de regering Rajoy om snel de
noodzakelijke hervormingen door te voeren. Daarnaast is er nog geen einde in zicht aan de almaar dalende
vastgoedprijzen, waardoor honderdduizenden woningen en huizen te koop blijven staan.
De gevolgen zijn volgens Citigroup dan ook dramatisch. Spanje zal nog dit jaar een hulppakket nodig
hebben zoals eerder Griekenland en Portugal dat kregen. Daarbij gaat het er voornamelijk om de Spaanse
banken van verse liquiditeit te voorzien, zodat ze weer massaal Spaanse staatsobligaties kunnen gaan
opkopen. Er is echter een levensgroot probleem: Spanje valt dan weg als betaler aan de bestaande
hulpprogramma's, wat de hele eurozone dreigt te destabiliseren. (3)
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten ; (2) Wirtschafts Woche ; (3) Gevestor

FDA verwijdert zonder pardon 1 miljoen handtekeningen
zaterdag, 31 maart 2012
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) blijft consumenten en
gezondheidsactivisten verbazen. Het agentschap verwijderde onlangs één
miljoen handtekeningen en reacties onder de ‘Just Label It’ campagne.
De actie werd opgezet om fabrikanten te verplichten genetisch aangepaste
organismen op de ingrediëntenlijst van hun producten te zetten.
Nog nooit eerder werd een dergelijke campagne zo massaal gesteund. Sinds de start in oktober 2011 heeft
‘Just Label It’ meer dan 900. 000 handtekeningen ontvangen. Ook hebben 55 politici zich bij de beweging
aangesloten. Wat is nu het probleem?
De FDA heeft besloten niet het aantal mensen te tellen dat meedoet aan de actie, maar het aantal
verschillende individuele brieven die zijn ontvangen. Voor de FDA staan tienduizenden handtekeningen
onder een enkele petitie gelijk aan één. Op deze manier is de petitie volgens de FDA niet één miljoen keer
ondertekend, maar slechts 394 maal.
“Meer dan een miljoen mensen vinden dit belangrijk. Het gaat er niet om of genetisch gemodificeerd voedsel
gevaarlijk is of niet. Deze campagne gaat over het recht van de consument om te weten wat ze eet, ” zei
advocaat Andrew Kimbrell van het Center for Food Safety.
Biotechgigant Monsanto is tegen het vermelden van genetisch gemodificeerde organismen op de
ingrediëntenlijst van levensmiddelen want volgens de agroreus zouden consumenten ‘dan worden misleid
omdat GMO’s perfect veilig zijn’.
Kijkt de FDA liever de andere kant op vanwege de nauwe banden die de makers van genetisch aangepast
voedsel hebben met het agentschap? Je hebt het recht om te weten wat er in je voedsel zit en wat je eet.
Door de stem van honderdduizenden mensen te negeren ontneem je de bevolking haar macht.
Bron: Naturalsociety.com
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Digitaal Klantdossier (DKD) inlezen
Wat is DKD?
Uitvoeringsorganisaties in de keten voor Werk en Inkomen hebben klantgegevens nodig om sociale
zekerheidswetten te kunnen uitvoeren. Deze worden liefst één keer uitgevraagd, geregistreerd en
vervolgens hergebruikt. Via het Digitaal Klantdossier (DKD) in Suwinet-Inkijk delen de
uitvoeringsorganisaties deze gegevens met elkaar. Het Inlichtingenbureau verzorgt de levering van DKDgegevens aan gemeenten.
Waarom DKD?
Sinds januari 2008 is er een wet van kracht (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen, afgekort
WEU) die regelt dat burgers, die beroep doen op de keten voor Werk en Inkomen, maar één keer hun
gegevens hoeven af te geven. De instanties moeten er dus voor zorgen dat die gegevens digitaal voor
iedere partij in de keten beschikbaar zijn. Het Digitaal Klantdossier is hiervoor ontwikkeld.
DKD-gegevens inlezen
Voorheen konden uitvoeringsorganisaties DKD-gegevens alleen inzien. Tegenwoordig kan men ze ook
inlezen, wat de werkuitvoering makkelijker en efficiënter maakt. Om privacybewaking willen
uitvoeringsorganisaties dat gemeenten en hun leveranciers zich houden aan het ‘normenkader
informatiebeveiliging SUWI’. Hiervoor heeft het Inlichtingenbureau aansluit- & gebruiksvoorwaarden
opgesteld, die alle inlezende gemeenten dienen te ondertekenen.
U kunt hier het overzicht downloaden van gemeenten die het aanmeldingsformulier hebben ondertekend.
Wie gebruiken DKD?
Met het Digitaal Klantdossier delen gemeenten (Sociale Zaken en Sociale Diensten) , SVB en UWV een
selectie van elkaars klantgegevens. Het Digitaal Klantdossier biedt naast informatie uit het domein van werk
en inkomen (gemeenten, SVB en UWV) ook gegevens uit onder andere de GBA en de Rijksdienst
Wegverkeer. De klant zelf heeft ook toegang tot een gedeelte van de gegevens.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.dkd.nl. Ook kunt u contact opnemen met de Servicedesk, e-mail
servicedesk@inlichtingenbureau.nl, telefoon 0800-222 11 22.
Documenten
- Handreiking voor het verbeteren van het aanleveren van DKD gegevens door gemeenten.
- Normenkader informatiebeveiliging SUWI in bijlage D van de Verantwoordingsrichtlijn Beveiliging Suwinet
- Aansluit- & gebruiksvoorwaarden
- Aanvraagformulier voor inlezen en/of voorinvullen van DKD-gegevens
- Matrices met gegevens die gemeenten mogen gebruiken voor inlezen of voorinvullen.
Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) hanteert de term Suwinet-inlezen. Hiermee wordt
hetzelfde als DKD-inlezen bedoeld.

Epidemie: Autisme sterk toegenomen
Het aantal Amerikaanse kinderen bij wie autisme is vastgesteld, is de laatste
jaren sterk gestegen. Volgens onderzoek van de Amerikaans GGD's had in 2008
één op de 88 kinderen van 8 jaar autisme. Dat is een toename van 78 procent in
5 jaar! Van de jongens was 1 op de 54 autistisch, van de meisjes 1 op de 252.
Van deze kinderen heeft 38 procent een IQ onder de 70, waarmee ze worden
gekwalificeerd als zwakzinnig. Ook in westeuropese landen is het aantal
vastgestelde gevallen van autisme de laatste jaren sterk toegenomen. De
Hersenstichting schat dat in Nederland 1 op de 100 kinderen een vorm van
autisme heeft.
Werkelijke aantal aanzienlijk hoger
De toename komt voor een deel doordat de stoornis eerder wordt herkend dan vroeger…. ? Maar
onderzoekers sluiten niet uit dat ook andere factoren een rol spelen!
Het werkelijke aantal kinderen met autisme ligt mogelijk nog aanzienlijk hoger dan de cijfers aangeven. Bij
recent onderzoek in Zuid-Korea bleek dat twee derde van de kinderen met autistische verschijnselen geen
diagnose heeft. Volgens dit onderzoek had in werkelijkheid 1 op de 38 Zuid-Koreaanse kinderen autisme.
Autisme Epidemie
De Amerikaanse belangenvereniging Autism Speaks spreekt van een epidemie. Volgens de vereniging geeft
de Amerikaanse samenleving inmiddels 126 miljard dollar per jaar uit aan de zorg voor mensen met autisme:
driemaal zo veel als zes jaar geleden.
Utah 1 in 47 Children Have Autism: Rates Now Epidermic National 1 in 88 or Higher!
Geüpload door Marygreeley1954 op 29 mrt 2012
Bron: Onderwijsnieuwsdienst.nl en Latimes.com
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Universitair onderzoek: Bijna 9 van 10 journalisten zijn links, groen of rood
U dacht dat u neutraal wordt geïnformeerd? De werkelijkheid is
dat bijna 9 van de 10 journalisten een 'linkse' bril ophebben (rood)
, en conservatief (groen) en liberaal (blauw) nauwelijks in de
media vertegenwoordigd zijn.
Wie vandaag de dag naar zakelijk en objectief nieuws over
conservatieve thema's zoekt komt al snel bedrogen uit. De Duitse
onderzoeksjournalist Eva Herman schreef een boek ('Het Media
Kartel - Hoe we dagelijks misleid worden') met daarin onder
andere de resultaten van een uitgebreid universitair onderzoek dat op de meeste gebieden representatief is voor Nederland en
de hele Westerse wereld- naar de veronderstelde 'objectiviteit' van de media. Daaruit bleek dat deze
objectiviteit in het geheel niet bestaat, omdat bijna 9 van de 10 journalisten er een linkse, rode of groene
voorkeur op na blijken te houden, wat grote gevolgen heeft voor de wijze waarop ze berichten over
onderwerpen zoals milieu, religie (christendom / islam) , politiek (conservatief / progressief) , conflicten
(Israël / Palestijnen) , globalisme en immigratie.
Dat de massamedia enorm veel invloed en macht hebben en een compleet volk kunnen beïnvloeden,
manipuleren en een bepaalde 'gewenste' richting op kunnen duwen wist men al tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Iedereen is bekend met de naam Joseph Goebbels, minister van propaganda van NaziDuitsland, die uiteindelijk volledig bepaalde welk nieuws het Duitse volk te horen kreeg en op welke manier.
Bijna 9 van de 10 journalisten links/rood/groen
Een minister van propaganda bestaat er niet meer, maar verder is de situatie anno 2012 in angstwekkend
veel opzichten te vergelijken met die van circa 75 jaar geleden. Net als destijds krijgen de burgers sterk
éénzijdig belicht en geselecteerd nieuws voorgeschoteld dat voor 'objectief' moet doorgaan. In 2011
verrichtte de Vrije Universiteit in Berlijn een onderzoek naar welke 'kleur' dit nieuws heeft. Voor sommigen
van u zullen de resultaten niet als een verrassing komen: 50% van de bijna 5000 (!) ondervraagde
journalisten gaf aan links, rood of groen te stemmen; van de overigen zei nog eens 36% zich op zijn minst
tot links, rood of groen aangetrokken te voelen. (1)
Met andere woorden: 86% van de journalisten houdt er een links wereldbeeld op na en berichten met een
rood/groene bril op over de gebeurtenissen in hun land en in de wereld. Slechts 9% gaf aan bij de
christendemocraten te horen; liberaal moet het onder verslaggevers met nog minder aanhangers doen: 7,
4%. De reguliere massamedia laten zich dan ook beter omschrijven als een (linkse) mediocratie, die de
macht heeft om miljoenen mensen totaal op het verkeerde been te zetten - soms op subtiele wijze, maar
steeds vaker met regelrechte leugens, zoals bijvoorbeeld de gebeurtenissen rond de 'Arabische lente' en de
ware achtergrond van de 'opstand' in Libië in 2011.
Ook christendemocraten zijn 'links'
Naast de media bieden ook de meeste politieke partijen geen enkele garantie dat u 'koopt' wat op de
verpakking staat. Neem nu de christendemocraten, wier standpunten in de loop der jaren steeds minder
conservatief-christelijk zijn geworden maar in toenemende mate op een kopie van links, rood en groen zijn
gaan lijken. Niet voor niets stemmen in eigen land steeds minder mensen op het CDA; immers, de
standpunten van deze partij komen op veel terreinen -zoals het milieu en het globalisme- naadloos overeen
met 'links'. Dus waarom zou je nog op de imitatie-linksen van het CDA stemmen? Je kunt dan net zo goed
meteen je stem aan de PvdA, Groenlinks, SP of D66 geven. Een conservatief is op zijn beurt veel beter uit
bij de liberale VVD of de rechtse PVV. Feit is dat de linkse media en politiek -ook onder conservatieve en
christendemocratische vlag- gezamenlijk steeds meer de macht hebben -en gebruiken- om het volk 'op
andere gedachten' te brengen ten aanzien van gevoelige onderwerpen zoals de miljardenbijdragen aan de
eurozone en de immigratie. 'Incorrecte', als afwijkend beschouwde meningen worden daarbij genegeerd en
als dat niet mogelijk is, zoals in het geval van de PVV van Geert Wilders, worden deze vrijwel uitsluitend
negatief neergezet en belachelijk gemaakt.
Politiek correct filter
Zo kan het dus dat u anno 2012 ten aanzien van vrijwel alle onderwerpen uitsluitend 'politiek correct' nieuws
voorgeschoteld krijgt, dat door een links-roodgroen filter is gegaan alvorens u het te horen krijgt bij de NOS,
RTL of leest op NU.nl. Enkele veelzeggende voorbeelden:
1. Milieu
U zult vrijwel nergens lezen dat het grootste deel van de onafhankelijke wetenschap inmiddels zeer
sceptisch staat tegenover het Co2-Global Warming effect, of dat de nieuwste metingen keer op keer
aantonen dat die opwarming helemaal niet bestaat. 'Klimaatverandering' is echter een links stokpaardje
waarmee hoge belastingen kunnen worden opgelegd en het door links zo gehate individuele vervoer kan
worden teruggedrongen, ten gunste van het 'collectieve' (Openbare) vervoer. Auto's, olie en consumptie zijn
op deze manier 'vieze' woorden geworden.
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2. Immigratie en islam
Links, immigratie en islam zijn als drie handen op één buik, en daarom zult u zelden of nooit iets lezen over
de negatieve gevolgen voor de samenleving. De immigratie is 'goed voor ons', een 'verrijking van de cultuur',
en 'noodzakelijk' voor onze economie. Moslims worden steevast getypeerd als slachtoffers; het recente
nieuws van het CPB dat 65% van de Marokkaanse jongeren met de politie in aanraking is geweest wordt
weggemoffeld, net zoals onafhankelijke onderzoeken dat de immigratie ons jaarlijks miljarden euro's kost.
Elke link tussen de islam, immigranten en criminaliteit wordt zorgvuldig vermeden, hoe duidelijk het verband
ook moge zijn. Dus waar leest u over het feit dat christenen, homo's en andere minderheden in het
leeuwendeel van de islamitische landen ernstig worden vervolgd en straffeloos worden vermoord? Ziet u ooit
één protest in politiek of media tegen de vele tienduizenden christenen die jaarlijks hun leven verliezen,
enkel omdat ze er een andere levensovertuiging dan de islam op nahouden?
Integendeel; antisemitische islamitische haatpredikers mogen overal ongehinderd oproepen tot de
vernietiging van onze democratie en de goedschikse of kwaadschikse onderwerping van het Westen aan de
islam, die wat bijvoorbeeld de rechten van vrouwen en minderheden betreft diametrale opvattingen heeft als
waar 'links' tientallen jaren voor gevochten zou hebben.
3. Israël / Joden
En daarmee komen we op een belangrijke reden voor de onwaarschijnlijke alliantie tussen links/rood/groen
en de islam: Israël. Er is geen enkel ander onderwerp waarover u al zó lang wordt voorgelogen, niet alleen in
de reguliere, maar ook in grote delen van de alternatieve (internet) media. Israël wordt steevast neergezet
als een 'bezettingsmacht', terwijl de Palestijnse terreurbewegingen 'vrijheidsstrijders' worden genoemd, en
als er weer eens een gewelddadig treffen tussen beide partijen is wordt uitsluitend de indruk gewekt dat
Israël is begonnen, terwijl de werkelijkheid andersom is. Ook is er nauwelijks aandacht voor de Joodse en
Israëlische slachtoffers.
Wat ook nooit en te nimmer ter sprake komt is het nog altijd officiële streven van zowel Hamas als Fatah
(onderdeel van de Palestijnse Autoriteit) om de Joodse staat Israël in zijn geheel te vernietigen en een
toekomstige Palestijnse staat Judenrein te maken. Tevens zult u niets lezen over de christenvervolgingen in
de Palestijnse gebieden, of dat de meesten van hen uitgerekend in Israël een veilig heenkomen hebben
gevonden.
4. Globalisme
In datzelfde verband is de sterke pro-globalistische berichtgeving door de media goed te verklaren. Met
uitzondering van de Veiligheidsraad wordt de complete VN namelijk beheerst door een alliantie van linkse en
islamitische staten, die voortdurend de joodse staat Israël op de korrel nemen, maar zwijgen over de veelal
gruwelijke schendingen van de mensenrechten in hun eigen landen.
Daarnaast is de VN één van de grootste promotors van 'Global Warming', vooral met de achterliggende
gedachte om onder het mom van één van de grootste drogredenen aller tijden een soort socialistische
wereldregering op te richten en een wereld 'klimaat'belasting in te voeren, die geheel door het Westen zal
moeten worden betaald en die een grote en permanente aanslag op onze welvaart zal plegen.
Andere tak van het globalisme is de EU en de eurozone. Met uitzondering van de PVV beschouwen alle
partijen -inclusief de SP- de voor ons land extreem nadelige en kostbare invoering van de euro als een
voldongen en niet meer terug te draaien feit. Daarom worden de almaar duurder worden reddingspakketten,
waar de Nederlandse bevolking voor almaar meer miljarden garant voor moet staan, in de media vrijwel
zonder enige kritiek of scepsis aan de burgers medegedeeld.
5. Maatschappij / discriminatie
Is het u ook opgevallen? Zodra u er over bijvoorbeeld de immigratie of de islam een andere mening op
nahoudt dan de door de politiek en media gepropageerde politieke correctheid, wordt u steeds sneller beticht
van racisme of discriminatie, een perfect middel om alle tegenstanders van het socialistische-globalistische
streven van 'links/rood/groen' de mond te snoeren. Het is zelfs gevaarlijk politiek-incorrecte aantoonbare
feiten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het op zijn minst opmerkelijke gegeven dat het relatief zeer kleine
deel van onze samenleving dat 'homo' is (gemiddeld slechts 3%) zoveel buitensporige -en uitsluitend
positieve- aandacht in de media krijgt. Tegelijkertijd wordt er alles aangedaan om traditionele conservatieve
waarden -zoals het gezin- te ondermijnen.
Rand van de afgrond
Waarom laat een aanzienlijk deel van de bevolking dat zich nog altijd prima kan vinden in het oude
vertrouwde conservatisme -dat zeker niet perfect was, maar wel een hoge mate van stabiliteit in de
samenleving garandeerde- niet vaker zijn stem horen? Waarom kijken zij nog steeds naar de extreem linkse
propaganda van de NOS of lezen zij nog steeds het zo mogelijk nóg linksere NU.nl? Waarom accepteren de
meesten van hen kritiekloos de uitverkoop van onze na de Tweede Wereldoorlog opgebouwde samenleving
aan sterk ondermijnende tendensen en ideologieën zoals het globalisme en de islam?
Onze samenleving snelt door al deze door media en politiek gewilde en gepromote ontwikkelingen op de
rand van de afgrond af. Het is daarom de hoogste tijd geworden om wakker te worden en actief mee te
werken om de afbraak van onze samenleving een halt toe te roepen. Doen we dat niet, dan verdienen we
mogelijk niets anders dan uiteindelijk overspoeld, uitgekleed en onderdrukt te worden door krachten en
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machten die er een totaal ander idee op nahouden van wat 'vrijheid' is dan waar we de afgelopen tientallen
jaren aan gewend zijn geraakt. Zowel de reguliere als veel alternatieve media bevinden zich reeds in hun
macht. Willen we het tij nog zien te keren is er dus geen tijd te verliezen.
Xander *
(1) KOPP
* Alle in dit artikel gedane uitspraken zijn in talloze -zowel oudere als recente- artikelen op deze site ter
sprake gekomen, inclusief links naar de bijbehorende bronnen.

De vernuftige toekomst van internet (die ons einde zal betekenen)
Internet is straks niet meer uit te zetten, we bouwen - as we speak- aan een
monster
dinsdag 3 april 2012 Door: Peggy van der Pas
In de toekomst wordt internet supersnel, zo snel dat real time communicatie
mogelijk wordt: met een internetbril op krijg je info over het huis waar je naar kijkt en bij de bakker over het
beste brood. Dit is maar een onschuldig voorbeeld dat Kevin Kelly - oprichter van Wired – over de toekomst
van internet schetste bij het congres van 25 jaar.nl. Zijn voorspellingen over allerlei handige snufjes (elk
apparaat wordt verbonden met internet) werden allengs toch minder amusant, want Kelly beschreef in
essentie het einde ter tijden.
Dat alles met alles verbonden is, bepaalt dat we straks ook een chip in ons hoofd krijgen (al was het maar
omdat we nooit al die wachtwoorden kunnen onthouden) . En bij elke vraag of zoekopdracht lepelt die chip
jou de mening van de massa voor: ‘the wisdom of the crowds’. Zie dan nog maar eens onafhankelijk te
blijven denken.
We stevenen af op een wereld waar het individu niet meer bestaat. Alles wordt geregeld door het internet dat
zich als een levend wezen gaat gedragen. Omdat zaken als paspoorten, huissleutels, vervoersbewijzen en
pinpassen en alleen nog maar bestaan op chip in je hoofd is het leven zonder zo’n chip onmogelijk. En
niemand die beseft dat we op het einde der tijden afstevenen. Want dan is het internet niet meer uit te
zetten. We bouwen as we speak aan een monster.
Voor de uitgebreide versie van dit artikel: contentgirls
Bronnen: Contentgirls, bron foto
Bron: Welingelichte kringen

Niemand blijft langer dan 45 minuten in stilste kamer
Bron: The Daily Mail / HLN ( BE. ) Een anechoïsche kamer. © ap.
Iedereen houdt wel eens van absolute stilte, maar blijkbaar mag het niet te
lang duren. Volgens het Guinness Book of World Records is de stilste plaats
op aarde de ‘dode kamer’ van het Orfield Laboratorium in het zuiden van het
Amerikaanse Minneapolis. Tot nu toe kon nog niemand langer dan 45
minuten in de kamer blijven.
De anechoïsche kamer, of dode kamer, van het Orfield lab wordt gezien als de stilste plaats op aarde. De
kamer is volledig omgeven door kunststofplaten die versterkt zijn met glasvezel. Die zorgen ervoor dat de
kamer ongeveer 99, 99 procent van al het geluid opneemt.
Steven Orfield, de oprichter van het lab, daagt mensen uit om in het donker in de kamer te verblijven. Een
reporter wist voorlopig het langste in de kamer te vertoeven: 45 minuten. Blijkbaar beginnen mensen te
hallucineren in de kamer, waardoor het onmogelijk wordt om erin te blijven.
Jij bent het enige geluid
“Als het stil is, dan passen de oren zich aan”, aldus Orfield. “Des te stiller de omgeving, des te gevoeliger het
oor. Je hoort je eigen hart slaan, je maag lijkt opeens te brullen. In de dode kamer hoor je enkel alle geluiden
van het eigen lichaam. Je kan jezelf ook niet oriënteren in het donker, want tijdens het wandelen doe je dat
op basis van geluiden. De enige manier om lange tijd in de kamer te verblijven is op een stoel, en dan nog. ”
De kamer wordt onder meer gebruikt door ruimtevaartorganisatie Nasa. Kandidaat astronauten moeten in de
kamer op water drijven, en vervolgens wordt gekeken hoe lang hallucinaties achterwege blijven. Eens die er
zijn, moeten de astronauten die kunnen verdrijven en geconcentreerd blijven. Als ze dat niet kunnen, mogen
ze niet naar de ruimte, aangezien dat één grote anechoïsche kamer is.
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Paardenbloem is antioxidant en kankermedicijn
zondag, 01 april 2012 12:36
De paardenbloem heeft een krachtige helende werking waar slechts weinigen
mee bekend zijn. De paardenbloem bevat tevens veel vitamines en mineralen,
met name kalium. Het kruid reinigt de galblaas en de lever en doordat het
levervetten afbreekt is het een effectief diureticum. Uit recent onderzoek blijkt
dat de bloem diverse kankersoorten helpt genezen.
Wetenschappers van de Universiteit van Chieti in Italië vergeleken in 2010 extracten van de kurkuma,
paardenbloem, rozemarijn en artisjok. De onderzoekers stelden vast dat de kruiden een positief effect
hebben op zowel de lever als de galblaas. De kurkuma bleek de meeste antioxidanten te bevatten.
Oxidatieve stress
Het extract van de paardenbloem bleek goed in staat de oxidatieve stress terug te dringen in ratten waarvan
de lever was beschadigd als gevolg van blootstelling aan koolstoftetrachloride, een chemische stof die wordt
gebruikt in brandblussers en koelmiddelen en zeer giftig is gebleken voor de lever.
In 2008 publiceerde het International Journal of Oncology een studie over de positieve effecten van
paardenbloemthee. Paardenbloemthee bleek de strijd aan te gaan met borst- en prostaatkanker. De
bladeren bleken een geneeskrachtige werking te hebben, maar de wortels niet. De wetenschappers
concludeerden dat het paardenbloemextract kan worden gezien als kankermedicijn.
Apoptose
In januari 2011 verscheen een studie in het Journal of Ethnopharmacology waarin de effecten van de
paardenbloemthee op leukemiecellen werden getest. Er werd gebruik gemaakt van de wortels van de bloem.
De thee bleek apoptose of het proces van geprogrammeerde celdood in de leukemiecellen in gang te zetten.
Onderzoekers vonden het interessant dat de paardenbloemthee gezonde cellen met rust liet. Deze
wetenschappers waren van mening dat de paardenbloem zou moeten worden overwogen als
kankermedicijn. Het International Journal of Oncology kwam in 2011 met een rapport waarin werd
geconcludeerd dat de paardenbloem de groei van prostaatkankercellen onderdrukt.
In een andere studie uit 2011 naar paardenbloemen werd klinisch bewijs geleverd dat het extract van de
paardenbloemwortel de celdood in gang zet in medicijnresistente melanoomcellen zonder daarbij gezonde
cellen te vergiftigen of te beschadigen. De studie prees de paardenbloem als therapie voor
medicijnresistente kankersoorten.
Bron: Naturalnews.com

Petrus Romanus (deel 13) : Vredesverdrag Vaticaan - Arabische Liga bijna 3 jaar oud
Openbaring: Grotendeels al vervuld of juist nog liggend in de toekomst?
Paus Benedictus kreeg van de islamitische Grote Moefti van Jeruzalem in
mei 2009 een rondleiding in het Rotskoepelgebouw -waarop letterlijk staat
geschreven dat Jezus niet de Zoon van God is- op het Tempelplein in
Jeruzalem. Veel christenen zien in de bovenstaande foto een profetisch
plaatje van wat er in de (nabije?) toekomst zou kunnen gaan gebeuren.
Op 23 april is het precies 3 jaar geleden dat het Vaticaan een (vredes)
overeenkomst sloot met de 22 landen tellende Arabische Liga. Eén van de
vertegenwoordigers van het Vaticaan was kardinaal Tarcisio Bertone, een
belangrijke 'Petrus Romanus' kandidaat (zie vorige delen) . In mei 2009, kort na het sluiten van het
'memorandum van overeenstemming', werd de paus door de islamitische autoriteiten toegelaten tot het
Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem, de plek waar in de nabije toekomst het 'Tweede
Vaticaan' zou moeten worden opgericht. Veel christenen zagen hierin een vooruitwijzing van het toekomstige
vredesverdrag dat de Antichrist in staat zal stellen zijn zetel op de Tempelberg te vestigen, al dan niet in een
letterlijk herbouwde Tempel.
Het Vaticaan en de Arabische Liga kwamen in 2009 overeen gezamenlijk op te trekken om de 'vrede,
veiligheid en stabiliteit' in het Midden Oosten te bevorderen. De overeenkomst was één van de uitvloeiselen
van de 'interreligieuze dialoog' tussen het Rooms Katholicisme en de Islam, waarin beide religies besloten
dat er een 'rechtvaardige oplossing' moet komen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Hierbij nemen beide
partijen het standpunt in dat (Oost) Jeruzalem wordt 'bezet' door Israël.
Het Vaticaan zag het verdrag met de Arabieren ongetwijfeld als een volgende stap naar de eeuwenoude
wens om weer controle te krijgen over de 'heilige stad' Jeruzalem. Reeds in de periode 1992 - 1993 sloot
'Rome' hierover een geheim akkoord met hoge Israëlische officials, waaronder de huidige president Shimon
Peres.
Xander - (1) Logos Apologia (gedeeltelijk)
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Waarom de voormalige Sovjet Unie de magnetron-oven verbood!
april 02, 2012By: silviavideler
In de Sovjet-Unie werden magnetrons in 1976 verboden vanwege de
negatieve gezondheidseffecten die werden geassocieerd met deze
apparaten. Aan het begin van de negentiger jaren werd het verbod na
invoering van de perestrojka opgeheven.
De toename van defitiëntieziekten in de westerse wereld valt exact samen
met de introductie van de magnetron. Magnetrons verwarmen voedsel door intermoleculaire frictie te
veroorzaken. Dezelfde intermoleculaire frictie vernietigt al snel de moleculen van vitamines en fytonutriënten
(plantaardige medicijnen) die van nature voorkomen in voedsel. Uit één studie is zelfs gebleken dat groenten
die worden opgewarmd in de magnetron tot 97 procent van hun voedingsstoffen verliezen.
Gebruik maken van een magnetron is net zoiets als het laten vallen van een kernbom op je voedsel om
vervolgens de radioactieve neerslag op te eten. Het advies van de Amerikaanse Food and Drugs
Administration luidt: sta niet te lang voor een magnetron. Kijk vooraleer je gaat genieten van je
magnetronmaaltijd toch even naar onderstaande aandachtspunten.
De studies naar de magnetron concludeerden onder meer het volgende:

Voedsel uit de magnetron verliest 60 tot 90 procent van haar energieveld

Door melk en graan op te warmen in de magnetron ontstaan kankerveroorzakende stoffen

Door voedsel op te warmen in de magnetron worden de chemische elementen in de voeding veranderd
waardoor spijsverteringsaandoeningen kunnen ontstaan

Voedsel uit de magnetron kan leiden tot verstoringen in het lymfatisch systeem

Voedsel uit de magnetron kan leiden tot een hoger percentage kankercellen in de bloedstroom

Door voedsel op te warmen in de magnetron worden vrije radicalen gevormd

Door voedsel uit de magnetron te eten blijkt het lichaam minder goed in staat om vitamine B, C en E en
essentiële mineralen op te nemen

De microgolven rond de magnetron kunnen velerlei aandoeningen veroorzaken

Door vlees op te warmen in de magnetron wordt het kankerverwekkende d-nitrosodiethanolamine
gevormd en bindt het zich aan radioactiviteit in de atmosfeer

Door bevroren fruit op te warmen in de magnetron wordt de afbraak van glucosiden en galactosiden
veranderd.
Bron: Wemustknow.com
Wetenschappers ontwikkelen plastic huid die kan ‘bloeden’ en zich zelfs kan helen
Geüpload door traitorsbeware op 29 mrt 2012
Dit klinkt misschien als Science Fiction, maar het is echt…
“Ik vraag me werkelijk af, als ‘ze’ DIT al kunnen doen, waarom kunnen ze
ONS dan niet genezen? Waarom zullen ze ons niet helpen met al hun
technologie?” Machines voor de Mens? Wetenschappers ontwikkelen plastic
huid, die rode vloeistof kan ‘bloeden’
Robots die 'bloeden' zoals in Arnold Schwarzenegger's ‘Terminator’ komen
een stapje dichter bij de werkelijkheid.
Wetenschappers hebben een kunststof 'huid' gecreëerd, die rood bloed drupt bij het snijden. Het kan zichzelf
bovendien 'helen' door van binnen zeer kleine moleculaire bruggen op te bouwen, in reactie op
beschadiging. Het rode 'bloed' klinkt misschien als een zinloos Halloween nieuwtje maar het idee is, dat de
'huid' ingenieurs kan waarschuwen dat een structuur, zoals een vliegtuig vleugel, is beschadigd. Bij het
snijden, verandert het plastic van helder naar rood langs de lijn van de schade, hetgeen nabootst wat er
gebeurt met onze huid. “Het materiaal zou van zelfherstellende oppervlakken kunnen voorzien voor een
veelheid aan producten, variërend van mobiele telefoons en laptops tot auto's”, zeggen onderzoekers.
Bron en meer lezen: Dailymail.co.uk
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuwsbrief 150 – 11 april 2012 – pag. 72

Goldman Sachs investeerde in site met seksadvertenties minderjarigen
Bron: New York Times en De Morgen ( BE.) © reuters.
Het grootste forum voor sekshandel van minderjarige meisjes in de Verenigde
Staten blijkt een site met naam Backpage.com. Deze webpagina vol advertenties
van vrouwen en meisjes – sommigen minderjarig of in de prostitutie gedwongen
– is eigendom van privéonderneming Village Voice Media. Tot nog toe was het onduidelijk wie de eigenaar is
van dit bedrijf. Nu blijkt dat de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs aandeelhouder was.
Ondertussen verkocht het haar aandeel en staat de website onder politieke druk.
Het mysterie is opgelost: achter de website zitten een reeks privé investeerders, waaronder Goldman Sachs,
die zo’n 16 procent bezit. De Amerikaanse investeringsbank was “doodsbang”, toen een journalist van de
New York Times hen vorige week bevroeg over hun aandeel. Zo bang dat ze zich onmiddellijk systematisch
van haar aandelen begon te ontdoen. Op vrijdag kreeg journalist Nicholas D. Kristof een telefoontje van de
bank, om mee te delen dat ze hun aandeel in het management hadden verkocht. Andrea Raphael,
woordvoerster van Goldman Sachs, vertelde: “We hadden geen invloed op de werking van de website. ”
Volgens handelsorganisatie AIM Group bezit Backpage 70 procent van de seksad-markt.
15-jarige ‘verkocht’
Hoewel het merendeel van de advertenties vrijwillig door volwassenen geplaatst wordt, bestaat er geen
twijfel dat Backpage een grote rol speelt in het ‘verkopen’ van minderjarigen en gedwongen vrouwen. In een
recent geval in New York City vertelden aanklagers dat een 15-jarig meisje gedrogeerd, vastgebonden,
verkracht en bovendien verkocht werd aan jan en alleman via Backpage en andere websites.
Village Voice Media doen enkele inspanningen om advertenties van ‘handelaars’ uit te sluiten en de
autoriteiten te waarschuwen bij misbruik, maar noch handhavers van de wet, noch anti-mensenhandel
organisaties lijken onder de indruk. Daarom neemt de druk op Village voice Media toe om escorte
adverstenties te schrappen.
Washington State
Reeds 19 Amerikaanse senatoren schreven vorige week een brief naar Backpage, met de vraag te stoppen
zich schuldig te maken aan medeplichtigheid van mensenhandel. De gouverneur van Washington State
ondertekende een wet, waarbij Backpage veroordeeld kan worden als de leeftijd van de aangeboden
meisjes in advertenties niet geverifieerd wordt.

Griekse 1-jarige rente naar nieuw record
Door Koen Dil. Posted in Eurocrisis
De Griekse minister president, Lucas Papademos, heeft vrijdag 30 maart
laten weten dat Griekenland tot 2014 ongeveer 12 miljard euro zal gaan
bezuinigen. Dit moet ook wel gebeuren als Griekenland de miljarden van
de nieuwe EU/IMF bailout wil ontvangen. Volgens de opgestelde
voorwaarden moeten de Grieken er in 2013 en 2014 echt aan geloven.
Tot 2015 zal Griekenland 185 miljard euro aan leningen ontvangen. Naar verwachting zullen de nieuwe
verkiezingen in Griekenland in mei 2012 gaan plaatsvinden, nadat de debt swap volledig is geregeld. Er zijn
reeds Europese officials die zich afvragen of Griekenland in de toekomst tegen normale rentes op de
kapitaalmarkt kan blijven lenen.
Papademos zelf zegt dat hij er alles aan zal doen om een derde Griekse bailout te voorkomen. Toch houdt
hij een stok achter de deur: "It cannot be excluded that some financial support may be necessary, but we
must try hard to avoid such an outcome", aldus de Griekse president. Maar dan moet de Griekse economie
wel flink verbeteren. Door de schuldencrisis in Europa is de economie in Griekenland in 2011 met 6, 9%
gekrompen. De jaren daarvoor is de economie in Griekenland ook niet gegroeid: -3, 4% in 2010, -3, 3% in
2009 en -0, 2% in 2008.
Ondanks de goede voornemens van Papademos is de één jarige rente van de Griekse staatsobligatie naar
een nieuw record gestegen. Alleen al in maart 2012 steeg de rente van 738% naar 1143%. Een stijging van
54, 9%. In één maand. De markt gelooft dus nog niet echt in de veelbelovende woorden van de Griekse
politici en laten we reëel wezen. Het is niet voor het eerst dat Griekenland heeft laten weten dat het allemaal
wel weer goed komt.
De Europese minister van Financiën hebben ook weinig vertrouwen. Dit blijkt uit het feit dat 17 Europese
financiële ministers samen zijn gekomen om plannen te maken voor een 'schulden firewall', van maar liefst
800 miljard euro. Dat is meer dan één biljoen dollar. De 800 miljard euro is opgebouwd uit 500 miljard euro
in het permanent het blok van de ESM-bailout, die in juli van 2012 in werking treedt, plus 200 miljard al
eerder toegezegd krediet en 100 miljard van de bilaterale EU-lening.
http://biflatie.nl/artikelen/69-eurocrisis/23988-griekse-1-jarige-rente-naar-nieuw-record
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Mind-Control: De miljarden van het Vaticaan.. !!
2012 WantToKnow
Heb jij je ooit afgevraagd hoe rijk de Rooms-katholieke kerk werkelijk is. In het
boek ‘De miljarden van het Vaticaan’, gaat schrijver/filosoof Avro Manhattan een
kijkje in de werkelijke vermogen van de Katholieke kerk.
Een paar citaten:
‘Het Vaticaan heeft enorme investeringen, in samenwerking met de Rothschilds
uit Groot Brittannië, Frankrijk en Amerika, met de ‘Hambros Bank’, met ‘Credit Suisse’ in
London en Zurich. En in de VS heeft het Vaticaan enorme inversteringen in de Morgan
Bank, de Chase-Manhattan Bank, de First National Bank of New York, de ‘Bankers Trust
Company’, onder andere.. Het Vaticaan heeft miljarden aan aandelen in de grootste en
meest machtige bedrijven zoals Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel,
General Electric, IBM, TWA en etc. ’ (…)
“Om je een idée te geven van het enorme kapitaal aan onroerend goed dat onder de
vleugels van de Katholieke Kerk wordt beheerd en in de jaarlijkse aankoop ervan. , hier
een opmerking van een van de leden van de ‘New York Catholic Conference’, namelijk
dat ‘deze kerk waarschijnlijk aan de top van de ranglijst van onroerend goedbezitters,
alleen wordt voorgegaan door de overheid van de United States Nog een statement van een Katholieke
priester, die landelijk in de organisatie opereert: “De Katholieke Kerk moet vast het grootste bedrijf zijn in de
VS. We hebben namelijk vestigingen in elke buurt van elke stad. Onze bezittingen en ons onroerend goedportefeuille zullen ongetwijfeld groter zijn van die van ESSO, AT&T en US-Steel tezamen! En onze lijst van
huurdersbetalingen zal waarschijnlijk alleen worden overtroffen door de overheid van de VS…”
En de Katholieke Kerk zal de grootste aandelenhandelaar zijn van de wereld, wanneer je alle bezittingen
optelt. Het Vaticaan is –onafhankelijk van elkaar opvolgende Pausen- zich gaan oriënteren op de VS. De
Wall Street Journal meldde dat de deals van het Vaticaan, alleen al in de VS, zó groot waren, dat vaak goud
werd aangekocht of verkocht, ter waarde van meer dan US$ 1 miljoen per keer. (…)
“De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op
‘enkele miljarden dollars’. Een groot deel hiervan is opgeslagen in goudbewaarplaatsen bij de US Federal
Reserve Bank, terwijl de rest is opgeslagen in Engeland en Zwitserland. En nog steeds is dit slechts een
klein deel van het vermogen van het Vaticaan, dat alleen al in de VS groter is dan het bezit van de rijkste 5
top-concerns in de VS. Als je daarbij al het onroerend goed, het aandelen- en effectenbezit buiten de VS
meerekent, dan krijg je een optelling van de rijkdom van de Katholieke kerk, die vergelijkbaar is met het bezit
van een groot Westers land. ”
“De Katholieke kerk is daarmee de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats
van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van
materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele
globe.. Daarmee is de Paus, als de zichtbare heerser van deze immense massa rijkdom, vanzelfsprekend
het rijkste individue van de twintigste eeuw. Niemand is maar bij benadering in staat een schatting te maken
van zijn onmetelijke rijkdom, in termen van miljarden dollars..
Mr. Manhattan stelt zich ook een van de meest uitdagende vragen rondom de morele leidraad van de
Katholieke kerk rondom dit welvaartsoverschot:
“Jezus, de persoon die aan de basis stond van het Christendom, was de armste van de armen. De RoomsKatholieke kerk, die claimt Zijn kerk te vertegenwoordigen, is de rijkste van de rijksten, het meest welvarende
instituut van de wereld. (…) Hoe kan het dan dat een dergelijk instituut, dat zegt te handelen in de naam van
dezelfde rondreizende prediker, wiens behoeften zodanig waren, dat hij niet eens een kussen had om zijn
hoofd te rusten te leggen, nu zodanig topzwaar is geworden van rijkdom, dat het kan wedijveren met de
gecombineerde macht van meestal twijfelachtige financiële conglomeraten.. Samenwerkingsvormen van de
meest potente industriële superreuzen, en met de meest welvarende wereldwijd opererende corporaties in
de wereld?
Zou het niet fantastisch zijn als de Paus eenvoudig antwoord zou geven op deze vraag?
De interesse in deze rijkdom wordt niet gemaakt vanuit een persoonlijk perspectief. Er heerst diepe
verontwaardiging over deze morele corruptie vanuit het menselijk perspectief. De rijkdom van de Katholieke
kerk is zodanig dat het enorme, duurzame, sociale programma’s op zou kunnen zetten. WERELDWIJD!
Programma’s die alleen al de enorme honger in de wereld zouden eindigen. Deze kerk heeft ook de kracht
en de middelen om zich tegen alle oorlogen te verzetten. Deze kerk heeft de financiële vermogens om een
eco-vriendelijke planeet te initiëren, de Bijbelse hemel op Aarde. Hoe ironisch kan het zijn…!
Maar waarom zouden ze investeren in de ‘groene technology’, terwijl je tegelijkertijd enorme investeringen
doet, in aandelen van olie- en gasexpoitanten. Feitelijk paste de Irak- en Afghanistan oorlog voor hen perfect
in het kader van hun financiële investeringen.
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De enige conclusie kan alleen maar zijn dat religie zowel financieel als moreel corrupt is.
Priester van over de hele wereld, zouden hun geest moeten openen, maar
vooral hun harten. Laten ze stoppen met het stoppen van het volgen van deze
indoctrinatie-politiek. Stop met het zingen van sprookjes in de kerk en kijk naar
de werkelijke uitdagingen die vóór ons liggen. Confronteer je superieuren met
dit verhaal en begin met het prediken van de Waarheid.. !
Wat is eigenlijk jouw ‘religie’.. ?
Als je een Christen bent, zal het ook jou meermalen gevraagd zijn.. “Wat voor
geloof heb jij?” Maar heb je wel een religie, als je van geboorte Christen bent..
? Is jouw geloof niet bekend onder de naam ‘menselijkheid’.. ? Zou jij willens en
wetens een medemens geweld willen aandoen, of een ander levend wezen op
Aarde. En hopelijk wordt je, met elke dag die verstrijkt een beter mens, nietwaar?
Ook jij probeert waarschijnlijk je bijdrage aan een ‘betere wereld’ te leveren elke dag, niet door anderen te
veroordelen, maar door jezelf in Liefde te manifesteren. Wetende dat je alleen in deze Liefde een positieve
toekomst voor de mensheid en deze prachtige planeet kunt creëren.
Volg het pad van je eigen spirituele ontwikkeling, dat je mogelijk steeds dichter bij je doelen brengt, elke dag
weer. Ook jij zult dan geen leiders hebben, noch er een willen worden. Volg daarom niemand, en wens niet
gevolgd te worden.. Jij kunt het hoogste goed in jezelf vinden, en dat van anderen stimuleren, door JOUW
eigen pad te volgen. Volg je hart en je zult dit pad de volgende dag bewandelen.
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/de-miljarden-van-het-vaticaan/

Hennepsap redt levens waar artsen de hoop hebben opgegeven
Geüpload door Awaken2Infinite2 op 15 jan 2012
Op 16-jarige leeftijd leed Kristen Peskuski aan
gewrichtsontsteking en een aantal autoimmuunziekten, waaronder interstitiële cystitis en
lupus waardoor haar organen begonnen op te
zwellen… Ze kreeg meer dan 40 verschillende
ontstekingsremmers, antibiotica en pijnstillers
voorgeschreven om de symptomen te bestrijden. Ze
ontwikkelde steroïde toxiciteit en kreeg te horen dat
ze met geluk haar dertigste verjaardag zou halen.
Hennepbladeren
Ze zocht daarom naar alternatieven en kwam uit bij cannabisbladeren.
Binnen twee maanden had ze geen last meer van rugpijn en was ze van haar pijnstillers af.
Terminale hersentumoren
Amber werd op tweejarige leeftijd gediagnosticeerd met terminale hersentumoren. Haar moeder kreeg te
horen dat Amber met behandeling een overlevingskans had van 10 procent. Na de operatie, bestraling en
chemotherapie verspreidden de tumoren zich nog steeds. Haar ouders kregen het advies haar mee naar
huis te nemen om zich voor te bereiden op het onvermijdbare. Een maand later namen de tumoren af in
zowel aantal als omvang. Het gezin had namelijk de overstap gemaakt op cannabisbladeren.
Psychoactief pas na verhitting
Mensen associëren de consumptie van cannabis doorgaans met psychoatieve effecten. THC wordt echter
alleen psychoatief wanneer het wordt verhit. Wanneer cannabis rauw wordt geconsumeerd, is er geen
sprake van een psychoactief effect. Cannabis werkt niet als pijnstiller vanwege de psychoactieve werking
van de plant.
THC-zuur werkt als een krachtig medicijn, tot wel 400 keer krachtiger dan wanneer het wordt gerookt.
Cannabinoïden
In 2004 publiceerde het tijdschrift Scientific American een artikel, getiteld ‘The Brain’s Own Marijuana’ waarin
wordt gesteld dat het brein chemicaliën kan aanmaken die qua structuur en functie lijken op cannabinoïden,
de actieve bestanddelen in cannabis. THC is de cannabinoïde waar de meeste mensen mee bekend zijn,
maar het is slechts één van de 80 cannabinoïden in cannabis. Bij een normale zenuwfunctie kunnen
signalen één richting op worden gestuurd. De ontvanger stuurt het signaal door, maar brengt de zender nooit
op de hoogte dat de boodschap is aangekomen. Cannabinoïden zorgen dat de communicatie met de
oorspronkelijke zender in stand wordt gehouden zodat de boodschap in goede orde aankomt. Wanneer een
zenuwcel bijvoorbeeld een pijnsignaal verstuurt, blijft dit signaal doorgaans verstuurd worden tot de
boodschap niet langer klopt. Cannabinoïden maken van elke cel een soort opzichter die het totale overzicht
heeft.
Bron: Naturalnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Rode wijn, medicijn
april 01, 2012By: vader Jakob
”Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw
menigvuldige zwakheden”.
(1 Tim 5:23)
Van de site van Hartpatienten Nederland
Steeds weer duiken er berichten op in kranten en tijdschriften waarin staat dat alcohol goed
is voor hart en vaten. Wat is daarvan waar en hoeveel alcohol is nog een veilige grens?
Alcoholgebruik heeft zoals u wel weet ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
Het drinken van wijn en bier is al zo oud als de geschiedenis van de Romeinen. Het drinken van alcohol is
inmiddels wijdverspreid over de gehele wereld. We drinken een borrel voor de gezelligheid, voor de smaak,
de ontspanning of als statussymbool. Vooral in of bij een Kerstdiner ontbreekt vaak de wijn of likeur niet.
Het alcoholgebruik is in Nederland na eerst te zijn gedaald, inmiddels weer licht aan het stijgen. Vooral
onder jongeren worden alcoholische drankjes steeds populairder. Bier wordt door Nederlanders het meest
gedronken. Onder de wijnen zijn vooral de rode wijnen favoriet.
Alcohol in het lichaam
De diverse alcoholische dranken hebben verschillende alcoholpercentages. Bier bevat ongeveer 5% alcohol,
wijn 12% en sterke dranken gemiddeld 35%. De stelregel geldt, hoe kleiner het glas hoe hoger het
alcoholpercentage. Dat betekent dat elk willekeurig glas evenveel alcohol bevat. Alcohol levert energie. Een
gram alcohol levert 7 kcal (29 kJoules) . Verder hebben bier, wijnen en sterke dranken nauwelijks een
voedingswaarde. De hoeveelheden vitamines, mineralen en spoorelementen die erin voorkomen zijn te
verwaarlozen. Van het glas wijn dat iemand drinkt, wordt een klein percentage van de alcohol omgezet in de
maag. De rest wordt direct in het bloed opgenomen. Voedsel in de maag zorgt ervoor dat de alcohol minder
snel in het bloed komt. Iets eten bij een borreltje vertraagt dus de opname van alcohol in het bloed.
Alcohol heeft een aantal effecten in het lichaam. De bloedvaten verwijden en verder kan uw stemming
veranderen, uw coördinatievermogen afnemen en uw zelfkritiek verdwijnen. Vandaar dat aan het drinken
van alcohol voordat u gaat autorijden beperkingen zijn gesteld. Vrouwen zijn door hun lichaamsbouw
trouwens gevoeliger voor alcohol dan mannen. Vrouwen hebben per kilogram lichaamsgewicht meer vet en
minder vocht. Na het drinken van een paar glazen alcoholische drank kan de concentratie van alcohol in
bloed snel stijgen en zijn de effecten sneller merkbaar.
Positieve effecten
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken komt een positief effect op hart en bloedvaten naar voren als
iemand dagelijks drie tot vier glazen alcoholische drank drinkt. Dit verhoogt het gunstige cholesterol in
het lichaam (het HDL) en verlaagt het ongunstige cholesterol (LDL) . Ook neemt de kans op trombose af,
omdat de bloedplaatjes minder snel samenklonteren. Bij vijf glazen of meer worden de positieve effecten
echter teniet gedaan en is het risico op hart- en vaatziekten weer groter.
In Frankrijk blijken minder mensen aan hart- en vaatziekten te overlijden dan in andere westerse landen. Dit
geldt voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijd tussen de 35 en 64 jaar. Toch hebben Fransen
gemiddeld een evenhoog cholesterolgehalte in het bloed, gemiddeld dezelfde bloeddruk en zijn er evenveel
rokers als in andere westerse landen. In eerste instantie dacht men dat het alcoholgebruik een verklaring
was voor het lagere percentage sterfgevallen aan hart- en vaatziekten. Maar als de Fransen drinken blijkt
dat bij voorkeur rode wijn te zijn. In rode wijn komen flavonoïden voor. Dit zijn stoffen die een vergelijkbare
werking hebben als anti-oxidanten, namelijk dat ze de vorming van ongunstig cholesterol (LDL) tegengaan.
Flavonoïden komen behalve in rode wijn, ook voor in thee, groenten en fruit. Er zijn sterke aanwijzigingen
dat rode wijn hart- en vaatziekten kan bestrijden. De conclusie dat het drinken van dagelijks een paar
glazen rode wijn goed voor de gezondheid is, ligt dan voor de hand.
Proost, op uw aller gezondheid!

De maan is gekanteld!
Geüpload door sbpitn op 31 mei 2011
Waarom horen we hier nog steeds niets van in de mainstream media?
De Maan gedraagt zich abnormaal: er is een poolverschuiving op de Maan!
Het blijkt namelijk dat het oppervlak van onze Maan ongeveer 135 graden is
gedraaid. Ik realiseer me, dat klinkt gek. Wellicht Elenin, Planeet X (Nibiru)
… IETS veroorzaakt deze shift. ‘Tekenen in de Zon, de Maan en de
sterren…’ Geüpload door MrMBB333 op 6 jan 2012
De Maan komt niet overeen met de Lunar Albedo database als je nu naar de Maan kijkt.
Enkele graden verschil…
Bron: www.fourmilab. ch/cgi-bin/Earth - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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POLITIESTAAT AMERIKA: noodtoestand in aantocht
Door Redactie op 2 april 2012
Nieuw uitvoeringsbesluit Obama legt beslag op Infrastructuur en Burgers
inzake Militaire Paraatheid
In een opzienbarende actie ondertekende Barack Obama op 16 maart 2012 een
Uitvoeringsbesluit (Executive Order) dat stelt dat de President en zijn specifiek
aangewezen Ministers nu de autoriteit hebben om alle binnenlandse
hulpbronnen en middelen (inclusief voedsel en water) te kunnen vorderen. Het
uitvoeringsbesluit bevat ook een vage verwijzing met betrekking tot het benutten
van Amerikaanse burgers die ‘verplicht kunnen worden gesteld arbeidsdiensten
te verrichten’ in de zin van nationale defensie.
Niet alleen dat, maar de autoriteit die geclaimd wordt binnen dit uitvoeringsbesluit is niet alleen van
toepassing op nationale noodsituaties in oorlogstijd, maar is ook van toepassing in vredestijd.
The National Defense Resources Preparedness Executive Order (Uitvoeringsbesluit Paraatheid Bronnen
Inzake Nationale Defensie) maakt gebruik van de ‘autoriteit’ die toegekend wordt aan de President door
middel van de Defense Production Act uit 1950, om te beweren dat vrijwel alle middelen die nodig zijn voor
het overleven van mensen nu beschikbaar zijn voor verbeurdverklaring en controle als gevolg van een ‘gril’
van de President, via zijn ministers.
De ongrondwettigheid van de overgrote meerderheid van de uitvoeringsbesluiten is stevig ingeburgerd,
evenals de illegaliteit van het ontzeggen van de burgers van hun fundamentele constitutionele rechten van
de mens, zelfs in het geval van een legitieme nationale noodsituatie. Tevens zou er op moeten worden
gewezen dat, zoals in het recente Libische avontuurtje van Obama en in de vanzelfsprekende conclusie
met betrekking tot een interventie in Syrië, het Congres niet genoemd wordt behalve dan in een klein
rolletje om de zogenaamde gelijke takken van de overheid op de hoogte te houden van contextueel
betekenisloze ontwikkelingen.
Zoals hierboven al werd aangegeven is de omvang van het Uitvoeringsbesluit vrijwel allesomvattend. In
‘Sectie 201 – Prioriteiten en toewijzingen autoriteiten’ legt het Uitvoeringsbesluit uit dat de autoriteit voor de
acties, zoals beschreven in de eerste paragraaf, berust bij de president, maar nu is gedelegeerd aan de
verschillende ministers van de Amerikaanse federale overheid. De lijst van de delegaties en de
verantwoordelijkheden van de ministers, zoals in dit artikel wordt bepaald, is als volgt:
1. De Minister van Landbouw met betrekking tot de voedselbronnen, faciliteiten rond de voedselbronnen,
vee, veeartsen, middelen op het gebied van de gezondheid van planten, en de binnenlandse distributie
van landbouwmachines en kunstmest;
2. De Minister van Energie met betrekking tot alle vormen van energie;
3. De Minister van Volksgezondheid en Menselijke Dienstverlening met betrekking tot bronnen en
hulpmiddelen ten behoeve van de gezondheid;
4. De Minister van Transport met betrekking tot alle vormen van openbaar vervoer;
5. De Minister van Defensie met betrekking tot water voorraden; en
6. De Minister van Handel met betrekking tot alle andere materialen, diensten en andere faciliteiten,
inclusief bouwmaterialen.
Men hoeft alleen maar de ‘Definities’ van het Uitvoeringsbesluit te lezen om duidelijk te zien dat termen als
‘voedselbronnen’ een paraplu is over letterlijk elke vorm van voedsel en voedselgerelateerde producten
omvat die op enigerlei wijze ten goede van de mens komen om kunnen te overleven.
Dit gezegd hebbende, het volgende: ‘Sectie 601 – Minister van Werkgelegenheid’ delegeert speciale
verantwoordelijkheden aan de Minister van Werkgelegenheid, omdat het niet alleen materialen omvat die
burgers nodig hebben om te overleven, maar de eigenlijke burgers zelf.
Het is duidelijk dat het vermogen van de Amerikaanse overheid om burgers tegen hun wil te benoemen en
op te roepen voor militaire dienst is, hoewel het een grove schending van hun rechten is, vanwege zijn aard
niet als schokkend aan de orde, omdat dit in het verleden al zo vaak aan de orde is geweest. Logischerwijs
wordt in deze sectie in dit gezag voorzien.
Wat echter schokkend zou kunnen zijn is het feit dat Sectie 601 ook voorziet in de mobilisering van ‘arbeid’
voor de toepassing in de nationale verdediging.
Hoewel sommige subsecties te lezen geven dat evaluaties dienen te worden uitgevoerd met betrekking tot
‘het effect en de vraag naar de benutting van het arbeidspotentieel’, is de implicatie, dat ‘arbeid’ (inhoudend:
de Amerikaanse arbeiders) zal worden beschouwd als nog een extra bron waarop beslag wordt gelegd in
het kader van de ‘nationale verdediging’.
Het Uitvoeringsbesluit stelt
Sectie 601. Minister van Werkgelegenheid:
(a) De Minister van Werkgelegenheid zal, in coördinatie met de Minister van Defensie en de hoofden van
andere instanties, indien nodig geacht door de Minister van Werkgelegenheid:
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1. de noodzakelijke gegevens verzamelen en onderhouden die nodig zijn voor een voortdurende
beoordeling van het personeelsbestand dat de Natie nodig heeft voor doeleinden van de nationale
defensie;
2. op verzoek van het hoofd van Selective Service (selectieve dienstplicht) en in samenwerking met de
Minister van Defensie het hoofd van Selective Service assisteren bij de ontwikkeling van beleid voor
het registreren van en het verlenen van uitstel aan burgers inzake dienstplicht in het leger;
3. op verzoek van het hoofd van een overheidsbureau met autoriteiten vallend onder dit besluit,
overleggen met dat bureau met betrekking tot:
a) het effect van de voorgenomen acties op de vraag naar en toepassing van arbeid;
b) de relatie tussen de vraag naar arbeid en de vereiste faciliteiten;
c) alle andere zaken die zullen helpen bij de uitoefening van prioriteiten en toewijzing van
functies in overeenstemming met de effectieve benutting en verdeling van arbeid;
Merk op, dat de taal van het Uitvoeringsbesluit niet spreekt over ‘in het geval van een nationale
noodsituatie’. In plaats daarvan gebruikt men de term ‘toepassing voor de nationale verdediging’. Dit komt
omdat de ‘autoriteiten’ die door de President zijn aangenomen, niet zijn aangenomen om willekeurige
redenen van een ‘nationale noodtoestand’, maar ook voor vredestijd. Inderdaad, het Uitvoeringsbesluit stelt
dit veer directer als het zegt:
Het hoofd van ieder agentschap dat zich bezig houdt met de aanbesteding voor de nationale defensie wordt
de bevoegdheid namens de President gedelegeerd op grond van
Artikel 107 (b) (1) , van de wet, 50 USC App. 2077 (b) (1) , passende maatregelen te nemen om ervoor te
zorgen dat kritische onderdelen, kritische technologische artikelen, essentiële materialen en industriële
middelen uit betrouwbare bron beschikbaar moeten zijn als het nodig is om aan de eisen van defensie
tijdens vredestijd, verhoogde staat van mobilisatie en nationale noodsituatie te voldoen.
Presidentiële Uitvoeringsbesluiten worden al lange tijd illegaal gebruikt door Presidenten van alle politieke
kleuren en zijn vaak gebruikt om de rechten van de Amerikaanse burgers te onderdrukken. Hoewel de
geschiedenis deze besluiten achteraf vaak veroordeelt als immoreel en ongrondwettelijk, is het een feit dat
de slachtoffers van deze besluiten niet minder geleden hebben vanwege het oordeel met terugwerkende
kracht van hun nageslacht. Het is om die reden dat we een dergelijke wederrechtelijke inbezitneming zoals
die nu door de Amerikaanse overheid wordt geprobeerd in te voeren, onmiddellijk moeten veroordelen en
weigeren.
Sommigen zullen zich ongetwijfeld hebben afgevraagd waarom de President een dergelijk besluit heeft
ondertekend. En niet alleen dat, maar waarom heeft hij dat besluit juist nu getekend? Is dat vanwege de
dreigende oorlog met Iran? Of de Derde Wereldoorlog die mogelijk uit een dergelijk conflict voort komt? Is
het vanwege de tikkende tijdbom die economie heet die slechts een nerveuze zet of onhandige
handelsdeal nodig heeft om in elkaar te storten? Is het vanwege het groeiende gevoel van haat van de
overheid ten opzichte van zijn burgers? Is er een natuurramp ophanden waarvan wij niets weten? Bestaan
er plannen voor een staat van beleg?
Wat de reden ook is voor de recente aankondiging van het nieuwe Uitvoeringsbesluit van Obama, er is één
ding dat wij zeker weten: “Dat zal hier niet gebeuren” is de zwanenzang van bijna ieder slachtoffer van
democide in de geschiedenis van de moderne mens.
Lees andere artikelen van Brandon Turbeville hier
Brandon Turbeville is afkomstig uit Mullins, South Carolina. Hij haalde een Bachelor’s Degree aan de
Francis Marion Universiteit en is schrijver van drie boeken, Codex Alimentarius — The End of Health
Freedom, 7 Real Conspiracies en Five Sense Solutions. Turbeville heeft meer dan honderd artikelen
geschreven over een groot aantal onderwerpen, waaronder: gezondheid, economie, corruptie bij de overheid
en burgerlijke vrijheden. Brandon Turbeville is beschikbaar voor podcast, radio- en tv-interviews.
Bijlage: Volledige tekst van het Uivoeringsbesluit:
Bron: het Witte Huis, 16 maart 2012
Door: Brandon Turbeville - Vertaald door: Frank Bleeker
Bron: http://www.globalresearch. ca/index. php?context=va&aid=29835
Datum: zondag 18 maart 2012
Bron afbeelding: Afkomstig van de website globalresearch. ca, geplaatst bij artikel
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd
wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de
genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
http://www.argusoog. org/politiestaat-amerika-noodtoestand-in-aantocht/
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Verarmd uranium, een grenzeloos gevaar
In de jaren 40 tijdens de Los Alamos kernwapentests ontdekte men een soort
giftige, gasachtige substantie die door de wapens werd uitgestoten. De Generaals
grepen deze nieuwe vondst als potentiële doder van mensen aan, een middel dat
in principe door de wind verspreid zou kunnen worden, geen sporen van de
aanvaller nalaat en over een langdurige periode kan doden.
Een geheim memo sprak duidelijk van de intentie van volkerenmoord, massa-ontvolking en massaonvruchtbaarheid met deze technologie die leidde tot de ontwikkeling van verarmd
uranium (depleted uranium, DU) dat tegenwoordig op grote schaal in wapens wordt
gebruikt in alle conflictgebieden. Vraagt u maar eens aan de Irakezen, en vooral de
bewoners van Fallujah en Basra die waarschijnlijk nooit meer kinderen zullen krijgen.
Recenter grepen ze de gelegenheid aan om zich te ontdoen van kernenergieafval van
hun kernenergieprogramma’s (uranium 238 of DU) daar de bestaande afvalhopen enorm
waren en in zeer slechte staat en dus was het slim om het weg te geven aan
wapenfabrikanten.
DU is zelfontbrandend bij lage temperaturen, zo rond de 170 graden. Als het de loop van een geweer
verlaat, ontvlamt het, net als tracer bullets. Bij de inslag ontstaat er een enorme thermonucleaire explosie
met een temperatuur van 5000 graden en een enorme radioactieve wolk van miljoenen nanodeeltjes die
door de wind wordt meegevoerd.
De VN/WHO stellen dat DU ongevaarlijk is voor onze gezondheid en de VN deed uitgebreid onderzoek na
de oorlog in de Balkan met als resultaat een nogal zielig rapport dat niet eens het belangrijkste punt
aanstipte: de totale verontreiniging van het oorlogsgebied waardoor sommige streken volledig
onbewoonbaar werden.
Als je een partikel aarde scant op straling in zijn natuurlijke vorm, zou je waarschijnlijk een
lezing van 5-15 pulsen krijgen, maar bij DU is dat waarschijnlijk zo’n 10. 000.
Als je nanodeeltjes DU inademt, krijg je heel makkelijk een van de vele soorten kanker,
vooral de foetus en kinderen. Een deskundige zei dat inademen van slechts 10 milligram
uraniumoxidestof de veiligheidsmarges al ruimschoots overschrijdt. Naar mijn idee is er
geen veilige marge voor straling en niemand heeft ooit de impact van DU inademen
bestudeerd. Een zekere Dr. Jack Valentin stelde: ‘Als je je in of net buiten een voertuig
bevindt dat door een kogel is geraakt, adem je waarschijnlijk wel honderd milligram in. ’
Als dat zo is met een kogel, dan kun je je voorstellen wat de gevolgen zijn van de
granaten, bommen en kruisraketten die duizenden kilo’s bevatten.
Gezien de zeer hoge concentraties in vroegere en huidige conflictgebieden, is het duidelijk waar de nieuwe
wereldorde via de NAVO mee bezig is.
Aaron Russo stelt in een interview:
DU-bewijs is overal, na elk conflict, op de Balkan, Koeweit, Irak, Afghanistan, Noord- Pakistan, Libanon,
Gaza, Jemen, Somalië en nu Libië. Het is gedetecteerd in beschadigde tanks, voertuigen, afgeschoten
kogels op en in de grond, in gebouwen. Deze dodelijke nanodeeltjes circuleren niet alleen in de
conflictgebieden maar ook in de naastliggende landen en over de hele wereld. De halfwaardetijd is 4, 5
miljard jaar, elke keer als het regent of sneeuwt slaan ze neer en besmetten de grond, gewassen en water
en worden verder verspreid door wind, stormen, zandstormen over hele continenten. Elke keer als we
eroverheen rijden of lopen vindt er secundaire besmetting plaats.
DU-wapens dateren uit de Yon Kippur oorlog 1976 toen de VS ze voor het eerst aan Israël leverde. Ze
werden ook op grote schaal gebruikt op de Balkan (1993-1995) , door de NAVO tijdens ruim 100. 000
vluchten. De VN beweert dat DU voornamelijk werd gebruikt in A10 vliegtuigen, maar dat is helemaal niet
waar, in werkelijkheid hebben ze het hele gebied bestookt met DU-granaten, DU-bommen en DU-raketten
en daardoor is het gebied zo goed als onbewoonbaar geworden. Alle bovenstaande landen hebben nu
rampzalige gezondheidsproblemen. Ik heb een overzicht gemaakt van de stromen van bovenwinden over de
aarde op een bepaalde dag en daarop is te zien hoe depleted uranium heel mobiel kan worden en de
luchtstromen boven de aarde dragen wat van die besmetting met nanodeeltjes direct over de toppen van de
Himalaya waar veel van de grote rivieren van Azië ontspringen en de miljoenen die van die rivieren
afhankelijk zijn om te overleven; je ziet duidelijk de problemen die depleted uranium op onze planeet
veroorzaakt. Depleted uranium is gewoon dodelijk over de hele wereld. Er zijn grafieken van het R&D
instituut in Aldermaston met metingen van straling of DU. Deze grafieken vertonen de normale straling en op
verscheidene plaatsen zijn er pieken die direct gerelateerd zijn aan gebeurtenissen die plaatsvonden in een
conflict ver weg.
Elk conflict bracht enorme hoeveelheden depleted uraniumstof en straling in de lucht boven de hele EU. De
grafiek toont aan dat het VK is gebombardeerd met een enorme hoog stralingsniveau afkomstig van die
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conflicten en bewijst mijn idee dat besmetting met dergelijke radioactieve nanodeeltjes zich niet houdt aan
internationale grenzen en daarom de Conventie van Genève schendt.
Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de besmetting boven de Kaspische Zee werd opgepikt, en naar Noord-Rusland
werd gevoerd en vervolgens naar het westen over Scandinavië en via Noorwegen naar het VK waar het in
een bijzonder lagedrukgebied werd gezogen dat net vlak buiten Londen lag. De Aldermaston grafiek in mijn
bezit toont duidelijk de werkelijkheid van een dergelijke besmetting aan.
Opslag Depleted Uranium
Bijna 90% van de slachtoffers zijn onschuldige burgers.
Je hebt maar 50 ton (45. 359 kg) DU-stof nodig om 500. 000 mensen te doden;
in Libië bijvoorbeeld hebben de VS, het VK en Frankrijk in de eerste aanval
ongeveer 175. 000 kg gebruikt. Die hoeveelheid is genoeg om een miljoen
mensen te laten omkomen door DU, niet alleen in Libië maar ook in de
aangrenzende landen en over de hele wereld. De besmetting van Bagdad
omvatte vele duizenden tonnen DU en kwam binnen 9 dagen boven het VK.
Ik heb de bovenwinden bekeken tijdens de Libische oorlog en de besmetting door de coalitie werd naar het
westen geblazen over Tunesië, Algerije en Marokko, over de Middellandse Zee naar Spanje, Portugal naar
het midden van de Atlantische Oceaan en draaide daar 180 graden om richting het VK en Europa. Zo
onvoorspelbaar zijn bovenwinden.
Laten we even twee typische voorbeelden bekijken die bewijzen dat het westen genocide bedreef met
wapens die op minstens 4 punten de Conventie van Genève schenden. In Fallujah en Basra in Irak zijn
uitzonderlijk grote aantallen gevallen van kanker geconstateerd, als direct gevolg van de wapens gebruikt
door de VS, VK en bondgenoten tijdens de Golfoorlogen.
Falujah toonde een dramatische toename van kindersterfte, kanker, leukemie en geboorteafwijkingen, zelfs
erger nog dan in Hiroshima in de tweede wereldoorlog.
Artsen worden overstelpt met zeer ernstige geboorteafwijkingen, viermaal zoveel kanker bij volwassenen en
twaalfmaal zoveel kinderkanker. DU valt direct het DNA aan en veroorzaakt afschuwelijke mutaties, kanker,
hersentumoren en ernstige psychische problemen.
De kindersterfte ligt 43 maal hoger in Jordanië en 8 maal hoger in Koeweit (dat rommelde met de
statistieken) . DU werd op grote schaal gebruikt in Koeweit en er was een groot DU-ongeluk in de
Amerikaanse basis, Camp Doha. Hier veroorzaakte een opeenvolging van gebeurtenissen een enorme
explosie van DU-wapentuig. De Amerikaanse regering zei dat er geen probleem was maar de regering van
Koeweit liet de VS 7000 kg afvoeren naar de VS……. dit is gewoon een cover-up en de kankercijfers in
Koeweit stijgen.
Geboorteafwijkingen als gevolg van verarmd uranium
Fallujah werd door de Amerikanen tot Free Fire Zone verklaard, hetgeen inhoudt
dat er zeer weinig burgers zijn in het gebied en men er onbeperkt op los kan
schieten, maar dit is een Amerikaanse cover-up, want het gebied is dichtbevolkt
en de meeste mensen bleven binnen, durfden zich niet buiten te vertonen. Het
gevolg was 38 keer meer leukemie, 10 keer meer borstkanker en een
significante toename van lymfomen en hersentumoren. Ook is bekend dat de
geslachtsverhoudingen uit evenwicht zijn hetgeen wijst op genetische schade,
een typisch symptoom van DU en de afschuwelijke gevolgen. Basra,
Afghanistan, Noord-Pakistan, Noord-India vertonen dezelfde tekenen en we kunnen een dergelijke situatie
verwachten in Libië, het land waarover Obama, Clinton, Cameron, Hague en Sarkozy zeiden dat er een
humanitaire crisis was en er levens gered moesten worden.
Deze oorlogen hebben niets te maken met slechte dictaturen maar eerder met gedwongen verandering van
regime om stromannen van het westen in het zadel te helpen zodat het westen deze landen hun olie, gas en
edele metalen afhandig kan maken.
Israël moet worden toegevoegd aan de lijst gespuis die dezelfde wapens gebruikte in Libanon tijdens het
conflict in 2006 en later in 2008/9 tegen Gaza. Israël heeft zichzelf met kernwapens bestookt toen de
besmetting met de zeewind uit Zuid-Libanon naar Noord-Israël dreef en in Gaza toen het langs de kust naar
het oosten dreef. Misschien moeten ze zich maar eens afvragen waarom er zoveel meer kanker en
onvruchtbaarheid is. Ik weet zeker dat veel inwoners van Israël zeer geschokt
zouden zijn over deze feiten.
Inzake VS, VK, Frankrijk, Israël v Iran, de rampzalige fall-out van zo’n aanval zou
de hele regio, inclusief Israël, overspoelen met zeer hoge niveaus radioactieve
deeltjes uit de kernwapenfabrieken van Iran, de duizenden DU-wapens en
tactische kernwapens waarvan we nu weten dat ze in het verleden zijn gebruikt,
en dat alles binnen 2-4 dagen. De besmetting zou in eerste instantie een gebied
bestrijken van Turkije tot Pakistan/India en van de Kaspische Zee naar Somalië!
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DU is in strijd met de Conventie van Genève op ten minste 4 punten en het gebruik ervan is dus een
oorlogsmisdaad of een misdaad tegen de mensheid, het is geen gericht doel, wordt door de wind
meegevoerd buiten het slagveld en over de hele wereld. Dit zijn dus wapens voor massa-destructie.
Vroegere en tegenwoordige presidenten en premiers zoals George Bush Senior en George Bush Junior,
Rumsfeld, Cheney, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, hun ministers van Buitenlandse Zaken en
Defensie en hun Israëlische collega’s zijn allemaal schuldig aan misdaden tegen de mensheid, ook de
secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon.
De Nieuwe Wereldorde (NWO) speelt een belangrijke rol in deze afschuwelijke misdaden met veel
drogrederingen in samenwerking met de CIA, MI5/6 en Mossad zoals de massamoorden op 9/11 en 7/7
(beide insidejobs) allemaal in naam van de ‘geopolitiek’.
Zionisten en hun mafia-achtige groeperingen zijn bereid om indien nodig het volk van Israël te laten
elimineren om hun doel te bereiken en dit is heel goed mogelijk als VS, VK, Frankrijk en Israël Iran
aanvallen.
Peter Eyre – Midden-Oosten Consultant - Bron: http://www.presstv. ir/detail/232493. html
http://www.wijwordenwakker. org/content. asp?m=M5&s=M108&ss=P1581&l=NL

Rusland: Midden Oosten kan op ieder moment exploderen
Staat Iran binnenkort in brand, of kan het nog voorkomen worden?
De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergey Ryabkov,
waarschuwde gisteren dat 'de patstelling in het Midden Oosten op ieder
moment kan uitbarsten in militaire actie... De ketel kan exploderen als het
diplomatieke ventiel niet wordt geopend. ' Iran bedient zich ondertussen weer
van de aloude vertragingstactiek en probeert de voor 13 en 14 april geplande
gesprekken met de internationale gemeenschap te verplaatsen en opnieuw uit te stellen.
Zeker voor Israël is de komende gespreksronde met Iran de laatste kans om een diplomatieke oplossing te
vinden voor de controverse rond het nucleaire programma van Iran. Teheran wil nu dat de gesprekken
worden verplaatst van Istanbul naar Moskou, Wenen, Genève of Baghdad, iets waar ook de VS op tegen is
omdat dit de onderhandelingen opnieuw met enige maanden zal uitstellen. Ook zou de Iraanse regering aan
het Kremlin hebben laten weten dat het geen dialoog wil aangaan als er nog steeds economische sancties
tegen het land werkzaam zijn en een militair ingrijpen niet wordt uitgesloten.
Eén van de meest invloedrijke officials in Teheran, Mohsen Rezaie, verklaarde dat 'onze vrienden in Turkije
enkele van onze overeenkomsten niet zijn nagekomen. Daarom zouden de gesprekken beter in een ander
bevriend land kunnen plaatsvinden. ' Rezaie legde niet uit waar Turkije in zijn ogen in tekort is geschoten,
maar Esmaeel Kosari, een belangrijk lid van de parlementaire commissie Buitenlands Beleid en Nationale
Veiligheid, zei dat 'Turkije dienst doet als de boodschapper en bemiddelaar van de VS en Israël. De Turkse
regering zal door zijn burgers gehaat worden als het deze rol blijft vervullen. '
Israëlische aanval via Azerbeidjan?
Kosari was op dat moment in buurland Azerbeidjan, waar hij polshoogte kwam nemen over de recente
berichten dat het land zijn luchtmachtbases ter beschikking zou hebben gesteld aan Israël voor een aanval
op de Iraanse nucleaire installaties. Zowel Rezaie als Kosari kunnen hun uitspraken alleen met toestemming
van opperleider Ayatollah Khamenei hebben gedaan.
Tijdens de presentatie van het 3 jaarlijkse regeringsverslag onthield de Israëlische premier Netanyahu zich
evenwel van nieuwe speculaties over een eventuele militaire aanval op Iran. Ook maakte hij geen enkele
melding over de aan de gang zijnde grootschalige marine- en luchtmacht manoeuvres van Amerika,
Rusland, Turkije, Syrië, Griekenland en natuurlijk Israël zelf. In Moskou ziet men de Amerikaanse en
Israëlische militaire opbouw in de Perzische Golf als een duidelijk signaal dat een gewapend treffen heel
dichtbij is. (1)
2013
Dat dit echter allerminst zeker is blijkt wel uit het feit dat een Israëlische defensie official gisteren min of meer
het gerucht van vorige week dat een militaire aanval is uitgesteld tot op zijn vroegst het voorjaar van 2013
bevestigde. 'Het zou dit jaar kunnen gebeuren, maar 2013 is ook mogelijk. We zullen het effect van de
sancties en diplomatie op Iran moeten afwachten en zien wat het regime zal doen. ' Israël en de VS zouden
het er over eens zijn dat de Iraanse opperleider nog geen bevel heeft gegeven om uranium verder te
verrijken naar 90%, wat nodig is voor de productie van kernwapens. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post
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Geheim Israëlisch aanvalsplan: Elektronische Oorlogvoering
Israël heeft niet zichtbare, miljarden dollars kostende elektronische wapens
gemaakt, die kunnen worden ingezet als Israël de nucleaire faciliteiten van Iran
gaat aanvallen, zo vertelden de Amerikaanse inlichtingendiensten officals aan Eli
Lake.
Voor een groot deel van de afgelopen tien jaar, terwijl Iran methodisch bouwde
aan het nucleaire programma, heeft Israël een miljardenindustrie samengesteld met een reeks van hightech
wapens, die het mogelijk zouden maken dat het blind en doof door de verdediging van Teheran heengaat in
het geval van een pre-emptive luchtaanval.
Een evaluatie van de Amerikaanse inlichtingendienst deze zomer beschreef voor de The Daily Beast door
een in dienst zijnde en een voormalige official van de Amerikaanse inlichtingendiensten, met de conclusie
dat alle Israëlische aanvallen op de geharde nucleaire sites in Iran veel verder zouden gaan dan
luchtaanvallen van de F-15 en F-16 gevechtsvliegtuigen, en waarschijnlijk met elektronische oorlogvoering
tegen het elektriciteitsnet van Iran, internet, mobiele netwerk, en de nood-frequenties voor brandweerlieden
en politieagenten.
Zo heeft Israël een wapen ontwikkeld, dat in staat is tot het nabootsen van een onderhoud mobiele telefoon
signaal dat een cel netwerk het commando geeft om in ‘sluimerstand’ te gaan en zo effectief de transmissies
te stoppen. De Israëliërs hebben ook stoorzenders, die in staat zijn om storingen te veroorzaken binnen de
noodfrequenties van Iran voor eerste hulp.
WikipediA: Onder de term elektronische oorlogvoering verstaat men de toepassing van alle mogelijke
passieve en actieve manieren om het radioverkeer, dataoverdracht, gebruik van radar-, sonar-, infrarooden/of lasersystemen van de tegenpartij te verstoren of onmogelijk te maken.
In een 2007 aanslag op een vermeende nucleaire site in al-Kibar, kregen de Syrische militairen een
voorproefje van deze oorlog, toen Israëlische vliegtuigen de lucht-defensie radars van het land op een
grappige wijze misleidden, waardoor het op het eerste gezicht leek dat er geen jets in de lucht waren, en
vervolgens in een oogwenk de radar liet geloven dat de lucht gevuld was met honderden vliegtuigen.
Israël zal waarschijnlijk ook de kwetsbaarheid gebruiken, die de Amerikaanse functionarissen twee jaar
geleden detecteerden in de elektrische netwerken van de grote steden in Iran, die niet zijn aangesloten op
het internet en daarom onkwetsbaar zijn voor een Stuxnet-achtige cyberaanval, volgens de ambtenaren.
Een zeer geheimzinnig onderzoekslaboratorium, bekend als het Joint Warfare Analysis Center (JWAC) ,
ontdekte de zwakke plek in het elektriciteitsnet van Iran in 2009, aldus een gepensioneerde hoge militaire
inlichtingenofficier. Deze bron zei ook dat de Israëliërs de mogelijkheid hebben om een aanval op dit netwerk
te doen, waardoor het de knooppunten treft van het commando in Iran en het controlesysteem, waarvan
internet weer afhankelijk is.
Onbemand vliegtuig
Tony Decarbo, de executive officer voor JWAC, weigerde commentaar te geven op dit verhaal. De
waarschijnlijke methode voor de elektronische elementen van deze aanval zou een onbemand vliegtuig zijn
ter grootte van een jumbo jet. Een eerdere versie van deze vogel is de Heron, en de nieuwste versie bekend
als de Eitan. Volgens de Israëlische pers kan de Eitan 20 uur aan een stuk vliegen en een laadvermogen
dragen van een ton. Een andere versie van de drone kan echter tot 45 uur vliegen, volgens de Amerikaanse
en Israëlische functionarissen.
Onbemande drones zijn een integraal onderdeel geworden van de Amerikaanse
oorlogen in Irak, Afghanistan, en Pakistan, met het verzamelen van inlichtingen
en het afvuren van raketten op verdachte opstandelingen. Maar de vloot van
Israël is speciaal ingericht voor elektronische oorlogvoering, aldus de officials.
“Deze schakelen de radar en de luchtafweer uit. Ze kunnen ook aanvallen met
raketten en hun drone vloot. ”
De Eitans en de Herons kunnen waarschijnlijk ook samenwerken met een speciale Israëlische
luchtmachteenheid, bekend als de Sky Crows, die zich alleen op elektronische oorlogsvoering richten. Een
artikel in The Jerusalem Post 2010 citeerde de commandant van de elektronische oorlogvoering eenheid:
“Onze doelstelling is om met het activeren van onze systemen de vijandelijke systemen te verstoren en te
neutraliseren. ”
Fred Fleitz, die dit jaar zijn post verliet als een Republikeinse senior stafmedewerker van het Permanente
Selectie Comité voor inlichtingen die zich op Iran richtte, zei in zijn ontmoetingen met de Israëlische defensie
en inlichtingendiensten, dat ze altijd zeiden dat alle opties op tafel lagen.
“Ik denk dat Israël de mogelijkheden heeft met haar luchtmacht en het tanken in de lucht om deze sites te
beïnvloeden, ” aldus Fleitz, die nu hoofdredacteur is van Lignet.com. “Ze zouden de radar en luchtafweer
weg moeten nemen. Ze kunnen tevens aanvallen met raketten en hun drone vloot. ”
Wat Israël uiteindelijk besluit te doen omtrent het programma van Iran, een missie voor nu is duidelijk. Een
hoge Israëlische functionaris vertelde The Daily Beast dat een belangrijke doelstelling in de politieke
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strategie van Israël op Iran is, om de Iraanse beleidsmakers ervan te overtuigen dat een militaire aanval
tegen hun nucleaire infrastructuur een zeer reële mogelijkheid is. “De enige bekende manier om een nucleair
programma te stoppen, is: doeltreffende sancties met een geloofwaardige militaire dreiging. Libië is het
beste voorbeeld daarvan, ” zo heeft deze official gezegd.
Op hetzelfde moment is de praktijk uit het verleden een gids. De Israëliërs zullen waarschijnlijk niet toeslaan
op hetzelfde moment dat hun ambtenaren dit vooruitzicht bespreken in de pers. Met andere woorden,
wanneer Israël openlijk een militaire aanval bespreekt, is het onwaarschijnlijk dat deze op handen is.
Maar als Israël een radiostilte ingaat, zoals het deed in de toenmalige aanvallen van de vermoedelijke
nucleaire locatie in Irak in 1981, kan dat een vroeg waarschuwingssignaal dat er een aanval op komst is.
Toen Sam Lewis de Amerikaanse ambassadeur in Israël was tijdens de overgang van Carter naar Reagan,
waarschuwde hij de nieuwe regering dat er een kans was dat de toenmalige premier Menachem Begin de
Osirak kernreactor zou laten bombarderen in Irak. “Ik gaf een volledige waarschuwing aan de nieuwe
regering over de gevaren, ” herinnert Lewis zich in een interview. “We hadden al gesprekken gehad met de
Israëliërs over de manier waarop ze het project wilden stoppen; er was veel nieuws en daarna was het
ineens allemaal opgedroogd. ”
Lewis en zijn staf gingen verder. Dan zonder waarschuwing op 7 juni 1981, in de zo genoemde Operatie
Opera vlogen Israëlische jets in het holst van de nacht via het Jordaanse luchtruim en verbrandden de
nucleaire faciliteit die in aanbouw was ten zuidoosten van Bagdad. “Ik voelde na dit feit dat we hadden
moeten aannemen dat deze bombardementen zouden gaan plaatsvinden, ” zei Lewis. “Nadat het voorbij
was, was ik niet verrast, ik was geïrriteerd dat we als het ware werden misleid door de rust. ”
Er kan een les zijn voor de regering Obama als het probeert om in te schatten wat Israël zal doen ten
aanzien van Iran…

Persbericht.
Een buitenaardse invasie leidt de grote verdrukking in. Een
90 minuten durende videopresentatie van Melle Velema: “wij
zijn niet alleen!”
Assen, 05 april 2012
Eindtijd in Beeld, dat al enkele jaren de eindtijd in beeld brengt,
komt nu met een videopresentatie voor gelovigen en
ongelovigen. In deze 90 minuten durende film spreekt de auteur
van de website uitgebreid over de komst van een buitenaardse
invasie. Zo zegt hij onder andere: “Wat ik je nu ga vertellen, hoor je niet ’s zondags in de kerk. Dus als je
nooit ’s zondags naar de kerk gaat, heb je dit nooit gemist. ”
Het onderwerp is in ieder geval al zeer controversieel, maar voor de gevestigde Christelijke orde al
helemaal. Want Melle Velema gaat in op de algemene maatschappelijke vraag: “Zijn wij alleen in het
universum?” Volgens hem zijn wij dat niet en bestaan buitenaardse wezens wel degelijk. Dat wordt echter
direct genuanceerd, doordat hij niet gelooft dat er op andere planeten levende wezens zijn geschapen.
In de videopresentatie, die de titel heeft: “On stage / Backstage”, wordt ingegaan, aan de hand van de
Bijbel, maar ook een aantal filmpjes waarin de wetenschap aan het woord wordt gelaten, dat in het verleden
de mensheid meerdere malen bezoek heeft gehad van buitenaardse wezens. En dat we vandaag de dag
worden geconfronteerd met fenomenen als ufo waarnemingen, graancirkels en buitenaardse ontvoeringen.
Dat brengt de presentator tot de conclusie dat we volgens hem in de Bijbel ook de toekomst verwachting
mogen vinden. Deze luidt dat we aan de vooravond staan van een ongekende wereldschokkende
gebeurtenis, namelijk een enorme buitenaardse invasie, onder leiding van de duivel zelf. Alsof het nog niet
schokkend genoeg is, gaat Melle Velema ook in op onderwerpen als de “nephilim”, sodomie, DNA
vermenging tussen zondige engelen en de mensheid, de Maya kalender 2012, piramiden, maar ook op de
hedendaagse wereldproblematiek en de noodzaak van een nieuwe wereldregering, hoewel hij zich daar
verre van houdt. Zo zegt hij ten aanzien van de nieuwe wereld orde dat hij ziet dat het gestalte krijgt, maar
het niet iets is wat hij wil.
De videopresentatie is goed te volgen en geeft de kijker wel een mooi kijkje in de keuken die de eindtijd
heet. De video is overigens gratis te downloaden via de website www.eindtijdinbeeld.nl.
–
Gods rijke zegen toegewenst,
EINDTIJD IN BEELD
Melle Velema - www.eindtijdinbeeld.nl - eindtijdinbeeld@gmail.com - 0592-788143 (lokaal tarief)
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Is een New Madrid aardbeving de volgende 9/11?
Geüpload door 1beinki op 29 jan 2011
Bewijs dat HAARP, massale dierensterfte, de BP olieplatform explosie, FEMA en meer… met elkaar in
verbinding staan en naar nog een soort van 9/11 calamiteit wijst, en wordt gebruikt voor de Nieuwe Wereld
Orde agenda van de machtselite. Nu moet je weten dat de wereldwijde elite een Nieuwe Wereld Orde willen,
en om dit te bereiken moeten ze de soevereiniteit van de 50 Verenigde Staten zien te beroven.
Net zoals de 9/11 gebeurtenis de Patriot Act en Martial Law (politiestaat) introduceerde, geloof ik dat ze ons
hebben duidelijk gemaakt om ons voor te bereiden op nóg een calamiteit. Het bewijs wijst naar het New
Madrid Missouri gebied voor een mogelijke aardbeving, die zal zorgen voor een politiestaat zoals tijdens de
orkaan Katrina.
Of ze nu zullen beweren dat het een natuurlijke ramp is, of de schuld zullen geven aan China, Iran of de Tea
Party-beweging, het maakt geen verschil. Een ‘New World Order’ (NWO) is het eindspel!
FEMA Department of Homeland Security deed een order voor 14 miljoen noodhulp maaltijden voor de New
Madrid seismische zone! Waarom zouden ze dit alles bestellen, al dat geld hieraan besteden? Bovendien
kocht FEMA miljoenen nooddekens en onderwater lijkenzakken in.
En waarom werden al die legeroefeningen (drills) uitgevoerd?

Kaart toekomstig Amerika
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Diepe geheimen van de ‘The Hunger Games’ blootgelegd
(Zie voor de Engelse versie onderaan dit artikel!)
Matteüs 20:33 Ze zeiden tegen Hem: "Heer, wij willen dat onze ogen geopend worden”.
Wij willen dat onze ogen geopend zijn. Wij kunnen het ons niet veroorloven om hier
blind voor te blijven!
Diepe geheimen van de Hongerspelen blootgelegd
Geschiedenis: Vijfenzeventig jaar voor de 74e spelen, rebelleerden de dertien Regio's
van Panem tegen het Capitol. Samen stonden zij sterk, maar toen Regio 13 vernietigd
werd door het Capitol, werd de tegenstand onmogelijk, omdat 13 de drijvende kracht
was achter de rebellie. De overgebleven Regio's onderwierpen zich aan het Capitol en
verloren hun hoop voor verandering. Ieder jaar, sinds de rebellie, dwong het Capitol 24
kinderen in de arena en gebruikte verborgen camera's om de gebeurtenissen uit te
zenden om zowel de burgers van het Capitol te vermaken als om de Regio's eraan te
herinneren, hoezeer ze overgeleverd waren aan de genade van het Capitol. Slechts
één deelnemer kan de spelen winnen, met de uitzondering van de twaalf van de 74e
spelen, waarin Katniss Everdeen en Peeta Mellark allebei winnen door hun
gezamenlijke zelfmoordpoging.
Infowars.com 28 Maart 2012:
‘De meesten van ons weten het niet dat we op velerlei manieren al leven in Panem, de
autoritaire technisch hoogstaande dictatuur, die beschreven wordt in The Hunger
Games. De film laat ons zien waar we naar uit kunnen kijken als we de dingen niet omdraaien.
Het is interessant dat de schrijfster van The Hunger Games, Suzanne Collins, haar dystopische land (antiutopie) een toepasselijke naam gaf: Panem, van de Latijnse uitdrukking: "Panem et Circenses" wat zoveel
betekent als "Brood en Circussen/Spelen".
Het was het Romeinse basisrecept voor het vereiste amusement en de afleiding van de massa's die
bestonden binnen een militaristische dictatuur. ’ [Alex Jones: Quote]
De boodschap van de film is:
"Vecht niet terug, als je terugvecht zul je sterven. Wij de elite zijn goden over jullie”.
Een geavanceerde samenleving en geavanceerde technologie… De gewone mensen worden op een
primitief niveau gehouden zodat ze de elite niet kunnen uitdagen. En de elite leven in deze schitterende
technisch hoogstaande steden, en hebben deze levensverlengende technieken, genetische manipulatie,
nanotechnologie, met vliegende VN vredestichters boven hen. En dat alles zodat ze met de mensheid
kunnen spelen. De elite wil gewoon als goden leven, op een Olympus berg, maar toch mensen daar houden
om mee te spelen, omdat ze psychopaten zijn en ervan houden om de mensheid ritualistisch te domineren,
telkens weer. Dit is precies wat er in alle rasverbetering documenten staat, het is precies wat er in de
biologische schattingsverklaring van de VN staat, de club van Rome. Het is een super geavanceerde
technologische samenleving, door een kleine groep technocratische Elite, die 90% van het land hebben
laten verwilderen. Ze hebben het land opgedeeld in 12 regio's, wat er tien waren onder FEMA. Ze hebben
een monorail voor de elite. De meeste mensen zijn gedood door een kunstmatige instorting ongeveer 100
jaar geleden, en ze spelen de verschillende zones uit tegen elkaar, en organiseren de samenleving rondom
ritualistische oorlogvoering, gladiatorenspelen. Dit staat in de VN schattingsverklaring. Zij willen de
Gladiatorenspelen terug, en het sponsoren. En 90% bevolkingsreductie, en grote conglomeraten.
Verbazingwekkende technologie overal, maar alleen voor de elite en niet voor het gewone publiek.
De elite heeft een subklasse die de dingen doen die werelds zijn, trendy, die veel brabbelen en
metroseksueel* zijn.
*Metroseksueel: Een metroman of metroseksueel is een man die vrouwelijke trekjes vertoont maar wel
een (seksuele) voorkeur heeft voor het vrouwelijke geslacht en daarmee dus uitgesproken heteroseksueel
is. De metroseksueel heeft veel aandacht voor zijn kleding, verzorgt zijn haardracht, en gebruikt in een
aantal gevallen ook cosmetica. Daarnaast is hij vaak geïnteresseerd in kunst en cultuur en kan hij ook zijn
emotionele kant regelmatig tonen.
Dit is allemaal het plan
Deze film gaat over ongeveer 47 jaar na de rebellie - de tijd waar wij nu in leven - en degenen die
terugvochten, werden gestraft met dit systeem van spelen, waarbij ze de kinderen nemen en hen in deze
gladiatoren stadions brengen. Het gaat allemaal over de staat die de kinderen afpakt. Ze hebben VN-stijl
achtige vredesstichters. Zij houden een oogje op de regio's. Er is genoeg eten maar zij beperken het om
de bevolking onder controle te kunnen houden. En wanneer je meer eten zoekt, dan wordt je naam in
een soort van bal gedaan zodat je meer kans hebt om uitgekozen te worden voor een waarschijnlijke dood in
deze gladiatorenspelen. Het heeft ook veel weg van de Tovenaar van Oz… een paar kleine mensen nemen
van buitenaf, en hen in deze spelen zetten. [Einde quote van Alex Jones]
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http://ieet. org/index. php/IEET/more/pellissier20120322
Tirannieke Beheersing met Genetische Monsters in de Hunger Games trilogie
Hank Pellissier. Ethical Technology
22 maart 2012 Bang hiervoor?
Gemuteerde, moorddadige wespen die in dienst zijn als grensbewakers.
Vogels, die geoptimaliseerd in staat zijn om luistervinken te spelen op
burgeractivisten. Hybriden mensen/beesten die uitgekozen jeugd vernietigen op
reality TV. Al deze DNA rotzooi, en meer, komt voor in de bestsellers van Suzanne Collins, die een oude
truc herhaalt en gebruikt in de klassieke mythe van de Minotaurus, een stier-man
mengeling, die in het Labyrint van Kreta op de loer lag.
De Hunger Games trilogie is psychologisch zieker dan de Minotaurus mythe, omdat
geweld niet is: een monster tegen kinderen. Nee, het is kinderen die kinderen afmaken,
totdat de laatste overblijft. Op live televisie ontleden ze elkaar. In de Hunger Games
trilogie, is er een keur aan genetische kwaadaardigheden - genaamd "mutaties" - die
ontwikkeld zijn door de dictatoriale elite om het gepeupel van Panem te terroriseren.
Hieronder een beschrijving van deze chromosomale wanproducten:
Tracker Jackers: Enorme, goudkleurige wespen met vreselijk gif, dat verschrikkelijke
hallucinaties geeft en vaak ook dodelijk.
Jabberjays: Deze zwarte, gevederde spionage-vogels waren genetisch
gestructureerd om luistervinken te spelen op de vijand van het Capitol.
Wolf Mutts: Wolfachtige wezens met ontzaglijke springmogelijkheden en 10
centimeter lange klauwen, met de mogelijkheid om op twee benen te lopen, en met
menselijke ogen.
Monkey Mutts: Oranje aapjes die aanvallen met hun aapachtige lange tanden die
lang genoeg zijn om de dood te veroorzaken door interne bloedingen.
Lizard Mutts: Monsterlijke reptielen die Katniss willen vernietigen. Met de afmeting
van een mens, maar met vier benen, met een witte huid, lange staart, scherpe
klauwen, en krachtige kaken die menselijke afstammelingen in een enkele beet
kunnen onthoofden. Ze ruiken als witte rozen, communiceren met sissende geluiden
en zijn extreem moeilijk uit te roeien.
“The Beast”: Deze mysterieuze mutatie scheurde een deelnemer zo erg uit elkaar dat het slachtoffer niet
geïdentificeerd kon worden.
En nog veel meer... Ferocious Flamingos / Snapping Squirrels / Vicious Butterflies /
Grasshopper / Cricket Creeps / Mockingjays…
De genoemde wezens zijn verschrikkelijk, zeker, maar ze zijn fictief, toch?
In de echte wereld zou de mensheid toch nooit deze genetische gemanipuleerde monsters
maken? Natuurlijk wel! Om te beginnen, kijk eens naar wat we al gedaan hebben.
Enorme oorlogshonden zijn voor eeuwen ingezet door het leger. Hammurabi fokte ze voor de
legers van Babylon. Xerxes (Ahasveros) zette ze in voor de invasies van Perzie; Grieken en
Romeinen handhaafden het fokken van de angstwekkende Fido (hondachtigen) , zo ook de Heilige
Romeinse Keizers en Henry VIII van Engeland.
Spaanse galjoenen vervoerden 90 pond moordlustige hondachtigen naar de Nieuwe Wereld om te helpen bij
de vernietiging van de inheemse Amerikaanse beschavingen; de Wolfhond/Schotse jachthond/ Engelse
hond - Mastiff mengelingen van de Spaanse veroveraars werden gekleed in
katoenen wapenuitrustingen met spijkerhalsbanden. Cortez en Ponce de Leon
gebruikten Perros (hondachtigen) om posities te bewaken en om te jagen op
vijanden.
Balboa liet zijn enorme hondachtigen levende gevangenen uit elkaar scheuren.
Hoorn des overvloeds begin van de spelen
De Hoorn des overvloeds (Cornucopia) is typisch het toneel voor een bloedbad
aan het begin van elke set van de Spelen, omdat er een beloning voor handen is.
Bron NL versie en meer lezen: http://www.josiehagen.com/images/docs/12112-NL. pdf
Bron ENG versie en meer lezen: http://www.josiehagen.com/images/docs/12112-E. pdf
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Prikbord nr 289 (leo j. j. dorrestijn)
Erfenis
De Surinaams-Nederlandse erfenis op het gebied van democratie en rechtspraak is een zwakke afspiegeling
van wat wij hier normaal vinden, of niet? Dat Bouterse amnestie krijgt is helemaal niet zo uniek. Hier komt
het dagelijks voor bij curatoren die doden op hun ‘geweten’ hebben, pedofielen die te veel weten, stelende
topambtenaren en bouwbobo’s, rechters die uit ‘gewoonte’ alleen zwaardere straffen uitspreken in hoger
beroep of meineed plegen, en drugsdealers die wegens zgn. vormfouten vrijkomen. Maar ook moordende
autobestuurders (al dan niet dronken) en rammende vrouwenhandelaren krijgen amnestie of mogen met
verlof. En toen Van Mierlo (BuZa) destijds Bouterse kon laten arresteren, had hij slappe knieën. Dus het
Surinaamse parlement zet alleen een traditie voort.
Netwerk
Wie het netwerk van de OS-organisaties bekijkt, is verbijsterd. En dan hebben we het nog niet over allerlei
stichtingen die aan particulieren geld proberen te ontfutselen. Voormalige politici met een baantje of een
‘visie’ proberen krampachtig te verhullen dat ontwikkelingssamenwerking al jaren een corrupte maffiabende
is, waarbij 90% van het geld ‘onderweg’ verdampt of aan absurde ‘projecten’ wordt besteed, terwijl de
ongeremde bevolkingsgroei in die landen zorgt voor nieuwe, zielige beelden op onze tv-schermen. En over
de 5 miljard die bij Buitenlandse Zaken nog moest worden verantwoord, hebben we nooit meer iets gehoord.
Wel over diplomaten die hun eigen netwerkje bevoordeelden of andere criminele activiteiten ontplooiden.
Niet nodig
Het Polenmeldpunt is niet nodig, indien de politiek meteen de gegevens krijgt uit Meld misdaad anoniem.
Dan weten ze straks hoeveel dronken Polen (meerdere) aanrijdingen veroorzaken en hoe vaak er wordt
ingebroken zodra Oost-Europeanen zich in een regio vestigen. En de rest staat al in de computers van de
politie. De ‘proef’ met de Westland-banen in de kassen was niet nodig, want als de betrokken wethouders
hun werk hadden gedaan, waren de onwilligen allang uit de bijstand gegooid vanwege het eerder weigeren
van een baan. Het Catshuis-overleg was niet nodig, want op internet staat al jaren vermeld waarop er
volgens de werkende bevolking van Nederland moet worden bezuinigd.
PvdA-burgemeester
Burgemeester Boot die beweert niet in staat te zijn om samen met de politie de orde en veiligheid te
waarborgen, indien een illegaal wordt opgepakt, moet snel een andere baan zoeken. Want incompetente
saboteurs van het kabinetsbeleid zijn er al meer dan genoeg bij de PvdA.
Het recht tot chantage
Niet alleen in België proberen illegalen door middel van chantage een verblijfsvergunning te bemachtigen.
Men gaat daarin heel ver en ook in Nederland krijgt men zelfs hulp daarbij van (linkse) autoriteiten die beter
zouden moeten weten. Want niet de PvdA-demonstrant die straks de openbare orde verstoort, bepaalt wat
recht is. En ook niet de vrouw van een mogelijke (oorlogs) misdadiger, die zich gedraagt als een onbehandelbare psychopaat. Illegalen hebben hier (te) veel rechten, maar het recht tot chantage bestaat niet.

Justitie zet camerabeelden Slim Prijzen Arnhem - Nijmegen in
De Gelderlander, donderdag 05 april 2012 | 07:12 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 05 april 2012 | 07:32
Een van de 114 camera's die voor het project Slim Prijzen zijn opgehangen op de wegen rond Arnhem en
Nijmegen. foto Gerard Verschooten
ARNHEM/ NIJMEGEN - Justitie gebruikt soms beelden van het project Slim Prijzen in de regio Arnhem/
Nijmegen om aan te tonen dat een verdachte op een bepaald tijdstip ergens reed. Op de wegen rond beide
steden hangen 114 camera’s die al het verkeer in de gaten houden.
Dit is nodig om te registreren of deelnemers aan Slim Prijzen RegioRing zich in de spits in het verkeer
mengen. De camera's hangen langs de A12, A15, A50, A73, de A325 en de Pleyroute.
Recent werd informatie op grond van de camerabeelden ingezet tijdens een strafzaak tegen een man uit
Arnhem die onder meer wordt verdacht van autodiefstal.
"Als justitie met een gerechtelijk bevel komt, zijn we verplicht de beelden af te staan", zegt een woordvoerder
van de stadsregio. "De stadsregio heeft geen mening of dat positief of negatief is. "
Het OM bevestigt dat de beelden 'sporadisch' worden gebruikt. Er moet volgens een woordvoerder sprake
zijn van een delict waar minstens vier jaar cel op staat. Hoe vaak de beelden worden opgevraagd, kan het
OM niet aangeven.
Het 'big brother-effect' is voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen een van de redenen om bij de doorstart van
het project een deel van de camera's te verwijderen. Alle deelnemers krijgen in juni een kastje in de auto
zodat niet meer van alle passanten het kenteken hoeft te worden geregistreerd.
© Gelderlander 2012. - Zie ook:
· Project SLIM Prijzen RegioRing van Stadsregio Arnhem Nijmegen aan maximum aantal deelnemers
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De Magische Lijn : wat is er magisch aan het Magische Koninkrijk?
(Vrij vertaald René Voogt)
In 1921, maakte Alfred Watkins een wandeling over het platteland van Engeland. Hij kon het niet helpen,
maar merkte op dat oude plekken op het platteland in lijn leken te liggen over verscheidene mijlen. Hij
bedacht de theorie, dat deze plekken bepaalde banen in het landschap markeerden. Hij noemde deze
“banen” leylijnen. Ley, of lea, is het Angelsaksische woord voor weide, gereinigde grond, of het bos.
Watkins volgde de lijnen met een kompas en fotografeerde ze zelfs. Het was monnikenwerk. Hij
documenteerde alles in 1925, in zijn boek, “The Old Straight Track“, welke belachelijk werd gemaakt door
zowel historici als archeologen. Leylijnen daarvan wordt geloofd (door Alfred, in ieder geval) dat het een
planetaire grid-systeem is waardoor elektromagnetische energie langs een werveling (draaikolk) passeert. Er
wordt verondersteld door een overwicht van aanwijzingen dat er een groot aantal vreemde gebeurtenissen
plaatsvinden (hebben gevonden) langs deze leylijnen.
Bijvoorbeeld, een dergelijke leylijn bevind zich op de 33ste parallel, dat is 33 graden van de breedtegraad,
die rond de hele wereld gaat. De vermeende beroemde UFO-crash in Roswell vond plaats op 33, 104
graden noorderbreedte. En president John F. Kennedy werd in Dallas, Texas, vermoord op 32, 78 graden
breedtegraad. De meeste UFO-waarnemingen worden gedaan tussen de 30 en 40 graden noorderbreedte.
Toeval? Waarom zouden er vreemde dingen gebeuren langs een vreemde lijn? Hell, Hollywood, Californië
bevind zich op 34, 08 graden breedtegraad. Het kan niet vreemder dan dat.
Er is nog een plek die op de 33e parallel valt, echt een bovennatuurlijke plaats. Sterker nog, op deze plek
bevinden zich drie verschillende leylijnen die elkaar kruisen. Die plaats ligt in het hart van Anaheim, een
kleine plaats, wat we hier in Californië graag Disneyland noemen. Dat klopt, “Het Magische Koninkrijk”, IS
werkelijk een magisch koninkrijk. En precies op het snijpunt van deze drie lijnen, precies op de plek waar de
lijnen elkaar kruisen, vinden we “Koning Arthur’s Carousel”.
Volgens enkele theorieën van de geomorphology, een draaiend apparaat of een energie bron die toegepast
wordt op bepaalde punten op de aarde die de energie over de hele planeet zal sturen, wat met zekerheid
leidt tot een bepaald effect in de omgeving. Dit kan zelfs een opening omvatten tussen dimensies, inclusief
tijd zelf, of een andere dimensie van het fysieke bestaan. Zo, en daar heb je het. Disneyland IS de
gelukkigste plek op aarde. Disneyland is blijkbaar, de Hemel. Zou dit de reden zijn waarom zoveel mensen
zich aangetrokken voelen tot Disneyland, en waarom, terwijl je daar bent, je het gevoel hebt dat je je niet in
de “echte” wereld bevind? Hey! Misschien zijn deze personages in kostuum, wel geen personages in
kostuum! Misschien zijn ze wel het ‘echte werk”!
Deze hele openbaring leidt tot de vraag, natuurlijk. Wist Walt over deze leylijnen voordat hij Disneyland had
gebouwd? Werd Disneyland ontworpen met deze leylijnen in het achterhoofd? Het lijkt op een ongelooflijk
toeval dat het draaiende Carrousel van koning Arthur precies gelegen is op het kruispunt van de drie
leylijnen. Misschien was dit een manier voor de magiërs (ontwikkelaars) om een elektromagnetisch veld te
creëren dat Disneyland kon omringen waarbij een sfeer van gelukzaligheid en een bovennatuurlijk gevoel
wordt gecreëerd. Voordat je al lachend de hele zaak afkraakt, overweeg dan dit: Het ultra-exclusieve priverestaurant in de buurt van “The Pirates of the Caribbean” attractie in New Orleans Square heeft de naam
“Club 33″.
Walt en Roy Disney raadpleegden het Stanford Research Institute, opgericht in 1946, en nu bekend als SRI
International, over de bouw van Disneyland eerder in 1955. Dat is juist, Reverbians, Big Daddy en
Disneyland zijn van dezelfde leeftijd. SRI is beroemd door haar verrichtingen in de Global Positionering
Systemen (GPS) en radar systemen voor het weer. Zou dit bedrijf gebruik hebben gemaakt van onderzoek
met betrekking tot geomorfologie en elektromagnetisme tijdens de werkzaamheden voor Disney? Het lijkt mij
heel goed mogelijk, zo niet waarschijnlijk.
Natuurlijk, dit hele idee van leylijnen is een beetje … nee, een hele andere wereld. Ik weet zeker dat als we
maar een beetje op zouden letten, dat we gemakkelijk een heleboel rare dingen zouden kunnen zien die
gebeuren op een bepaalde breedtegraad over de hele wereld. Zoals hier, de breedtegraad voor Jeruzalem is
32, 05. Maar dan, Lourdes, in Frankrijk, een plek met verbazingwekkende wonderbaarlijke genezingen,
bevind zich op 43, 01. En Stonehenge in Engeland, bevind zich op 51, 4 graden noorderbreedte.
Newgrange, in Ierland ligt op 53, 08 graden breedtegraad. Het zouden misschien natuurlijk verschillende
leylijnen kunnen zijn. Het is interessant om op te merken dat Stonehenge en Newgrange beide dicht bij
dezelfde breedtegraad liggen.
Een ding is zeker, en ik weet zeker dat je het hiermee eens zult zijn, Disneyland is een Magisch Koninkrijk.
Dit is iets wat staat, ongeacht deze leylijn theorie. Wanneer u in Disneyland bent, bent u gelukkig. De lucht is
helder en mooi blauw. Maar ik kan u echt niet zeggen of dat nu te wijten is aan de magie van de aarde, of
die van Walt. Ik vermoed dat Disney een magisch iets van zichzelf heeft.
Originele artikel:
http://voices. yahoo.com/the-magic-line-7118138. html?cat=16
http://hetuurvandewaarheid. info/?p=21462

Nieuwsbrief 150 – 11 april 2012 – pag. 88

Londen wil ook de politie privatiseren
door Francis Vanden Berghe
Mogen privé-bedrijven politieonderzoek naar misdrijven uitvoeren? Krijgen zij inzage in de politiegegevens?
Mogen zij verdachten oppakken? Het zijn vragen die in een democratie niet eens mogen opkomen. Maar in
Groot-Brittannië zal het allemaal werkelijkheid worden als de regering haar zin krijgt.
Alle politietaken staan op de testbank om aan de privé te worden uitbesteed, uitgezonderd taken van
machtsuitoefening zoals het bevel tot huiszoeking en arrestatie. Privé-bedrijven als G4S, dat al vijf
gevangenissen van de overheid heeft overgenomen en ook de beveiliging van de Olympische Spelen in
Londen overneemt, likkebaarden in het vooruitzicht van miljardencontracten.
Begin maart onthulde de Britse krant The Guardian de plannen. In de West-Midlands en in Surrey zullen
vele taken van die grootste twee politiekorpsen van het land in privéhanden zijn. Onderzoek naar misdaden,
oppakken van verdachten, reageren op incidenten, steunen van getuigen en slachtoffers, controleren van
gevaarlijke criminelen, patrouilleren in woonwijken, beheren van informatie, forensisch onderzoek: het staat
allemaal op de helling om van de politie geheel of gedeeltelijk in privé-handen over te gaan.
De contracten hiervoor, ter waarde van 1, 8 miljard euro, moeten begin 2013 vaststaan. Dat kan oplopen tot
4, 2 miljard euro als ook andere korpsen zich aansluiten bij de uitbesteding van politietaken. Verscheidene
“veiligheids”-firma’s zijn gecontacteerd om aanbiedingen te doen, onder meer het grootste bedrijf in die
sector, G4S.
Officieel heet het dat het om een besparingsoperatie gaat. Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig
glamour-model Theresa May, heeft de begroting voor de politie met 20 procent ingekort. Dat bracht de chef
van de politie in Manchester, Peter Fahy, en enkele collega’s ertoe te waarschuwen dat zijn diensten de
veiligheid alleen nog kunnen garanderen als er ‘’radicale en fundamentele veranderingen” komen. Of zij
akkoord gaan met de huidige plannen, is zeker niet duidelijk. Die plannen behouden het monopolie van de
staat alleen nog voor taken van machtsuitoefening, zoals het bevel tot arrestatie en huiszoeking. Al de rest
komt in aanmerking om aan de privé te worden uitbesteed.
Maar het initiatief reikt natuurlijk veel verder dan een loutere besparingsoperatie. Want door de plannen
krijgen privé-bedrijven de mogelijkheid om onderzoekstaken van de politie over te nemen, krijgen zij toegang
tot vertrouwelijke politiecomputers, en kunnen zij medeburgers bewaken en oppakken. De weg naar
misbruiken staat wijd open. Wie zal de bedrijven beletten de vergaarde gegevens te kruisen met andere, ze
door te verkopen of ze op een andere manier voor eigen voordeel te gebruiken? Of die gegevens te
gebruiken om bij sociale onrust privé-milities tegen werknemers in te zetten (denk aan het Duitse Meister dat
eind februari in Wallonië een knokploeg afstuurde op actievoerende arbeiders) ?
De Britse privatiseringsfanaten verzekeren natuurlijk dat die bedrijven opereren met een hoog deontologisch
bewustzijn en in een strikt wettelijk kader. Die garanties zijn zonder meer zwak omdat die bedrijven
nauwelijks te controleren zijn. Vooral raken die waarborgen de kern van de zaak niet, nl. dat privé-bedrijven
medeburgers bespioneren, controleren, oppakken en op andere manieren aan dwang onderwerpen.
Dat vooruitzicht lokt heel wat kritiek uit in Groot-Brittannië. Zo waarschuwt Steve Grange van de West
Midlands Police Federation: “Politietaken moeten er niet zijn ten voordele van aandeelhouders”. De
voormalige chef van de vliegende brigade van Scotland Yard, John O’Connor, oordeelt dat privé-bedrijven
de makkelijkste en meest winstgevende brokjes uit de politietaken zullen uitpikken (zoals het beboeten van
snelheidsovertredingen en sluikstorten) .
De privatiserings- en besparingsdrang, gedreven door de politieke keuze om prioriteit te geven aan
afbetaling van overheidsschulden bij de banken, woedt volop, ook bij de Britse politie. Half-februari haalde
het graafschap Lincolnshire de krantenkoppen, met wat geldt als een test voor de privatiseringsplannen.
Bijna de helft van het 900 koppen tellend niet-geüniformiseerd personeel staat in dienst van de
“veiligheidsfirma” G4S. Die firma moet ook, volgens het 10-jarencontract ter waarde van 240 miljoen euro,
een politiekantoor met cellen plannen en bouwen. G4S zal de cellen beheren, drugtests uitvoeren en instaan
voor human resources, wapenvergunningen, het autopark van de politie en de computersystemen. Volgens
het “veiligheids”-bedrijf” zal dat de politie 28 miljoen pond besparen. De politie van West Midlands huurde al
eind 2011 privé-”veiligheids”-personeel van G4S in om haar antiterreureenheid te ondersteunen. Zo krijgt
een privé-bedrijf inzage en zeggenschap over een opdracht die bij uitstek openbaar moet zijn, gezien de
politieke en sociale implicaties.
G4S is ‘s werelds grootste “veiligheids”-bedrijf”, met wereldwijd 600.000 werknemers. In Groot-Brittannië
“beheert” het al vijf privé-gevangenissen. Ook de controle van de luchthaven van Heathrow bij Londen is
door G4S-mensen overgenomen. In 2010 kwam het bedrijf in opspraak toen zijn werknemers met geweld
een Angolees op een vliegtuig zetten, waarbij de man om het leven kwam. De beschuldiging van doodslag
werd ingetrokken en de “veiligheids”-mensen kwamen op borgtocht vrij. Dit jaar neemt G4S het grootste deel
van de beveiliging van de Olympische en Paralympische Spelen in Londen (juli tot september) over van de
politie.
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Ikea gebruikt politiegegevens voor spionage op personeel
door Francis Vanden Berghe
In Frankrijk heeft de meubelgigant Ikea ‘’veiligheids”-firma’s betaald om illegaal toegang te krijgen tot
politiegegevens over personeel en klanten. Dat heeft het Franse blad
Le canard Enchaîné bekendgemaakt. De vakbond Force Ouvrière daagt het meubelbedrijf voor de rechter.
De directie van het Franse Ikea-filiaal was er als de kippen bij om zich van de gemelde spionagepraktijken te
distantiëren. , ”Respect voor de privacy behoort tot de belangrijkste waarden van onze groep’”, luidde het.
Maar uit een onderzoek van Le Canard Enchaîné en uit e-mails blijkt dat het bedrijf sinds december 2003
met “veiligheids”-bedrijven werkt om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, vooral over het personeel,
maar ook over klanten. Ikea-Frankrijk betaalde die “detectivebureaus” om toegang te krijgen tot de gegevens
van STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées) , een elektronische dienst die onder het
ministerie van Binnenlandse Zaken valt. STIC, opgericht in 2001, is de grootste politiedatabank van
Frankrijk. Zij slaat gevoelige informatie op, met name alle gegevens van gerechtelijke onderzoeken: identiteit
van de daders, buit van diefstallen, slachtoffers enz.. Ze bevat gegevens over meer dan 28 miljoen
personen. De toegang tot de databank is beperkt tot de politie, de gendarmerie en de justitie.
Politieke voorkeur
In theorie. Want nu blijkt dat de spionnen van Ikea via “veiligheids”-bedrijven vele gegevens uit die databank
konden afromen. Meestal vroeg Ikea om gegevens over strafblad, inschrijving van het voertuig en politieke
voorkeur van het personeelslid of de klant die het bespioneerde. Het bedrijf betaalde de “veiligheids”bedrijven 80 euro per screening. In totaal werd info over 200 personen opgevraagd, onder meer over een
klant die een proces tegen Ikea had aangespannen.
Uit andere vragen bleek groot wantrouwen tegenover personeel. “Vertrouwelijk…ik heb informatie nodig over
zijn strafblad en levensstijl”, luidt een vraag van de chef van de afdeling Veiligheid van Ikea aan een
detectivebureau. En het antwoord luidt: “Inderdaad rijdt onze vriend met een nieuwe BMW-coupé, en kan de
jongeman een levensstijl (kledij, uitgaan) aanhouden die zijn inkomen ver te boven gaat. Zijn
autonummerplaat laat ik u zo snel mogelijk weten”. Uit andere e-mails van Ikea-kaders blijkt dat ook werd
gevraagd naar de rekening van de betrokkene bij de post en een bank.
Het netmagazine Mediapart, opgericht door ex-Le Monde-directeur Edwy Plenel, publiceerde ook een e-mail
waaruit blijkt dat een Ikea-manager in Parijs toegang had gekregen tot vertrouwelijke politiegegevens over
vakbondsactiviteiten in zijn Ikea-winkel. Op illegale toegang tot politiegegevens staat een boete van 300. 000
euro en een maximumstraf van vijf jaar.
Ondertussen heeft de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) brandhout gemaakt
van de betrouwbaarheid van de gegevens van STIC. Volgens de CNIL bevat die databank maar voor 17
procent accurate informatie. De STIC vormt volgens verdedigers van de burgerrechten een groot gevaar
voor de privacy en de burgerlijke vrijheden
(Uitpers nr. 141, 13de jg. , april 2012)
http://www.uitpers. be/artikel_view. php?id=3248

Waarom heeft Department of Homeland Security 450 miljoen holle puntkogels nodig?
Iemand daar heeft besloten dat het Department of Homeland Security een heleboel
munitie nodig heeft. Onlangs werd bekend dat ATK een contract kreeg om het
Department of Homeland Security van 450 miljoen holle punt kogels te voorzien in de
komende vijf jaar. Ligt het aan mij, of klinkt dat als ongelooflijk veel? Wat in de wereld
gaat de DHS doen met 450 miljoen van deze kogels? Welke mogelijke gebeurtenis zou
ooit zoveel munitie vereisen? Als de Verenigde Staten ooit binnengevallen wordt, zou
het de taak van het Amerikaanse leger zijn om het land te verdedigen, dus dat kan het
niet zijn.
Dus waar zijn al die kogels voor?
Op wie is het Department of Homeland Security van plan te schieten? Volgens de U. S. Census leven er
slechts ongeveer 311 miljoen mensen in het hele land. Is er iets dat het Department of Homeland Security
ons niet wil vertellen?
Dit alles komt op een moment dat wapenverkoop absoluut de spuigaten uitloopt in de Verenigde Staten…
That is a good question, to really make you think today what is out there,
Key is to keep Close to the Heart of God The father,He will Bring all things into Light,
Amen.
Homeland Security Buying 450 Million Rounds Of Hollow Point Bullets. Why?
Geüpload door Marygreeley1954 op 30 mrt 2012
Bron en meer lezen: Endoftheamericandream.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Reductie? Te hoge schuld Westen stijgt explosief naar $ 30 biljoen in 2016
'Euro maakt gezond maken Zuid Europese economieën onmogelijk - Europa wacht éénmalige belasting op
welvaart van ca. 25% - Vooral Nederlanders en Duitsers moeten gaan betalen voor redden Europa'De schuldenlast van het Westen boven de
'houdbare' 60% van het BNP stijgt de komende
jaren explosief en maakt dramatische ingrepen
onvermijdelijk.
Politici en media hebben hun mond vol over
schulden'reducties', waarmee de illusie gewekt
wordt dat de huidige financiële crisis met
bezuinigingen en hervormingen kan worden
bedwongen en uiteindelijk alles weer goed
komt. Mis, zeggen onder andere de
Amerikaanse megabank Citigroup en de
experts van de gerenommeerde Boston
Consulting Group. Het tegendeel is namelijk
het geval: de onhoudbare schuld van het
Westen (de VS, de EU, Groot Brittannië en
Japan) zal juist explosief stijgen van circa $ 7 biljoen in 2006 naar zo'n $ 30 biljoen in 2016.
De statistieken laten zien hoe dramatisch het Westen er financieel voorstaat. Aan de linkerkant zien we twee
minuscule rode lijntjes, die de financiële schokken voorstellen die werden veroorzaakt door het omvallen van
Lehman Brothers in 2008 en het Griekse bankroet in 2011 / 2012. Deze twee lijntjes veroorzaakten bijna het
complete omvallen van het hele Westen. Europa wist slechts met de grootst mogelijke moeite overeind te
blijven door honderden miljarden schuld op de schouders van de Europese belastingbetalers te laden.
Maar als u dacht dat dit al zwaar was, kijk dan eens naar de meest rechtse kolom. Volgens Citigroup is dit
de hoeveelheid schuld die 'gereduceerd' moet worden als het Westen terug wil naar een 'houdbare'
schuldenlast (60% van het BNP) . Het gaat hier om bijna $ 30 biljoen, waarbij zowel Lehman Brothers als
Griekenland volledig in het niet vallen. Alle financiële hulppakketten, zoals het EFSF / ESM steunfonds,
hebben deze gigantische vloedgolf enkel voor korte tijd uitgesteld.
Monstertsunami van $ 707 biljoen
Realiseert u zich dat deze $ 30 biljoen het absolute minimum is dat bespaard moet worden wil er enige kans
zijn een kettingreactie van staatsbankroeten te voorkomen, inclusief een dreigende financiële
monstertsunami van $ 707 biljoen (707.000.000.000.000) van Over The Counter (OTC) derivaten.
Aangezien het wereldwijde bankroet dat dan onvermijdelijk volgt de rijkdom van de bovenste 1% in gevaar
zal brengen, zal hoogstwaarschijnlijk voor de enig overgebleven optie worden gekozen door de schulden via
(hyper) inflatie te verminderen.
Overigens is Citigroup nog 'optimistisch' vergeleken bij de cijfers van de Boston Consulting Group (BCG) ,
die de noodgedwongen schuldenreductie naar een zogenaamd 'houdbare' 180% van het wereld BNP
inschat op $ 21 biljoen, peiljaar 2009. Dat is zo'n $ 5 à 6 biljoen hoger dan nu officieel wordt aangenomen.
Euro maakt gezond maken economieën onmogelijk
Europa kampt naast een overheidsschuldenprobleem ook met veel te hoge schulden van de private sector,
vooral in Portugal, Spanje en Ierland. Daarnaast staan de Europese banken er dermate slecht voor dat de
overheden mogelijk opnieuw zullen moeten besluiten om hen te steunen. De BCG constateert dat de euro
de problemen in Europa fors vergroot, omdat de Zuid Europese landen door de eenheidsmunt niet in staat
zijn te devalueren en weer concurrerend te worden. De euro maakt het onmogelijk om én de schuldenlast te
reduceren én tegelijkertijd de economieën weer gezond te maken.
Belastingen op welvaart
Daarom zal de eurozone waarschijnlijk genoodzaakt zijn om een massale schuldenreductie van ruim € 6
biljoen uit te voeren. Dat betekent dat de banken in de eurozone zo'n 10% van hun financiële bezittingen
zullen moeten afschrijven. Omdat de bankensector hierdoor failliet zou gaan, zou het EFSF / ESM
reddingsfonds moeten inspringen om de banken overeind te houden. Hetzelfde geldt voor de verzekeraars.
Om dit enorme bedrag te financieren zal de bestaande welvaart van de private sector éénmalig met
bijvoorbeeld 25% belast moeten worden. Dat betekent dat iedereen die (financiële) bezittingen heeft tussen
de 11% en 30% zal moeten inleveren. Alleen in Griekenland, Spanje en Portugal zal de last voor de private
sector aanzienlijk hoger moeten zijn. In Ierland zou dit zelfs té hoog zijn, omdat de totale bezittingen van de
Ierse private sector kleiner zijn dan de vereiste schuldenaanpassing. Dit onderstreept de gigantische
omvang van de Ierse vastgoed- en schuldenzeepbel.
Nederland en Duitsland betalen het meest
De zwaarste lasten van het redden van Europa komen neer op Nederland, Duitsland en Frankrijk. De BCG
erkent dat de bevolking van deze landen dit niet bepaald leuk zal vinden, maar dat de banken en
verzekeraars in deze landen er gebaat bij zullen zijn. Om sociaal draagvlak te creëren zullen de politici een
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minimum drempel voor de éénmalige welvaartsbelasting invoeren, bijvoorbeeld € 100. 000. Tegelijkertijd kan
de inkomstenbelasting worden verlaagd, wat de broodnodige economische groei zal stimuleren.
Daarnaast zullen er waarschijnlijk aanvullende belastingen nodig zijn op inkomsten uit onroerend goed en
financiële winsten. Omdat de zwaarste lasten op deze manier bij de rijksten worden gelegd, valt te
verwachten dat het grootste deel van de bevolking hier achter zal staan. ALS dit allemaal lukt dan is het nog
steeds dringend noodzakelijk dat alle regeringen in Europa zich absoluut verplichten tot een maximale
schuldenlast van 60% van het BNP en een begrotingstekort van maximaal 3%. De toekomstige financiering
van Europa zal dan geschieden via Eurobonds (euro obligaties) .
Vooral wij Nederlanders en onze buren, de Duitsers, zullen volgens de BCG moeten slikken dat wij uiterst
oneerlijk behandeld en 'gestraf't zullen worden voor het feit dat wij onze financiën wél op orde hebben
gekregen. De landen die veel te veel geld hebben uitgegeven en dit tijdens de crisis zijn blijven doen -zoals
Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland- zullen er juist het meeste baat bij hebben en beloond
worden voor hun massale smijten met geld. Niettemin zullen de burgers van deze landen enorm moeten
inleveren op hun lonen en uitkeringen, terwijl die in Nederland en Duitsland eerder zullen moeten stijgen.
Terugkeer naar 'zeer succesvolle' EMU?
De andere optie, het opsplitsen van de eurozone, zal de schuldencrisis volgens de BCG niet oplossen en
zou zelfs een grotere financiële chaos kunnen veroorzaken die nog kostbaarder is. Niettemin blijft het een
serieuze mogelijkheid als het niet lukt om de schuldenlast te herstructureren en van de eurozone een fiscale
unie met eurobonds te maken. Een terugkeer naar de EMU, met vaste wisselkoersen, is dan wel degelijk
mogelijk. De EMU was volgens de BCG zelfs 'zeer succesvol' bij het in de hand houden van de schulden en
de loonkosten, zaken die juist door de invoering van de euro compleet uit de hand zijn gelopen, met de
huidige diepe crisis tot gevolg. Volgens sommige onafhankelijke analisten halen alle maatregelen echter
niets uit en is de enige manier om het bankroet van het hele Westen te voorkomen het bijdrukken, bijdrukken
en nog eens bijdrukken van geld. Torenhoge inflatie en een permanente welvaartsvermindering zullen daar
het onvermijdelijke gevolg van zijn. (1)
Xander - (1) Zero Hedge

Greep naar de macht door een enkele individu, nooit eerder gezien dan bij Barack Obama
Ga voor het artikel naar: Premier-Obama-moves-on-Supreme-Court
Zie ook: DHS bestelt 450 miljoenen kogels... immigraties, douane, TSA
met verlies van kogels?
Met zóveel munitie lijkt het er op dat de verdrukking aanstaande is.
Zoveel kogels? Dit is gewoon krankzinnig… te midden van economische
onrust, de Opname, aardbevingen:
Fully Loaded : DHS preparing for War in America (Apr 02, 2012)
Geüpload door SignsofThyComing op 2 apr 2012
Holle punt kogels, die slechts zullen worden gebruikt voor 'target oefeningen'
? ! ? ! Beantwoord deze vraag.. .. Wat zijn de doelen, wie zijn de mikpunten???
DHS Bullet Resistant Booths On Order Now
Geüpload door traitorsbeware op 6 apr 2012
Eerst munitie, en nu dit…. !?
Nog een tandje erbij: DHS (Department of Homeland Security) schaft kogelwerende Checkpoint
Cabines/tenten aan, te midden van een opbouw van munitie op grote schaal.
Russian Military Has an Action Plan Involving Georgia if Iran Is Attacked
US missile defense plans may signal strike on Iran, Russia warns : War is coming, Have No Doubts.
N. Korea Missile Launch "Pentagon Red Alert" 4-12-2012
Fox News- The Real Obama: Betraying Israel (April 3, 2012)
Obama clears sanctions to squeeze Iran : Runs on Gas already Happening in UK (March 29, 2012)
Obama Named Leader Of The New World Order By The Bilderbergs According To Jack Van Impe
Jack Van Impe zegt dat hij insider informatie heeft ontvangen van de Bilderberg bijeenkomsten, dat Obama
is uitgekozen om de Leider te zijn van een Eén wereldregering, genaamd ‘De Nieuwe Wereld Orde’ zijn.
"WAT IS GEOPENBAARD, IS SCHOKKEND. "
Posted en video’s: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Kansrijkste presidentskandidaat Egypte wil Sharia invoeren
De Sharia bestaat al sinds 1980 in Egypte, maar werd door de regering
nooit gehandhaafd. Dat wil El-Shater (foto) als president gaan
veranderen.
Khairat el-Shater, de presidentskandidaat van de Moslim Broederschap,
heeft gezegd dat hij na zijn zeer waarschijnlijke verkiezingsoverwinning
de strenge islamitische Sharia wet in Egypte wil invoeren. Van de
Militaire Opper Raad, die op dit moment nog de scepter zwaait, hoeft hij geen tegenstand meer te
verwachten, want hun eigen kandidaat, generaal Omar Suleiman, besloot zich -tot schrik van Israëlplotseling terug te trekken. Nu ook de legertop in snel tempo wordt overgenomen door islamisten is de
radicalisering van Egypte niet meer te stoppen, een feit dat naar verwachting grote gevolgen zal hebben
voor de Joodse staat.
Sharia 'eerste en laatste doel'
De Moslim Broederschap maakte afgelopen woensdag bekend dat de 61 jarige zakenman el-Shater de
invoering van de Sharia tot 'eerste en laatste doel' van zijn presidentschap zal maken. Omdat de
Broederschap met afstand de grootste partij in Egypte is maakt el-Shater grote kans in mei en juni inderdaad
als de nieuwe president van Egypte te worden gekozen. Vorig jaar verzekerde de Broederschap het
ongeruste Westen nog dat het geen eigen kandidaat naar voren zou schuiven, een belofte waar sommige
waarnemers naar nu blijkt terecht zeer sceptisch over waren. (1)
Net als veel andere leden van de Egyptische Broederschap heeft El-Shater meerdere keren in de
gevangenis gezeten vanwege zijn extremistische ideeën en plannen voor Egypte. Na de val van president
Mubarak kwam hij vrij en begon onmiddellijk een centrale rol te spelen in de Egyptische politiek. El-Shater
verklaarde onlangs het bijna 33 jaar oude vredesverdrag met Israël te willen handhaven, maar daar wel
'aanpassingen' aan te willen verrichten.
Legertop geïnfiltreerd door islamisten
Nu de opmars van de islamisten in Egypte niet meer te stoppen is hebben Veldmaarschalk Mohammed
Tantawi en stafchef generaal Sami Annan de legertop met twee keuzes geconfronteerd. De eerste is alsnog
uit alle macht proberen generaal Suleiman -wiens carrière in het teken stond van de strijd tegen de Moslim
Broederschap en andere islamitische extremisten- gekozen te krijgen. De tweede optie is El-Shater
president te laten worden.
De logica hiervan is dat de Militaire Opperraad (SCAF) vier maanden na de verkiezingen bezet zal worden
door jonge generaals, aangezien de oude garde dan zal zijn afgetreden. De nieuwe militair elite zou beter in
staat zijn om de heerschappij van het leger over Egypte in stand te houden en tegenwicht te bieden tegen de
door de Moslim Broederschap overheerste politiek.
De conclusie van de SCAF was echter dat beide opties geen kans maken, aangezien de Moslim
Broederschap en andere islamistische groeperingen het afgelopen jaar in snel tempo de legertop hebben
geïnfiltreerd. Zeker vijf à zes jonge hoge officieren zouden banden hebben met de Broederschap en hun
kandidaat Khairat El-Shater steunen. Suleiman zou zich daarom weinig kansen toedichten, en zelfs al zou hij
alsnog winnen, dan nog zou hij niet opgewassen zijn tegen de gecombineerde macht van de Moslim
Broederschap en hun bondgenoten in de legertop. (2)
Israël weer grootste vijand
In Israël had men juist gehoopt dat Suleiman president zou worden, aangezien de voortzetting van het
vredesverdrag daarmee het meest verzekerd zou zijn. Als El-Shater president wordt zal de Moslim
Broederschap de hele politiek overheersen en naar het zich nu laat aanzien ook het leger. Wat dit voor Israël
te betekenen heeft zal duidelijk zijn: onlangs besloot het door de Broederschap overheerste parlement om
Israël (opnieuw) tot grootste vijand te verklaren en werd geëist de diplomatieke banden met de Joodse staat
te verbreken en de gasleveranties stop te zetten. De huidige Militaire Opper Raad houdt de uitvoering van
deze maatregelen vooralsnog tegen.
'Alle joden vermoorden'
Diverse hoge officials en geestelijken van de Moslim Broederschap -de politieke moederorganisatie van de
Palestijnse terreurbeweging Hamas- verklaarden sinds de val van Mubarak dat de strijd tegen Israël weer de
absolute prioriteit van Egypte zal worden. Tijdens een demonstratie van de Broederschap bij de belangrijkste
moskee in Caïro in november 2011 werd massaal gescandeerd dat op een dag 'alle Joden zullen worden
vermoord'. Desondanks blijven politici en media in het Westen de Broederschap als 'gematigd' omschrijven.
De Amerikaanse president Obama knoopte zelfs onmiddellijk banden met de Egyptische Broederschap aan
en benoemde drie van hun leden tot het Witte Huis.
Xander - (1) Focus, (2) DEBKA
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Waarvoor dient dit gigantische antennesysteem in China?
donderdag, 05 april 2012
Eenieder die wel eens een mobiele telefoon uit elkaar heeft gehaald weet hoe de vreemd gevormde antenne
eruitziet die communicatie tussen de telefoon en de zendmast mogelijk maakt.
Deze speciale omvormers worden ontworpen met behulp van computers. Radioamateurs die gebruik maken
van een HAM-radio experimenteerden in het verleden volop met antennes.
Fractale antennesystemen zoals HAARP worden vandaag de dag gebruikt om te communiceren of om de
ionosfeer op te warmen. Zij die bekend zijn met HAARP denken aan antenneboerderijen ter grootte van een
voetbalveld met honderden torens en aluminium dipolen. Dat behoort tot het verleden.
Bandensporen
Op de foto is een gigantisch en ingewikkeld bouwwerk te zien. De kleine rechthoekige objecten zijn
vrachtwagens. De verlichte constructies in de vorm van een ‘8’ zijn des te raadselachtiger. Soms leiden er
sporen van vrachtwagens naartoe. In eerste instantie werd gedacht dat het gaat om een landingsbaan.
Enkele getrainde piloten die de foto’s onder ogen kregen zagen echter geen landingslichten, geen
bandensporen van vliegtuigen en de landingsbaan is bovendien veel te klein en bevat te veel obstakels,
zoals bijvoorbeeld het schotelvormige object boven het midden.
Ondergronds
De ‘armen’ van het bouwwerk bevatten vreemde
symmetrische figuren. Het lijken ontwerpen van een
nieuw soort antenne te zijn. Uit het omliggende gebied
blijkt niet hoe het complex van elektriciteit wordt
voorzien, maar gedacht wordt dat de
stroomvoorziening zich ondergronds bevindt. Het
meest nabijgelegen dorp is Jiefang (bevrijding)
Kan’erjing (grotten) .
Het idee dat hier een superantenne is te zien die op de
ionosfeer wordt gericht is niet vergezocht. In China zijn
veel vreemde bouwwerken te bewonderen met Google
Earth. Er zijn enorme moderne steden te vinden; leeg,
verlaten en ver verwijderd van de moderne
beschaving. Ook liggen er windmolenparken met een
omvang van duizenden vierkante kilometers. Tot slot zijn er nog de vreemde Area 51-achtige plaatsen waar
Niburu afgelopen november over berichtte. Coördinaten op Google Earth: N 43 04 51. 75, E 92 48 26. 85
Bron en meer foto’s: Viewzone.com
Gerelateerd: Waarom bouwt China gigantische structuren midden in de woestijn?

Erger nog dan SOPA is de nieuwe CISPA wet
Geschreven door Suzanne on woensdag 04 april 2012
De laatste poging van het Congres om de controle over het internet te
behouden is niet langer bekend als SOPA, maar CISPA: Cyber
Intelligence Sharing and Protection Act. Dit SOPA-achtige wetsvoorstel
zou bedrijven de mogelijkheid geven om informatie te verzamelen over
hun leden en deze informatie door te sturen aan de overheid, en alles
wat de overheid hier voor hoeft te doen is het alleen maar te vragen.
Dit gebeurt allemaal onder de naam van cybersecurity, het zogenaamd
goed beveiligen van het internet.
HR 3523, een stuk wetgeving genaamd CISPA, is gemaakt onder het mom van noodzakelijk werktuig in de
oorlog van Amerika tegen cyberaanvallen. Maar de vage woordenstroom op de pagina's van het papier
kunnen leiden tot het vrijstellen van het Congres die deze online privacy-wetgeving kunnen omzeilen en
daardoor in wezen alle online communicatie kunnen controleren, censureren en stoppen als zij van oordeel
zijn dat deze communicatie vernietigend is voor de overheid of private partijen.
Bron en video’s: http://www.earthwatcher.nl/nieuws/internet/3999-erger-nog-dan-sopa-is-de-nieuwe-cispawet. html
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Tien overduidelijke redenen waarom de islam géén religie van de vrede is
E. J Bron
1. 18. 000 dodelijke terreuraanslagen, expliciet gepleegd in de
naam van de islam, in slechts de laatste tien jaar. (Andere
religies samen komen misschien op een dozijn)
2. Mohammed, de profeet van de islam, heeft mensen laten
doden voor het beledigen van hem of voor kritiek op zijn religie.
Dit omvatte ook vrouwen. Aan moslims wordt verteld om het
voorbeeld van Mohammed te volgen.
3. Mohammed zei op veel plaatsen dat hem “door Allah was
bevolen de mensen te bevechten, totdat zij getuigen dat er
geen god is dan Allah en Mohammed zijn profeet. ” In de laatste
negen jaar van zijn leven heeft hij niet minder dan 65 militaire
campagnes bevolen om precies dat te doen.
Mohammed inspireerde zijn mannen om oorlog te voeren door
middel van de aller laagste motieven, door middel van
veroverde buit, seks en een overvloedig paradijs als stimulans.
Hij onthoofdde gevangenen, maakte kinderen tot slaaf en verkrachtte vrouwen, die in de strijd waren
gevangen genomen. Opnieuw, moslims wordt bevolen om het voorbeeld van Mohammed na te volgen.
4. Nadat Mohammed was gestorven, vervielen de mensen die bij hem hadden gewoond en zijn religie het
beste kenden, onmiddellijk tot oorlog met elkaar.
Fatima, de favoriete dochter van Mohammed, overleefde de vroege jaren (van de islam) onder de
ongelovigen in Mekka, maar stierf aan de stress door de vervolging door medemoslims slechts zes maanden
nadat haar vader stierf. Ze kreeg zelfs een miskraam, nadat haar ribben waren gebroken door de man die
later de tweede kalief werd.
Fatima’s man Ali, die zich als tweede persoon bekeerde tot de islam en werd opgevoed als ware hij een
zoon van Mohammed, vocht een burgeroorlog tegen een leger dat was opgesteld door Aisha, Mohammed’s
favoriete vrouw – en iemand van wie hij had gezegd dat ze de “perfecte vrouw” was. 10. 000 moslims
werden gedood in een enkele veldslag, minder dan 25 jaar na Mohammed’s dood.
Drie van de eerst vier islamitische heersers (kaliefen) werden vermoord. Ieder van hen behoorde tot de
naaste vrienden van Mohammed. De derde kalief werd gedood door bondgenoten van de zoon van de
eerste (die weer een paar jaar later werd vermoord door de vijfde kalief, daarop in de huid van een dode ezel
werd gestoken en werd verbrand. ) De vierde kalief, Ali, werd doodgestoken na een bitter geschil met de
vijfde. De vijfde kalief vergiftigde een van de twee van Mohammed’s favoriete kleinzonen. De andere
kleinzoon werd later onthoofd door de zesde kalief.
De onderlinge strijd en de machtsstrijd tussen de leden van Mohammed’s familie, zijn naaste metgezellen en
hun kinderen, intensiveerde alleen maar naarmate de tijd vorderde. Binnen 50 jaar na de dood van
Mohammed lag zelfs de Ka’aba in puin door de interne islamitische oorlog. De Ka’aba had eeuwen gestaan
onder een heidense religie….
En dat is nog maar het lot van hen in het “Huis van de Islam. ”
5. Mohammed droeg moslims op om oorlog te voeren tegen andere religies en deze te onderwerpen aan de
islam. Binnen de eerste decennia na zijn dood vielen zijn Arabische metgezellen overal binnen en
veroverden christelijke, joodse, hindoeïstische, boeddhistische en zoroastrische landen.
Slechts binnen 25 jaar na de dood van Mohammed waren landen veroverd binnen de grenzen van wat nu 28
moderne landen zijn buiten Saoedi-Arabië.
6. Moslims zetten hun jihad voort tegen andere religies gedurende de volgende 1400 jaar en werden alleen
gestopt door landen die het vermogen hadden om zich te verdedigen. Tot op de dag van vandaag gaat er
geen week voorbij zonder dat islamitische fundamentalisten niet proberen om christenen, joden, hindoes en
boeddhisten te doden, expliciet in de naam van Allah. Geen van deze religies zijn in oorlog met elkaar.
7. De islam is de enige religie die zijn aanhang behoudt door te dreigen iedereen te doden die vertrekt. Dit is
geheel overeenkomstig het voorbeeld van Mohammed.
8. De islam leert dat niet-moslims minder dan volledige mensen zijn. Mohammed zei, dat moslims ter dood
kunnen worden gebracht voor moord, maar dat een moslim nooit de doodstraf kan krijgen voor moord op
een niet-moslim.
9. De koran spreekt niet een keer over de liefde van Allah voor niet-moslims, maar hij spreekt meer dan 500
maal van de wreedheid en haat van Allah jegens niet-moslims.
10. “Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!” (De laatste woorden vanuit de cockpit van Vlucht 93)
Bron: http://www.thereligionofpeace.com/Pages/Top-10-Reasons. htm
Vertaald uit het Engels door: vederso (voor http://ejbron. wordpress.com/)
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Cyberplasm, een microrobot als ‘levend’ organisme in het lichaam
Wetenschappers zijn een kleine robot prototype aan het
ontwikkelen, die kan fungeren als een levend organisme in
het menselijk lichaam om ziektes te identificeren.
De robot, genaamd Cyberplasm, zal geavanceerde microelektronica combineren met het nieuwste onderzoek in
biomimicry (technologie geïnspireerd door de natuur) .
Cyberplasm krijgt een elektronisch zenuwstelsel, ‘ogen’ en
reuk-sensoren, gebaseerd op dierlijke cellen, evenals
kunstmatige spieren die glucose als energiebron gebruiken
om de robot voort te stuwen.
Binnen 5 jaar op de markt
“Niets komt overeen met het natuurlijke vermogen van een levend wezen om zijn omgeving te zien en te
ruiken en dus om gegevens te verzamelen over wat er omheen gebeurt”, zegt bio-ingenieur Daniel Frankel
van de Newcastle University. “Op dit moment ontwikkelen en testen wij de afzonderlijke componenten van
Cyberplasm, ” zegt Frankel. “We hopen binnen een jaar toe te zijn aan de assemblage fase. Wij zijn ervan
overtuigd dat Cyberplasm binnen vijf jaar op de markt komt. ”
Cyberplasm wordt in de komende jaren ontwikkeld als onderdeel van een internationale samenwerking,
gefinancierd door de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) in het Verenigd
Koninkrijk en de National Science Foundation (NSF) in de VS.
Cyberplasm zal de belangrijkste functies nabootsen van de zeeprik, een schepsel dat in de Atlantische
Oceaan voorkomt. Men gaat ervan uit dat deze aanpak de micro-robot extreem gevoelig en responsief zal
maken voor de omgeving, waarin het in gebruik wordt genomen.
Eenmaal ontwikkeld, zal het Cyberplasm prototype minder dan een centimeter lang zijn.
Bron: Sciencedaily.com en Robot161.nl

Kinkhoest komt vaker voor bij kinderen die al gevaccineerd zijn
Uit nieuw onderzoek blijkt dat kinkhoest vaker voorkomt bij gevaccineerde kinderen dan bij kinderen die niet
zijn ingeënt. De studie werd geleid door infectieziekten-specialist Dr. David Witt van het Kaiser Permanente
Medisch Centrum in San Rafael in Californië. Dat meldt persbureau Reuters.
In 2010 was er sprake van de grootste kinkhoestuitbraak in Californië in 50 jaar. Witt verwachtte dat de
meeste besmette kinderen niet zouden zijn gevaccineerd. In de meeste gevallen bleek het echter te gaan
om volledig gevaccineerde kinderen.
Recordwinsten
GlaxoSmithKline heeft nooit onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van de vaccins nadat ze aan
vier- tot zesjarigen worden gegeven, aldus een woordvoerder.
Wat is dan de reden om kinderen te blijven inenten tegen kinkhoest zult u zich afvragen? Kinkhoestvaccins
houden kinkhoest in circulatie. Hoe meer kinderen worden gevaccineerd, hoe meer uitbraken er zullen zijn.
Daardoor zullen nog meer mensen gaan oproepen te vaccineren, zodat er nog meer gevallen van kinkhoest
komen. In de tussentijd verdienen medicijnproducenten recordwinsten en leven de ouders in angst.
Wetenschappelijke fraude
In de reguliere media zult u vrijwel nergens lezen dat kinkhoestvaccins zijn gebaseerd op wetenschappelijke
fraude omdat er simpelweg te veel belangen mee gemoeid zijn. Er wordt altijd gezegd dat je lichaam moet
worden blootgesteld aan een verzwakt virus zodat je antilichamen hebt die het virus herkennen en je
lichaam ertegen beschermen. Die antilichamen zou je lichaam altijd moeten houden. In het nieuwe
onderzoek wordt echter geconcludeerd dat het vaccin na verloop van tijd haar werking verliest. Dus op de
één of andere manier ‘vergeet’ je lichaam de antilichamen? De vaccins blijken gewoonweg niet te werken.
Gezonde kinderen
In een recent artikel stelt de Seattle Times dat het kinkhoestvaccin in 85 procent van de gevallen effectief is.
Nu is dat cijfer hoogstwaarschijnlijk door het Amerikaanse Centrum voor Ziektepreventie CDC op een
dergelijke manier bedacht: 1 op de 1. 000 Amerikaanse kinderen krijgt last van kinkhoest, maar als je die 1.
000 kinderen vaccineert (aldus de door de corporaties gefinancierde studie) krijgt slechts 0, 15 op de 1. 000
kinderen kinkhoest. De studie verzuimt echter te melden dat 10 tot 20 van die 1. 000 kinderen last krijgen
van bijwerkingen van de vaccins die kunnen leiden tot onder meer autisme.
De meest gezonde kinderen wonen op de boerderij, krijgen thuisonderwijs, worden niet gevaccineerd en
eten vers voedsel.
Bron: Naturalnews.com en niburu.nl
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VN klimaatpanel erkent ontbreken bewijs weersverandering door de mens
Tornado die afgelopen week grote verwoestingen aanrichtte in
Lancaster, Texas. Er is geen enkel bewijs dat het weer extremer
wordt en dat dit door mensen wordt veroorzaakt.
Het VN klimaatpanel IPCC, dat jarenlang de drijvende kracht achter
de Co2 / Global Warming zwendeltheorie is geweest en dat ervoor
zorgde dat landen zoals Nederland miljarden uitgeven aan Co2- en
andere zinloze klimaatmaatregelen, heeft in zijn laatste rapport voor
het eerst erkend dat het wetenschappelijke bewijs voor het verband
tussen Global Warming en de veronderstelde door mensen
veroorzaakte (antropogene) klimaatverandering ontbreekt. Omdat
deze conclusie echter niet strookt met de wereldwijde globalistische NWO agenda, blijven de VN, de
reguliere media en de politiek hetzelfde oude opwarmingssprookje herhalen, wat onderstreept dat 'het
klimaat' niets meer dan een nieuwe religie is geworden.
De term 'Global Warming' móest wel verdwijnen, aangezien de opwarming van de Aarde al in 1989 tot een
halt kwam. De volgende term, 'klimaatverandering', bleek het ook niet lang te kunnen houden, want het
klimaat is voortdurend aan het veranderen, ongeacht de (veronderstelde) invloed van menselijk handelen,
zelfs al zou de hele wereldbevolking in SUV's rijden. Daarom is de BBC -traditioneel één van de
belangrijkste Westerse Global Warming propagandakanalen- met een nieuwe term op de proppen gekomen:
Global Weirding - lastig te vertalen, maar zoiets als het Wereldwijde Vreemd worden van het klimaat omdat
het weer steeds extremer en dus 'vreemder' zou worden.
Over de hele wereld concludeerden kranten en nieuwskanalen dat het IPCC in zijn laatste rapport heeft
bevestigd dat Global Warming de oorzaak is van hevige stormen, droogte, hittegolven, overstromingen en
andere kostbare en dodelijke weerrampen. Daarbij lopen de arme landen het grootste gevaar, maar geen
land zou immuun zijn.
Geen bewijs voor extremer weer door mensen
Het originele IPCC rapport zegt echter feitelijk het tegenovergestelde. Daarmee lijkt het VN panel voor het
eerst een begin te maken met het accepteren van de academische literatuur en onderzoeken aangaande dit
onderwerp, waarin het concept 'Global Warming' inmiddels door het leeuwendeel van de wetenschappelijke
wereld is losgelaten. Enkele citaten uit het IPCC rapport:
* 'Er is gemiddeld bewijs en grote overeenstemming dat langetermijntrends in genormaliseerde schade (als
gevolg van weerrampen) niet aan natuurlijke of antropogene klimaatverandering worden toegeschreven. '
(onderstreept toegevoegd)
* 'De verklaring over de afwezigheid van trends in de gevolgen die aan natuurlijke of antropogene
klimaatverandering kunnen worden toegeschreven geldt voor tropische en extratropische stormen en
tornado's... ''.. .. en tevens voor schade door overstromingen. '
Het rapport rekent zelfs af met een andere veel gehoorde veronderstelling:
* 'Sommige schrijvers suggereren dat een teken van (natuurlijke of antropogene) klimaatverandering kan
worden gevonden in de recordschade door (weer) rampen (bijvoorbeeld Mills in 2005 en Höppe en Grimm in
2009) , maar hun werk is meer een recensie en een commentaar dan (gebaseerd op) empirisch onderzoek. '
Het IPCC stelt dus onomwonden dat we niet weten of extreme weersomstandigheden door mensen worden
veroorzaakt, en dat er bovendien geen aanwijsbare trend is dat het weer -zoals tornado's, tropische stormen
en overstromingen- inderdaad extremer wordt.
VN beleidsmakers veranderen conclusies
Toch berichtte de reguliere media precies het tegenovergestelde. Dat werd vooral veroorzaakt door de
gepubliceerde samenvatting van het IPCC rapport, dat precies in de lijn lag van de jarenlange IPCC
beweringen dat er wél wetenschappelijk bewijs voor door mensen veroorzaakte klimaatverandering zou zijn.
De conclusie kan daarom niet anders zijn dat de VN beleidsmakers besloten dat (antropogene)
'klimaatverandering' een te belangrijk wereldwijd controle- en inkomsteninstrument is geworden om nu te
worden losgelaten. Met andere woorden: de VN beleidsmakers besloten de nieuwste conclusie van het
IPCC gewoon te veranderen, waarmee de organisatie zich doelbewust opnieuw schuldig maakt aan pure
propaganda.
De laatste tijd is er overweldigend veel wetenschappelijk bewijs geleverd voor het feit dat Global Warming
louter bedrog is dat enkel wordt aangewend voor politieke doeleinden zoals de invoering van
milieubelastingen, het keer op keer verhogen van de energierekeningen en het verstrekken van torenhoge
subsidies voor volstrekt onrendabele en zinloze alternatieve energiebronnen zoals windmolens en
zonnecentrales. En net als in 1944 en 1945 de Nazi's deden worden de leden van de milieukerk, nu ze door
wetenschappelijke feiten in het nauw gedreven zijn, nog slinkser en gemener om aan hun bedrog en
zwendel te kunnen vasthouden.
'Klimaatsceptici zijn ziek'
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Daarin gaan sommige verstokte klimaatalarmisten inmiddels zó ver dat sceptici die weigeren de noodzaak
van het terugdringen van Co2 in te zien worden betiteld als 'zieken' die een 'behandeling' nodig zouden
hebben. Professor Kari Norgaard vergelijkt de 'strijd' tegen klimaatsceptici -beter is: klimaatrealisten- zelfs
met die tegen racisme en slavernij. Het op deze wijze brandmerken van iedereen die het niet met de Nieuwe
Wereld Orde klimaatagenda eens is laat zien wat voor angstwekkende toekomst ons te wachten staat als
het hersenspoelende ecofascisme van groeperingen zoals Greenpeace en Milieudefensie niet snel een
permanent halt toe wordt geroepen.
Xander - (1) Telegraph

'Succes voor Obama: Israël stelt aanval op Iran uit tot voorjaar 2013'
Israëlische F-16's, die voorlopig nog niet zouden opstijgen voor een aanval
op Iran.
Volgens goed geïnformeerde Midden Oosten officials is president Obama fel
tegen een eenzijdige Israëlische aanval op Iran en probeert hij via achter de
schermen gevoerde gesprekken Teheran zover te krijgen te beloven geen
Amerikaanse doelen aan te vallen als Israël onverhoopt tóch de nucleaire installaties van het land aanvalt.
Amir Oren, senior journalist bij het linkse Israëlische Haaretz, schreef deze week dat Israël door de
Amerikaanse tegenstand heeft besloten om de voor dit jaar geplande aanval te verschuiven naar op zijn
vroegst het voorjaar van 2013. 'Op dinsdag, s avonds om 2 minuten voor 9, kwamen Israëls plannen voor
een oorlog tegen Iran in 2012 tot een stil einde, ' schreef Oren. 'De ruwe plannen voor een enorme
luchtaanval werden weer diep achter slot en grendel opgeborgen. De oorlog is wellicht niet geschrapt maar
is met zekerheid uitgesteld. We kunnen tenminste voor een poosje opgelucht ademhalen: het zal dit jaar niet
gebeuren. Tot nader order zal Vlucht 007 van de Israëlische luchtmacht niet vertrekken. '
Simulatie: 200 Amerikaanse doden
Volgens Oren heeft het Amerikaanse Centrale Commando een oorlogssimulatie uitgevoerd waaruit bleek dat
een Israëlische aanval onmiddellijk zal worden gevolgd door een Iraanse vergeldingsaanval waarbij 200
Amerikanen zullen omkomen - een te hoge prijs in de ogen van de generaals. Inmiddels zou ook de
Israëlische minister van Defensie Barak hebben bevestigd dat Israël niet vóór de Amerikaanse
presidentsverkiezingen Iran zal aanvallen, in ieder geval niet zonder Amerikaanse hulp.
Enkele weken geleden zou president Obama hebben besloten om Israël nieuwe bunker-buster bommen en
tankvliegtuigen te leveren, in ruil voor de belofte dat de joodse staat geen oorlog tegen Iran begint voordat hij
in november herkozen is. Ook zou er meer Amerikaanse financiële hulp beschikbaar komen voor het
succesvolle Israëlische Iron Dome raketafweersysteem. (1)
Als de aanval inderdaad voorlopig is afgeblazen dan valt te verwachten dat Amerika één of meerdere
vliegdekschepen uit de wateren rond Iran zal terugtrekken. De USS Enterprise, die bezig is aan zijn laatste
missie, is al naar Griekenland gestuurd in plaats van naar de Straat van Hormuz.
Geen aanval...
Obama lijkt er daarom voorlopig in te zijn geslaagd Israël af te houden van een aanval vóór de verkiezingen
in november. Goed geïnformeerde Midden Oosten officials zeggen dat de Amerikaanse president al enige
tijd achter de schermen gesprekken voert om van Iran de verzekering te krijgen dat het land geen
vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio uitvoert als Israël plotseling alsnog besluit om een
oorlog te beginnen. (2)
Officials van het Pentagon denken dat Israël in zijn eentje niet in staat is het volledige Iraanse nucleaire
programma te verwoesten, waardoor dit binnen hooguit enkele jaren weer op de rails staat. Daarnaast
zouden de internationale sancties inmiddels hun werk doen en de positie van het huidige regime in Teheran
steeds wankeler maken. Ook zou het nog wel een tijd duren voordat de eerste Iraanse kernbom een feit is.
... of toch?
Eergisteren berichtten we echter over een nieuwe serie WikiLeaks emails van het Amerikaanse
inlichtingenorganisatie Stratfor, waaruit zou blijken dat Iran al in 2009 beschikte over 2 (mogelijk met Noord
Koreaanse hulp ontwikkelde) kernbommen die op voor lancering gereed staande raketten zijn gemonteerd.
Volgens Stratfor vice president Tim Burton zal Israël daarom wel degelijk plotseling en zonder Amerika te
waarschuwen Iran aanvallen.
Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 gebeurde iets vergelijkbaars; toen Israël bedreigd werd door het naar
de grens opgetrokken Egyptische leger en door de blokkade van de Golf van Akaba voor schepen met
bestemming Israël, voerde de Israëlische luchtmacht ondanks de belofte aan Amerika dit niet te doen een
preventieve aanval uit waarbij de gehele Egyptische luchtmacht werd vernietigd.
Xander - (1) Haaretz, (2) World Net Daily
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Palestijnen herschrijven bijbelse historie: Mozes was een moslim
Wist u het al? Mozes was een gelovige moslim die de
moslimkinderen Israëls uit Egypte leidde en Palestina bevrijdde.
Althans, dat beweren de Palestijnen.
De Palestijnen zijn in hun onvermoeibare pogingen het
bestaansrecht van Israël te ontkrachten overgegaan tot het
herschrijven van niet alleen de recente geschiedenis -iets waar ze
al tientallen jaren zeer succesvol in zijn-, maar ook die in de Bijbel
staat opgetekend. Uitgerekend pal voor het Joodse paasfeest
beweerde een docent aan de universiteit van Nablus op de
officiële Palestijnse TV dat Mozes in werkelijkheid een moslim
was die 'de moslims van de kinderen Israëls uit Egypte' leidde naar het beloofde land, dat volgens hem 'de
eerste bevrijding van Palestina' was.
Tijdens het Joodse paasfeest (Pesach) wordt herdacht dat het volk Israël werd bevrijd uit de slavernij in
Egypte, een ook door buiten-Bijbelse bronnen bevestigd feit dat in het Bijbelboek Exodus staat opgetekend.
In een interview op het TV kanaal van de Palestijnse Autoriteit beweerde Omar Ja'ara, docent aan de AlNajah universiteit in Nablus, dat 'wij aan de wereld duidelijk moeten maken dat de David in de Hebreeuwse
Bijbel niet verbonden is met de David in de Koran. Hetzelfde geldt voor Salomo, Saul en Jozua. '
'Wij hebben (in de Koran) een grote leider, Saul, die het volk van de reuzen versloeg en Goliath doodde. Dit
was een grote moslimoverwinning. De moslims van de kinderen Israëls trokken onder het leiderschap van
Mozes uit Egypte. Jammer genoeg ontkennen veel onderzoekers de Exodus van het onderdrukte volk dat
werd bevrijd door een grote leider, Mozes de moslim, de gelovige leider, de grote moslim. '
Tevens refereerde Ja'are naar de Joodse koning Saul als 'de leider van de moslims die Palestina bevrijdde.
Dit was de eerste Palestijnse bevrijding door gewapende strijd... Dit is onze logica en onze cultuur. ' Hoewel
Mozes in de Koran inderdaad een vroege islamitische profeet wordt genoemd -ondanks het feit dat de islam
pas 2000 jaar later ontstond- worden de 'kinderen Israëls' in het islamitische heilige boek nergens
'Palestijnen' genoemd, noch heeft het beloofde land de naam 'Palestina' en is er nergens sprake van een
'Palestijnse strijd'.
Het herschrijven -beter: verdraaien- van de historie is een 'goed' Palestijns en islamitisch gebruik. In 2007
ontkende Sheikh Taissir Dayt Tamimi, de hoogste rechter van de Palestijnse Autoriteit, dat er ooit twee
Joodse Tempels op de Tempelberg hebben gestaan. De Klaagmuur zou niets meer geweest zijn als een
plek waar de islamitische profeet Mohammed zijn paard aan zou hebben vastgemaakt. Ook beweerde hij dat
de Al Aqsa moskee door engelen is gebouwd en dat zowel Abraham, Mozes als Jezus islamitische profeten
waren. (1)
Xander - (1) World Net Daily

Beveiligingscamera herkent 36 miljoen gezichten per seconde!
Hitachi heeft een beveiligingscamera ontwikkeld die iedereen, die ooit langs de
camera liep, in een fractie van een seconde opnieuw herkent.
Gezichtsherkenning wordt al geruime tijd toegepast voor
beveiligingsdoeleinden. Een nieuw camerasysteem, ontwikkeld door Hitachi
Kokusai Electric, kan het proces van herkenning aanzienlijk versnellen. De
camera die getoond werd tijdens de Security Expo in Japan verwerkt foto’s en
videobeelden meteen tijdens de opnames, en herkent gezichten in real-time.
De makers beweren dat het systeem 36 miljoen verschillende gezichten in één seconde kan vergelijken.
Herkende gezichten worden als thumbnails weergegeven, zodat je in één oogopslag alle beelden van het
desbetreffende gezicht voorgeschoteld krijgt. Het systeem bereikt deze enorme snelheid door meteen tijdens
de opname de gezichtsherkenning op de beelden los te laten, in plaats van te wachten tot na de opname.
De camera kent echter wel beperkingen. Het gezicht moet binnen een hoek van 30 graden horizontaal en
verticaal in de camera kijken en de gezichten moeten minimaal 40 pixels in de hoogte en breedte groot zijn
om herkend te kunnen worden. Hitachi zal de camera’s volgend jaar op de markt brengen.
Surveillance camera searches 36 million faces in a second
Geüpload door Qronos16 op 26 mrt 2012
ALLES wat je in het openbaar doet, zal worden vastgelegd…
Een nieuwe, geavanceerde bewakingscamera van Hitachi is in staat om voorbijgangers te matchen met de
mensen in een database. Op zich is deze technologie niet nieuw, maar met name de snelheid is opvallend:
iedere seconde kunnen er 36 miljoen mensen worden herkend. Zeg maar dag tegen je privacy!
Bron: Bright.nl en Eindtijd-update. blogspot.com
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Onderzoek naar weerblokkades opgestart
De meesten kunnen zich nog wel de weerblokkade in 1976 herinneren toen een felle droge zomer alle
politieke alarmbellen deed rinkelen. Die oorzaak was, toén dan echt niet moeilijk: de pas opgestarte
sovjetrussische radiozender "Woodpeckersound" had alle aardse weer maandenlang op slot gezet want er
vond wereldwijd geen elektrische gassencirculatie meer plaats.
Sommige continenten kregen maandenlang moessons over zich uitgestort - maar in andere plaatsen zoals
West-Europa ging de brandende zon niet meer weg als gevolg van "Staande golven" van de militaire
radiozender.
Daarop werd eind 1976 door de Navo hun eerste "klimaatconferentie" opgestart - immers zij wisten nog van
D-Day, juni 1944 hoe je dat moet doen want de Engelsen hadden toen juist een vrachtschip vol met
radarmagnetrons uit de USA overgekregen en besloten aan de vooravond van D-Day er het slechte weer:
"mee weg te branden" - een uniek novum in de meteorologie.
Conus
Maar er was méér wat de amerikanen kopzorgen gaf.
Dit militaire verhaal, voor het eerst gepubliceerd in blaadjes van zendamateurs is de doodsteek voor al die
klimaathypers met hun pseudo-gassenkennis en El-Ninoverhalen. Het is oa. te vinden in het Veronjubileumnummer van mei 1985, mits 1e-uitgave want in nagezonden exemplaren staat het niet. In het
nagezonden Jubileumnummer zat namelijk een dreigbrief om het vervangen nummer gratis op de post te
doen naar een buitenlands postbusnummer - en wie het niet deed werden Veron-abbonnee's opgebeld met
de vraag waarom ze dat niet gedaan hadden want er stonden Staatsgeheimen in.
En ook deze schrijver is in 1985 opgebeld geweest door Barnevelds Drukkerij: "... waar hun vorige nummer
toch bleef?"
Was dit radioverhittingsverhaal dan voor het eerst? Nou nee:
In Colorado USA werd in 1972 een lokaal weerbeïnvloedingsprogramma dmv. radar neergezet (!) doch toen
een naburig mijnwerkersdorpje in de gaten kregen dat hun drinkwatervoorziening gevaar liep doordat het bij
hun minder regende: werd dat "radarstation" met mijnbouwdynamiet opgeblazen...
(bron: Het beste) en dit "opwarmings"-verhaal was weer gebaseerd op Watson Watts eigen verslag van zijn
radaravonturen en dat hij uitgebreid en technisch heel breedsprakig beschrijft in zijn: 'The Pulse of Radar'
(NY-Dial 1959) .
Het gaat hier immers om de uitvinding van de 'maser': een gigantische verhittingsmachine die in 1953
uitgevonden was door ir. Charles Hard Townes die was geboren in Greenville (South-Carolina) en verder
ontwikkeld in de Univ. Columbia.
Voor wie het naadje van de kous wil weten raad ik de beruchte kwantumvorser R. P. Feynman aan in zijn:
'QED, the Strange Theory of Light and Matter' van de Princeton University Press 1985: heel moeilijk boek...
maar dan heb je ook wat!
Doordat amerikanen vanaf 1977 hun eigen "Conus" -systeem opstarten: begreep prompt iedere
radiotechnicus daarop nu wel: "dat voortaan het weer bestuurd wordt" - en ook iedere bestuursambtenaar
wist nu dat ons 'weer': de resultante moest zijn van nu zelfs twéé radiosystemen waarvan de communisten
de Grote Leider was maar ze deden - of wat aardiger gezegd - kon niemand iets doen aan de vreselijke
hongersnoden die vooral in Afrika er wel het gevolg van waren.
Tot 1980, want toen was in USA de situatie al zo kritiek geworden dat zij van graanEXporteur opeens
graanIMporteur waren geworden: hele akkers van duizenden hectares waren door de droogte gewoonweg
weggewaaid. (bron: Het Beste)
Nog in datzelfde 1980 volgde daarom een tweede Navo-conferentie die geheel aan het klimaat was gewijd
en waarin ook ene mr. Gore als adviseur bij aanwezig was - en dat leidde in december 1980 tot een UNOresolutie waarin het gebruik van radiogolven om er het weer mee te besturen: tot oorlogsdaad werd
verklaard.
Of, deden ze het in 1980 zélf, met hun eigen Conus? Het is immers sinds 09/11 welbekend dat in dit land
een goed georganiseerde maffia actief is die zelfs veiligheidsorganisaties nog kan aanvallen.
Dat was op een maandag. NOOIT in de luchtvaartgeschiedenis is het gebeurd dat een luchtoefening van
militaire vliegtuigen op de maandagochtend gepland kan worden omdat dit meestal al rampen oplevert en is
daarom zwaar verboden - maar op 09/11 was dat nog écht georganiseerd ook.
De vraag die nu rijst: is HAARP soms niet veel beter? Ook dit is een militaire radioinstallatie van de
amerikaanse luchtmacht. En nòòit zul je in officiële klimaatstudies de opmerking tegenkomen dat zowel de
Noordpool alsook de Zuidpool nu helemaal met minstens vijf stuks HAARP installaties in cirkels zijn
opgesteld, maar ook ter versterking van het El Nino-effekt staat HAARP in een halve cirkel rondom westelijk
Zuid-Amerika sinds jaren '90er in een wijde boog opgesteld.
Zo vreemd is de verhitting van HAARP trouwens niet omdat de voorloper van de laser: de 'maser' immers
ook al werkt in het radargebied en in 1953 uitgevonden door dr. ir. Charles Hard Townes die in 1979 nog
leefde. Townes werd geboren in de universiteitsstad Greenville, South-Carolina.
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De atmosfeer-verhittingsmachine van dr. Townes was een cilindervormige kooi van metalen staven
waardoorheen een gasstroom van ammonia in ionenstatus wordt doorgeleid.
De staven zijn beurtelings positief of negatief geladen waardoor een "rolwolk" van geladen gas ontstaat die
in een woeste candans radarstraling opwekt. Het prototype werd in de Univ. van Columbia verder
doorontwikkeld.
Masers waren direkt een enorm succes door hun gigántisch zendvermogen - maar konden ook nog
omgekeerd worden gebruikt voor de detectie van uiterst zwakke draaggolven in de astronomie. Ze hadden
wel 1 nadeel: hun enorme ruis.
Tegenwoordig zijn radiomasers een antiek brok militaire geschiedenis maar kwamen voor het SDI (Starwars)
alsook weersbeïnvloeding van tornado's opnieuw in de mode - om daarna snel afgeserveerd te worden,
vermoedelijk omdat ze politiek gezien: niet goed pasten in de opwarming der aarde. Vanaf de jaren '90er zijn
de patenten op dit onbruikbare ding namelijk spoorloos.
En voor wie zelfs dit maser-verhaal niet gelooft: bekijk eens de opengebarsten toendra-"blazen" in zowel
Alaska als in Rusland waarvan onheilspellende foto's op Internet zijn geplaatst.
Volgens hun bijschriften is iedereen die de opwarming der aarde nu nog ontkent: een niet te genezen
milieuterrorist - maar keukenmagnetronbezitters geloven niet in een verhaal dat een gasspore van 0, 04% dit
methaanblazen-effekt al teweeg zou kunnen brengen, zèlfs nog niet als het uitgebreid wordt gefotografeerd.
Teletekst vertelt het ware verhaal
Het eerste wat bij de lezer van dit artikel zal oprijzen zal zijn: ah, een ras-komplotter! En een echte radiogek
ook nog: dat kan hiermee niet uitblijven natuurlijk.
Voor wie dát dan als zelfbescherming denkt nodig te hebben raad ik nu ten zeerste aan om dan vanaf 5 april
2012 eens Teletekst pagina 717 te bezoeken want daar staat inderdaad het ware verhaal over onze
elektrische weermanipulaties openlijk te lezen! Want nee, ons weer is echt niet gevoelig voor een gasspore
van 0, 04% - maar van ionen: windrivieren dus met een elektrische lading.
En windrivieren zijn met radiogolven perfekt verplaatsbaar; maar om ze op te wekken heb je wel 2
frequenties voor benodigd: eentje om geïoniseerde lucht in cadans te brengen en nog een langgolvige in het
kortegolggebied om ter plekke 'Staande golven' te genereren in hetzelfde cadansritme. Het is inmiddels
allemaal uitgebreid op Internet gepubliceerd hoe dit werkt en in de vele Tokamak's is dit
gassenmanipulatiesysteem al jaren goed uitgetest, trouwens een Tokamak is een sovjetrussische uitvinding
die zij ooit op Nova-Zembla nog tot ontploffing brachten als de allerzwaarste atoombom ooit op aarde
ontploft.
Omdat Teletekst een openbaar medium is - dwz. er rust op de informatie geen copyrecht op maar valt onder
Public-Domain - mogen we de opmerkelijke tekst hier integraal overnemen - we doen dat omdat Teletekst
een vluchtig medium is (zij bewaren niets) en volgende week weer een ander verhaaltje zal opstaan.
Wel is het mogelijk op uw computer een gratis brouwsertje te plaatsen maarmee het nu mogelijk wordt om
Teletekst, óók de buitenlandse op Internet te bekijken (bron: TT. pag. 395) :
Teletekst installeren?
Overigens wijzen we komplotters er wel op dat er twéé KNMI's actief zijn, eentje in de Bilt en nog eentje in
Wassenaar maar onder het hoofd het Weer, nader verklaard heeft hier nog een écht Biltse expert zijn
vakcollege over aldus geblokkeerde weersystemen geplaatst, maar nogmaals: volgende week staat op pag.
717 wel weer een ander verhaaltje te lezen en daarom staat het hier:
Blokkade
717 NOS-TT 717 do 05 apr 1/8
Lange periodes van droogte en al naar gelang het seizoen warmte, hitte of kou hangen vaak samen met
blokkades. In de meteorologie is sprake van een blokkade wanneer een hogedrukgebied de weg blokkeert
voor depressies. Regengebieden kunnen ons dan moeilijk of niet bereiken, zodat het een tijd lang droog en
zonnig kan zijn. Met name in het voorjaar en de zomer kan een blokkade leiden tot droogte.
Het standvastige weer met veel zon en 's zomers hoge temperaturen zorgt er bovendien voor dat veel water
verdampt.
2/8
Daardoor kan de droogtesituatie met de dag ernstiger worden.
Het begrip blokkade is afgeleid van de weerkaart waarop de druksystemen zodanig kunnen liggen dat ze de
doorgang versperren.
Een omvangrijk hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan met uitlopers naar de Noordzee, of het
zuiden van Scandinavië zorgt ervoor dat depressies afbuigen naar de Middelandse Zee, of vér ten noorden
van ons trekken. Het hogedrukgebied kan dan op de kaart de vorm aannemen van de Griekse letter Omega.
3/8
Daarom wordt zo'n hogedrukgebied ook wel een omegablokkade genoemd.
De preciese positie van het blokkerende hogedrukgebied is van groot belang voor de richting waaruit de
lucht wordt aangevoerd, en daarmee ook voor de temperatuur.
Bij voortdurende aanvoer van lucht uit warme gebieden kan dat leiden tot warmte, maar bij aanvoer uit een
van oorsprong koud gebied blijft de temperatuur juist lange tijd onder de maat.
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4/8
In beide gevallen blijft de neerslag uit, afgezien dan van lokale buien die ontstaan door het hete weer, of
kleine storingen die toch nog door de barriëre weten heen te dringen.
Meestal maken die geen einde aan de geblokkeerde situatie en herstelt het standvastige weer zich dan weer
snel. De blokkade is in de weerkunde al decennia geleden geïntroduceerd maar nog steeds is onduidelijk
waardoor zich blokkades in de atmosfeer opwerpen, waardoor ze zo lang intakt blijven en waarom ze
opeens wég zijn?
5/8
Voor de wetenschap zijn dat belangrijke vragen. Als die beantwoord worden: kunnen we lange periodes met
extreem weer misschien beter worden voorzien.
Voor de weersverwachtingen op de lange termijn en seisoensverwachtingen zou dat een grote stap
voorwaarts zijn, temeer daar juist grote afwijkingen van normaal van belang zijn voor de samenleving.
Helaas is de wetenschap nog niet zo ver, al is de laatste jaren wel winst geboekt in de kennis van blokkades.
6/8
Bij het KNMI wordt onderzoek gedaan naar het optreden van blokkades en een mogenlijke relatie van dit
luchtdrukpatroon met de opwarming. In deze eeuw kwamen er bijvoorbeeld in april langdurige blokkades
voor, in 2000, 2002, 2003, 2007, 2009 en 2011.
De hogedrukgebieden lagen daarbij in het éne jaar op grotere afstand dan in het ándere jaar: waardoor de
invloed op ons weer minder was.
Berekeningen geven geen eenduidig antwoord op de vraag of blokkades in een warmer klimaat vaker of
minder vaak optreden in onze regio.
7/8
Geblokkeerde luchtdrukpatronen horen tot de grillen van het weer zoals dat ook in een ver verleden al zo
was.
Onderzoek naar bijvoorbeeld de bloedhete zomer van 1540 (het Gróte Zonnejaar) wees uit dat ook de
weerkaart: ook toen op slot zat.
Dat wil niet zeggen dat het optreden van lange periodes van droogte en hitte niets met de opwarming te
maken heben. Klimaatscenario's wijzen uit dat in een warmer klimaat zowel de kans op zomerdroogte - als
de kans op extreem grote hoeveelheden neerslag: toeneemt.
8/8
De gevólgen van een blokkade op extremen in temperatuur en droogte in een warmer klimaat kunnen
toenemen.
In de winter zal dezelfde blokkade in een warmer klimaat juist leiden tot minder extreme kou.
Een recent voorbeeld dat dit beeld bevestigt is de winter van 2009/2010 die overeenkomst vertoonde met de
barre winter van 1963, maar wat de barre temperatuur dan betreft: niet aan kon tippen.
Commentaar:
En daarmee wordt al duidelijk waarom de dagbladen al vanaf 1982 om de radio/TV-uitzendschema's van de
zendgemachtigden vroegen - en die in 2012 nog steeds niet verkregen. Dat zal met militaire complexen vast
wel niet veel anders zijn.
Op dit moment geeft Nederland jaarlijks 24-miljard uit om de gevolgen van deze radioverhitting te bestrijden
- het zal duidelijk zijn dat als iemand hun uitzendschema's te pakken kan krijgen hij ook veel geld zal
verdienen.
Dit artikel valt in de reeks publieksdiscussie's over de opwarming der aarde en mag vrij worden
overgenomen

Britse overheid wil toegang tot e-mailverkeer van burger
© reuters. Olympisch stadion in Londen.
De Britse overheid krijgt toegang tot informatie over het bel-, mail- en
surfgedrag van haar burgers. Ook communicatie op sociale netwerksites als
Facebook en Twitter komt ter beschikking te staan van de autoriteiten, voor
zover ze al niet op gewone wijze kunnen meelezen.
Binnen de overheid leeft er zekere angst voor terreuraanslagen, zeker nu de Olympische Spelen voor de
deur staan. Een soortgelijke spionagewet was al in 2009 opgesteld door de toen regerende Labour Partij,
maar die stuitte indertijd op teveel maatschappelijk verzet.
Opvallend is dat ook de huidige regeringspartijen – de Conservatieven en Liberaal-democraten – destijds
felle kritiek uitten op dit voornemen en op andere privacygevoelige maatregelen van de Sociaal-Democraten.
Een verschil is dat Labour de gegevens centraal wilde opslaan en dat de huidige regering de informatie laat
beheren door de bedrijven zelf.
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Rusland plant nieuwe invasie Georgië; Generaal verwacht inzet kernwapens tegen Iran
08-08-08: Rusland valt Georgië aan. Het Kremlin treft al 2 jaar
voorbereidingen om niet alleen Georgië, maar de hele Kaukasus te
bezetten.
Volgens het semi-officiële Russische persbureau Interfax houdt de
generale staf van de Russische strijdkrachtenrekeningen met een
Westerse aanval op Iran in de zomer van 2012. Interfax haalt bronnen
binnen het Russische ministerie van Defensie aan die zeggen dat
Rusland al twee jaar bezig is met voorbereidingen voor een militaire
tegenreactie zodra het zover komt. In de hele Kaukasus worden troepen
versterkt en massaal van nieuw en modern materieel voorzien. Eén van de doelen is net als in 2008 een
invasie van het kleine Georgië.
Na de korte oorlog met Georgië bezetten Russische troepen de afvallige Georgische provincies Abghazië en
Zuid Ossetië. Georgië blokkeerde daarop de militaire transporten naar de Russische troepen in het Kremlin
gezinde Armenië, dat 'opgesloten' zit tussen Georgië en Azerbeidjan, dat net zoals Georgië niets moet
hebben van hernieuwde Russische invloed. Sindsdien moeten de Russische troepen in Armenië met
luchttransporten via de Iraans-Armeense grens worden bevoorraad.
Moskou denkt dat deze grens bij een oorlog met Iran wordt gesloten. Volgens de (teruggetrokken) luitenantgeneraal Yury Netkachev -voormalig vice commandant van de Russische strijdkrachten in Transkaukasiëzullen er 'mogelijk militaire middelen nodig zijn om de Georgische blokkade te doorbreken en een
transportcorridor naar Armenië op te zetten. ' Geografisch gezien kan zo'n corridor alleen via de Georgische
hoofdstad Tbilisi leiden.
Strategische 'oefening' als voorwendsel
In september houden de Russen de massale 'strategische' militaire oefening Kavkaz-2012. Met het oog op
een eventuele Westerse aanval op Iran worden er nu al grote hoeveelheden troepen -waaronder special
forces en sluipschutter eenheden- en materieel naar de regio verplaatst. Het leger werd inmiddels voorzien
van 7000 stuks zware wapens -waaronder nieuwe T90A en T72BM tanks- en de luchtmacht werd ter plekke
zelfs 'bijna 100%' herbewapend met nieuwe vliegtuigen en helikopters. In 2008 werd de Kavkaz militaire
'oefening' als voorwendsel gebruikt voor de invasie van Georgië.
De Russen verwachten dat Israël bij een aanval op Iran hulp zal krijgen van Amerika, omdat de Israëliërs
zelf niet voldoende middelen zouden hebben om het Iraanse nucleaire programma en de Iraanse defensie
uit te schakelen. Het Kremlin verwacht dat Amerika bij de aanval gebruik zal maken van Georgië en mogelijk
ook Azerbeidjan. Daarom werden er 20 nieuwe Tornado mobiele raketlanceerinrichtingen en nieuwe antischeepsraketten van het type Bal-E in de regio gestationeerd. Luitenant-generaal Valdimir Shamanov
kondigde aan dat de Russische troepen in Armenië en mogelijk ook het bezette Abghazië en Zuid Ossetië
worden versterkt met paratroepen en tevens zullen worden voorzien van aanvals- en transporthelikopters.
Rusland plant aanval op Georgië en hele Kaukasus
Ondertussen stevent de partij van de in Moskou zo gehate Georgische president Mikheil Saakashvilli bij de
aanstaande verkiezingen in oktober op een nieuwe massale overwinning af. De door Rusland gesteunde
oppositie van miljardair Bidzina Ivanishvilli lijkt er niet in te slagen voldoende steun van de Georgiërs te
krijgen. In Tbilisi wordt sinds 2008 voortdurend gewezen op het gevaar dat de Russen ook de rest van
Georgië zullen proberen te bezetten.
Dat gaat wellicht alsnog gebeuren zodra het Westen Iran aanvalt. Het Kremlin zal deze gelegenheid
aangrijpen om zijn versterkte troepenmacht de opdracht te geven voor een snelle aanval op niet alleen
Georgië, maar de hele Kaukausas. Hierdoor zullen ook de belangrijke olie- en gasbronnen in de regio -die in
de toekomst mogelijk gebruikt zouden gaan worden om Europa buiten Rusland om van energie te voorzienin Russische handen vallen. Het Westen, dat te druk bezig is met Iran, zal zich vervolgens voor het
voldongen feit geplaatst zien dat Moskou president Saakashvilli heeft afgezet en opnieuw de Kaukasus
controleert. Ook zal het Kremlin de binnenlandse oppositie tegen Vladimir Putin tegelijkertijd definitief de
mond hebben gesnoerd. (1)
'VS en Israël zullen kernwapens gebruiken'
Generaal Leonid Ivashov, president van de Russische Academie voor Geopolitieke Problemen, zei gisteren
te verwachten dat Israël en de VS kernwapens zullen gebruiken als de aanval op Iran niet naar wens
verloopt en Israël een nederlaag dreigt te lijden. Daarom pleitte hij ervoor dat Rusland met de kernmachten
India en China en daarnaast ook met Iran en Turkije om de tafel gaat zitten en een gemeenschappelijke
resolutie opstelt om de oorlog te voorkomen (2) .
Xander - (1) The Jamestown Foundation, (2) RIA Novosti
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Iran overweegt te stoppen met olielevering aan Shell
Iran overweegt vanwege niet-betaalde rekeningen te stoppen met het
leveren van olie aan Royal Dutch Shell PLC (RDSB. LN, RSDA) , meldt
het Iraanse persbureau Mehr vrijdag.
Het Brits-Nederlandse olieconcern zou sinds begin 2012 nog niet betaald
hebben voor de verzending die gelijk staat aan 8 miljoen vaten olie. Verder
zou Shell de import van Iraanse olie inmiddels al gehalveerd hebben tot
100. 000 vaten per dag, aldus persbureau Mehr.
Betalingsverkeer belemmerd
Vanwege financiële sancties op Iran worden betalingstransacties bemoeilijkt, waardoor rekeningen niet
betaald kunnen worden. Of een eventuele stop in de levering problemen oplevert voor Shell valt te bezien.
Volgens een bron uit de olie-industrie heeft Shell het laatste nog lopende contract met Iran al opgezegd en
zal het concern verder geen nieuwe contracten afsluiten. Vanaf 1 juli geldt in de Europese Unie een boycot
op de import van Iraanse olie en sinds vorige maand wordt het betalingsverkeer van en naar Iran flink
belemmerd, omdat veel Iraanse financiële instellingen geen gebruik meer mogen maken van het
zogenaamde SWIFT-systeem, dat het internationaal betalingsverkeer regelt.
Olie export
Het Iraanse persbureau meldt vrijdag tevens dat Iran is gestopt met het exporteren van olie naar de twee
Griekse raffinaderijen Hellenic Petroleum en Motor Oil, omdat ook zij vanwege de financiële sancties op Iran
de rekeningen niet kunnen betalen.
Meer nieuws: Rusland plant nieuwe invasie Georgië; Generaal verwacht inzet kernwapens tegen Iran
Russia Sends Oldest Warship To Syria
Smaller warship's troubled development causes big headaches
Bron: Beurs.nl

Japanse diplomaat: Instorten Fukushima reactor 4 bedreigt hele mensheid
'Radioactief materiaal Fukushima kan menselijke beschaving vernietigen'
Volgens Mitsuhei Murata hangt het lot van de hele menselijke
beschaving af van reactorgebouw 4 (rechts van het midden) .
Mitsuhei Murata, de voormalige Japanse ambassadeur in Zwitserland,
heeft VN secretaris-generaal Ban Ki-moon in een brandbrief
gewaarschuwd dat als het zwaar beschadigde reactorgebouw nummer 4
van de rampcentrale Fukushima Daiichi instort, de hele wereld
eeuwenlang radioactief besmet zal worden. In een op 22 maart
gehouden toespraak voor een comité van de Japanse Eerste Kamer
sprak Murata zelfs van 'een wereldwijde ramp zoals we nog nooit eerder
hebben meegemaakt. '
Reactorgebouw 4 raakte bij de aardbeving en tsunami van vorig jaar zwaar beschadigd en dreigt bij een
naschok of nieuwe beving compleet in te storten. Hierdoor zal niet alleen het op 30 meter hoogte gebouwde
gebruikte brandstofreservoir -waar 1535 hoog radioactieve brandstofstaven in zijn opgeslagen- worden
verwoest, maar zullen alle zes reactors uitvallen en zal het gezamenlijke gebruikte brandstofreservoir, dat
zich op slechts 50 meter afstand van gebouw 4 bevindt en waar 6375 staven in zijn opgeslagen, eveneens
worden beschadigd. In beide gevallen zullen de brandstofstaven aan de open lucht worden blootgesteld, wat
'met zekerheid een ongekende wereldwijde ramp zal veroorzaken. ' Murata benadrukte dat de
verantwoordelijkheid van Japan tegenover de rest van de wereld 'onmeetbaar' is, omdat de hele planeet
eeuwenlang de gevolgen van zo'n ramp zal moeten dragen.
'Menselijke beschaving kan worden vernietigd'
In totaal bevinden er zich maar liefst 11421 gebruikte brandstofstaven op het terrein van de Fukushima
centrale. Het bedwingen van de radioactieve straling is een uiterst gecompliceerde taak, aangezien de
brandstofstaven niet gewoon met een kraan kunnen worden opgetild maar afgeschermd moeten worden
door water en versterkte stralingswerende materialen. Het totaal aan gebruikte staven bevat ongeveer 85 x
de hoeveelheid radioactieve Cesium-137 die destijds bij de kernramp in Chernobyl is vrijgekomen. Daarmee
heeft de centrale één van de hoogste radioactieve concentraties ter wereld, een hoeveelheid die 'het milieu
en de beschaving op de wereld zou vernietigen... Het gaat hier om het overleven van de mensheid. '
In zijn brief aan Ban Ki-moon schreef Murata dat 'het niet overdreven is te stellen dat het lot van Japan en de
hele wereld afhangt van reactor 4. Dit wordt door de betrouwbaarste experts zoals dr. Arnie Gundersen en
dr. Fumiaki Koide bevestigd. ' (1)
Xander - (1) Akio Matsumura
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Google begint proef met Augmented Reality-bril - video
Google heeft werknemers een prototype van de Augmented Realitybril gegeven om in het openbaar te testen. Dat meldt The New York
Times. Met deze futuristische bril krijgen gebruikers realtime
informatie over personen en gebouwen, die zij zien aan de hand van
een kleine camera.
Google laat in een video (zie onderaan) zien voor welke doeleinden
de bril te gebruiken zou zijn, zoals voor temperatuurbepaling, route
informatie, chats en als agenda. Via diensten die Google al in huis
heeft, kan informatie worden weergegeven, zoals Google Goggles en Google Latitude.
Uiterlijk montuur
Eerdere geruchten dat de Augmented Reality-bril een wat lomp uiterlijk zou hebben, lijken niet te kloppen.
Het gestroomlijnde montuur bevat een display boven het oog en werkt spraakgestuurd. Met de ingebouwde
camera kunnen foto's en filmpjes worden gemaakt.
Google zou aan diverse monturen werken, zoals exemplaren die over een gewone bril heen passen.
Google X
De Augmented Reality-bril, onderdeel van Google's Project Glass, is de eerste stap die het Amerikaanse
bedrijf zet in draagbare technologie. Ontwerpers in het met raadsels omgeven onderzoekscentrum Google X
in Californië houden zich daarnaast ook bezig met het ontwikkelen van robots en ruimteliften.
Geüpload door Google op 4 apr 2012
Bron: Nu.nl en Bits. blogs. nytimes.com

Jesse Ventura en HAARP
Conspiracy Theory with Jesse Ventura: H. A. A. R. P. (FULL LENGTH)
Geüpload door WakeUpToTheNWO2 op 3 okt 2011
Jesse Ventura: de allereerste aflevering van Conspiracy Theory, het
programma van de ex-catcher, ging over het vermeende Geo Wapen H.
A. A. R. P. , het High Frequency Active Auroral Research Program.
Ventura sprong uit de touwen en reisde af naar de faciliteit, die volgens
de zogezegde achterdochtige complottisten zorgt voor klimaatonrust,
sociale rampen en mind control. En wat bleek, ook dat boeltje stinkt
behoorlijk...
HAARP: onschuldige antennes met (meestal) onzichtbare stralen?
Deze documentaire op YouTube krijgt geen samenvatting zoals de 9/11-episode. Of misschien snel dan:
Ventura komt er achter dat HAARP eigenlijk de verbeterde versie van de Death Ray van Tesla is. Al jaren
bestaat er een overeenkomst tussen naties dat dit soort technologie niet tegen elkaar gebruikt zal worden en
mogelijk schendt Amerika dit verdrag. En oja: China, Rusland en andere grote jongens zijn eveneens bezig
met HAARP-achtige technologie.
In deze aflevering is, naast de locals die getuigen over wat ze de wetenschappers hebben horen zeggen,
vooral opvallend hoe de zenuwachtige twee onderzoekers het zoveel mogelijk op een 'onschuldig
onderzoek' laten lijken. En, al mag die buurman van HAARP dan wel een hoop lastige honden en een lange
grijze baard hebben, zo gek is hij niet. Kortom: hier zit een luchtje aan!
Over Jesse
Jesse Ventura is een opmerkelijke man op vele fronten. Hij begon als een Navy Seal in het Amerikaanse
leger, was een professionele Worstelaar en later Gouverneur.
Gezien bovenstaande carrière krijgt men al snel de indruk te maken te hebben met een persoon die heilig
gelooft in wat overheden hem voorschotelen. Niets is echter minder waar, want na zijn carriere als
Gouverneur is hij begonnen met een opmerkelijke serie op een Amerikaanse zender, genaamd Tru TV:
‘Conspiracy Theories’.
In deze serie belicht Jesse telkens een andere samenzwering en debunkt of bevestigt hij deze tijdens het
onderzoek. Hoewel het een typisch Amerikaanse stijl reality show betreft, is dit programma verre van
mainstream, beslaat onderwerpen waar overheden liever over zwijgen.
Jesse Venture is oprecht in wat hij doet, en toegegeven, hij doet het goed.
Bron: Grenswetenschap.nl
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