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Fundament valt onder vaccinaties uit!
Door GuidoJ.woensdag, 4 april 2012
Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN
VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT HEBBEN! Precies het
omgekeerde blijkt het geval, keer op keer aangetoond!
x
Wetenschappelijk onderzoek toont aan
Antilichamen zijn NIET nodig voor het bestrijden van virussen..!
x
2012 © Bron: Natural News (origineel HIER) - 2012 © vertaling WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
Terwijl de medische-, de farmaceutische- én de vaccin- d
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en deze er op ongelooflijk tempo doorheen te drukken, voor zowat elk wissewasje wat een mens zou kunnen
overkomen, blijkt
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constructie, waarop de vaccinatie-theorie is gebaseerd, volledig onhoudbaar te zijn.
Het blijkt dat het natuurlijk afweersysteem van het menselijke lichaam, ons immuunsysteem dus, uit zowel
aangeboren als uit adaptief componenten bestaat. Adaptieve componenten zijn onderdelen van het
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het lichaam te houden of eruit te werken, waardoor er feitelijk geen enkele reden is om anti-lichamen te gaan
kweken in je lijf, door het ontvangen van gefabriceerde, farmaceutische vaccins. Is dat een revolutionaire
ontwikkeling of is het dat niet?
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prikkelen van één van de twee voornaamste witte-bloedlichaampjes in het immuunsysteem, de zogenaamd
‘B- ll ’. D z B-cellen gaan op hun beurt anti-stoffen produceren, als onderdeel van het genoemde
adaptieve immuunsysteem. Feitelijk probeert men met vaccins dus een kleine infectie te veroorzaken,
waarop het lichaam reageert met het aanmaken van anti-stoffen tegen specifiek deze (kleine) infectie,
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aard, het lichaam de nodige anti-stoffen reeds paraat heeft.
Nederland staat op de wereldranglijst van 'meest
toegediende baby/peutervaccinaties, op plaats 4..!
Maar uit het nieuwe onderzoek wordt het FEIT belicht, dat
aangeboren immuniteit een significante rol speelt in het
bestrijden van infecties door het betreffende menselijke
lichaam. En dat dit aangeboren immuniteitskenmerk een
veel belangrijker rol speelt dan de adaptieve delen van het
immuunsysteem. Met andere woorden: het is veel
belangrijker als mens, wat je aan immuunkwaliteiten bij je
draagt, vanaf je geboorte, dan dat je ERBIJ leert aan
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In uitgevoerde wetenschappelijke tests bleek overduidelijk
dat door het immuunsysteem aangemaakte antilichamen,
NIET IN STAAT BLEKEN op eigen houtje infecties te
bestrijden..! In feite komt dit erop neer dat de hele theorie
van de door vaccins opgewekte groei van antilichamen in
het immuunsysteem, volledig onderuit is gehaald.. En dat
betekent simpelweg, dat deze door vaccins opgewekte
anti-lichamen GEEN ENKELE LEGITIEME ROL spelen in
het bestrijden van infecties..!! Wat is derhalve dan het nut
nog van vaccinaties..?? En je weet hoeveel van deze
vaccinaties een baby/peuter/kleuter in Nederland te verstouwen krijgt..!! (zie afbeelding)
“Onze bevindingen zijn volledig in tegenspraak met de huidige kijk op ‘anti-lichamen’ en de absolute
noodzaak om deze opgewekte ‘anti-lichamen’ in het lijf te hebben om weerstand te bieden aan virusinfectieziektes zoals bijvoorbeeld het VSV (vesicular stomatitis virus). Het onderzoek geeft een veel grotere
rol aan de ‘B-cellen’ in het immuunsysteem, als bewaarders van de macrofagen (viruseters) in de antivirale
immuniteit.” Aldus Dr. Ulrich H. von Andrian van de gerenomeerde Harvard Medical School. Hij voegt
hieraan toe
“Het is nu essentieel om verder onderzoek te doen naar de specifieke rol van anti-lichamen en interferonen
in de immuniteit tegen soortgelijke virussen, die het zenuwsysteem aantasten, zoals hondsdolheid, het West
Nijl-virus en Encephalitis. (hersenvliesontsteking)”
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Dr. Ulrich H. von Andrian
Zoals ook door Dr. Russell Blaylock werd uitgelegd in een recent interview met
Mike Adams, de Health Ranger, is het niet alleen zo dat vaccins niet zo werken
als men beweerd en mee adverteert, maar dat nu overduidelijk blijkt, dat
vaccins de optimale werking van het immuniteitssysteem van het lichaam
aantasten..! In plaats van de bewering dat vaccins het lichaam als het
ware leren om te reageren op infecties, maken vaccins het
immuunsysteem feitelijk kreupel om TH2-type cytokines te produceren en
daarmee cellulaire immuniteit te genereren. Een functie waarmee het lichaam
zichzelf beschermt tegen dodelijke virussen en bacterieën.
Opnieuw blijken dit aanwijzingen dat de grootspraak waarmee overheidswetenschappers en farmaceuten
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van een vaccinatie-mythe; vaccinaties dienen GEEN ENKELE MEDISCH DOEL, zo blijkt uit onderzoek van
de Harvard Universiteit, één van de meest prestigieuze universiteiten van de wereld.
En ongeacht of de medische wereld dit nu gaat toegeven of niet, pro-vaccinatie propaganda blijkt zichzelf
steeds vaker in de voeten te schieten met leugenachtige claims en valse onderzoeken, die het tegendeel
zouden moeten beweren. Maar het ergst van alles, in dit kader, is het uiterst geraffineerde spel waarmee Big
Pharma probeert de link tussen vaccins en vaccinatieschade te verdoezelen en zelfs helemaal te elimineren.
Vaccinatiewetenschap komt langzaam maar zeker op de schroothoop van de pseudo-wetenschap terecht,
hoe serieus de vaccinatie-professoren u ook aankijken..!.
Bronnen voor dit artikel, o.a.:
http://www.medicalnewstoday.com/releases/242403.php
http://www.niaid.nih.gov
http://www.naturalnews.com/035335_vaccines_Dr_Blaylock_children.html
x
Als aanvulling op dit artikel plaatsen we hier integraal het artikel dat we eerder plaatsten op deze site. Eind
december 2011 om precies te zijn. Het verhaal van Dr. Michael Gaeta.
Pro-Vaccin Immunoloog erkent schokkende waarheid over vaccins.
Dr. Michael Gaeta – Oktober 2011 – bron: HIER
December 2011 © Nederlandse vertaling WantToKnow.nl – Marieke Pril
Dr. Michael Gaeta
Tot aan april dit jaar heb ik jarenlang lezingen gegeven aan gezondheidsprofessionals
met als onderwerp de grote vaccinzwendel die er gaande is. Tijdens een van mijn
seminars ontmoette ik een man die bestuurslid was van een vereniging van
gezondheidsprofessionals, en hij nodigde me uit te spreken op hun nationale
conferentie. Dat deed ik en ik kreeg 90 minuten de tijd de meest belangrijke punten te
bespreken van mijn normaliter 7 uur durende seminar. Mijn verhaal veroorzaakte nogal
wat ophef, en meerdere clinici bedankten me voor de moed die ik toonde door de
waarheid te vertellen over dit controversiële onderwerp.
Later die dag zat ik in een panel bestaande uit vier personen die vragen beantwoorden
van mensen die de conferentie hadden bijgewoond. Veel van de vragen waren direct
gericht aan een gerenommeerd immunoloog in ons panel; of de uitspraken die ik
vanmorgen had gedaan op waarheid berusten. Tot mijn grote verrassing confirmeerde
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De belangrijkste bewering was dat het zinloos is om medicijnen die de productie van antilichamen
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Zuigelingen zijn in hun eerste jaar voor een groot gedeelte afhankelijk van niet gespecificeerde immuniteit,
inclusief (hopelijk) immunoglobulinen uit moedermelk, om ze tegen infecties te beschermen. Tot ongeveer
hun eerste levensjaar produceren ze zelf GEEN eigen antilichamen.
Ondanks dit fundamentele, wetenschappelijk bewezen feit, dringt de medische gevestigde orde erop aan dat
we onze kinderen tot 24 vaccins toe laten dienen; wanneer ze twee, vier en zes maanden oud zijn, tijdens de
bezoeken aan het consultatiebureaus. Op een of andere manier zijn de basisfeiten van de menselijke
fysiologie en ontwikkeling kennelijk niet van toepassing waar het vaccinaties betreft..?!
Een stukje van de audioclip van het gesprek tussen een bezoeker van de conferentie en de immunoloog
kunt u hier beluisteren. Deze immunoloog bedankte ervoor genoemd te worden in mijn presentaties, inclusief
dit bericht, omdat ze waarschijnlijk heel goed weet dat iemand die de waarheid verteld over vaccins,
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in de media. Het is professionele zelfmoord voor een ieder in de conventionele medische wereld om het
onbetwistbare (onbewezen) te betwisten, waar het de aanname betreft over vaccins: dat ze effectief, veilig
en noodzakelijk zijn.
Ik ben gestopt met het geven van lezingen over dit onderwerp in het openbaar, vanwege bovengenoemde.
De aanvallen waaraan ik in de loop der jaren ben onderworpen worden steeds wreder; en omdat de
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mijn belangrijkste boodschap in mijn leringen gaat over persoonlijke verantwoordelijkheid, het toepassen van
heelheid, en het openstellen voor het grootse van wat wij zijn, niet alleen vaccins. Hieronder een schokkend
deel van het gesprek tussen de bezoeker en de vrouwelijke immunoloog.
Vraag: Dus de wetenschap stelt heel duidelijk dat in het eerste levensjaar de immunisatie (opwekken van
immuniteit na blootstelling aan een antigeen) niet die reactie stimuleert die we verwachten te stimuleren.
Antwoord: Dat is correct.
Vraag: Waarin zit dan de rationaliteit om door te gaan met vaccineren als het niet doet wat het zou moeten
doen?
Antwoord: De vaccins worden gegeven tijdens consultatiebezoeken. Het idee erachter is de ouders te
trainen hun kinderen naar die consultatiebureaus te brengen. Wat eigenlijk echt belangrijk is, is het bezoek
aan het consultatiebureau als je kind 1 jaar is. Maar de meeste ouders zouden hun kind misschien niet
brengen als ze niet daarvoor 2, 4 en 6 maandelijks zouden moeten komen. Dus het is eigenlijk meer een
soort training.
Interessant; onlangs was ik aan de telefoon in gesprek met een dame die vaccins toe dient. Ze zei: “Oh, je
praat over vaccineren? Vergeet ze dan niet te vertellen dat ze ervoor moeten zorg dragen dat hun
kind de 1e jaars vaccinatie krijgt, want de eerste drie (de 2, 4 en 6 maandelijkse) werken niet!”
De hoofdpersoon in bovenstaand gesprek is dus niet een of ander kind met een blog, maar een
vooraanstaand, pro-vaccin immunoloog. Zij weet meer over de gedetailleerde aspecten van de menselijke
immunologie, dan ik ooit zou kunnen leren. Ik respecteer haar en haar jarenlange ervaring op dit gebied
enorm. En ik was zo blij en opgelucht dat ik naast haar zat in het panel toen zij bevestigde wat ik en zoveel
anderen al jaren lang vertellen over vaccins.
Ook al geef ik geen lezingen meer tegenwoordig over de vaccin zwendel, ik heb wel opnamen van het
betreffende seminar beschikbaar, inclu f d ’
o
k l
voo d g
d
g ï
d
zijn. Klik hier voor de opnamen.
Laten we de moed verzamelen om het onbetwistbare te betwisten over de algemene aanname van vaccins,
en vragen stellen. Zijn ze effectief? Zijn ze veilig? Zijn ze noodzakelijk? De beste, meest rigoureuze
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als je er helder en onafhankelijk over nadenkt kom je tot maar een conclusie; dat het bij vaccins
alleen maar draait om financiële winst, niet om gezondheid. Ik heb al 21 jaar een natuurgeneeskundige
praktijk, en nog nooit heb ik ouders gezegd hun kinderen niet laten te vaccineren; dat is namelijk een
persoonlijke keuze. Waar het dus op neerkomt is het volgende; stel de moeilijke vragen, vindt je eigen
antwoorden, en beslis zelf. Onze toekomst staat op het spel.
***
Voor meer essentiële en niet vermelde feiten over vaccins kunt u (gratis) mijn radioshow archieven
raadplegen, en luisteren naar interviews met Dr Jeff Prystupa, toxicoloog, en Alan Phillips, oprichter van
www.vaccinerights.com.

Breaking: Kernreactor 2 Fukushima verwoest - Evacuatie noodzakelijk
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verwoest; andere kernreactoren zouden in nog ernstiger
staat kunnen zijn! 'Fukushima stad zou moeten worden
g ëv
d’. El
Po
Com
y Tokio heeft
extreem hoge niveaus van straling ontdekt in een van de
beschadigde reactoren van de Fukushima Daiichi
kerncentrale. Men vermeldt dat stralingsniveaus zijn
verminderd omdat de dosismeter werd verlaagd binnenin
de
reactor. Dit wijst er op dat splijtstof gesmolten is en zich
heeft verzameld op de bodem van het vat. Bovendien was het waterniveau in het vat slechts 60
centimeter, ten opzichte van de oorspronkelijke schatting van ongeveer 3 meter.
Japanse Radiation Professor: "Fukushima City moet worden geëvacueerd"
Kobe University - Radiation metrology professor Tomoya Yamauchi deed deze verklaring al op 18
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Fukushima nuclear waste headed to California Coast by 2013 (Apr 06, 2012)
Gepubliceerd op 6 apr 2012 door SignsofThyComing
Radioactieve zeewaterdeeltjes Tracing van de Fukushima-D
k
l …
Bron: Godlikeproductions.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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AGENDA 21 – Verborgen Plan voor de Wereld
178 Landen tekenden dit VN-plan voor maar liefst 85%
bevolkingsreductie! Waarschijnlijk geloof je nog steeds
dat het recht op leven voor ieder individu op deze
planeet een onvervreemdbaar grondrecht is. 178
Landen -inclusief Nederland!- zetten echter hun handtekening onder het zogenaamde Agenda 21 ‘Duurzame
Ontwikkeling’ plan, dat volgens het VN Global Biodiversity Assessment Report (pag. 773) streeft naar het
reduceren van de menselijke bevolking met maar liefst 85%. Dat betekent voor ons land dat minstens 14
miljoen Nederlanders moeten gaan verd
… Eén van de belangrijkste peilers voor het uitvoeren van de
plannen van de machtselite achter de schermen om een Nieuwe Wereld Orde in te voeren zijn zonder twijfel
de (inter)nationale milieubewegingen. Agenda 21 voorziet in de uiteindelijke verwezenlijking van de grote
droom van vrijwel alle milieufanatici, namelijk de Aarde 'teruggeven' aan de natuur en een samenleving
creëren waarin de positie van de mens feitelijk van ondergeschikt belang is.
Global Warming hoax
De laatste twee decennia is de valse Global Warming-hysterie misschien wel het belangrijkste wapen van
Agenda 21 gebleken. Ondanks diverse ontmaskeringen en grote groepen onafhankelijke wetenschappers,
die afstand hebben genomen van de misleidende Co2/opwarmingstheorie, blijven politici en hun slaafse
onderdanen vasthouden aan het waanidee dat onze planeet 'gered' kan worden van klimaatverandering, en
er daarom torenhoge milieubelastingen moeten worden ingevoerd, waardoor de groei van de welvaart kan
worden gestopt zodat deze kan worden herverdeeld. De frauduleuze Global Warming agenda is echter niets
anders dan een voorwendsel om onze vrijheden steeds verder in te perken. Zo meent bijvoorbeeld een groot
deel van politiek Nederland te moeten bepalen hoe mensen zich zouden moeten verplaatsen.
Alles in bezit en onder controle van de overheid
Naast de aanval op de -in de grondwet vastgelegde- vrijheid van verplaatsing is ook de aanval ingezet op
privé eigendommen. Het duidelijkste voorbeeld van zogenaamde publieke/private 'samenwerking' zijn de
bailouts van de banken geweest. Veel mensen met een hypotheek denken dat ze een 'eigen' huis bezitten,
maar feitelijk is dit huis eigendom van de bank, en dankzij de miljardenbailouts daardoor in het bezit van...
de overheid. Privé bezit rust op het economische systeem van 'vrij ondernemerschap'. Het 'vrije
ondernemerschap' is oorspronkelijk bedoeld om iedere burger de mogelijkheid te geven privé eigendom te
verwerven. Door torenhoge belastingen en premies en kunstmatig hoog opgedreven prijzen is dit in de loop
van de tijd doelbewust steeds moeilijker gemaakt.
Het uiteindelijke doel is om alles en iedereen geheel afhankelijk te maken van de overheid, zodat de acties
en zelfs de wensen en verlangens van de bevolking totaal gecontroleerd kunnen worden. Het idee dat alleen
de overheid 'weet wat goed is' voor de burgers en daarom het recht heeft te mogen bepalen hoe -en
wanneer- wij ons mogen verplaatsen, wat wij mogen verdienen, wat wij aan privé bezit mogen hebben (of
juist niet), leeft vooral in linkse-/socialistische kringen. Maar ook 'christelijk' en 'rechts' Nederland is met deze
vrijheidsbeperkende controledwang besmet, zij het in wat mindere mate.
De leugen van overbevolking
Dat de doelstellingen van Agenda 21 impliciet steeds meer geaccepteerd worden, is goed te zien in de
enorme invloed en voortdurende indoctrinatie van de machtige milieulobby, en de opkomst van one-issue
partijen zoals de Partij voor de Dieren, die feitelijk dieren dezelfde rechten wil geven als mensen. Ook in
New Age kringen heerste het breed aangehangen concept dat al het leven feitelijk 'gelijk' is, een visie die
diametraal tegenover bijvoorbeeld de Bijbelse Scheppingsopdracht staat: 'Weest vruchtbaar en vervult de
aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen... en over het gevogelte... en over al het gedierte..'
(Genesis 1:28). Vanzelfsprekend is deze opdracht van God een gruwel in de ogen van de Illuminati!
Hoewel de Aarde -mits de juiste beleidskeuzes worden gemaakt- met gemak het dubbele! aantal inwoners
zou kunnen herbergen en voeden -en dan nog zouden er uitgestrekte gebieden leeg en onbewoond blijvenis, getuige het feit dat bijna alle landen Agenda 21 hebben ondertekend, de leugen van 'overbevolking' een
algemeen aanvaard begrip geworden. Om de geesten rijp te maken voor het introduceren van
bevolkingsreducerende programma's -ervan uitgaande dat de elite niet ongeduldig wordt en een
wereldoorlog ontketent om het proces 'een handje te helpen'- wordt het New Age concept dat de mens
eigenlijk niets meer is dan een intelligent dier (Darwinisme/ evolutietheorie) en dat de mensheid zoiets als
een 'milieuschuld' aan de Aarde zou hebben, al decennia over de hele wereld actief gepromoot op scholen,
andere onderwijsinstellingen en in de massamedia.
Het Agenda 21 Duurzame Ontwikkelings programma pakt echter niet alleen langzaam maar zeker de
vrijheid van bezit, toegang en verplaatsing af, maar -onder het mom van het milieu en het 'redden' van de
planeet- uiteindelijk zelfs het recht op leven. In een wereld waar jaarlijks ruim 40 miljoen ongeboren baby's
legaal worden vermoord, behoeft dat echter weinig verbazing meer te wekken.
AGENDA 21 - DEPOPULATION 2009 PART
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DCUe61hmqsA
Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=598351&r=1
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Wereldwijde Groen(linkse) partijen pleiten openlijk voor wereldregering
Door Club van Rome voorspelde instorting beschaving verschoven van 2000 naar 2030
In de bijgestelde, gemanipuleerde grafieken van de Club van Rome is
de ondergang van de beschaving verschoven naar uiterlijk 2030.
Global Greens, een organisatie waar 91 groene partijen van over de
hele wereld -waaronder GroenLinks en de Groenen uit Nederland (4)bij zijn aangesloten, pleit openlijk voor de snelle oprichting van een
wereldregering omdat onze planeet anders ten dode zou zijn
opgeschreven (1). De Groen(linksen) krijgen daarbij steun van de
recent 'gerecyclede' doemvoorspellingen van de Club van Rome, een
NWO organisatie die in 1972 waarschuwde voor de ondergang van de
wereld in het jaar 2000. Deze nooit gekomen instorting van de beschaving is nu verschoven naar het jaar
2030. Zoals we al vaker schreven is de internationale milieubeweging één van de belangrijkste werktuigen
van de machtselite achter de schermen om de gevreesde Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen. In het
alomvattende kader van 'Agenda 21' van de VN en zogenaamde 'duurzame ontwikkeling' werkt alles wat
zich tot groen en links rekent samen om een socialistische wereldregering op te richten die een massale
welvaartsoverdracht van rijk naar arm zal bewerkstelligen, alsmede ook een permanente bevolkingsreductie
zal nastreven.
'Vijand van de mensheid is de mens'
Het creëren van een in werkelijkheid niet bestaand klimaatprobleem bleek de beste manier om de bevolking
in het Westen rijp te maken voor het afstaan van hun welvaart. Al in 1991 publiceerde de Club van Rome
een rapport waarin dit ronduit werd toegegeven:
'De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens. Op zoek naar een nieuwe vijand om ons te
verenigen kwamen we met het idee dat vervuiling, de dreiging van Global Warming, watertekorten,
hongersnood en dat soort zaken hiervoor gebruikt konden worden. Al deze gevaren worden veroorzaakt
door menselijke interventie en kunnen alleen overwonnen worden door een veranderde houding en gedrag.
Daarom is de echte vijand de mensheid zelf.'
Nu de aandacht voor het milieu door de wereldwijde financiële en economische crisis wat op de achtergrond
is geraakt, vond de Australische natuurkundige Graham Turner het nodig de computermodellen waarop de
valse voorspellingen van de Club van Rome uit 1972 waren gebaseerd te updaten. Zijn -voorspelbareconclusie: 'De wereld stevent op een ramp af.' Wel is volgens hem 'ongelimiteerde economische groei' nog
steeds mogelijk als de wereldoverheden besluiten om te investeren in groene technologieën die onze
'ecologische voetafdruk' helpen te verminderen.
Piek beschaving tussen nu en 2020
Volgens de bijgestelde grafiek vindt de piek van onze beschaving ('peak civilization') ongeveer plaats in de
periode 2012 - 2020, waarna een wereldwijde economische ineenstorting volgt. In dit doemscenario zal de
wereldbevolking na 2030 beginnen te dalen tot circa 4,5 miljard mensen in het jaar 2100, een verminderen
van maar liefst 5 miljard ten opzichte van de verwachte piek in 2030 en zo'n 2,5 miljard mensen minder dan
er nu op onze planeet leven. Diverse critici schreven al in de jaren '80 dat het model van de Club van Rome
zwaar gemanipuleerd was om tot de door de elite gewenste uitkomst te komen. In 'De opkomst van de
wetenschappelijke dictatuur' schreven Phillip Darrell Collins en Paul David Collins dat het motief voor deze
misleiding volgens Club van Rome oprichter Aurelio Peccei puur altruïstisch zou zijn. 'De 'nobele leugen'
zorgde klaarblijkelijk voor de noodzakelijke 'schokbehandeling' om de landen zover te krijgen
bevolkingsreductiemaatregelen te nemen.' (5)
Toekomst gestuurd
Met andere woorden: de computermodellen zoals die door de Club van Rome werden gebruikt waren niet
bedoeld om de toekomst van de mensheid te voorspellen, maar te sturen. Econoom Gunnar Myrdal had dan
ook felle kritiek op de poging van het model om 'indruk te maken op het onwetende algemene publiek', terwijl
het in feite 'nauwelijks of zelfs geen wetenschappelijke geldigheid' had. Het alom bekende rapport 'Grenzen
aan de Groei' was dan ook enkel bedoeld om het gedrag van de maatschappij zodanig te beïnvloeden, dat
er uiteindelijk een soort wereldregering zal kunnen worden opgericht die onder het mom van het milieu totale
controle over de mensheid zal krijgen.
Peak oil en Peak food
Sinds de ondergang van de wereld door vervuiling en consumptie in het jaar 2000 niet uit kwam werden
zaken zoals 'peak oil', 'peak food' en 'peak civilization' voortdurend naar de nabije toekomst opgeschoven. Of
olie en (aard)gas ooit vervangen zouden moeten worden door alternatieve energiebronnen is een andere
vraag, maar onafhankelijke experts bevestigen keer op keer dat de wereld nog voor honderden jaren
fossiele brandstoffen in voorraad heeft. Het creëren van een kunstmatige schaarste en daardoor steeds
hogere olie-, benzine- en energieprijzen is echter één van de middelen van de NWO elite om de vrije
Westerse beschaving uiteindelijk de nek om te draaien. Hetzelfde geldt voor voedsel, waarvan de
prijsstijgingen nog eens fors versterkt worden door de door 'groen en links' zo gewilde invoering van
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biobrandstoffen, waardoor doelbewust enorme oppervlakten landbouwgrond aan de wereld voedselproductie
werden onttrokken, met schaarste en honger als gevolg. Bovendien wordt de traditionele landbouw stap voor
stap verwoest door veel duurdere genetisch gemanipuleerde 'terminator' zaden, die onder boeren in India
zelfs gezorgd hebben voor een massale zelfmoordgolf (3).
Ondergang beschaving gewild en gepland
De door de Club van Rome voorspelde ondergang van de beschaving is een door de elite gewilde en
daardoor geplande verwoesting van uiteindelijk zo'n 80% van de wereldbevolking. Via propaganda wordt de
mensheid voortdurend gebombardeerd met doemberichten over het milieu en het klimaat, die een soort
collectief schuldgevoel moeten veroorzaken - een schuldgevoel dat wij überhaupt leven en bestaan. Ook de
huidige financiële crisis valt binnen dit antihumane programma. Immers, door het bewust creëren van een
veel te hoge schuldenlast zullen de rijke landen straks niet anders kunnen dan enorm te bezuinigen en hun
welvaartsniveau permanent fors terug te draaien. (2)
Tijdens de VN Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling die in juni in Rio de Janeiro zal worden gehouden
zou men wel eens kunnen besluiten om over te gaan tot de laatste fase die moet leiden tot de
daadwerkelijke komst van een wereldregering die voorlopig de 'VN Duurzame Ontwikkelings Raad' genoemd
zal worden. Deze Raad moet totale controle krijgen over de wereld voedselproductie, het financiële systeem,
de ontwikkeling van de technologie, het invoeren van wereldwijde belastingen (die vrijwel uitsluitend door de
Westerse bevolking zullen moeten worden opgebracht) en uiteindelijk het opgeven van alle nationale
soevereiniteit, dus feitelijk het opheffen van alle grenzen. (6)
Zodra dat gebeurt zal de meest omvangrijke, totalitaire en fascistische dictatuur die de wereld ooit gekend
heeft -en waarin het leven en welzijn van mensen onder het mom van het milieu totaal ondergeschikt is
gemaakt- een feit zijn.
Xander - (1) Infowars ; (2) Infowars, (3) Daily Mail ; (4) Global Greens, (5) Google Books, (6) Activist Post

Nieuwe Paspoortscan op Schiphol - Risico's gezichts- of gelaatsherkenning
door Jaap Spaans (ingezonden bericht)
Op Schiphol is onlangs een nieuw gezichtsherkenningssysteem
geïntroduceerd. Paspoorten worden automatisch gescand. Aangezien er al
direct enige verdachten via het systeem konden worden opgepakt, was men
euforisch. Het nieuwe systeem werkt overigens alleen met een (Europees)
biometrisch paspoort. Alleen mensen uit EU-landen en uit Noorwegen, IJsland,
Liechtenstein en Zwitserland kunnen gebruikmaken van de nieuwe controle op
Schiphol.
Vergelijking met digitale foto
Via gezichtsherkenning wordt het gezicht van de reiziger vergeleken met de
digitale foto, die is opgeslagen op de chip van het paspoort. Degenen die zo enthousiast zijn over deze
ontwikkeling moeten niet klagen als de meetbare en transparante mens straks overal wordt gevolgd via
slimme camera's, die functioneren op basis van gezichtsherkenning.
Risico’s
Net als stemherkenning is het een van de biometrische systemen, die kunnen identificeren en registreren,
zonder dat de persoon er kennis van heeft. Daarvoor werd al gewaarschuwd tijdens het Publiek Debat
Biometrie in 2000 en het rapport At Face Value van TNO en de Registratiekamer. De Europese privacy
toezichthouder publiceerde onlangs een uitgebreide Engelstalige opinie over dit onderwerp, met in hoofdstuk
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp192_en.pdf

Nuttig is ook de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens over mogelijke privacyschendingen
bij de invoering van de extra huurverhoging bij scheefwonen: http://www.cbpweb.nl/Pages/adv_z2011-00405.aspx
Deze week doet de rechter uitspraak in een kort geding dat naar aanleiding hiervan is aangespannen.
Disproportionele maatregel
Een verzoek van de organisatie Privacy First, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, bracht de
officiële cijfers over zogenaamde look-alike fraude met Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten in
maart voor het eerst in de openbaarheid. Uit deze cijfers blijkt dat het biometrische paspoort met
vingerafdrukken een volstrekt disproportionele maatregel was, die nooit had mogen worden ingevoerd.
http://www.privacyfirst.nl/acties/wob-procedures/item/524-onthullende-cijfers-over-look-alike-fraude-metnederlandse-reisdocumenten.html
Vorige week werd bekend dat duizenden Nederlanders weigeren hun biometrische kenmerken af te staan en
daardoor niet over een paspoort kunnen beschikken.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Verzet Duitse christendemocraten tegen miljoenen gratis korans
De Koran-uitdeelcampagne heet 'Leugens! - In naam van uw heer die
u geschapen heeft.' Het lijkt erop dat de Palestijns-Duitse zakenman
die dit bedacht niet in de gaten heeft gehad dat deze slogan voor
tweeërlei uitleg vatbaar is...
De Duitse christendemocratische Unie (CDU/CSU) wil voorkomen dat
radicale salafistische moslims op straat miljoenen gratis Korans gaan
uitdelen. Vooral het uitdelen van Korans op scholen wordt als
onacceptabel beschouwd. De president van de grondwetsbescherming- en inlichtingendienst van de
deelstaat Hessen waarschuwde dat het Koran-uitdeelproject 'jongeren met een minder stabielere
persoonlijkheid een zeer eenzijdig wereldbeeld' opdringt.
Moslims die behoren tot de salafistische beweging -de dominante stroming in Saudi Arabië, 's werelds
belangrijkste moslimland- zijn de afgelopen dagen al begonnen met het uitdelen van Korans in
gevangenissen en op scholen. 'Deze agressieve actie moet overal waar mogelijk is worden gestopt,'
verklaarde Günter Krings, waarnemend fractievoorzitter van de CDU/CSU Unie in het Duitse parlement.
Krings erkende dat er in principe weinig tegen het verspreiden van religieuze geschriften in te brengen is,
maar dat de salafisten met hun agressieve manier van optreden de religieuze vrede in Duitsland bedreigen.
Daarom onderzoekt de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nordrhein Westfalen of de
uitdeelactie met wettelijke middelen te stoppen is.
'Leugens'
Initiatiefnemer van de hoofdzakelijk door de Turkse gemeenschap gefinancierde campagne 'Lies' (Leugens)
is Abou Nagie, een zakenman uit Köln die Palestijnse wortels heeft. Bij de autoriteiten staat hij te boek als
een gevaarlijke islamistische prediker. Het is zijn doel om in 35 Duitse steden in totaal 25 miljoen gratis
Korans uit te delen aan niet-moslims.
'Mijn lieve broeders en zusters,' maande Nagie de moslims in Duitsland, 'hoe kunnen wij rustig slapen als we
weten dat onze buren als ze sterven voor eeuwig moeten branden in de hel?' Naast het winnen van zieltjes
voor Allahs paradijs denkt Nagie met de uitdeelactie ook zelf 'pluspunten' te verzamelen om uiteindelijk tot
dat paradijs te worden toegelaten.
Korans uitgedeeld als folders
Sommige Duitse steden hebben hun vergunningbeleid aangepast om de Koranactie te kunnen verbieden.
De salafisten hebben daar echter iets op gevonden; overal waar het hen wordt verboden om Koraninfokraampjes neer te zetten beginnen ze de korans gewoon als folders in tasjes op straat uit te delen. Voor
het uitdelen van folders is namelijk geen vergunning nodig. (1)
Het is onduidelijk welke versie van de Koran de salafisten uitdelen. Het is echter bekend dat Westerse
vertalingen van de Koran -inclusief de Nederlandse- veelal afgezwakte versies van de oorspronkelijke
Arabische Koran zijn. Vooral teksten waarin wordt opgeroepen tot haat, geweld en moord tegen Joden,
Christenen en alles wat niet-moslim is zijn in Westerse vertalingen sterk verwaterd en 'politiek correct'
gemaakt.
Xander - (1) Welt Online

Paus Benedictus XVI, Jozef Ratzinger lijdt aan kanker en is zwaar ziek
donderdag 12 april 2012 - door: Gerard Driehuis
Crisis in het Vaticaan: Het gaat slecht met de Paus
Het gaat slecht met paus Benedictus, met zijn gezondheid en (dus)
met zijn macht. Beide brokkelen af. Dat schrijft het Duitse Stern, altijd
goed geïnformeerd over het Vaticaanse wel en wee van de Duitse
paus. Eind vorig jaar was er een affaire toen kardinaal Romeo, die
zich onbespied waande, voorspelde dat de paus geen jaar meer heeft
te leven. En dat Benedictus manoeuvreerde om kardinaal Sodano,
een geestverwant, tot opvolger te bombarderen. Het Vaticaan
ontkende niet dat Kardinaal Romeo de dood van Benedictus had
voorspeld. Een woordvoerder ontkende slechts dat het waar was dat
de paus bijna dood is.
De paus mankeert van alles. Hij heeft een zwak hart, waaraan hij al eens is geopereerd. Dat maakt reizen
en vliegen belastend en gevaarlijk. Daarnaast zou hij volgens Stern ook een kankergezwel hebben. Al met al
zou achter de muren van het Vaticaan het spel om de macht zijn begonnen.
Met als door de zittende macht gedroomde kandidaat Sodano. Maar de kans op een derde wereld-paus
(Zuid Amerika) is minstens zo groot.
Bron: Der Stern
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Leger Amerika werkt aan telepathische soldaten
Het Pentagon werkt aan een nieuwe lichting 'supersoldaten' die al in
de nabije toekomst telepathisch met elkaar kunnen communiceren en
uiteindelijk zelfs hun wil aan de vijand moeten kunnen opleggen.
Het Pentagon heeft $ 6 miljoen dollar verstrekt aan
neurowetenschappers die de opdracht hebben gekregen
'telepathische' soldaten te creëren. Het is de bedoeling dat
Amerikaanse soldaten vanaf 2017 worden uitgerust met helmen die in
staat zijn hun gedachten te 'lezen' en door te seinen naar andere soldaten, zodat ze elkaar zonder één
woord kunnen waarschuwen voor bijvoorbeeld een hinderlaag, of de hulp kunnen inroepen van drones.
Wetenschappers noemen de volop in ontwikkeling zijnde technologie 'synthetische telepathie'. Experts in
twee onderzoekscentra en één universiteit gaan de reeds bestaande medische technologie geschikt maken
voor gebruik door het leger. Nadat het tijdschrift Brain erover berichtte kreeg de universiteit van Irvine (nabij
Los Angeles) te maken met een vloedgolf boze emails waarin burgers de overheid ervan beschuldigden hun
gedachten te lezen. 'Nog niet,' grapte één van de betrokken wetenschappers.
'Vijand dwingen ons te gehoorzamen'
Er bestaan reeds telepathische helmen maar die kunnen tot nu toe slechts 45% van de commando's lezen
en omzetten in een symbool op een computerscherm. Zodra dat percentage fors is verbeterd kunnen ook
luchtmachtpiloten worden uitgerust met gedachtelezende helmen, zodat hun reactietijd op bijvoorbeeld een
vijandelijke aanval nog sneller wordt. Ook publiceerde het Pentagon onlangs een rapport waarin werd
opgeroepen om meer geld aan neuro-technologie te besteden, zodat in de toekomst 'de vijand kan worden
gedwongen onze bevelen te gehoorzamen.'
De ontwikkeling van de helmen roept dan ook de nodige vragen op. Kunnen -en zullen- de helmen ook
worden gebruikt om (terreur)verdachten te ondervragen? Worden beruchte martelpraktijken zoals
waterboarding ermee vervangen? Paul Root Wolpe, professor bio-ethiek aan de Emory Universiteit in
Atlanta, waarschuwde dat ons brein een gebied van absolute privacy moet blijven. 'Als het recht op privacy
íets betekent dan is het wel het recht op de inhoud van mijn gedachten.'
Supersoldaten
Amerikaanse soldaten zouden echter staan te trappelen om de helmen uit te proberen. Toen het militaire
nieuwsblad Stars & Stripes soldaten vroeg of ze van draden voorziene 'supersoldaten' wilden worden,
reageerde de grote meerderheid positief, met name omdat zo'n helm hun overlevingskansen op het slagveld
aanzienlijk zou vergroten.
'Tegenwoordig leren we oorlog voeren door videospelletjes en leren we schieten met plastic wapens,' aldus
een soldaat. 'De ene week is het science fiction, de volgende week is het aan het front. Als het betekent dat
ik geen dag langer naar de stem van mijn sergeant hoef te luisteren, kom dan maar op met die helm.'
Xander - (1) The Australian

Real Madrid verwijdert kruis na 100 jaar en kiest voor Islam
De meest beroemde voetbalclub van de Wereld Real Madrid heeft
besloten om het kruis in zijn logo te verwijderen en te kiezen voor de
Islam.
Spanish football giants, Real Madrid, have decided to make changes
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The removal of the cross coincides with Real Madrid beginning the construction of a $1 billion sports tourist
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royal patronage to the club.
By changing the emblem, the Los Blancos followed in the footsteps of their archrivals from Barcelona, who
also had to part with a cross on their logo to please their sponsors from Qatar.
Source
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Gemonitord door een alziend computernetwerk
Gepubliceerd op 11-04-12
Gevolgd worden door onbekenden is niet leuk. Veel mensen reageerden dan
ook geschokt op de column van vorige week, waarin blijkt dat je telefoon
gemakkelijk als peilbaken kan worden misbruikt. Dat gebeurt echter veel vaker
dan veel mensen verwachten, en bovendien is je telefoon niet het enige
apparaat waarmee je nauwlettend kan worden gevolgd.
Zoals reeds opgemerkt is elke moderne telefoon inmiddels uitgerust met een
GPS-chip, zodat honderden miljoenen mobiele telefoongebruikers wereldwijd in feite rondlopen met een
continu werkend peilbaken in hun zak. Helaas is lang niet iedereen zich van deze extra functionaliteit van
zijn mobieltje bewust. Zo zullen bijvoorbeeld ook maar weinig mensen beseffen dat er aan elke foto die ze
met hun mobieltje maken een zogenaamde 'metatag' wordt toegevoegd.
Een metatag is een pakketje digitale informatie, waarin onder meer is vastgelegd hoe laat en op welke plek
de foto is genomen. Wie regelmatig foto's naar zijn sociale netwerk of andere site uploadt, creëert zo dus
stukje bij beetje een gedetailleerde landkaart van al zijn activiteiten. Inclusief de locatie van bijvoorbeeld je
huiskamer, school, sportclub of andere persoonlijke locaties. En in de nabije toekomst zullen steeds meer
gebruiksvoorwerpen dit soort informatie gaan doorgeven.
Slimme chips
Dat komt ook door de snelle opkomst van de radio frequency identfication (RFID) en Near Field
Communication (NFC)-chips. Dat zijn in feite kleine processors met een antenne waarmee op de processor
vastgelegde informatie verstuurd kan worden. Je kent RFID-chips
al van de barcodestickers waarmee
producten in winkels worden beveiligd tegen diefstal. Onder de sticker zit de chip, de zender is het poortje bij
de ingang van de winkel. Naarmate de chips goedkoper worden zullen ze op meer producten worden
toegevoegd.
Grote supermarkt- en kledingketens eisen al van hun grote leveranciers dat ze de chips zelf op hun
producten aanbrengen. Het is namelijk ideaal voor voorraadbeheer en diefstalpreventie. Soortgelijke chips
zitten ook al standaard in de ov-chipkaart en het nieuwe Europese paspoort. En de Europese Commissie
verwacht dat er in 2015 een miljard telefoons mee zullen zijn uitgerust. Zo kunnen ze massaal worden
gebruikt als toegangspas voor bijvoorbeeld de sportschool of bibliotheek, en voor zogenaamde
loyaltyprogramma's zoals de Albert Heijn Bonuskaart.
Kunstmatige voelsprieten
Zo registreren chips straks alles wat we doen, waar we het ook doen. Bovendien kunnen al deze slimme
chips straks ook via het internet met elkaar 'praten'. In feite komt dat neer op een alomtegenwoordige
kunstmatige intelligentie die van al ons doen en laten op de hoogte is. Het internet zoals we dat kennen,
maar dan met ontelbare kunstmatige voelsprieten die het mogelijk maken de 'echte' wereld tot in de kleinste
details digitaal te reproduceren.
Dit bijna alziende computernetwerk is door deskundigen al het 'Internet of Things' gedoopt. Wellicht krijg je
daar een sterk science fiction-gevoel bij, beseft ook de vooraanstaande technologiehoogleraar Michael
Nelson. 'Na de Tweede Wereldoorlog reageerden mensen ook ongelovig op voorspellingen dat er in veel
dingen plastic zou worden verwerkt', aldus Nelson, de voormalig directeur Internettechnologie van
computergigant IBM. 'Voor sensoren voorspel ik een soortgelijk scenario.'
Met dit scenario in het achterhoofd wordt misschien duidelijker hoe belangrijk en urgent het is dat we nú
strikte afspraken maken over het gebruik van de informatie die zo wordt gegenereerd. Wanneer dat niet
gebeurt, wordt onze privacy tot een absoluut minimum uitgehold. De gevolgen daarvan zijn simpelweg niet
te overzien. Ook niet voor mensen die 'niets te verbergen' hebben.
Arnoud Groot
Volg @Arnoud_Groot op Twitter

Veroorzaakt de tandarts hersentumors?
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een hersentumor als mensen die dat niet doen. En er is nog een risico: wie jaarlijks een gebitsfoto laat
maken heeft ook 2,7 tot 3 keer zoveel kans op kanker. In de meeste gevallen gaat het dan om een
goedaardige variant, maar als deze niet tijdig ontdekt wordt, kan de tumor leiden tot handicaps of
levensbedreigende situaties.
Bron:Yahoo News
http://www.consumed.nl/dossiers/mondverzorging/artikel/749/veroorzaakt-de-tandarts-hersentumors
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De nieuwe wereldorde en de microchip agenda
Mensen leven hun drukke levens en werken hard om een dak boven hun hoofd te houden en voedsel op
tafel te hebben. En dat zijn de gelukkigen, zo wordt ons verteld. We zijn geconditioneerd om als
consumerende radertjes te leven in een machine die gerund wordt door een dominante minderheid aan de
top van de piramide. Het zijn machtige partijen die wereldoorlogen kunnen redigeren en volledige
economieën kunnen laten instorten wanneer hun globale businessplan dat vereist. Zoals nu.
Dit antimenselijke systeem hebben wij zelf collectief verkozen. De eeuwige behoefte aan geld handhaven,
terwijl velen dakloos en berooid worden. Liever dan werken voor de mensheid, concentrerend op de
capaciteit van mensen, ten voordele van iedereen. We schijnen de leugenaars in de hoogste echelons te
tolereren die de publieke opinie kunnen negeren en geheimen kunnen hebben - om ll v d „
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- terwijl zij zichzelf een schouderklopje geven voor de dienst die zij de wereld bewijzen
zo l “d mo
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M dd -Oosten brengen. En hierbij stopt het niet.
De Nieuwe Wereld Orde
Jammer genoeg hebben de samenzweringdenkers gelijk gekregen. Zelfs Fox Nieuws heeft dit beaamd,
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op 11 september 1990. Tegenwoordig wordt de uitdrukking zo regelmatig gebruikt en zo openlijk dat we
kunnen twijfelen aan de gezondheid van mensen die weigeren te geloven dat het wereldwijde systeem van
controle is gepland - of nieuwe wereld orde. Men kan zich afvragen wat de potentiële verschillen zijn tussen
controlesystemen in de 21ste eeuw en systemen van controle in vorige eeuwen? Eén duidelijk verschil is de
technologie die nu beschikbaar is. Niet dat de technische mogelijkheden van vorige eeuwen niet volstonden
om afschuwelijke misdaden te plegen. Wist u dat er in de 20ste eeuw 262 miljoen gevallen waren van wat
of
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hun eigen overheid? De landen waarin deze moorden werden uitgevoerd hadden verschillende culturen,
talen en geografische ligging, maar Rummel vond dat zij allen één gemeenschappelijke eigenschap deelden:
bovenmatige overheidsmacht. Overigens, dit schrijven wordt gepubliceerd enkele weken na de Top van
Kopenhagen, de Verenigde Naties Conferentie over de klimaat verandering in 2009 (vroeger de opwarming
van de aarde genoemd, totdat het klimaat weigerde mee te werken). Het verdrag van Kopenhagen had
blijkbaar tot een wereldmacht moeten leiden.
Één bedrijf verdient het om extra genoemd te worden als we het hebben over technologie als middel om
mensen te controleren, namelijk het Internationale Bedrijf van Machines, of IBM. Hun Hollerith ponskaart liet
snelel en gemakkelijke informatie vergaring toe op grote schaal.
Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam bestond de computer nog niet. Hitler wilde echter zoveel mogelijk
controle en wenste op korte termijn grote hoeveelheden informatie te registreren. Zo wilde hij alle joden en
tegenstanders van zijn regime in zijn rijk laten registreren, wat later het toezicht op verboden, het in ghetto´s
plaatsen en uiteindelijk het afvoeren naar vernietigingskampen zou vergemakkelijken.
IBM kwam met het antwoord: de ponskaart, een kaart die in staat is grote hoeveelheden informatie op te
slaan en die machinaal gelezen wordt. De ponskaarten worden ook wel Hollerith-kaarten genoemd,
vernoemd naar Herman Hollerith, die de kaart ontwierp. De ponskaarten
zouden gebruikt zijn om alle facetten van de Holocaust te automatiseren.
Dit verklaart de georganiseerde wijze waarop de Duitsers te werk gingen.
De individuen zouden met kaarten met informatie over hun achtergrond,
beroep, godsdienst, lidmaatschap van organisaties enz. inzichtelijk zijn. Om
het even welke informatie zou in de gaten kunnen worden opgeslagen die
in rijen en kolommen door een de ponskaartsysteem van IBM werden
geslagen. Dan ging de kaart door een lezer,die de informatie las die daarin
gecodeerd stond. Nu zouden naar rato 64.000 kaarten per uur kunnen
worden gedaan, snel en gemakkelijk. Mensen die in één of meerdere
specifieke categorieën vielen konden direct worden opgespoord.
Onze vrijheid wordt ons steeds meer afgenomen
Tegenwoordig wordt IBM geassocieerd met het bedrijf Verichip (noemt zich
nu PositiveID) , het implanteerbare microchipbedrijf. De droom van een slim
globaal systeem van totale controle en 24 uur per dag toezicht op alles en
iedereen. Voor het welzijn van de mensheid moet dit proces niet alleen
worden tegengehouden, het moet worden omgekeerd - voor het te laat is.
Het recht op privacy verdwijnt langzaam maar zeker. Reality shows van
mediageile celebraties zorgen voor de sociale conditionering.
„B o md d “ o d o o o d l k g f lmd. Doo
k k n en volgen
van deze shows wennen we aan de camera die ons zelf overal in de gaten houdt. De meest succesvolle
show heet, hoe kant ook anders, Big Brother.
Het alziende oog is present in het logo van big brother. Niet alleen in het programma Big Brother in
Engeland, maar ook in het logo van het productiebedrijf Endemol.

Nieuwsbrief 151 – 30 april 2012 – pag. 12

El demon (anagram), houdt een oog op iedereen.
Het is interessant te vermelden dat de deelnemers van de Spaanse versie van Big Brother werden gebruikt
om de introductie van de VIP Verichip bij de Barcelona Baja Beach Club te promoten in 2004. Het idee is dat
zodra u een microchip heeft geïmplanteerd u tot het VIP gebied toegang kunt hebben, zonder geld of
creditcard mee te nemen. De gemaakte kosten van een avondje uit worden automatisch met de chip
afgerekend.
De Baja Beach Club in Rotterdam gaat hier zonder scrupules in mee. Directeur Van Galen ziet er geen
probleem in. Hij gelooft dat iedereen over 20 jaar bij de geboorte gechipt zal worden. De eigenaar van de
Baja Beach Club, Conrad Case, heeft trouwens jaren gewerkt voor een van de Nationale Veiligheids
Diensten.
Het schijnt dat de meeste mensen meer geïnteresseerd zijn in de nieuwste gadgets en mobiele telefoons
dan hun recht op vrijheid. Teveel van ons denken eenvoudig niet na, zolang zij met rust worden gelaten om
hun leventje te leiden. Maar daarin ligt het probleem. De ideeën van de architecten van de nieuwe
wereldorde impliceren juist dat. Er zal worden gedicteerd wat nog wel of niet wordt toegestaan.
Het recht om zonder microchip rond te lopen is op dit ogenblik normaal en wordt veilig geacht. Maar stel dat
er een tijd komt dat u tot de minderheid behoort wanneer u zonder chip bent. Of als de infrastructuur van de
volledige planeet wordt gebaseerd op mensen die een chip hebben? Dat schijnt namelijk de richting te zijn
waarin Kevin Haggerty, die voor de Toronto Sun schrijft, het systeem ziet bewegen. In een artikel dat in
December 2006 werd uitgegeven verklaarde Haggerty hoe hij gelooft dat de microchip agenda de weg baant
voo
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om deel te nemen aan de belangrijkste dynamica van het moderne leven, zoals winkelen, stemmen en
z .“ Mensen hebben het morele recht om niet als dieren te worden gechipt. Het is aan ons ervoor te
zorgen dat wij een wettelijk recht hebben, erop aan te dringen dat het voor altijd zo blijft.
En misschien moeten wij ook nadenken over andere manieren waarop de mensen worden geadviseerd om
gechipt te worden.
De tijd mee hebben
De CEO van Verichip Scott Silverman sprak de waarheid in de volgende uitwisseling met Holt in het NBC:L
Hol : „U oo d g l d v m
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S o S lv m : “D v g k g k v l
g l d .V d gd d gv lm d .D Po
Generaal van Mexico en sommige van zijn personeelsleden hebben deze chip om veiligheidsdoeleinden
gekregen. Wanneer men het product accepteert gaan de zorgen om privacy vanzelf dalen. De meeste
mensen maken zich meer zorgen om het apparaat zelf, dat het in het lichaam zit. Maar net als de
pacemaker en andere medische implantaten, zal men uiteindelijk wennen aan het idee. Dit gebeurt niet
vandaag, niet morgen, niet over een week of een jaar. Maar over 5 jaar zal het een gewone zaak gevonden
o d .”
Silverman openbaart hiermee de strategie dat op lange termijn de geleidelijke normalisatie wordt bereikt van
wat eerst , correct, een afschuwelijke poging schijnt te zijn om elk menselijk wezen tot een component in een
massieve menselijke machine te verlagen. Niet lang geleden werd een marketing idee geopperd dat mensen
zonder chip geen toegang zouden kunnen krijgen tot medische verzorging.
Ondertussen, leeft in Engeland Professor Kevin Warwick van de Reading Universiteit. Warwick verschijnt
vaak op TV of in de kranten om zijn geliefde microchip implantaten te promoten. Hij verschijnt zelfs in extra
afleveringen van een Doctor Who DVD. Warwick verscheen voor de BBC in een documentaire en moedigde
openlijk een bang gemaakte jonge moeder aan om haar kinderen te chippen. De vrouw was angst
aangejaagd door de vermissing van Madeleine McCann. Warwick verzweeg dat implantaten in verband
worden gebracht met het ontstaan van tumoren in proefdieren.
Het publiek wordt verteld wat zij willen horen
Zoals wij hebben gezien is er een tendens die de chip voor iedereen probeert te verkopen. Er is een
fascinerend gesprek bekend van filmmaker Aaron Russo, waarin hij spreekt over zijn vriendschap met Nick
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d
R
o
do l v d l : d „ d
d z
ld
geïmplanteerd moest worden met een RFID chip en dat al het geld op die chip zou staan. En als om het
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mensen, maar het is manipuleren op individueel en sociaal niveau om eerst het geloofsysteem en uiteindelijk
het gedrag naar het gewenste eindresultaat te sturen. Vandaag de dag is de manipulatie wetenschap voorbij
het niveau van Pavlov en Skinner en wij worden inderdaad met wetenschappelijke precisie gemanipuleerd.
Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud, was een reus onder de propagandisten. Dit was de man die
de Amerikaanse Tabak industrie hielp de bestaande sociale normen van de jaren '20 om te vormen door
vrouwen te verleiden om te geloven dat het roken van sigaretten een teken was van onafhankelijkheid en het
einde inluidde van hun tweedeklas burger
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York Times droeg de krantenkop Groep van Meisjes steken Sigaretten op als Gebaar van Vrijheid. De
verkoop van aantal sigaretten aan vrouwen steeg hierna zoals verwacht.
In zijn boek Propaganda (1928), schreef Bernays:
'De georganiseerde bewuste en intelligente manipulatie van gewoonten en adviezen aan de massa is een
belangrijk element in de democratische maatschappij. Zij die dit ongeziene mechanisme van de
maatschappij manipuleren vormen een onzichtbare macht, die de ware macht van ons land is. Wij worden
geregeerd, onze meningen worden gevormd, onze smaken geredigeerd, onze ideeën worden geleid,
grotendeels door mensen die wij nooit hebben gezien, die wij nooit hebben gekozen. Wij worden overheerst
door een vrij klein aantal personen die de geestelijke processen van de mens en de sociale patronen van de
maatschappij begrijpt. Zij zijn het die aan de draden trekken, die de openbare mening controleren, die oude
sociale krachten combineren met nieuwe manieren om de wereld te binden en te leiden.'
We hebben het hier niet meer over verkooptechnieken om sigaretten te verkopen of om merchandising van
een bepaald merk waspoeder. Dit gaat over het overreden van het publiek om een idee goed te keuren als
het implanteren van een chip. Propagandisten en hun meesters zullen proberen het publiek over te halen
chips te willen. Dit is de taak voor Bernays en Co. van deze generatie. Het vereist strategieën op lange
termijn.
Vooruitlopende programmering en stimulering
Wanneer het over voorbereiden van meningen gaat, is het belangrijk te beïnvloeden hoe de mensen over de
toekomst denken, wat zij van de toekomst verwachten en hoe zij denken zich in die toekomst te gedragen.
Het heet vooruitlopende programmering.
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technologieën die eigenlijk worden gepland om plaats te vinden in de eigen wereld - door de mensen die
deze dingen plannen - zodat wanneer deze gebeurtenissen staan te gebeuren, het voor het
voorgeprogrammeerde publiek vertrouwd lijkt. Er is een gevoel van onvermijdelijkheid dat niet bestaan zou
hebben wanneer er geen vooruitlopende programmering was. De slachtoffers voelen zich minder bezwaard,
het lijkt alsof het een natuurlijke gang van zaken is. Deze manipulatie van de mind wordt uitgevoerd door de
beste perceptie makers die te koop zijn voor geld.
Zoals Alan Watt van www.cuttingthroughthematrix.com verklaart, worden wij effectief bewerkt:
„E
voo l
z
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go
wat zij willen kweken, hoe hoog en
hoeveel. Zij prepareren eerst het land. Zij ploegen het. Dan zaaien zij het zaad en letten op hoe het groeit.
Dit doen zij ook met uw geest. Zij hebben u voorbereid op alle belangrijke gebeurtenissen die in uw leven
zullen gaan plaatsvinden. U zult het eerst zien in films. In de 20ste eeuw was het hoofdzakelijk door romans,
toneelstukken en radio dat men voorbereid werd, maar heden ten dage is het door TV die van iedereen is;
de een-oog machine, het oog van Lucifer of Ra, de Tel-Levi-Sion. Dan programmeren zij het in u als
vermaak. Ziet u het daarna gebeuren in uw leven dan denkt u het zal wel goed zijn, ik veronderstel dat het
de natuurlijke gang van zaken is. Maar waar kwam het idee in de eerste plaats vandaan? Het is gepromoot
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wordt zo gepresenteerd dat wij hem graag willen hebben in de toekomst. Met dit proces is men al tientallen
jarig bezig. Soms subtiel, soms openlijk.
•I d o
g
è v d f lm Log ’ R uit 1976 ziet men een pasgeboren baby met een chip
implantaat in zijn hand. Later in de film begint de chip signalen uit te zenden, rond de dertigste verjaardag,
wanneer de chip aan vervanging toe is.
• I d f lm Fortress
1992
f d
g v g
“
o”g m l
d;
d
pijn toebrengt of doodt wanneer de gevangene van de gevangenisregels afwijkt. Een artikel uit mei 2009
waarin de Saoedi Killer Chip Implantaat wordt aangeprezen, die ongewensten kan elimineren lijkt erop te
z d d ‘
o’
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• I d f lm Demolition Man uit 1993 ov “S A g l ” 2032 o d ll
l
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sigaretten) illegaal en geïmplanteerd met een chip. Ook iedere burger heeft een chip. Er zijn vele referenties
d z f lm
H xl y’ Brave New World dat 100 jaar geleden werd uitgegeven.
• I d f lm The Phantom Menace uit 1999, de eerste Star Wars aflevering, heeft een jonge Anakin
Skywalker het over een transmitter die geïmplanteerd is in slaven zodat zij niet weg kunnen lopen.
Star Wars is een van de meest populaire films van de laatste tientallen jaren, deze woorden zullen onbewust
blijven steken in de geest van velen.
• I d f lm The Matrix uit 1999, laat Agent Smith een mechanisch insect los dat in Neo’ l
mv d
.
Trinity haalt dit insect weg net voordat de beroemde rode pil/ blauwe pil scene te zien is. Deze scene
refereert aan zowel Alice in Wonderland en The Wizard of Oz.
Het concept van leven in een computergegenereerde simulatie kan gezien worden als vooruit
geprogrammeerde programmering.
•D
z
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m my fo -year-old son is
swathed in the soft flesh of old age, he will likely find it unremarkable that he and almost everyone he knows
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.” (Tegen de tijd dat mijn 4 jarige zoon oud is zal hij het de
meest normale zaak van de wereld vinden dat hij en bijna iedereen die hij kent geïmplanteerd is met een
chip).
•I
BBC d m The Last Enemy uit 2008 zegt de minister van Binnenlandse Zaken zelf een chip te
hebben, die aangepast kan worden naar behoefte: het kan een creditcard zijn, deursleutels of autosleutels.
Uiteindelijk zal dit de universele gang van zaken zijn, te beginnen op school.
Opmerkelijk is dat gesproken wordt over de vrijheid om te bewegen door de wereld door de eerlijk gechipte
burger. Deze was dus eerst weggenomen!
Er zijn talloze voorbeelden aan te halen die ons aan het idee van de microchip laten wennen. Er zullen nog
vele voorbeelden volgen in de toekomst.
•I d
k f lm
South Park: Bigger, Longer & Uncut uit 1999 heeft Eric Cartman een V-chip. Het is
geïmplanteerd in zijn voorhoofd om hem pijnsignalen te bezorgen wanneer hij vloekt. In de parodie kan Eric
er uiteindelijk door een malfunctie de wereld mee beschermen tegen Saddam Hussein en Satan.
• I Mission Impossible 2 uit 2000
“
o d
” g ïm l
d
y
o doff-Hall (Thandie
Newton) om haar daarmee door middel van een satelliet te kunnen opsporen.
• In The Bourne Identity uit 2002 heeft Jason Bourne een implantaat in zijn heup met Zwitserse
banknummers.
• I CSI Miami uit 2004 – episode 305, Legal – wordt een jong meisje dood gevonden. Zij wordt
geïdentificeerd door een VeriChip in haar schouder.
• I The Manchurian Candidate uit 2005, snijdt Ben Marco (Denzel Washington) een microchip implantaat uit
zijn eigen rug. Hij bijt een andere uit de rug van een compaan en mede slachtoffer van mind controle,
Raymond Prentiss Shaw (Liev Schreiber).
• I Casino Royale uit 2006 J m Bo d z lf g
. “So yo
k
y o m ?” (Zodat je me in de
gaten kunt houden?) vraagt hij. Maar natuurlijk Mister Bond, wordt er geantwoord. James Bond is de held
van 22 films in 47 jaar, de wereld, groot en klein, zijn gek op hem. Als gechipt worden goed is voor Mister
Shaken – Not stirred, dan is het jammer genoeg waarschijnlijk ook geaccepteerd door zijn fans.
• Z lf O
d
Slumdog Millionaire uit 2008 noemt de chip, om er intelligenter door te
worden, of om ermee vals te spelen.
•I d d d
v Heroes uit 2009 – episode 14, A Clear and Present Danger – laat de Japanse Hiro
zichzelf en zijn vriend met een chip implanteren voor het geval zij ontvoerd zullen worden. Dat gebeurt
natuurlijk direct.
•I
d
zo v Fringe uit 2009 - episode 9, Walter's Journey - implanteert Walter Bishop
zichzelf met een tracking device zodat hij altijd gevonden kan worden.
Dit voorbeeld verdient het apart genoemd te worden: In de openingsscène van de film Conspiracy uit 1997,
praat taxichauffeur Jerry Fletcher (Mel Gibson) met zijn passagiers over diverse conspiracies. Ook de
speech van George Bush, waarin de Nieuwe Wereld Orde voor het eerst genoemd wordt komt aan bod. Hij
praat met een vrouw over het chippen van honden voor identificatie doeleinden. Hij maakt er een punt van te
zeggen dat het nu nog te vroeg is om te praten over het chippen van kinderen, maar dat dit de logische
volgende stap zal zijn.
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opmerking kwam 5 dagen na de moord op radiogastheer William Cooper, die een terroristenaanval
voorspeld had, waarvan Osama Bin Laden de schuld van zou krijgen. Direct na de aanval op de twin towers
vertelde Cooper dat de staalconstructie alleen door extra aangebrachte explosieven zo ineengestort kon zijn.
Dit sprak de conspiracy van de onzichtbare macht natuurlijk pertinent tegen.
William Cooper sprak in zijn Mystery Babylon serie al eerder over de deceptie-door-waarheid-uitspraken van
v G o g „P
v “B
. In Citaten door Freemasons, heeft Cooper vrijmetselaar auteurs zoals Manly
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v o g of j een Christen was en
hij antwoordde : `als u vraagt of ik opnieuw geboren ben, is het antwoord Ja.'
Interessant is dat het boek van Cooper Behold a Pale Horse een fotokopie bevat van een artikel van
A g
1989 „G od d g ïm l
d m o
elke persoon van het land zouden iedereen
verbinden met een mastercomputer zodat iedereen altijd kon worden opgespoord en meer van zulke
plannen worden reeds gemaakt of u het weet of niet!
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Wat gebeurt daarna?
De lijst van bovengenoemde voorbeelden is niet volledig. Wij kunnen meer van het zelfde verwachten,
pogingen om ons eerst te overreden dat het implanteren van een chip
l k
d
„ o m l“.
Daarna meer en meer dat niet gechipt zijn abnormaal is, wat voor sommige mensen niet te verdagen kan
zijn. Wij kennen al de wereldwijd bekende gechipte held James Bond. Het is slechts een kwestie van tijd tot
een niet fictieve beroemdheid gechipt wordt. Één goedkeuring van David Beckham of Beyoncé en/of om het
even welk van de andere megaster ook, en plotseling is het cool, hoor je er helemaal bij als je geïmplanteerd
bent. De macht van beroemdheden is tegenwoordig dusdanig groot dat heel wat jonge mensen de sterren
imiteren die zij volgen. Sommige fans kleden zich als hun ster, nemen hetzelfde kapsel, spreken als hen en
gedragen zich als hen. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat de fans van bepaalde beroemdheden zich
ook zullen laten chippen, wanneer hun held dat ook heeft gedaan.
Hoe meer mensen accepteren dat zij gechipt worden hoe meer de economische en technologische
infrastructuur van de wereld zich erop zal richten. Nu kunnen mensen naar bepaalde clubs gaan en voor
consumpties met een geïmplanteerde chip betalen. De volgende stap is een geleidelijke verhoging van het
aantal plaatsen dat deze methode van betaling overneemt. Dan zijn wij op weg van de mogelijkheid hebbend
om een chip te gebruiken om voor goederen en de diensten te betalen naar de verplichting hier van.
Macht aan de Mensen
Wij zijn beland in een kritieke periode van de geschiedenis en onze acties zullen het eindresultaat
beïnvloeden. We kunnen vergeten dat wij allemaal macht hebben. Wij hebben wel degelijk iets te zeggen.
Deze agenda is niet mijn agenda en het is waarschijnlijk ook niet uw agenda. Bijna iedereen die door deze
agenda zal worden beïnvloed zal nooit de mensen ontmoeten die verantwoordelijk zijn ervoor. We kennen
zelfs hun namen niet. Maar om deze weg te kunnen vervolgen, vereisen zij wel onze toestemming.
De succesvolle tenuitvoerlegging van de agenda van het menselijke microchippen vergt de berusting van de
meerderheid. De mensen met macht hebben het nodig dat de massa meewerkt. En wettelijk gezien,
impliceert niet protesteren, niets zeggen, stil zijn, toestemming geven. Wij moeten niet stil zijn!
Wij zijn afgeleid door brood en spelen, door de TV. We kunnen ons onze macht laten afnemen en ons laten
afleiden door video spelletjes, sportwedstrijden, de nieuwste bestseller etc. Wat zouden we kunnen winnen
wanneer we maar een fractie van die verspilde tijd zouden besteden aan vrijheid voor ons allen? Zelfs de
grootste sportfanaten zullen niet aarzelen en weten dat vrijheid belangrijker is dan sport. Ieder een van ons
heeft een individuele stem en kan deze gebruiken. Wanneer de mensen samenwerken, verenigd in een
gemeenschappelijk doel dan kan de collectieve stem een almachtig gebrul worden dat luider en luider wordt.
Wanneer de verenigde stem luid genoeg is kan deze niet worden genegeerd en kunnen wij een kracht
worden die niet tegen te houden is. Wij hebben de macht om dat te laten gebeuren. Wij hebben de macht
om andere mensen te laten realiseren wat hier op het spel staat. Wij hebben de macht om de miljoenen uren
die elke dag verspild worden aan het kijken naar televisie gebruiken voor het gevecht voor het behoud van
de vrijheid. Wij moeten die macht gebruiken voor het te laat is.
Zoals Mario Savio zei:
„E kom
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v d m
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deelnemen. U wilt er zelfs niet passief aan meewerken. U moet uw zelf over de machine heen gooien,
tussen de tandraderen , op de hefbomen, ervoor zorgend dat de machine niet meer werken kan. En u moet
aan de mensen die de machine in werking stellen en aan de eigenaars ervan vertellen dat alleen als u vrij
d m
z l
k .“ – Sproul Hall Steps, 2 December 1964.
Misschien kunnen wij later onderzoeken wie de eigenaars van de machine zijn en wie zorgt dat de machine
blijft draaien en of wij als ras deze regeling kunnen blijven tolereren. Tot die tijd, hebben wij de bevoegdheid
om erop aan te dringen dat wij NIET GECHIPT zullen worden!
© Timoteegras Wiseman - Bron
Met dank aan: http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/news.php
Vertaald door ’t vertalerscollectief - http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&l=NL

Hagelstenen des doods in China
Hagelstenen
met het formaat van golfballen hebben in de Chinese Jiangxi
provincie drie doden geëist. 25 mensen raakten gewond. Dit meldt het
Amerikaanse Sky News.
Een woordvoerder van de Chinese autoriteiten meldt dat sommige van
de hagelstenen een diameter van 3,5 centimeter hadden en zeker 18
gram wogen.
De hagelstorm zorgde er ook voor dat zo'n 700 mensen geëvacueerd moesten worden. Rond de 2.700
hectare gewassen zijn vernield en meer
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2012/04/hagelstenen-des-doods-in-china
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H.A.A.R.P. (High Auroral Active Researsch Project) - het ultieme wapen
Als aardse opvolger van het project Star Wars (sterrenoorlog) zal
HAARP v
g
g o k
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”
van de Verenigde Staten zijn.
DE BEHEERSING VAN HET KLIMAAT
Aantekening van de uitgever van Top Secret: Wij kunnen de validiteit
van de volgende beweringen niet bevestigen en wij onderschrijven
deze niet noodzakelijkerwijs. Als zij echter bestaat, is dit dan niet de
(enige) kans op duizenden dat dit richten van stralen geverifieerd
wordt. Wij zouden ons daarom niet op ons gemak voelen dit
stilzwijgend te laten gebeuren.
Aantekening van Nenki: ik kan u de validiteit van het project HAARP
en van de chemtrails en hun militaire doelen garanderen. Er bestaat een kans op duizenden dat dit project
niet buitenboord valt, aangezien het in handen is van personen die in wezen echt onverantwoordelijk,
ongevoelig en draconisch zijn en hierdoor een planetaire milieuramp creëren.
Ontegenzeglijk hebben zich, gedurende alle eeuwen, natuurlijke catastrofes voorgedaan, die verbonden
waren met de capriolen van het weer. Maar wat minder natuurlijk is dan vroeger is de ongewone kracht van
deze voornoemde natuurlijk fenomenen, dikwijls in totale ongerijmdheid met het dan aanwezige seizoen.
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d l f d m nt van de ecologen?. En zo ja, waarom zou Europa, en vooral
Frankrijk, wiens oppervlakte 1/1000ste van het oppervlak van de aarde behelst, zich speciaal aangesproken
voelen?
Op het geopolitieke vlak ergert de Europese Unie de Verenigde Staten, want zij organiseert zich en wordt
een onafhankelijke, economisch concurrerende pool, hetgeen Amerika absoluut niet wil. Samengesteld uit
de rijkste landen van de planeet moet Europa, volgens de mening van Amerika, een kredietwaardige cliënt
blijven, in de positie van vrager ten opzichte van de Verenigde Staten. De economische overleving van
Amerika hangt af van deze hiërarchie van gevestigde belangen aan de ene en de andere kant van de
Atlantische oceaan. Het is misschien overigens om deze reden dat de 20ste eeuw het aanhoudend toneel is
geweest van oorlogen in een verscheurd Europa, incapabel om eenheid te bereiken. Nu, terwijl het risico
van oorlog op het Europese territorium, na een eeuw van barbaarse conflicten, eindelijk wegtrekt, doet zich
onverwacht een nieuwe bedreiging voor: die van de klimatologische orde.
Ondergaat Europa een meteorologische oorlog? Het syndroom SOS meteoren
Sinds enkele jaren zijn er vreemde meteorologische storingen merkbaar op het oude continent, die veel
schade aan de landbouw aanrichten en aan het economische potentieel in het algemeen. Over dit
onderwerp beginnen zich in het Europese parlement stemmen te roeren om, met naam en toenaam, de
Verenigde Staten aan te wijzen als de verantwoordelijken voor de ontregeling van het klimaat, met als
gevolg zoveel ontregelingen op alle gebieden. Europa maakt zich ongerust over de onbuigzame politiek van
de Verenigde Staten met betrekking tot de preventie van industriële vergiftiging. Margot Wall-Strom,
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ondertekenen, zoals overigens het merendeel van de geïndustrialiseerde landen, heeft de Europese
polemiek ten opzichte van de Verenigde Staten, als zijnde de voornaamste vervuiler van de planeet, doen
opleven.
Op 20 november 2002 verklaarde de toenmalige Franse president Jacques Chirac tijdens de klimaattop in
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Een mooie retorische formulering, waarop Georges Bush, zijn Amerikaanse ambtgenoot minder prozaïsch
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k l m
g ld o z
o om
d l …”
D lom
k
l d v
ld zo k
od
l : “W l v
g
v
m d dv z
od g.”
En als al deze hysterie aangaande het broeikaseffect slechts een gigantische operatie is om de
internationale publieke opinie te vergiftigen, een rookgordijn van de media?
In werkelijkheid worden de gebeurtenissen betreffende deze klimaatfenomenen zuiver informatief
behandeld. Geen enkel onderzoeksrapport, bedoeld om de ware oorzaken van al deze rampen te begrijpen,
is ooit te zien geweest op welk televisiekanaal dan ook. De verschillende maatregelen om dit probleem met
stro te bedekken, lijken op het strooien van zand in de ogen. Het is een grote kunst op het gebied van de
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Toch beginnen de bevolkingen, slachtoffers van het slechte weer, wakker te worden en vragen aan hun
machthebbers om rekenschap af te leggen. In Frankrijk heeft de regering, een beetje in verlegenheid
gebracht door het koor van getroffenen van de Somme, de aanstelling van een onderzoekscommissie
vol
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“Er is geen seizoen”
Ieder jaar is het Europese vasteland, dat toch niets heeft van een tropisch klimaat, geschikt voor cyclonen en
de moesson, het toneel van vreemde manifestaties. De streken in Europa die het meest getroffen worden
zijn Bretagne en Portugal (aanzienlijke precipitaties), Spanje (droogte die bepaalde gebieden steeds
teistert), Frankrijk (een maand van ononderbroken regens) (nu droog en branderig). Rusland (spectaculaire
overstromingen) moest 20.000 personen verplaatsen en er waren verzengende temperaturen in Moskou in
2001. Al dit geweld van de grillen van het weer doet denken aan de volgende opmerking: Bevinden wij ons
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Een meteorologische oorlog, gevoerd door een grote macht die een afschrikwekkende stralingstechniek
beheerst, bestemd om het klimaat te manipuleren en dat alles dankzij het werk van een dwaze geleerde,
professor Miloch. Zowel in de film als in de strip valt de sciencefiction heel vaak binnen in ons dagelijks
leven, in dit geval door een zonderling weerbericht, dat de media trachten te camoufleren door
geruststellende weerbulletins. Deze uitvluchten van de media zijn het antwoord op de bezorgdheid van
verschillende gedeputeerden van het Europese parlement. Deze onpartijdige, prominente figuren zijn zich
voldoende bewust van de realiteit van deze bizarre klimaatfenomenen om over te gaan tot het verdenken
van het Amerikaanse leger van experimenten in de hoge atmosfeer, met name middels krachtige
radiozenders, waarvan de ultrakorte golven de samenstelling zullen wijzigen.
Dergelijke fenomenen zullen het resultaat zijn van een wetenschappelijk project genaamd HAARP, acroniem
voor HIGH ATMOSPHERE AURORAL RESEARCH PROJECT. Hetgeen, in de officiële versie van het
programma, betekent dat er onderzoek wordt gedaan in het domein van de hoge frequenties, die van
toepassing zijn op het noorderlicht. Een expert op het gebied van energie Gratan Haely, adviseur van de
parlementariërs, verzamelt op dit moment de aanklachtstukken om het onderzoek over dit obscure,
wetenschappelijke project te ontwikkelen.
Het rapport van de GRIP van Luc Mampaey dienaangaande is opmerkelijk want hij stelt, zonder één enkele
uitzondering, alle onderzoeken en enquêtes met betrekking tot HAARP aan de kaak. Dit
onderzoeksprogramma, gericht op het aanklagen van een grote macht, wordt geleid door Magda Hoalvoet,
een Belgische Europarlementariër en voorzitter van de partij van de Groenen. Zij werkt eraan dat het
Europese parlement via de NATO druk uitoefent op de Verenigde Staten, dat zij eindelijk antwoord geven op
alle vragen met betrekking tot het project HAARP. Overigens spelen andere wetenschappers, onderzoekers,
journalisten en ecologische militanten voor detective met het Amerikaanse leger. Dit in de hoop het
werkelijke aspect van het project HAARP, dat door de Amerikaanse lucht- en landmacht als een
onschadelijk onderzoeksprogramma wordt gepresenteerd, te ontdekken.
In de Verenigde Staten is men niet eensgezind over het project HAARP. Amerikaanse burgers komen in
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Bertell, een wetenschappelijke persoonlijkheid van het hoogste niveau. Onder de regering Reagan was zij
aangesteld om het effect te bestudere v
o
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voor het Europese parlement dat de ware aard van het project HAARP onderzoekt.
In 1995 brengt een boek, gepubliceerd in de Verenigde Staten, met een oplage van meer dan 25.000
exemplaren, da
o
HAARP l
g. H g
om
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HAARP” o d
o-auteurschap van Dr. Nick Begich, ecoloog en Jeanne Manning, specialiste op het gebied
van, laten we zeggen, niet-conventionele energieën. Dit boek is gelukkig in Quebec in het Frans vertaald
(uitgeverij Louise Courteau, is beschikbaar op de site maar het probleem HAARP blijft onbekend voor het
grote publiek.
In de Verenigde Staten is het bestaan van HAARP aan het publiek bekend gemaakt door talloze artikelen in
de kranten alsmede door televisie-uitzendingen.
Sindsdien laat een grote groep tegenstanders hun afkeuring blijken over het project. Onder deze
tegenstanders hebben twee wetenschappers hun waardevolle kennis bijgedragen aan de redactie van
werken, gewijd aan HAARP. Het gaat om de chemicus Richard William en Professor Zielinsky, Duitse
natuurkundige, gespecialiseerd in kwantumelektronica. Nu weet men tegenwoordig dat elke doelmatigheid
van het mechanisme HAARP berust bij het gebruik van deze avant-gardistische elektronica. Volgens deze
specialisten zouden deze enorm krachtige uitstralingen, afkomstig van het station van Gakona, de
meteorologie van elk willekeurig land kunnen beïnvloeden en er gunstige of catastrofale effecten teweeg
brengen. Als aardse aanvulling op het project STAR WARS (sterrenoorlog), dat de nieuwe president Bush
weer op het dagelijks menu heeft gezet, zal het project HAARP in werkelijkheid, door de speciale aard van
haar stralingssignaal, het ultieme wapen van de Verenigde Staten zijn!
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De stralenoorlog
•
v d
d
o zo k
g
m
• lk vo m v
l k om g
omm
f k
•m
l k g d g g
ï vlo d
• d m o olog
zigen
• vl g g
d l
v
d
zo l
g o m g
o m
o zo do
•
d v g v oo z k
of
• x lo
d
zo k
gz
l
oom om.
Achter dit project HAARP gaat dus een verschrikkelijk wapen schuil. Want, afhankelijk van de gebruikte
frequentieband (heel hoog of heel laag) zal het systeem de mogelijkheid hebben om, op afstand,
buitengewone effecten teweeg te brengen op de omgeving. Zoals het binnenste van de aarde scannen, elke
vorm van elektromagnetische communicatie afbreken (Golfoorlog, 1991), menselijke gedragingen
beïnvloeden (Golfoorlog, Afghanistan), het klimaat wijzigen, elk vliegend voorwerp in de atmosfeer uiteen
laten spatten (STAR WARS), aardbevingen, verwoestende stormen en krachtige explosies veroorzaken
vanaf grote hoogte (Golfoorlog).
Aan het begin van het project HAARP bevond zich de vader/stichter van het systeem Bernard Eastlund,
natuurkundige aan het Technisch Instituut van Massachussets. De onderzoekingen van Bernard Eastlund
werden geïnspireerd door de werken van Nicolas Tesla, een Kroatische geleerde uit het begin van de 20e
eeuw, aan wie men de ontdekkingen over de ionosferische energie als wisselstroom dankt. Hij kreeg de
Nobelprijs voor de wetenschap. Tesla had onder andere een procédé in gang gezet dat het mogelijk maakte
om, zonder kabels, aanzienlijke hoeveelheden elektrische energie over grote afstanden te transporteren
door gebruik te maken van de ionensfeer als ondersteuning. Tesla kon toen niet bevroeden waartoe zijn
uitvinding op een dag zou gaan dienen.
Enkele decennia later slaagde Eastlund erin het vaderschap van het project voor zich op te eisen door de
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Op 11 augustus 1986 werd hem het Amerikaanse brevet, met het nummer 4 688 605, toegekend. Tussen
1986 en 1954 liet Bernard Eastlund 12 brevetten achter, die de structuur van het project HAARP vormen en
de van haar afgeleide technologieën in de bewapeningsmaterie. EASTLUND slaagde erin de realisatie van
zijn uitvindingen te laten financieren door de onderneming ARCO, die onmiddellijk werd verleid door de
mogelijke afzetmogelijkheden bij de militairen. Sinds die dag wordt elk onderzoek in het domein van de
elektromagnetische energie met medische doelen geblokkeerd. Het is dus een hoogst veelbelovend, breed
domein van de wetenschap, dat zich gemonopoliseerd ziet door belangen die verbonden zijn aan het
Amerikaanse leger.
Tegenwoordig, kunnen we vaststellen dat de eigenaar en exploitant van deze brevetten niet Eastlund meer
is, die om obscure redenen is uitgestoten, maar de onderneming APTI ARCO, een oliemagnaat waarachter
zich de Amerikaanse marine en luchtmacht profileren. Geplaatst op de lijst van geheime defensie, is het in
detail uiteengezette principe van HAARP niet toegankelijk. Toch zijn op verschillende Amerikaanse
internetsites informatieonderdelen te raadplegen. Als vergelijking: HAARP is vergelijkbaar met die
uitschuifbare poppen waarvan het buitenste omhulsel de anderen verbergt. Wat er officieel over bekend is,
beperkt zich in wezen tot het bombarderen van de atmosfeer door middel van een bundel gemoduleerde
radio-elektrisch microgolven. Dit met het doel om met wetenschappelijke maatstaven over te gaan op de
beweging van winddeeltjes door omzetting van zonnestraling in de magnetosfeer van de aarde.
De militairen hebben een andere versie
Zij pretenderen dat de kracht van de straling zodanig is dat dit de ionisatie veroorzaakt van hoge lagen van
de atmosfeer die transformeren in een reflecterende spiegel. Dat geeft hen de mogelijkheid de incidentele
straling heel wat verder dan de kromming van de aarde te relayeren.
Wat de militairen niet zeggen
Door het installeren van verschillende luchtspiegels is het zeer wel mogelijk de draagwijdte van de
uitstralingen, met behulp van militaire vliegtuigen van het type KC 130 die op de wolken chemische
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wijzigen van de samenstelling van stoom, hetgeen, als hij wordt gereflecteerd, gepaard gaat met heftige
neerslag. Het aldus gevormde reflecterend schild zal de golven van het station van Gakona relayeren, die de
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reflecterend schild door het doorzenden van aluminium microvezels, die de krachtige stralingen van HAARP
in altitude zullen handhaven.
Natuurlijk zullen de, op de omgeving veroorzaakte, effecten gerelateerd zijn aan de gebruikte frequenties.
Daar de keuze van de frequenties immens is, kunnen de doelen veelvoudig zijn. In principe moet het
procédé zich houden aan de behoeftes op het gebied van communicatie. Echter, gezien het passief van de
Amerikaanse landmacht en van de CIA op het gebied van experimenten, ondanks alle officiële versies van
elkaar, profileert zich buiten al dit gepraat om een ander, eerder verontrustend applicatiedomein van
HAARP: d v d “ y o- l
o
” z l.

Nieuwsbrief 151 – 30 april 2012 – pag. 19

Reeds vanaf 1952 heeft dr. José Delgado, professor aan de universiteit van Yale, ontdekt dat men het
emotionele gedrag van een individu kan aantasten door het bloot te stellen aan verschillende golffrequenties
en –types. Wetenschappers zoals Delgado en dr. Robert Becker zijn erin geslaagd te bewijzen dat twee
samengestelde golven, waarvan de een in frequentie is gemoduleerd, effecten teweeg brengen, waarbij de
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resultaten. Sommige zeer lage frequenties, in de omgeving van 7 HZ, kunnen inderdaad de verschijning van
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Zo is het discrete programma van de Amerikaanse militaire elite, vastberaden om een nieuwe generatie
psycho- l k o
g
md “m ll m
v ” g
k
o édé d
o
afstand overbrengen van een enorm elektromagnetisch veld, speciaal aangepast met behulp van het
systeem HAARP. Het doel is om vijandige troepen onschadelijk te maken of bevolkingen, buiten hun
medeweten, te manipuleren.
Men zal in dit verband de verbazing constateren van zeer veel commentatoren, die zich vragen hebben
gesteld over de verdediging van een klein dorp als Umm Qasr. Dat heeft 15 dagen stand gehouden tegen de
coalitiemacht, terwijl de verdediging van Bagdad in de loop van enkele uren instortte.
Ander voorbeeld: de buitenlandse vrijwilligers waren, bij aankomst in Afghanistan, heel vastbesloten en tot
het uiterste offer bereid, om het regiem van de Taliban te verdedigen. Welnu, de meerderheid van deze
mannen heeft zich uiteindelijk, zonder te vechten, overgegeven. De vreemde opstand van buitenlandse
gevangenen van Fort Qualae-Jangi, die tegen deze these in zou kunnen gaan, roept daarentegen heel wat
vragen op bij de onderzoekers. Immers, hoe is de heftige suicidale aandrang van deze honderden mannen,
die zich de vorige dag in Kunduz hadden overgegeven, te verklaren?
Men weet, dankzij de werken van Blackman en Ross Adey, dat pulserende golven variaties van de luchtdruk
veroorzaken en de ionstromen van calcium, kalium en natrium wijzigen. Deze stromen, genereren, wanneer
zij door het celmembraan dringen, micro-elektrische signalen die zich in het zenuwstelsel verspreiden en het
brein informatie geven over wat er om ons heen gebeurt. Aldus geïnformeerd stelt het brein op haar beurt
een actie in werking bij een spier, een beslissing, een emotie of een ziekte,
Bovendien wijzigen deze pulserende golven het PH gehalte van het bloed en verzwakken het menselijk
immuunsysteem.
Sinds 1964 hebben de militairen nadere interesse voor het gebruik van deze golven. Het was in deze eeuw
dat de wetenschappers Ross Adey en Bawin hebben ontdekt dat een frequentie van 450 MgH, die
gemoduleerd is naar een herhalingsfrequentie van 16 Hz (aantal keren per seconde), de chemie van de
hersenen bij kippen en katten verandert. Toegepast op de groep van zoogdieren, was het voor het leger
evident dat het gebruik van deze golven een vreselijk doeltreffend wapen kon zijn.
De neutronenwapens
De neutronenwapens zijn in 3 categorieën onder te verdelen: biologische (dodelijke) wapens met
elektromagnetische stralingen; niet-biologische wapens voor tijdelijke neutralisatie, die gebruikt kunnen
worden tijdens gewelddadige manifestaties; en wapens voor mentale autosuggestie of ter manipulatie van
het gedrag.
De strategen van het Pentagon zijn beslist vóór het gebruik van dergelijke handelwijzen. Als bewijs hiervoor
kan men in een intern circulerend blad, hetwelk niet geacht wordt in het publieke domein te verschijnen (The
revolution in millitary Affairs – Strategy Studies Instituts – US A my W Coll g ) l z : “O z o m
veranderen en de technologie opent nieuwe vergezichten. Kortgeleden nog, tijdens de koude oorlog, waren
de psychologische operaties en de psychologische bewapening nog primitief. Nu wij met beide voeten in de
eeuw van de elektronica en de bio-elektronica zijn beland, is het noodzakelijk de morele en ethische
barrières die wij hebben opgeworpen, door alle technologie, die de geest van onze vijanden kan
manipuleren te verbieden, opnieuw te evalueren, zowel in het binnenland als op internationaal
v
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aanmoedigen om een gepaste technologie te ontwikkelen. Wij kunnen hetzelfde doen met nieuwe types
bewapening zoals biologische wapens met verdovend gas en geavanceerde psychotechnologische
…!”
De realiteit overtreft soms de beste science fictionfilms
Sinds hun, op diverse plaatsen op de planeet, gevestigde bases gebruiken Russen en Amerikanen
gezamenlijk de technologie van HAARP. Deze twee grote, voor het oog tegenstanders, machten hebben
altijd het resultaat van hun gevoelige wetenschappelijke onderzoekingen uitgewisseld.
Echter, alleen de Verenigde Staten geven informatie over het deel van het programma HAARP waarvan de
meest bekende plek die van Gakona is, gelegen in Alaska. Een immense installatie die zich over
verschillende hectares uitstrekt.
De keuze voor de plaats Gakona beantwoordt aan verschillende criteria:
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• minieme omgevingsinvloed ;
•v m d d
l g- en onderhoudskosten.
Gedetailleerd plan van de installaties van Gakona
Volgens de officiële militaire site, bestaat de installatie uit 48 bipolaire antennes van ongeveer 20 meter
hoog, elk verbonden aan een krachtzender. Ze zijn op een rij geplaatst op een vlak en rechthoekig gebied.
De installatie zou in de tweede fase, volgens een in 3 fasen opgesteld programma, een kracht van 4,6
megawatt moeten bereiken. Echter, een energie met bepaalde frequenties kan misschien door natuurlijke
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kunnen uitmonden in een catastrofe voor de omgeving.
Sommige analisten doen voorkomen alsof HAARP niets geheimzinnigs heeft omdat alle inlichtingen op het
web circuleren. Alle sciencefictionverhalen die met betrekking tot de uitzendingen van HAARP circuleren
zouden dus slechts kletspraat zijn. Dat is echter een zienswijze die de GRIP uit Brussel niet deelt. De
verdedigers van HAARP brengen naar voren dat de plaats Gakona, gesitueerd vlak bij de poolcirkel, niet die
schade kan aanrichten die men haar overal op de planeet toedicht. Zij brengen zelfs, op gegronde redenen,
naar voren dat de stralingsplek werkelijk niets heeft van een militaire basis, want men constateert er een
totale afwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, de afwezigheid van omheiningen, gewapende gardes en
honden.
Feit is dat wie dan ook de antennezone kan binnengaan. Per slot van rekening lijkt niets minder op een
geheim militair complex dan de beroemde zone 51 in Alaska. Van meet af aan lijkt dat nogal doorzichtig. En
het lijkt erop dat dit alles een valstrik is, een openlijke wetenschappelijke façade, bestemd om het ware
aspect van HAARP te verdoezelen. De basis van Gakona is de geboorteplaats van HAARP geweest, daar is
haar opstelling afgesteld. In onze dagen is zij een etalage van technologische demonstratie geworden en
sindsdien zijn de verschillende stralingsplekken verspreid over de Amerikaanse en Russische
grondgebieden. Overigens kan het systeem HAARP ook vervoerd worden per vrachtwagen of ingeladen
worden in een groot militair vliegtuig. Subtiele strategie of de totale afwezigheid van geheimhouding?
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niet. Deze wijzigt op consequente wijze de eigenschappen van het stralingssignaal HAARP. Het
kwantumprincipe ontregelt de wetten van de traditionele fysica, welke onze waarneming van ruimtelijke en
tijdelijke dimensies volledig wijzigt. In onze dagen wordt algemeen aangenomen dat de snelheid van het licht
300.000 kilometer per seconde is. Om aan deze limiet te ontkomen, zou het mogelijk moeten zijn om een
voorwerp op te voeren naar een hogere snelheid hetgeen nu, met de huidige wetten van de fysica, niet
mogelijk is. In theorie wordt doorgaans aangenomen dat wanneer een voorwerp werd onderworpen aan een
snelheid, die hoger is dan die van het licht het ons continuüm van ruimte en tijd noodzakelijkerwijs zal
verlaten.
Het is dus onmogelijk een voorwerp op die manier op te voeren. Maar als men, zonder dit voorwerp fysiek te
verplaatsen, het aan zeer krachtige radio-elektrische microgolven onderwerpt, dan zullen deze hun
moleculen met grote snelheid in beweging zetten, zoals in een huishoudmagnetron. Deze zeer korte
golflengtes en dit hoge krachtniveau met hoge frequenties zullen het mogelijk maken de tachyonsvelden van
kwantum- of van elektromagnetische deeltjes rond dit object met een snelheid hoger dan het licht te laten
draaien, hetgeen hetzelfde effect zal veroorzaken als dat men deze snelheid overschrijdt! Deze technologie
wordt reeds gebruikt in de microcircuits van computers met een grote rekensnelheid. Daarin schuilt het
geheim van HAARP.
Geschiedenis van HAARP
Het voormalige Rusland en de Verenigde Staten zijn sinds de jaren 50 geïnteresseerd geraakt in de
atmosfeer. De wetenschappers van deze twee grootmachten waren tot het besef gekomen dat krachtige
ionische golfstralingen het klimaat kunnen veranderen. In het midden van de jaren 70 hebben ingenieurs uit
de Sovjetunie geprobeerd de ionensfeer te manipuleren. Vlak nadat de wetenschappers hun grote
zendinstallaties in werking zouden stellen, begon de jetstream belangrijke kronkelingen te maken. Dat gaf de
bevolking van Alaska de kans om lekker lui te liggen in een buitengewoon warme winter. Voor de eerste
keer viel
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streek of een land zal alleen mogelijk zijn door het potentieel in een andere omgeving te verminderen.
In 1973 beschuldigde Honduras de Verenigde Staten van het stelen van haar regen en het veroorzaken van
een grote droogte door het kunstmatig keren van de orkaan Fifi, om de toeristische industrie van Florida te
redden. Deze orkaan heeft de grootste schade ooit in de geschiedenis van Honduras veroorzaakt. Salvador,
dat de plaag van de droogte onderging, heeft gelijke beschuldigingen aan het adres van de Verenigde
Staten geuit. Ook Japan heeft beweerd dat men haar de weinige regen die ze nodig heeft, heeft ontnomen
door de tyfoon naar Guam om te buigen. Rhodesia alsook Israël werden door hun buurlanden beschuldigd
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hem werden toevertrouwd door legerfunctionarissen. Volgens deze vertrouwelijke mededelingen zouden
Amerikaanse vliegtuigen een einde hebben gemaakt aan de droogte van gebieden, gelegen in de Filipijnen
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en in de Azoren. En dit alles door te weigeren, alleen bezig zijnde met de eigen interesses, een einde te
maken aan de droogheid van verschillende landen in de zone van de Afrikaanse Sahel. Ponte beschrijft ook
het Sovjetprogramma dat bestaat uit het, op tastbare wijze, wijzigen van de atmosferische condities boven
hun territorium, teneinde hun landbouwproducties te verhogen.
Volgens geruchten zou de enorme weersomwenteling van 1982/83, in El Nino, veroorzaakt in de
Pacifistische Oceaan, zijn uitgelokt door een Sovjetactie op de ionensfeer. Vreemd genoeg waren de
gewone effecten van El Nino, toen hij in 82/83 terugkwam, helemaal niet hetzelfde. De passaatwinden aan
de evenaar, die van west naar oost blazen in de zuidelijke hemisfeer waren onverklaarbaar teruggedrongen.
Dat had het tegenhouden van de warme luchtstromen, die normaal naar Azië wegvloeien, tengevolge. Het
water begon toen terug te stromen en zich op te stapelen voor de oostkust van Zuid-Amerika. Deze wending
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westkust van Noord-Amerika en van Alaska.
In december 1974 stelde Howard Benedict van de Associated Press in Washington een rapport op over het
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De mening van de bevolkingen niet in de war brengen is een prioriteit. En de media, onder controle van de
verschillende landen, voegen zich daarnaar.
In Frankrijk, het land waar de loden dekmantel over klimatologische fenomenen totaal is, heeft alleen een
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onderzoek gedaan over dit onderwerp. Het onthult dat sinds 1970 Zbigniew Brzezinski, toenmalig directeur
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mogelijkheid om het klimaat te beheersen publiceerde.
In dit werk heeft deze directeur van de NASA eenvoudigweg het militaire programma van de nieuwe
geheime oorlog onthult, een totaal onzichtbare oorlog, bestemd om de verschillende productiesectoren van
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trategie van de Verenigde Staten zijn, onthuld door een
hoge functionaris van het Pentagon.
Reactie van Europa
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deren van de impact van militaire activiteiten op de
politieke, economische, juridische, wetenschappelijke en ethische omgeving. De GRIP beschouwt het
project HAARP, vanwege haar algemene impact op de omgeving, als een probleem van mondiaal belang en
vraagt of de juridische, ecologische en ethische implicaties worden onderzocht door een internationaal,
onafhankelijk orgaan. Dit orgaan betreurt dat de regering van de Verenigde Staten herhaaldelijk heeft
geweigerd een vertegenwoordiger te sturen, om een getuig
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HAARP voor de omgeving en de bevolking oplevert. En ze eist dat er een internationaal akkoord komt dat
voorziet in het op mondiale schaal verbieden van elke ontwikkeling en ontplooiing van wapens, die de deur
zouden kunnen openen voor elke vorm van manipulatie van de mens. Ongelukkigerwijze is momenteel geen
enkele macht in staat om zich te verzetten tegen de machtsstijging van Amerika in de realisatie van haar
plan van mondiale overheersing.
De andere bedreiging
Het signaal HAARP is bestudeerd door een Californische radioamateur, de heer Smith uit San José. Zijn
ontvangststation, voorzien van een spectrumanalysator is gevestigd op ongeveer 5000 railles van de zender
van Gakona. Bij nachtelijke observatie van het signaal heeft de heer Smith ontdekt dat het signaal 3,39 MhZ
bedroeg en een duur van 6,25 seconden had, regelmatig onderbroken door een frequentieschommeling van
0,9 tot 10 MgH.. Het zendsignaal wordt vervolgens met tussenpozen door een pauze van 15 tot 30
seconden onderbroken (notitie van Nenki: het signaal van 3,39 MgH is ONDER de frequentie die het
menselijk oor kan horen (max. 4,5 KhZ) en dat is NIET een signaal van heel lage frequenties (VLF of ELF).
Een speciale opstelling is nodig om het signaal van HAARP te horen waarvan het geluid lijkt op dat van een
gesoldeerde brander, sterk lijkend op het geluid van een elektromotor. (Notitie van Nenki: dit hoge
frequentiesignaal wordt gereserveerd (in elk geval in Canada) voor tijdelijke uursignalen van de Nationale
Onderzoeksraad. De hele HF-band (3MHz tot 29,9 MHz) is door de CRTC onderverdeeld voor deze Raad en
de radioamateur . Een vriend bezit de volledige officiële lijst van de toekenningen van de Canadese
radiofrequenties ten behoeve van de Canadese Industrie (VLF tot EHF). In Zetas, gebruiken zij deze
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frequentie misschien om ik weet niet wat te spelen, maar staan blijft dat 3,39 MgH een HF is die onder onze
gehoorscapaciteit ligt.
Iets anders is dat, als deze muziek van 3,39 MgH wordt gespeeld met genoeg amplitudo en de grens
overschrijdt, zoals bij ons in Canada, men voor 100% kan concluderen dat de federatie er vanaf weet via de
CRTC, die het gebruik van radiofrequenties op het territorium bewaakt en regelt. Want het is vol in de
frequentieband, die gebruikt wordt voor de dagelijkse signalen van de Nationale Onderzoeksraad. Hij moet
gedetecteerd worden, gefilterd en uitvergroot middels een luidspreker, type baskanon, zoals die gebruikt
worden in de kanalen voor geluidsweergave in de THX bioscoop.
Het resultaat doet denken aan het geluid van de oceaan waarbij zich een sensatie van een aardbeving zal
toevoegen. De officiële wetenschappers bevestigen dat de stralingscapaciteit van het netwerk HAARP in de
ELF band elf miljoen keer zwakker is dan het natuurlijke atmosferische basisgeluid. Deze briljante
cartesiaanse topfiguren zouden zich moeten afvragen welk doel de operators van het programma HAARP in
dat geval voor ogen hebben. Waarom investeren zij een budget van 200 miljoen dollar?
Magnetiet dat het brein van de mens omringt vibreert, evenals de ijzerinhoud in haar organisme, bij de
geringste wijzigingen van het aardse magnetisch of elektromagnetisch veld, teweeg gebracht door
elektrische transportlijnen en radiostralen van elk soort. De mens is, zelfs in een staat van onbewustheid,
gevoelig voor het geringe signaal van HAARP wiens uitstralingen elkaar regelmatig opvolgen.
De radioamateur Smith beweert op 17 februari 2001 een geheime proefneming opgevangen te hebben. Om
3 uur in de ochtend was de normale frequentie van HAARP 3,39 MgH. Tegen 4 uur in de ochtend bracht de
controle van de analytus van het spectrum een verandering van synchronisatie van de aandrijving aan het
licht en van de tussenruimte van de aandrijvingscentrale. Om 4.39 uur werd de kracht van het signaal
plotseling hoger. Om 6.45 uur werd de uitzending onderbroken om tegen 10.00 uur in de ochtend met volle
kracht (350 MgH) terug te komen. Waarmee spelen de militairen?
Onafhankelijke onderzoekers taxeren dat het signaal HAARP in twee tijden werkt. Een eerste salvo van
frequenties warmen de ionensfeer tijdens deze operatie op. De ionen van stikstof en ozon zullen
gestimuleerd worden. Dan komt vervolgens de uiteindelijke uitstoot, alles bevattend tussen 0,9 HZ en 10 HZ,
die de ionen in alle richtingen op hol zal doen slaan.
Amerikaanse onderzoekers hebben geobserveerd dat, toen HAARP een ionosferische plek had verwarmd,
de verkregen plasmaspiegel transformeerde, niet alleen in een reflector maar ook in een transducent met
dubbele frequentie. De geïoniseerde stikstof lijkt ook de mogelijkheid te hebben om een stralingsfrequentie
van 435 MgH om te zetten in een secundaire frequentie van 1080 MgH. Een nucleaire fysicus heeft
geobserveerd dat de frequentie van 1080 MgH bij benadering 2,7 keer die van 435 MgH is. Oftewel, 2,7 is
de verhouding van de stikstof in de atmosfeer. Het risico zal zijn dat biologische subjecten, die aan
frequenties van 1080 tot 435 MgH worden blootgesteld, zullen lijden aan stikstofvergiftiging, horend bij een
chronische vernietiging van de myeline schede, die de zenuwen van het brein beschermen.
Een andere bijzonderheid van deze frequenties zal hun eigenschap om te reageren op het genetisch
systeem van de mens zijn. Want een frequentie van 1100 MgH resoneert met het DNA. Deze structuur in de
vorm van een dubbele spiraal is de moleculaire basis van elk biologisch leven en bevat stikstof als primair
ingrediënt. Een frequentie van 450 MgH zal ook dichtbij het menselijk bewustzijn en van onze ruimtelijke en
tijdelijke realiteit zijn. Zouden deze geheimzinnige HAARP-emissies werkelijk deze verontrustende
eigenschappen bezitten?
Als het programma HAARP, waarvan de doelen niet echt bekend zijn, het menselijk DNA door middel van
aangepaste frequenties door elkaar kan gooien, wijzigen of vernietigen of kan werken op het
bewustzijnsniveau van de mensheid teneinde haar evolutie te vertragen of te versnellen, dan zal dat een van
de ergste bedreigingen tegen de menselijke beschaving zijn. De Verenigde Staten zullen dus een niet te
evenaren wapen om de wereld te domineren in hun bezit hebben. De bevolking van de hele planeet zullen
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signaleert. De fictie van vandaag blijkt dikwijls de realiteit van morgen te zijn.
Analyse van het systeem
Het grote avontuur van HAARP begint met de Kroatische wetenschapper Nicolas Tesla toen deze stichter
van de moderne elektriciteit, in het begin van de 20ste eeuw, een geniale ontdekking deed: in de ionensfeer
van onze planeet zetelt een enorme hoeveelheid aan elektrische energie. Daar de atmosfeer zich als een
isolerend lichaam gedraagt, heeft Tesla eruit afgeleid dat het geheel - ionensfeer, lucht, aarde - een
gigantische natuurlijke elektrische condensator vormde. Het basisprincipe van HAARP berust heel simpel op
het opvangen van deze Ionische energie om haar op een bepaalde manier te herverdelen. Het wijzigen van
de dichtheid van de natuurlijke isolerende stof van de aardse atmosfeer veroorzaakt een gecontroleerde
elektrische ontlading.
Deze operatie doet de positieve geïoniseerde elektrische ladingen ombuigen naar de negatieve bodem van
de aarde, die hen aantrekt. Heden ten dage is wat de Amerikaanse operateurs van HAARP doen: het
vervoeren van grote hoeveelheden elektriciteit door middel van het overdragend element van radioelektrische golven. Dit proces wordt gerealiseerd door een bundel richtinggevende radiostraling met grote
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kracht naar het ionosferische schild te richten. Dat begint dan te resoneren zoals een eenvoudig afgestelde
zelfinductieketen en condensator. De geïoniseerde atomen van de hoge atmosfeer beginnen te schommelen
en gaan naar een hoger toerental, dat van hun resonantiefrequentie.
Dan wordt de ionosferische plek waarop gericht is getransformeerd in plasma en wordt deze, net als een
spiegel, weerkaatsend. De HAARPgolf wordt zo naar de aarde gezonden, voorzien van nieuwe
eigenschappen. De zenderpolen van het antenneveld van Gakona zijn bij elkaar gezet in de vorm van een
kruis. Dit procédé polariseert het HF-zendsignaal op zodanige wijze dat zij zich spiraalvormig verbreidt. Het
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elektrische ladingen zullen dan in de ruimte vervoerd worden door middel van elektrostraling met een hoge
plasmadichtheid.
Deze elektromagnetische golfstromingen, bezield met een hoge snelheid, laten een baan zien, loodrecht op
de lijnen van het magnetisch veld van de aarde, terwijl ze zich van de ene pool naar de andere verplaatsen.
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Al deze alledaagse verklaringen met betrekking tot HAARP zijn nodig om te begrijpen hoe de golven
elektrostraling, geladen met energie, het vermogen zullen hebben om op deze anticyclonen te reageren.
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’ z g l d m polen, die reageren op het klimaat van gematigde streken.
Eigenschappen van neutronenwapens
Neutronenwapens hebben golven met veelzijdige effecten. Zij zouden de ballistische raketten (programma
SIDI) kunnen neutraliseren alsmede de elektronische en informatieve systemen. Sommige van deze
schaduwwapens zouden, volgens de onderzoekingen en experimenten van dr. Allen Frey, de mogelijkheid
hebben om slagaderbreuken of hartstilstanden te veroorzaken. Dit bij gebruikmaking van zeer hoge
stralingskrachten met extreem lage frequenties. Dr. Rosaly Bertell bevestigt dat de Verenigde Staten de
effecten van deze golven gedurende 40 jaar bestudeert, buiten medeweten van iedereen en zonder rekening
te houden met internationale conventies.
Zo hebben verschillende projecten elkaar opgevolgd:
ARGUS, 1958
STARFISH, 1962
SOLAR POWER SATELLITE, 1968-1978
SHUTTLE EXPERIMENT, 1985
MIGHTY OAKS, 1986
DESERT STORM, 1991
Kwantumprincipe van HAARP
In de kwantumfysica wijzigen de moleculaire schommelingen de zwaartekracht van de deeltjes en de
dichtheid van de objecten. Of het nu gaat om het hele spectrum van radio-elektrische golven, koude,
warmte, voorwerpen, mensen en hun biologische perceptie, alles is gelieerd aan de snelheid van elektronen,
die in een baan draaien rond kernen, die uit verschillende moleculen zijn samengesteld. Als een geleerde
apparatuur zou uitvinden die op haar beurt de snelheid van deeltjes, die rond atoomkernen draaien, zou
kunnen wijzigen en die bijvoorbeeld een object vormen, dan zou dit laatste van vorm kunnen veranderen,
door een muur kunnen gaan, van tijd veranderen of onzichtbaar worden.
Een afwijkende theorie, bezien uit het oogpunt van de traditionele fysica. De avant-gardistische
wetenschappers geven echter toe dat het verloop van de tijd afhangt van de zwaarte of de kracht van een
magnetisch veld. Een krachtig veld kan het licht ombuigen of absorberen zoals bij de zwarte gaten van het
melkwegstelsel. Ineens is de schatting van een afstand vertekend evenals de benodigde tijd om een afstand
te overbruggen. Deze theorie kan verklaren waarom een krachtige zending van een radio-elektrisch
codesignaal een magnetisch veld teweeg brengt, waarbij een golf, met een specifiek kenmerk effect op de
omgeving kan hebben tot en met het wijzigen van het klimaat.
Natuurrampen of militaire aanvallen
In de nacht van 25 en 27 december 1999 raasden twee stormen met een buitengewone kracht over
Frankrijk, terwijl het land zich voorbereidde op de overgang naar het jaar 2000. Deze stormen staan voor
een zeer ongewoon weerfenomeen. De 3D-formaliseringen, gerealiseerd door Météo France tonen aan in
hoeverre de meteorologische configuratie het rendement van een oorlogsmachine had. Laten we niet ons in
herinnering brengen, dat het bestaan van klimaatwapens impliciet wordt erkend in een internationaal
ontwapeningsverdrag.
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wapens in dit akkoord worden genoemd geeft aan dat hun bestaan geen sciencefiction is. De stormen in
december 1999 zouden dus veroorzaakt kunnen zijn door een klimaatwapen, gebruikt om de recalcitrante
houding van Frankrijk ten opzichte van de mondialisering, de OGM en het verdrag van AMI af te straffen.
Het centrale principe van AMI is het creëren van geheel nieuwe wetten voor de multinationals, ten nadele
van staten en bevolkingen en zonder enige verplichting die daar tegenover staat. Over dit internationale
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economische akkoord is sinds 1995 in het diepste geheim onderhandeld onder bescherming van de
O.C.D.E..
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capitulatie, buiten medeweten van de bevolking die zij vertegenwoordigt.
Was de ondergang van de olietanker Erika op 12 december 1999 (weliswaar enkele dagen vóór de
stormen), een ondergang waarover de media niet genoeg de twijfelachtige omstandigheden hebben
aangestreept, niet een teken voor de rampzalige omstandigheden, die Frankrijk enkele dagen later zou
treffen? De naam van de tanker Erika doet denken aan een symbolische identificatiecode I AM ERICA, die
wordt uitgesproken als AMERICA!
Voor de anekdote, een tropische cycloon Erika gedoopt, verwoestte op 14 maart 2003
Nieuw-Caledonië, hetgeen aanzienlijke kosten met zich meebracht. Laten we ons herinneren dat een maand
van tevoren Dominique de Villepin gevraagd had om precies op 14 maart een zitting van de veiligheidsraad
van de UNO te houden, bestemd om de situatie in Irak te evalueren. Onnodig te zeggen dat deze zitting
nooit plaats heeft gevonden daar de oorlog in Irak op deze datum onvermijdelijk was geworden.
Men moet eveneens de aardbeving op 22 februari 2003 in Frankrijk, die tot in Duitsland voelbaar was - twee
Europese landen, die voluit de logica van de Amerikaanse oorlog in de strijd wierpen - als een waarschuwing
beschouwen.
En wat te zeggen van de krachtige aardbeving, die in China voorkwam vlak na het bezoek van Colin Powell,
die tevergeefs de steun van de Chinese overheid kwam zoeken. De geschiedenis uit dezelfde tijd staat vol
van deze coïncidenties.
HAARP, WAPEN VAN DE APOCALYPSUS?
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Deze bijbelse profetie betreffende de krachten in de lucht en de machten van de dwaling lijken op een
vreemde manier het project HAARP te beschrijven.
Meer over het onderwerp, zie op:
Freeflights
La page maîtresse de ce projet.
Contrôle de la pensée et micro-ondes
Catastrophes Naturelles ou Guerre Climatique ?
Le site même de la US Navy sur son projet. Très ouverts ces gens-là. C'est là qu'on a tous pris nos images
de cet appareil.
Michel Chossudovsky, Ottawa, "the World's climate can now be modified as part of a new generation of
sophisticated "non-lethal weapons".
Renversement possible des pôles terrestres " Approche biblique et bon article sur Tesla. Photos aurores.
Site officiel de Nick Begich et "Angels don't play this HAARP"...The Latest HAARP Information
Pour le livre de Tesla "The Fantastic Inventions of Nikola Tesla" by Nikola Tesla
My most recent book is the expose HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy.
Auteur: © Mickël GOLAN - Bron: TOP SECRET #7
Aantekening van Nenki: sommige correcties en rectificaties die zijn gedaan, houden verband met de datum
van verschijnen van het artikel (2002?) en de gegevens die op dat moment beschikbaar waren.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&l=NL

Wist u dat het eigenlijk nodig is om elke maand het scherm van de computer ook aan de binnenkant schoon
te maken? Veel mensen doen dit niet en weten ook niet hoe je dat moet doen.
De fabrikanten profiteren van deze onwetendheid en verhogen zo hun omzet.
Om het scherm aan de binnenkant te reinigen, hoef je alleen maar hier te klikken.
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In herhaling: hard bewijs voor HAARP
Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is
een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat
onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder
andere op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de
ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere
onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van
radiogolven, communicatie en navigatie.[1] In verschillende andere
landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en
Rusland. Het project is gestart in 1993, en zal 20 jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door
de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced
Research Projects Agency [2] (DARPA).
locatie
Het onderzoeksterrein van HAARP bevindt zich net ten westen van het Wrangell-St. Elias nationaal park, op
de locatie van de voormalige OTH-radar. Er waren 14 universiteiten betrokken bij de planning van dit
onderzoekscentrum. Het voormalige OTH-gebouw bevat nu de controlekamer, kantoren en keuken van
HAARP. Verder staan er op het terrein kleinere gebouwen voor meetinstrumenten. Er is een vergunning
gegeven om in totaal 180 antennes op de locatie te mogen zetten.
Het HAARP-terrein is in drie etappes gebouwd.[3] Het Developmental Prototype (DP), welke 18 antenneelementen telde en waar de basistesten plaatvonden. Filled Developmental Prototype (FDP), met 48
antenne-eenheden en de Final IRI (FIRI), welke alle 180 antenne-eenheden bezit. Sinds de zomer van 2005
staan alle antennes op hun plek.
Elk antenne-element[4][5] bestaat uit een gekruiste dipool die kan worden gepolariseerd voor lineaire,
ordinary mode (O-mode), of extraordinary mode (X-mode) transmissies en ontvangst. HAARP kan tussen de
2.8 en 10 MHz uitzenden. Het terrein bevat tevens een fasegestuurde-korte golfzendinstallatie.
onderzoek
HAARPs primaire doel is wetenschappelijk onderzoek naar de bovenste lagen van de aardatmosfeer,
bekend als de ionosfeer. De ionosfeer bevindt zich tussen de atmosfeer en magnetosfeer, en kent een
snelle toename in dichtheid van vrije elektronen. HAARP onderzoekt alle hoofdlagen van de ionosfeer.
kritiek
Midden jaren 90 begonnen mensen te twijfelen aan de ware doelstellingen van HAARP. Zo begonnen
complottheorieën de ronde te doen dat de antennes op het terrein in werkelijkheid onderdeel zouden zijn van
een wapen. Een kleine groep Amerikaanse natuurkundigen uitte hun kritiek in wetenschappelijke tijdschriften
als Physics and Society,[6] waarin ze beweerden dat HAARP wel eens onderzoek zou kunnen doen naar het
uitschakelen van vijandelijke wapens. Deze kritiek werd versterkt door Bernard Eastlund, een natuurkundige,
die enkele van de concepten achter HAARP had helpen ontwikkelen. Hij stelde een wapen voor waarmee
met radiogolven van hoge frequenties de elektronen en ionen in de ionosfeer konden worden gemanipuleerd
om zo vijandelijke raketten tegen te houden en vijandelijke communicatie onmogelijk te maken. Deze
plannen werden echter nooit uitgevoerd, en de aannemers die verantwoordelijk waren voor de bouw op het
HAARP-terrein hebben altijd ontkend dat Eastlunds ideeën werden gebruikt bij de bouw.
In augustus 2002 kwam er kritiek op het project vanuit de Staatsdoema. Deze presenteerde een kritisch
rapport over HAARP, waarin werd gesteld dat de Amerikanen bezig zouden zijn met de ontwikkeling van een
geofysisch wapen. Deze kritiek was mogelijk het gevolg van de controverse die ontstond toen de
Amerikanen zich terugtrokken uit het ABM-verdrag. Punt is wel dat Rusland zelf ook een ionosfeerbestraler
bezit genaamd Soera, die net zo sterk is als de HAARP.[7]
Tegenstanders van al deze kritiek beweren echter dat de hoeveelheid energie die door HAARP in de
ionosfeer wordt geprojecteerd, minuscuul is ten opzichte van de energie die door zonnestraling en
onweersbuien in de ionosfeer belandt. Ook zouden eventuele manipulaties die HAARP aanbrengt in de
atmosfeer binnen een paar seconden weer opgeheven worden omdat de ionosfeer een erg turbulent gebied
is.bron wikipedia
geruchten over HAARP
de geruchten over HAARP zouden zijn dat het een militair project is wat aardbevingen kan veroorzaken en
dat het vernietigend kan toeslaan een ware doomsday machine dus.ook word er gezegd dat HAARP een
kracht heeft van 1 miljard watt.
bewijzen tegen HAARP
er zijn harde bewijzen gevonden voor het bestaan van HAARP en de vernietigende werking van het extreem
gevaarlijke militaire project lees onder verder voor het bewijsmateriaal.
HAARP patenten
Eastlunds eerste Pat
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beschreef de diverse niveaus van de atmosfeer om de aarde als een soort plastic laag, die uit diverse
moleculen bestond en verschillende elektrische ladingen had. Eastlund had een manier bedacht om sterke
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worden en zich zouden uitbreiden als gesmolten plastic. Het leek vreemd dat iemand zoiets wilde doen.
Maar toen ik verder las, begon het logisch te worden.
Zijn tweede patent beschreef de weerkaatsing van een tweede signaal, met behulp van een voordien
‘v
’ o o f
he uitstulping, naar verre plekken op het aardoppervlak met een verwoestende kracht.
Eastlund
Eastlund werkte voor de Atlantic Richfield
Company (ARCO), de bezitters van een
geweldige aardgasreserve onder de
noordelijke helling van Alaska. ARCO kocht
Eastlunds eerste twee patenten in de
veronderstelling dat hun aardgasreserves,
waarvan het te duur was om die in
pijpleidingen uit Alaska te halen, door deze
nieuwe technologie op de noordelijke helling
konden worden omgezet in elektrische
energie om vervolgens door de verhitte
ionosfeer te worden weerkaatst naar klanten
op afgelegen plekken op aarde. Doordat
E l d ‘v
’d o o f
v d
aarde konden verhogen, leverde zijn
ontdekking ook een mogelijkheid om het
weer te beheersen! Straalstromen konden
od v
d d o do’ ko d
od
neergehaald en er kon regen worden
gemaakt.
Maar het leger had andere plannen. De
l
g ’
m g l
f
gemarkeerd. Het leger had deze twee
patenten van ARCO gekocht en had ze aan
Raytheon gegeven, een militaire aannemer.
Deze nieuwe techniek zou dus niet voor
burgerlijke doeleinden worden gebruikt.
HAARP is te gevaarlijk
onderaan staat een document waarin door
het EU parlement precies word beschreven
hoe extreem gevaarlijk HAARP wel niet is.
Kun je je voorstellen dat de bizarre en
verwoestende gevolgen die de HAARP instalatie op onze wereld kan hebben gewoon besproken is door de
Europese Unie? Dit is het bewijs waar we zo ernstig naar op zoek waren. De essentie is nogmaals,dat het
door de Europese Unie wordt bevestigd dat de militaire HAARP instalatie te gevaarlijk is
directe link Europese parlement:http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//NL
HAARP verantwoordelijk voor aardbevingen?
W
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HAARP zeer intensief heeft bespeeld, kun je op de website http://maestro.haarp.alaska.edu/cgibin/scmag/disp-scmag.cgi?date=20110310&Bx=on de intensiteit van de door HAARP gegenereerde
elektromagnetische straling zien.
Daar is te zien dat vanaf eind februari HAARP actiever begon te worden. Zie afbeeldingen hierna. De eerste
is van 27 februari en vertoont nog weinig activiteit. Daarna begint het zich op te bouwen.
Bron
Seismische activiteit
In de periode van 27 februari tot en met 11 maart 2011 vonden er in Oost Azië meerdere zware en
uiteindelijk heel zware aardbevingen plaats. In het schema hierna zijn een aantal bevingen van 11 maart te
zien. Via de bronlink onder het schema kun je zien welk een waanzinnige hoeveelheid bevingen er voor 11
maart al heeft plaatsgevonden.. zoals u ziet op de index HAARP draaide volle toeren tentijde van de
aardbeving japan 11 maart 2011.bron argusoog
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Vingertop groeit in 4 weken weer aan..!
2012 WantToKnow.nl/.be - Door GuidoJ.vrijdag, 6 april 2012
x
Lee Spievak (foto) is 69 jaar oud en kreeg onlangs een ernstig
ongeluk, waarbij zijn vingertop werd afgesneden door de propeller van
mod lvl g g . M
zo’ 4 m
d ‘
l’ m
volledig nieuwe genezingsmethode, blijkt zijn vingertopje weer te zijn
aangegroeid. Compleet met huid, onderhuid, zenuwen, nagels en zelfs
zijn vingerafdruk is terug..!
De heer Spievak, die in een hobbyshop in Ohio werkt, was niet in staat
om het vingertopje terug te vinden ná het ongeluk. Dokters in het
ziekenhuis konden dan ook niets anders diagnosticeren dan een voorgoed verminkte vinger.
Dok o
o
d d z
d l g
‘m g
o d gebruikt wordt dat extra-cellulaire
matrix heet, ook gebruikt kan worden voor verbrandde huid en wellicht zelfs om organen te laten aangroeien.
Organen die bijvoorbeeld door ongelukken of operaties zijn beschadigd.
Het was de broer van Spievak, Alan Spievak, die hem het poeder had gestuurd; deze broer werkt in het
m d
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10 Dagen lang gebruikte Lee dit poeder op zijn verminkte vinger-’ o ’
o z o
v
z g
zag, dat al na twee dagen groei van de huid te constateren viel. Hij vertelde aan BBC-nieuws: “Elke dag
bleef de vinger maar groeien, waarbij uiteindelijk de huid zich ging sluiten, en een volledig herstelde vinger
tevoorschijn was gekomen. Het hele proces duurde in totaal zo’n 4 weken voordat de vinger helemaal weer
was aangegroeid.” Lee Spievak heeft weer volledig gevoel ook in de vingertop en is in staat deze volledig te
bewegen, alsof er niets is gebeurd..!!
Wat is het geheim van dit poeder?
De uitvinder van d ‘m g
’ o d
D.S
B dyl k v d
v
v P
g .H
l
jaren bezig met het pionierswerk, waarbij hij gebruikt maakt van de cellen die hij van een varkensblaas
afschraapt. Dit celweefsel wordt dan volledig schoongemaakt van alle cellen, door het in zuur te dompelen,
waarna het te drogen wordt gelegd op dunne papiertjes of in poeder. Wetenschappers geloven dat wanneer
v volg
d z ‘ ll l
m x’ o
o d o d g l gd/g l
d d l v d
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weer levende huid aan te maken, in plaats van littekenweefsel, dat op zichzelf ook een ultieme poging is van
het lichaam om een heftige wond te dichten.
“Ik g loof d
10
z ll z om
g
o
kk l
o
v d ze
uitvinding, die het lichaam in staat zal stellen om zelfs nieuwe beenderen te laten groeien, maar ook de groei
van functioneel weefsel rond deze beenderen. En dan lijkt het nog maar een kleine stap om een heel been
l
go
..!” ld dok Badylak. Hier een video over dit verhaal:
En in deze, 40 minuten durende presentatie, hoor je dokter Badylak aan het woord over de
vorderingen in deze bijzondere ‘tak van sport’..
Bo
v d o’ : http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/vingertop-groeit-in-4-weken-weer-aan/

Apocalyptische schaakstukken: Wereldmachten worden langzaam naar het Midden-Oosten
getrokken
China watches US military buildup in Australia
Geüpload door RTAmerica op 4 apr 2012
200 Amerikaanse mariniers zijn onlangs in Australië aangekomen, nadat president Obama in november
vorig jaar had aangekondigd dat de VS mariniers op het vasteland zou positioneren. De 200 mariniers zijn
de eerste van de 2.500 die naar Australië gaan, en het akkoord tussen president Obama en premier Julia
Gillard is de eerste lange termijn uitbreiding van het Amerikaanse leger in het gebied sinds de oorlog in
V
m. W
m
k k o d kom v d o
…
Zie ook: Big US-Arab Gulf air force exercise draws Iranian warning
Philippines warship in stand-off with China
Apocalyptic Events Russian Troops, USA Ships, Korea Rockets
Prophecy Alert: "Highway From Egypt, Syria, and Israel"
And the demonic spirits gathered all the rulers and their armies to a place with the Hebrew name [Armageddon].
And they assembled them at the place that in Hebrew is called Armageddon.
Revelation 16-16
Revelation 9:11,
They had as king over them the angel of the Abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon.

Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Italië geeft Spanje de schuld van erger wordende schuldencrisis
De Italiaanse premier Mario Monti (L) vindt dat zijn Spaanse collega
Mariano Rajoy (R) te weinig doet om de financiële crisis in Spanje te
bezweren.
De crisis in de eurozone verergert en zorgt voor een steeds duidelijker
wordende tweespalt tussen de lidstaten. De Italiaanse premier Mario
Monti heeft Spanje ervan beschuldigd zijn land mee te sleuren naar
de ondergang. Zijn Spaanse opponent premier Rajoy waarschuwde
vervolgens dat critici van Spanje moeten oppassen met wat ze
zeggen. De nieuwste schermutseling is het zoveelste bewijs dat de Europese éénheidsmunt precies het
tegenovergestelde bewerkstelligt als de eensgezindheid die de politici er mee voor ogen hadden.
Door een massale geldstroom van de ECB naar de banken mochten Italië en Spanje zich korte tijd over een
dalende rente over hun staatsobligaties verheugen. Dit 'Draghi effect' is echter al na twee maanden
verdwenen. Beleggers en investeerders twijfelen nog steeds aan de bereidwilligheid van beide landen -maar
met name Spanje- om daadwerkelijk het mes te zetten in hun veel te hogen uitgaven, reden waarom de
rente voor beide landen weer aan het stijgen is (2).
Het gevaar dat Spanje het volgende land is dat een extreem kostbaar hulppakket nodig heeft wordt daarom
steeds groter. Hierdoor begint de financiële wereld ook opnieuw te twijfelen aan Italië, dat er nauwelijks beter
voorstaat. Premier Monti heeft Spanje nu rechtstreeks de schuld gegeven van de stijgende rente die Italië
moet betalen. De Spaanse premier Rajoy zei vervolgens dat critici moeten oppassen met wat ze over zijn
land zeggen. Spanje zou zijn uiterste best doen de crisis te bezweren, en wat goed is voor Spanje, zou ook
goed voor de EU zijn.
Monti probeerde na het uitbreken van de rel de plooien weer glad te strijken door te ontkennen dat hij Spanje
beschuldigd had van het verergeren van de problemen van Italië. De krant die Monti citeerde, Corriere della
Sera, staat echter bekend als een betrouwbare en serieuze bron. (1)
Ook Franse kritiek op Spanje
Ook in Frankrijk wordt de crisis in Spanje voor electorale doeleinden gebruikt. De Franse president Sarkozy
houdt de bevolking voor dat als hij niet hard had ingegrepen in het pensioenstelsel, Frankrijk er nu net zo
slecht zou voorstaan als Griekenland en Spanje.
Op 22 april vinden in Frankrijk de presidentsverkiezingen plaats. Sarkozy heeft de achterstand in de
peilingen op de socialistische tegenkandidaat Francois Hollande terug weten te brengen van 16% naar 6%.
De Fransen denken dat Sarkozy beter de internationale financiële crisis kan afhandelen dan Hollande, die
op zijn beurt hoger wordt ingeschat bij het creëren van nieuwe banen. (3)
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Bloomberg

California getroffen door aardbeving 7.1
12 April 2012
De Wereldwijde aardbevingen houden aan en ook California is getroffen
door een aardbeving met een kracht van 7.1
11 april 2012: Vijf of zes grote aardbevingen - 8.9M, 8.7M, 8.2M, 7.0M
en twee 6.0M !
Mexcio en het westen van de VS zijn opgeschrikt door aardbevingen
De beving in Mexico had een kracht van 7.0 op de schaal van Richter,
meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Het epicentrum lag ongeveer 51 kilometer van La Mira in
de staat Michoacan. Voor de kust van de Amerikaanse staat Oregon is een aardbeving van 5.9 gemeten.
Die werd een minuut later gevolgd door een kleinere aardbeving voor de kust van Californië, volgens de
USGS. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het Pacific Tsunami Warning Center heeft
laten weten dat het onwaarschijnlijk is dat de bevingen een tsunami zullen veroorzaken.
De internationale luchthaven van de hoofdstad Mexico Stad ondervindt geen hinder van de aardbeving. Dat
heeft de burgemeester bekendgemaakt. Ook met de communicatienetwerken zijn geen problemen.
Zeer extreem weer en meer:
4/11/2012 -- 4.5M earthquake off EAST COAST USA -- 4.8 in southwest Utah = Craton pressure
4 feet of Hail & extreme weather paralyzed parts of Texas today! (April 11, 2012)
4/11/2012 -- ALERT -- SECOND Large 8.2M earthquake strikes Indonesia
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
Bron: Nu.nl

Nieuwsbrief 151 – 30 april 2012 – pag. 29

Het Amerikaanse leger bereidt zich officieel voor op een false flag Alien invasie
EASTER EGG SURPRISE: The U.S. military is officially preparing a
false-flag alien invasion.
Geüpload door undercoveralien op 8 apr 2012
Het is officieel: Een afgevaardigde van het US Air Commando met een
speciale machtiging van het Witte Huis, sprak eerder deze zondag
tijdens een interview, blijkbaar alleen uitgezonden door de
Australische MSM, over de officiële plannen van het Amerikaanse
leger om een vijandige buitenaardse invasie te bestrijden.
Neem in gedachten dat TPTB (The Powers To Be) een mega
radiotelescoop aan het bouwen zijn in Australië en Nieuw-Zeeland,
voor het detecteren van een buitenaardse invasie en ook het
Amerikaanse leger is duizenden mariniers in Australië aan het implementeren, wat een sterke aanwijzing is
dat een grote valse vlag gebeurtenis zal plaatsvinden in het land van downunder (Australië of Nieuw
Zeeland). Originele video: Video.au.msn.com/watch/video/alien-invasion/xxf5gut?cpkey=9646a5d6-734...
Een wel heel realistisch interview over een inval over buitenaardsen
Het lijkt regelrechte opzet. Zo denkt deze vrouw dat buitenaardsen wel heel erg superieur aan mensen
moeten zijn. Oftewel, mensen zijn eigenlijk maar minderwaardige wezens!? Moeten mensen de
buitenaardsen soms als goden gaan zien en ontvangen?
Bron: Eindtijd-update.blogspot.com

Zijn we gek aan het worden ?
12 april 2012
In de kranten werd recentelijk duidelijk gemaakt dat we ons moeten voorbereiden op een enorme toename
van dementiegevallen, vooral bij jonge mensen en ook kinderen. Medicamenten kunnen het niet genezen,
soms de verergering wat vertragen. Men zoekt koortsachtig naar vaccins. De laatste jaren wordt het lijstje
van neurologische aandoeningen dat ofwel spectaculair toeneemt of nieuw opduikt voortdurend uitgebreid:
Parkinson
Alzheimer
Dementie
Fibromyalgie
Chronisch Vermoeidheidssyndroom
Autisme
Multiple sclerose
Epilepsie
Gedrag- en leerstoornissen bij jongeren
Neurodegeneratieve kinderziekten : 6 nieuwe per jaar !
(bv. Vanishing White Matter)
Depressiviteit
Zelfmoordneigingen
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Prima maar deze vraag wordt niet of nauwelijks gesteld :
Wat is er gaande ?
Wat is de oorzaak ?
Waarom zijn we nu ook mentaal zo snel zo ziek geworden ?
Het kan niet langer enkel op rekening van de veroudering zelf geschoven worden want het treft meer en
meer de jongere leeftijdscategorieën. Men zoekt de verklaring in de genen of nu in de obesitas, maar wat
men bij ons weten voorlopig nog niet ernstig neemt hoewel het de grote boosdoener zou kunnen zijn is
ALUMINIUM
Deze stof is de laatste jaren almaar meer in ons milieu terechtgekomen :
het wordt in onze lucht gesproeid (chemtrails)
het wordt in onze lichamen gespoten (vaccinaties)
het zit in onze voeding- en verzorgingsproducten (ook de verpakking)
Dat aluminium een negatieve impact heeft op heel ons neurologisch systeem staat op zich wel vast en toch
od
v
d og zo
g g l gd ….
Onze oproep is dan ook de ogen te openen en aandacht te geven aan wat zo overduidelijk zichtbaar is (we
worden structureel vergiftigd !) en dan het probleem aan de wortel aanpakken .
Hoogachtend, Peter Vereecke, Hooiwege 20, 9940 Evergem (BELFORT – GROUP)
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In 3 van 4 ADHD-gevallen: verkeerde diagnose!
Als ook uw kind is gediagnosticeerd met ADHD (het zogenaamde
Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dan is er een grote kans dat
uw kind helemaal geen ADHD heeft, laat staan dat het zware
psychische medicijnen zou toegediend moeten krijgen. Want rond
75% van alle ADHD-diagnoses zijn zeer waarschijnlijk fout, en die
kans is nog groter als uw kind een jongen is, waarop deze diagnose
van toepassing is verklaard! Niet alleen autisme-gevallen stijgen
explosief, maar ook ADHD-gevallen zijn de afgelopen 10 jaar met
400% gestegen! En natuurlijk zijn de voorgeschreven farmaceutische
m dd l
g d z ‘ADHD-z k g v ll ’ m
z lfd m g g g o d. M
l k:d d g o
alarmerend NIET wetenschappelijk, willekeurig en zelfs vooringenomen!
Nieuw onderzoek
Het blijkt namelijk dat psychotherapeuten met een bijna routinematige werkwijze ADHD verkeerd
diagnosticeren! En dat kan dus weleens op een schaal van 3 in de 4 gevallen gebeuren, zo blijkt uit een
nieuwe studie. Duitse onderzoekers verrichtten een studie onder 473 therapeuten. Daarbij werd
geconstateerd dat vooral ook jongens een verkeerde ADHD-diagnose opgespeld kregen, waardoor het
percentage van 75% verkeerde diagnoses bij jongens waarschijnlijk nog hoger ligt. Het blijkt namelijk dat
therapeuten geneigd zijn jongens eerder een ADHD-diagnose toe te bedelen dan meisjes met dezelfde
symptomen!
Zware medicatie
Onnodig te zeggen dat, ná het opspelden van de ADHD-diagnose, deze kinderen zware farmaceutische
middelen voorgeschreven kregen. Het is dan ook duidelijk dat deze Duitse onderzoekers alle therapeuten
oproepen om UITERST
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ADHD-gevallen. En om in de gevallen, waar zij ADHD vermoeden, gedegen wetenschappelijke tests te
doen, vóórdat ze de ADHD-diagnose stellen.
We raden je aan, mocht je met kinderen in aanraking komen die ADHD-verschijnselen hebben, zoals dat
tegenwoordig zo schijnt te moeten heten, om DIT artikel aanvullend l z … ov d
m l
gedragsverandering die je teweeg kunt brengen door het voedselpatroon van een kind aan te passen!
Bron: Wanttoknow.nl

Eerste nieuwe concentratiekampen in Europa op Griekse bodem
Griekenland wil de onophoudelijke toestroom van grote groepen
vluchtelingen in goede banen leiden met de bouw van dertig nieuwe
‘o v gk m
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weten. Griekenland renoveert dertig oude kazernes om 30.000
illegalen te huisvesten.
De kampen zullen streng worden bewaakt en met hekken worden
afgegrendeld.
De Europese Unie heeft Griekenland al 250 miljoen euro steun
toegezegd.
In Griekenland leven circa 1 miljoen migranten op een bevolking van 11,5 miljoen. Veel vluchtelingen reizen
door naar andere Europese landen. De EU wil daarom dat Griekenland meer doet om de toestroom in te
dammen.
De meeste illegalen komen via Turkije.
Griekenland is van plan een hekwerk langs de grens met het buurland te plaatsen om de
vluchtelingenstroom te beperken.
Greece Concentration Camps to be Set Up
http://www.youtube.com/watch?v=0KNElOZqkTI&feature=uploademail
Gepubliceerd op 12 apr 2012 door traitorsbeware
Concentratiekampen, ook voor immigranten die uit Noord-Afrika komen.
Remember: de Amerikaanse FEMA kampen werden onlangs al geheel operatief gemaakt:
Alert-de-fema-kampen-worden-op-dit-geactiveerd…
Bron en meer lezen: Endthelie.com en Telegraaf.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Prikbord nr 290 (leo j.j. dorrestijn)
Belastingparadijs
Indien er nog meer belastingmedewerkers worden wegbezuinigd, wordt Nederland een belastingparadijs.
M
m voo omm g f g
d l
d doo d
z
o z
g ld ‘v d
’ l o
over een dubieuze moraal te beschikken. Bestuurders, bankiers, verzekeraars, medici, tandartsen,
apothekers, advocaten, accountants, EU-politici, subsidiefraudeurs etc. Het lijstje is zo lang, dat de vraag
rijst: wie hebben geadviseerd om op ambtenaren te bezuinigen, die hun eigen salaris terugverdienen, en
zelfs méér dan dat? Wie hebben ervoor gezorgd dat bij de politierecherche de financiële kennis volstrekt
ontoereikend is voor alle dossiers? En wie beweerde dat de Grieken iets van ons konden leren?
Binnenlandse aangelegenheden
Landen als Turkije en Marokko zouden keihard protesteren, indien wij ons zouden bemoeien met hun
g v gd d
o l
v ‘
’
l d
m T k of M okk
o d
g l.
Waarom staan we dan wel toe dat een Turkse politicus ons de les leest over onze wetgeving inzake dubbele
paspoorten?
Blunder-1
De vorige regering heeft een paar miljard teveel betaald voor een bank. Zonder voorbehoud, zonder goede
adviezen, zonder inzicht in de boeken en zonder excuse . I
g d l d
l g k
‘d d ’ z
inmiddels beloond en ijlings vertrokken. Het neerbuigende stemmetje van Nout Wellink (de DNB-president
d z
g
o
l ) z l voo lo g g
‘l ’ m
g v . E Wo
Bo k d
ges
d
g
l d ‘m v 5 m l d’ d z
doo
l mm B lg l
kk . Bl v
over de directies van Fortis en ABN-Amro; misschien een strafrechtelijk onderzoek, of hebben we ook daar
onvoldoende kennis voor in huis?
Enorme blunder
Ook Duitsland heeft een enorme blunder begaan door immigranten een paspoort toe te kennen vóórdat hun
identiteit vaststaat. Daardoor beschikt de Duitse politie over duizenden weggegooide buitenlandse
paspoorten en de meest criminele Koerdenfamilies uit Turkije en Libanon. Honderden bendeleden die
onderling de zwijgplicht hanteren en niet kunnen worden uitgezet. De simpele oplossing: het Duitse paspoort
afnemen – iedereen zonder paspoort is illegaal en illegale aanwezigheid leidt tot detentie – zou wel eens het
laatste redmiddel kunnen zijn; ook voor de rest van de EU.
Lijstje
D PvdA
f g
d
v
d
k
m
l
d ‘l
’. E v
loz
waar zelfs Brinkman niet voor onderdoet. Opvallend is de onbewezen stelling dat Nederland zich van
‘B
l’
mo
kk
l
g
om (
) z
g . G ld d ook voo d mm g
d
g
Nederlandse EU-bijdrage, ontwikkelingshulpdwang, Polen- en Roemenenmeldpunten, reddingsplannen voor
Grieken en Spanjaarden, en voor de Hedwigepolder? Overigens is de bewering dat dit land straks te weinig
doet voor de ontwikkelingshulpmaffia, te absurd voor woorden. Vergeten worden de miljarden die hier
od
d
‘
’
lzo k
m
l
l d
d en en aan
(salaris)overboekingen naar ontwikkelingslanden en Palestijnse terroristen, alsmede de honderden
miljoenen aan bijdragen die via Brussel en particuliere stichtingen worden gespendeerd.

Servier wil Nederlandse dijken opblazen
Maatschappij | actueel nieuws | 13 April 2012
De Serviër Miroljub Petrovic zegt in een video dat de Nederlandse
d k o l z
od .H z g d
g o “S v sche
ll
l ”
l
f voo d
v d gv d
“v d l d l v d
o
S
l Ml d
K dz ” d
worden verdacht van oorlogsmisdaden in voormalig
Joegoslavië.......
Op internet is een video verschenen waarin Nederland wordt bedreigd met een aanslag op de dijken. In de
vd o
m
z
g
md “d . M ol
P ov ” d z g d
d l d d “S v
ld
l
Ml d K dz
S
l mo
v d ”. Al d
g
d z ll d d k “o g l z
od ”
het gebouw van het Joegoslaviël m “d g o d g l kg m k ” . D I l
g - en
Veiligheidsdienst AIVD doet onderzoek naar de beelden en bedreigingen.
Te zien is dat Petrovic op een plek in de duinen staat aan de kust van de Noordzee, volgens hem zo’
g k lom
v Am
d m. H z g d
g o “S v
ll
l ”
l
f voo d
v d g v d “v d l d l v d
o
S
l Ml d
K dz ” d
od v d
v
oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië.lees verder bij http://www.metronieuws.nl/nieuws/servier-dreigtmet-aanslag-op-nederlandse-dijken/SrZldm!oxRNXCSeEa8jA/#.T4fM7XRGEGo.nujij
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UFO waarnemingen onthullen meer vreemde metalen kisten op stranden langs de kust
Door Redactie op 13 april 2012 – 21:00
(Huliq) Bray’s Point, Oregon – Ze kunnen niet verplaatst worden, deze zoemende
metalen kisten, die vanaf 8 februari regelmatig verschijnen op de stranden aan de
westkust, zelfs niet door een vierwiel aangedreven vrachtwagen, met zware kettingen
eromheen gebonden. In de late namiddag van 8 februari 2012 vertelde Bill
Hanshumaker, openbare autoriteit op het gebied van zeeleven en (PhD) doctor in de
mariene wetenschappen aan de Hatfield Marine Science Center in het nabijgelegen
o
H lq
v : “Ik
z .” D . H
m k z
ook d
‘ f mo o g’ dv
d ov d z v md m l k
d zo
plotseling, vanaf 6 februari op de plaatselijke stranden verschenen en nu lijken te
v m gv ld g
l d ‘T
l ’ S T k.
De foto bij dit artikel, van weer een dergelijke vreemde metalen kist, werd genomen op de middag van 8
f
vl k B y’ Po . H
v
z d
v
g o v mog l k waalf of
meer. Ze zijn gezien op stranden langs de hele westkust. Overigens heeft de Britse overheid ook dergelijke
grote metalen kisten gefotografeerd op de stranden in Sri Lanka aan het eind van de jaren negentig en vroeg
in 2004 en 2005. De ontdekking van de kisten is vastgelegd in geüpdate en voorheen geclassificeerde
o
v d B
ov
dv
m g v o g ïd
f
d vl g d o
(Ufo’ ) doo
zowel het leger als het grote publiek, die teruggaan tot de jaren vijftig van de vorige eeuw.
UFO historie vol met ‘mysterieuze kisten’
Dus, in deze UFO-archieven van de Britse overheid, die via internet beschikbaar zijn gesteld, wordt
gesproken over kisten, aangetroffen door de lokale bevolking op de stranden van Sri Lanka, gelegen in de
blauwe wateren van de Indische Oceaan en de Golf van Bengalen, die in omvang, kleur en vorm
v g l k
z . Volg
v m ld g
d
l kv g g v B
UFO do m
‘v
deze vreemde metalen kisten zomaar ineens, maar wel na t lloz g
o
d UFO
m g ’.
Op hun beurt worden de metalen kisten langs de stranden van Oregon, Washington en Noord-Californië nu
gefotografeerd, gedocumenteerd en onderzocht door lokale experts.
Maar, als gevolg van de recente stormen op de S ll O
o d d ‘k
’ m of m
g
g d; f
o v
omm
lok l k
l g d k
z g E ol
o
v B y’
Point en lid van de UFO observatiegroep in Oregon, die zowel hier als in het nabijgelegen Stonefield Beach
bijeenkomt om de hemel af te zoeken naar vliegende objecten op dezelfde manier als vogelaars hun
verrekijkers gebruiken om naar vogels te speuren.
De wetenschap reageert zeer traag op UFO gerelateerde objecten
Errol merkt op dat er altijd
oo v ‘
g d omm
’
d
l d o d z lfd m
l k
v lo
; of
UFO
m g z of zo
l d z ‘zo m d m l doz ’. M
volg
E ol
go d z k “ l d oo d g
o dt voor de onderzoeksagenda van de
O go S
U v
y.” D . H
m k
k voo
OSU o d zo k
d f
g l g
Hatfield Marine Science Center in Newport, Oregon. Als er eens sprake is van dode zeedieren, zoals een
aangespoelde walvis, of een massale zeevogelsterfte, worden de hulp van de experts van Hatfield altijd
ingeroepen voor een onderzoek.
Als hem gevraag wordt of hij ooit gehoord heeft van iets dergelijks als deze grote metalen kisten, zonder
opening en zonder naden, geeft Dr. Hanshumaker geen commentaar en zal hierover ook niet speculeren.
W l
f d z m
fo o’ v d k
g d
ll d
fo m
ov omv g
kleur, etc..
Dr. Hanshumaker zal niet speculeren over de verschillende geruchten met betrekking tot de kisten. Hij heeft
wel gezegd dat er een waarschuwing is uitgegaan en dat de kisten worden onderzocht. Uiteraard zal Huliq
dit opzienbarende nieuws in de gaten blijven houden, dat al vele lokale bewoners en bezoekers van
verbazing op het hoofd deed krabben.
Bray’s Point geobserveerd door het Hatfield
Ongeveer een uur rijden vanaf Corvalis ligt in Newport het Hatfield Marine Science Center. Dit is de
kustcampus van OSU, waar onderzoek wordt gedaan naar mariene biologische en geochemische aspecten
v
g
d
d z omg v g vl k voo d k . Volg
f
‘ vo d
o d zo k og mm ’
HMSC
g v m
k
o y m
m d
d ko
samenwerking tussen verschillende disciplines en de affiliatie met instellingen van de meer dan 300
m d
k
l
’.
Op hun beurt zijn de mariene wetenschapsdeskundigen vandaag de dag zowel door de staat als door de
federale overheid belast met het nog scherper toezicht houden op de stranden aan de kust van Oregon,
nadat de Japanse aardbeving van vorig jaar maart een tsunami veroorzaakte, waarvan de golven de Stille
Oceaan over raceten die tegen de West Coast aansloegen en veel vernielingen veroorzaakten. Ook
veroorzaakte deze een enorme hoeveelheid wrakgoed en puin die dagelijks wel lijkt te groeien, omdat jutters
‘ ll l d g v d ’ l g d k .
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Terwijl deze vreemde metalen kisten zijn onderzocht op teksten en symbolen die eventueel te maken
zouden kunnen hebben met de aardbeving in Japan van vorig jaar, zeggen Errol en andere inwoners van
B y’ Po : “All
d
d l
d
lv l
d l
g
UFO
waarnemingen die lijken toe te nemen. De kisten werden een dag na verschillende waarnemingen en
ld
l
ov B y’ Po g vo d . D k
g
k l
k
g k .”
Toezicht op de kust komt onder OSU te vallen
In het fiscale jaar 2011 haalde Oregon State volgens de eigen online factsheet, dat de activiteiten omschrijft,
261 7 m l o doll
x
o d zo k g ld . H m ld : “H
v d l
l d
zee, ruimte en zon gesubsidieerde instituten in de Verenigde Staten en staat wat onderzoek betreft zeer wel
aangeschreven bij de Carnegie Foundation. T v
9
d m
og mm ’ v d OSU d
afgelopen drie jaar in de nationale top-10 gestaan. Talent omvat 29 ontvangers van de NSF Early Career
A
d
d 2000
M A
Fo d o F llo
d d f d l
og mm ’
leiden bij NSF, NASA en NOAA. Meer dan 35 talenten uit heden en verleden zijn gekozen als Fellows van
d AAAS
v f l l d v
AS.”
Op zijn beurt is het Hatfield Marine Science Center de thuisbasis voor het Coastal Oregon Marine
Experiment Station (COMES), het Cooperative Institute for Marine Resources Studies (CIMRS), en het
Marine Mammal Institute, samen met verschillende andere delen van OSU-, staats- en federale
agentschappen:
 Oregon Department of Fish and Wildlife
 OregonCoastCommunity College
 OSU College of Agricultural Sciences
 OSUCollegeof Engineering
 OSUCollegeof Forestry
 OSUCollegeof Oceanic and Atmospheric Sciences
 OSUCollegeof Science
 OSUCollegeof Veterinary Medicine
 OSU Extension Service andOregonSeaGrant
 NOAA Fisheries
 NOAAOceanEnvironment Research Division
 USDA Agricultural Research Service
 US Environmental Protection Agency
 US Fish & Wildlife Service
Wat is en wat nooit mag met UFO’s
Volgens de nu openbaar gemaakte, maar eerder zeer geheime UFO rapporten – die sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog achter slot en grendel lagen bij de Britse overheid – is er een goede reden om het
grote publiek in het ongewisse te laten over zaken als UFO waarnemingen, vreemde verschijningen, eerste
contacten met buitenaardsen en meer gedetailleerde rapporten die wijzen naar senior medewerkers van het
B
m
v D f
o
m mo’
z
d m
d
ll : “Al
g
z d
S d
d
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m d UFO’
z
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E
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kisten van
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E z
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l
fo o’
k
g
beschrijvingen van waarnemingen van vliegende schotels bevatten, maar ook brieven die het ministerie van
Defensie stuurde naar ooggetuigen als reactie op hun verklaringen over de metalen kisten.
Natuurlijk hebben zowel de lokale politie nu, hier langs de kust, maar ook ten tijde van de ontdekking van de
kisten in Sri Lanka, verklaard dat ze waarschijnlijk afkomstig waren van een containerschip. Maar deze
theorie snijdt geen hout, omdat zowel het betreffende stuk kust in Oregon als de kust van Sri Lanka niet
toegankelijk is voor containerschepen.
De kisten op het strand worden ‘projectielen’ genoemd
In één geval – onderdeel van de nu vrijgegeven UFO documenten van de Britse overheid – beweert een
m d
d k d
‘o vo d’
d doo
d
ok o
1998
d
o g ïd
f
d
voertuig over zijn huis aan de kust zag zweven. Hij ontdekte dat hij gedurende dit proces een uur gewonnen
d. D m g g v d m
v v
z
v ‘ o
l ’l g d
l k
“d
d
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d volg d d g
v d
”.
De metalen kisten verschenen plotseling, vanaf 6 februari, langs de stranden van de Westkust, te beginnen
bij Stonefield Beach, nadat UFO waarnemers een weekend vol met UFO waarnemingen rapporteerden.
“D z m
l
g k
d o g v 51
m
oog z n en een exacte vierkant vormen van 152
152
m
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d
d g v zo k ” zo l
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– een populaire
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meer van dez v k
m l k
d g
z
o
g
o dom fg d
z ”l g
“UFO o
E ol
d vl k
B y’ Po
O go
oo .
O
z d z k
‘
v l
’
z z
ol d
m
l
g
l kt er op dat er
oo g mm
d k
d omg v g om
kom ” z g E ol. H
l doo d lok l
volk g g o
om ‘ z
d
d ’ omd m d k d
‘
m UFO’
m k
f’g
Do
v d l
l k
o
d z d z zo d g vo d ‘m
d g mm ’
een van deze kisten had horen komen.
Vreemde kisten op het strand veroorzaken opschudding
H
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l m fg g o
‘ oog
l
g
g dg
k l zo d g vo d onze
d
ok’ z g g
o
d Do
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gekke dingen gebeuren op Stonefield, maar als je naar beneden loopt en je ziet die metalen kist een soort
van gloeien in de branding, dan is je aa d
o
l
l
l g okk .”
D
o vo g Do
d
g
d o d S o f ld B
‘
l
gg
d’
‘
d d
m
d golv v d S ll O
d
l v
o ’.
Hersenen spelen spelletjes, zelfs wanneer metalen dozen verschijnen
O d k d d z ‘m l k
’d l g d k
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zijn, denkt een plaatselijke psychologieprofessor – d g o
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Op zijn beurt zei deze emeritus hoogleraar in een interview op 6 februari met Huliq op Stonefield Beach dat
d m
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Wat is echt aan UFO’s?
Toch stelde de professor – die toen hij doceerde aan de universiteit en zijn eigen privépraktijk had en
gespecialiseerd was in onderdrukte herinneringen – d Do
d
z
oo ‘ o
f
k d
v d
l z m
lk
ov d
UFO’ z v
.”
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adviseur van het UFO project van het Nationaal Archief.
Kisten verschijnen na aura’s
To
l
m
d k
d g o f d voo m
d
l
ld UFO ‘ o ’ E ol d “
d
zou zijn geweest bij de recente waarnemingen, was een soort helder gouden en roodachtig aura met dat
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absolute stilte. Er was echter n d
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en anderen bij Stonefield Beach.
Toch is het ook interessant erop te wijzen dat de UFO documenten van de Britse overheid aangeven dat de
‘m l S L k k
’- in een rapport uit januari 2003 en verzonden aan het Ministerie van Defensie, met
o d
d ‘g
m ’ fo o’ – zelfs nog mysterieuze gebeurtenissen op dat strand in Sri Lanka
o
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In een antwoord stelde het Ministerie voor dat de politieagent contact zou moeten opnemen met de Sri
Lankaanse overheid.
De oceanen op deze wereld bevatten geheimen
Terwijl er op dit moment heel veel aandacht is voor de hemel – met regelmatige meldingen van
g om ‘vl g d
o l ’l g d
l k
o
Al k
o – wordt er ook aangenomen dat
‘
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v d
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o d z l
.
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Kortgeleden bijvoorbeeld, heeft een oceaanexploratie team onder leiding van de Zweedse onderzoeker
Peter Lindberg iets gevonden waarvan, volgens een recent mediarapport van de Europese Unie, velen
suggereren dat het een gecrashte vliegende schotel kan zijn.
Lindberg en zijn onderwater team van wetenschappers wordt de eer gegeven voor het vinden en bergen van
gezonken schepen en/of hun lading, met behulp van technisch hoogstaande sonarapparatuur. Zij
‘v
oo ’ v d
L d g om
f l ‘
my
o do
t, dat (maar misschien
ook
)
d k z ’.
Over de foto:
Afbeelding van alweer een vreemde metalen kist, die zondagavond in de branding verscheen nadat de
lokale bevolking weer een UFO waarnam hier bij Stonefield Beach. Vele andere ‘metalen kisten’ met
dezelfde maten en kleur zijn (vanaf 8 februari 2012) langs de hele kust van Oregon opgedoken, maar ook
langs de rest van de hele westkust. Deze kist werd gefotografeerd in de late namiddag van 8 februari 2012
bij Bray’s Point, Oregon.
Foto: Dave Masko
Commentaar en aan het verhaal toevoegen zonder te registreren, maar houd de reacties zinvol alsjeblieft.
Links worden niet geaccepteerd.
Door: Dave Masko - Vertaling: Frank Bleeker
Afbeelding: Afkomstig van de website Huliq.com, geplaatst bij artikel
Bron: http://www.huliq.com/10282/ufo-sightings-reveal-more-strange-metal-boxes-along-coastalbeaches
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/ufo-waarnemingen-onthullen-meer-vreemde-metalen-kisten-op-stranden-langs-de-kust/#comments

Zgn. complotsite door overheid VS neergehaald
Het betreft http://www.disclose.tv

Archief web: http://web.archive.org/web/20110630021524/http://www.disclose.tv/
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Griekenland gaat immigranten in kampen opsluiten
Journalist en oud Europarlementariër spreekt van eerste nieuwe Europese concentratiekampen
Sinds de 'Arabische lente' van vorig jaar is de toch al niet geringe
stroom immigranten naar de Zuid Europese landen sterk toegenomen.
In Griekenland, waar binnenkort nieuwe verkiezingen worden gehouden,
proberen de grote gevestigde partijen -zowel centrumrechts (Nea
Democratia) als de socialisten (Pasok)- de gunst van de steeds bozer
wordende Griekse kiezers te winnen. In dat kader heeft minister voor
Burger Bescherming Michalis Chrisohoidis (Pasok) aangekondigd dat
immigranten voortaan verplicht in nieuwe 'gesloten gastkampen' zullen
worden opgevangen. Critici maakten al snel de vergelijking met de concentratiekampen in de Tweede
Wereldoorlog.
Mogelijk twee verkiezingsrondes nodig
Op 6 mei moeten de Grieken een nieuw parlement kiezen. Volgens Lucas Papademos, de technocratische
premier die aan het hoofd van de huidige tijdelijke regering staat, is het hem gelukt de noodzakelijke
hervormingen door te voeren en Griekenland te redden van het bankroet. Niettemin zijn er meer
hervormingen nodig en daar wil Papademos de instemming van de Griekse kiezer voor zien te krijgen.
Dat lijkt echter een hele toer te gaan worden. De Grieken zijn fel tegen de door de EU en het IMF opgelegde
bezuinigingen. In de peilingen behalen de twee grootste regeringspartijen -Pasok en Nea Demokratia- dan
ook geen meerderheid en zakken terug naar resp. 14,5% en 19%. Dat betekent dat er een tweede
verkiezingsronde nodig zal zijn, wat de broodnodige hervormingen alleen maar verder zal vertragen.
De drie (radicaal) linkse partijen -Democratisch Links, de communistische KKE en de extreemlinkse
SYRIZA- zouden samen 36% halen, wat precies genoeg is om een regering te kunnen vormen. Volgens
waarnemers is een linkse samenwerking in het parlement echter uitgesloten. (3)
Enorme stroom vluchtelingen
Alle partijen -maar met name de socialisten en centrumrechts- geven in toenemende mate af op
buitenlanders. Vooral Duitsland is de gebeten hond, maar er wordt ook steeds negatiever tegen immigranten
uit Afrika en Azië aangekeken - zo'n 130.000 per jaar, een enorm aantal voor een relatief klein land met nog
geen 11 miljoen inwoners. De meeste vluchtelingen komen overigens uit het door de NAVO 'bevrijde' Libië,
eens het meest welvarende land in heel Noord Afrika, maar nu dankzij de steun van het Westen voor de
islamistische rebellen vervallen tot een grote armoedige puinhoop.
Socialisten maakten Griekse maffia machtig
Volgens Thanassis Kouklakis, woordvoerder van de politie, wordt zo'n 70% van alle geweldsmisdrijven in
Griekenland gepleegd door immigranten / buitenlanders. Desondanks is het de Griekse maffia - groot en
machtig geworden dankzij de jarenlange heerschappij, medewerking en bescherming van de voormalige
socialistische premier Papandreou- die van Athene een belangrijk Europees centrum voor illegale wapen- en
menshandel heeft gemaakt. De machtige misdaadsyndicaten, die het centrum van Athene hebben
getransformeerd tot een virtuele no-go zone voor de omgekochte, corruptie politie, bestaan dan ook met
name uit Grieken, aangevuld door Albanezen, Syriërs en Egyptenaren.
'Gesloten gastkampen' en Nazi-terminologie
Om het immigrantenprobleem op te lossen worden in heel Griekenland zo'n 10 tot 12 gesloten kampen
opgezet. Het eerste 'ontvangst centrum' zal binnen enkele weken worden geopend op een voormalige
legerbasis bij Athene. 'Wij hebben toegezegd deze gesloten gastkampen te beginnen en zullen ons daar aan
houden,' aldus minister Chrisohoidis. 'Het eerst centrum in groot Athene zal nog voor de verkiezingen
worden geopend, en zal de Griekse burgers tonen dat deze faciliteiten veilig zijn voor het publiek en onder
de hoogste gezondheids- en hygiëne standaarden opereren.'
De eufemistische termen die worden gebruikt om deze kampen te omschrijven doen op huiveringwekkende
wijze denken aan die van de Nationaal Socialisten in Hitler-Duitsland, die de eerste 'gesloten gastkampen'
voor de Joden en andere ongewenste individuen eveneens opzetten onder het mom van 'gezondheid en
hygiëne'. Niettemin zijn de Griekse kampen binnen korte tijd één van de belangrijkste onderwerpen in de
verkiezingscampagne geworden.
Tragisch immigrantenverhaal
Des te tragischer is het verhaal van de 18 jarige Humayun Anwar en de 33 jarige Wakar Ahmed, die tot 7000
euro moesten betalen aan mensensmokkelaars om Griekenland binnen te komen. Het paar ontvluchtte de
armoede in de Indiase staat Punjab, om vervolgens in Griekenland gedwongen te worden om 7 dagen per
week, 10 uur per dag voor slechts 25 euro per dag feitelijk slavenarbeid te moeten verrichten. Beiden
kwamen om het leven toen ze probeerden een ouder Grieks echtpaar te redden, wier auto op de rails van de
aanstormende intercity Athene-Thessaloniki terecht was gekomen.
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'EU en IMF oorzaak ellende Grieken'
Volgens Petros Konstantinou van de Griekse Campagne tegen Racisme zijn niet de immigranten, maar de
door de EU en het IMF opgedrongen bezuinigingsmaatregelen de belangrijkste oorzaak van de steeds
groter wordende armoede, werkloosheid en ellende in zijn land.
Het nieuws van de Griekse 'gastkampen' is overigens geen complottheorie, maar komt uit de koker van
Richard Cottrell, auteur, journalist en voormalig Europarlementariër voor de Conservatieven. Cottrells meest
recente boek heet 'Gladio: NAVO's Dolk in het Hart van Europa; De Pentagon-Nazi-Maffia As'. (1)
Xander - (1) End The Lie, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten ; (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Onderzoek naar kinderporno binnen Pentagon heropend
16/09/10 18u53
Het Amerikaanse departement van Defensie zal het onderzoek
heropenen naar werknemers die mogelijk betrokken zijn bij een
kinderpornoschandaal. 264 zaken zullen worden herbekeken. Dat
heeft een woordvoerder van het Pentagon bevestigd.
De operatie, die deel uitmaakt van Project Flicker, werd eerder
stopgezet, onder meer bij gebrek aan middelen. Project Flicker was een grootschalig onderzoek naar
kinderporno over het hele land dat enkele jaren geleden werd aangevat door het Immigration and Customs
Enforcement.
Hoog niveau
Yahoo News verdiepte zich in de affaire en bracht aan het licht dat slechts een vijfde van de zaken werden
opgevolgd nadat zou gebleken zijn dat ook werknemers van Defensie betrokken waren. Onder hen ook hoge
piefen die toegang hebben tot topsecretdocumenten van het Pentagon, of zelfs nóg hoger. Ze werkten voor
afdelingen binnen het departement zoals het National Security Agency en het National Reconnaissance
Office, twee van Amerika's belangrijkste geheime staatsdiensten.
Betalen voor porno
Militairen, werknemers en medewerkers van Defensie zouden zich betaalde toegang hebben verschaft tot
kinderpornomateriaal met hun kredietkaarten. Sommige personeelsleden worden ervan verdacht hun
computer van het werk te hebben gebruikt om de pornografische websites te bezoeken.
Gebrek aan middelen
Enkele verdachten bekenden al schuld op de aanklacht van kinderporno, maar andere onderzoeken werden
stopgezet of staan nog altijd open. Eén zaak tegen een medewerker van het Pentagon, die zou bekend
hebben kinderporno te hebben bekeken, werd gedropt wegens "een gebrek aan middelen". (jv)
Demorgen.be

Vaticaan in verband gebracht met verdwijning uit 1983
B
k doo : A d S o y −13/04/12 14 54 − B o : lg .
© photo news.
Italiaanse speurders denken dat een geestelijke uit Vaticaanstad
informatie geheimhoudt over de verdwijning van Emanuela Orlando.
De vijftienjarige dochter van een werknemer uit het Vaticaan is
spoorloos sinds 1983. Sinds vier jaar onderzoekt men of ze ontvoerd
werd door een beruchte bende van criminelen onder leiding van Enrico de Pedis, aldus de Britse krant The
Guardian op haar website. In de loop der jaren werden verschillende theorieën geformuleerd rond de
verdwijning. Zo zou er een verband zijn met de moordpoging op paus Johannes Paulus II en duistere
praktijken bij de Vaticaanse Bank. Vorig jaar vertelde een ex-bendelid dat het meisje ontvoerd werd omdat
de bende geld wilde terugeisen van het Vaticaan. De crimineel De Pedis werd in 1990 doodgeschoten en
begraven in de basiliek van Sant' Apollinare, waar normaal gezien enkel hoge geestelijken begraven
worden. Waarom de gangster daar begraven werd, is nog steeds niet duidelijk.
Tombe
Vorige maand vroeg een afgevaardigde van de eerste minister om de tombe waarin de gangster begraven
ligt, te openen. Men vermoedt namelijk dat Emanuela's lichaam begraven ligt naast dat van De Pedis.
Uiteindelijk werd de tombe niet geopend, omdat de speurders geloofden dat minstens één hooggeplaatste
rooms-katholieke geestelijke informatie heeft over de verdwijning. "Achter de heilige muren is nog iemand in
leven die de waarheid kent", aldus de speurders aan de Italiaanse pers. In de krant Corriere della Sera zegt
een kardinaal echter dat "het wel bekend zou zijn als iemand iets zou weten. We willen allemaal dat de zaak
opgelost geraakt."
Demorgen.be
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Nieuwe chip weet precies waar je bent binnen en buiten
Gemonitord door een alziend computernetwerk
Gevolgd worden door onbekenden is niet leuk. Veel mensen reageerden dan ook
geschokt op het feit dat je telefoon gemakkelijk als peilbaken kan worden misbruikt.
Dat gebeurt echter veel vaker dan veel mensen verwachten, en bovendien is je
telefoon niet het enige apparaa
m
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Zoals reeds opgemerkt, is elke moderne telefoon inmiddels uitgerust met een GPS-chip, zodat honderden
miljoenen mobiele telefoongebruikers wereldwijd in feite rondlopen met een continu werkend peilbaken in
hun zak. Helaas is lang niet iedereen zich van deze extra functionaliteit van zijn mobieltje bewust. Zo zullen
bijvoorbeeld ook maar weinig mensen beseffen dat er aan elke foto die ze met hun mobieltje maken een
zogenaamde 'metatag' wordt toegevoegd.
Metatag
Een metatag is een pakketje digitale informatie, waarin onder meer is vastgelegd hoe laat en op welke plek
de foto is genomen. Wie regelmatig foto's naar zijnsociale netwerkof andere site uploadt, creëert zo dus
stukje bij beetje een gedetailleerde landkaart van al zijn activiteiten. Inclusief de locatie van bijvoorbeeld je
huiskamer, school, sportclub of andere persoonlijke locaties. En in de nabije toekomst zullen steeds meer
gebruiksvoorwerpen dit soort informatie gaan doorgeven.
Slimme chips
Dat komt ook door de snelle opkomst van deradio frequency identfication (RFID) en Near Field
Communication (NFC)-chips. Dat zijn in feite kleine processors met een antenne, waarmee op de processor
vastgelegde informatie verstuurd kan worden. Je kent RFID-chips al van de barcodestickers waarmee
producten in winkels worden beveiligd tegen diefstal. Onder de sticker zit de chip, de zender is het poortje bij
de ingang van de winkel. Naarmate de chips goedkoper worden, zullen ze op meer producten worden
toegevoegd.
Grote supermarkt- en kledingketens eisen al van hun grote leveranciers dat ze de chips zelf op
hunproductenaanbrengen. Het is namelijk ideaal voor voorraadbeheer en diefstalpreventie. Soortgelijke
chips zitten ook al standaard in deov-chipkaarten het nieuweEuropese paspoort. En de Europese
Commissie verwacht dat er in 2015 een miljardtelefoonsmee zullen zijn uitgerust. Zo kunnen ze massaal
worden gebruikt als toegangspas voor bijvoorbeeld de sportschool of bibliotheek, en voor zogenaamde
loyalty programma's zoals de Albert Heijn Bonuskaart.
Kunstmatige voelsprieten
Zo registreren chips straks alles wat we doen, waar we het ook doen. Bovendien kunnen al deze slimme
chips straks ook via het internet met elkaar 'praten'. In feite komt dat neer op een alomtegenwoordige
kunstmatige intelligentie, die van al ons doen en laten op de hoogte is. Het internet zoals we dat kennen,
maar dan met ontelbare kunstmatige voelsprieten, die het mogelijk maken de 'echte' wereld tot in de kleinste
details digitaal te reproduceren.
‘Internet of Things’
Dit bijna alziende computernetwerk is door deskundigen al het 'Internet of Things' gedoopt. Wellicht krijg je
daar een sterk science fiction-gevoel bij, beseft ook de vooraanstaande technologiehoogleraar Michael
Nelson. 'Na de Tweede Wereldoorlog reageerden mensen ook ongelovig op voorspellingen dat er in veel
dingen plastic zou worden verwerkt', aldus Nelson, de voormalig directeur Internettechnologie van
computergigant IBM. 'Voor sensoren voorspel ik een soortgelijk scenario.'
Privacy
Met dit scenario in het achterhoofd wordt misschien duidelijker hoe belangrijk en urgent het is dat we nú
strikte afspraken maken over het gebruik van de informatie die zo wordt gegenereerd. Wanneer dat niet
gebeurt, wordt onzeprivacytot een absoluut minimum uitgehold. De gevolgen daarvan zijn simpelweg niet te
overzien. Ook niet voor mensen die 'niets te verbergen' hebben.De chip bereikt ongelofelijke precisie door
informatie te verwerken van verschillende sensoren.
Broadcom heeft een chip voor smart Phones uitgebracht die de locatie van de
telefoon met ultra precisie kan waarnemen, wellicht binnen enkele centimeters!
Zowel verticaal als horizontaal, binnen en buiten.
De ongekende nauwkeurigheid van de Broadcom 4752 chip is het gevolg van de
enorme breedte van sensoren, waaruit het informatie kan verwerken. De chip kan
signalen ontvangen van wereldwijde navigatiesatellieten, mobiele telefoontorens
en Wi-Fi-hotspots, maar ook input van gyroscopen, accelerometers,
stappentellers en hoogtemeters.
De verscheidenheid van locatiegegevens die beschikbaar zijn voor mobiele apparaten betekent dat in onze
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worden. In theorie kan de nieuwe chip zelfs bepalen op welke etage van een gebouw je je bevindt, dankzij
de mogelijkheid om informatie te integreren van de atmosferische druk sensor op vele modellen van de
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soort van e-commerce kan ontwikkelen. Dit gebaseerd op het feit, dat winkeliers dan zullen weten - wanneer
u hun voordeur binnenloopt - of ze u reclames kunnen aanbieden omdat ze weten wat u zoekt.
De integratie van nieuwe soorten locatiedata opent de mogelijkheid om binnen te navigeren, waar het
GPS signaal zwak is of niet bestaand.
Broadcom is nu al de grootste leverancier van GPS-chips voor smart Phone makers. De nieuwe
geïntegreerde schakeling is gebaseerd op sensoren, die niet aanwezig zijn in elke nieuwe smart Phone, het
zal dus niet in alle apparaten dezelfde prestaties leveren. De nieuwe chip heeft, net als sommige reeds
bestaande, de mogelijkheid om driehoeksmetingen te doen door gebruik te maken van Wi-Fi hotspot.
Broadcom houdt een database bij van deze hotspots.
Een bedrijf dat pioniert in de aanleg en onderhoud van dit soort Wi-Fi-hotspots databases isSkyhook
Wireless. Skyhook CEO Ted Morgan is er sceptisch over dat Broadcom voor nauwkeurige indoor locaties
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Scott Pomerantz, vice president van de GPS-d v
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(mobiele) besturingssystemen al een strategie hebben bedacht, door hun eigen W-F-databases te gaan
creëren. Pomerantz mag geen namen noemen, maar een van de grootste klanten van Broadcom is Apple.
Apple gebruikte voorheen Skyhook voor locatieservices in zijn iPhone, maar nu gebruikt Apple een
zelfgebouwd locatiesysteem.
Ten minste een van de kenmerken van de nieuwe GPS chip van Broadcom is volledig toekomstgericht en
integreert data uit een bron, die nog niet commercieel is ingezet: Bluetooth bakens. (Bluetooth is de
draadloze standaard die wordt gebruikt voor communicatie op korte afstand in apparaten zoals draadloze
toetsenborden en telefoon headsets.)
“H g
k v Bl oo
k
zo
k l
k
l
v d ” z g Pom
z. “H zo
goede investering zijn voor een winkelcentrum om die bakens op te zetten. Plaats ze misschien om de 100
meter en dan opent zich de mogelijkheid voor de mensen die rondlopen, om zeer nauwkeurige
productinformatie te krijgen.
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een bepaald merk zich bevindt.
Bron:www.Trosradar.nl
Dragen van zonnebril kan je pijnappelklier beinvloeden
zaterdag, 14 april 2012
Steeds meer mensen dragen een zonnebril, zelfs wanneer de zon niet fel schijnt. Ook dragen steeds meer
kleine kinderen een zonnebril. In een artikel van Dr. Ornstein in het tijdschrift Let’s Live wordt uitgelegd dat
zonlicht of daglicht erg belangrijk is.De Bron gaf ons emotionele en fysieke gezondheid door ons de
pijnappelklier te geven. Natuurlijk, ongefilterd zonlicht is belangrijk voor het goed functioneren van de
pijnappelklier. Licht komt als bewuste elektromagnetische energie van de zon in ons lichaam via de
oogzenuw die de pijnappelklier vervolgens stimuleert. Deze lichtenergie wordt omgezet in een
elektrochemische impuls die de hypothalamus bereikt.
Aanpassen
De hypothalamus controleert het autonome zenuwstelsel en het endocrien systeem en speelt een cruciale
rol bij de organisatie van gedragingen die zorgen voor de overleving van het individu. De hypothalamus
speelt ook nog een cruciale rol bij temperatuurregeling en is verbonden met de hypofyse. De hypothalamus
is gevuld met lichtsensitieve cellen die het elektromagnetische signaal van licht omzetten in een neurochemische impuls die naar de hypofyse wordt gevoerd. De hypofyse scheidt vervolgens hormonen af in het
lichaam zodat de homeostase in stand wordt gehouden. Het is aan te raden alleen een zonnebril te dragen
wanneer het echt noodzakelijk is. Ook is het belangrijk de ogen van kleine kinderen niet af te dekken met
een zonnebril. De ogen kunnen zich gemakkelijker aanpassen aan zonlicht dan we denken. Wanneer
mensen overdag op kantoor of in een fabriek werken met kunstmatig licht krijgen ze onvoldoende natuurlijk
licht binnen.
Knoeien
In zijn boek Nature’s Detox Plan - A Program for Physical and Emotional Detoxification legt Roy Mankovitz
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pijnappelklier werkt, maar op basis van wat we wel weten kunnen we zeggen dat je er niet mee moet
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” ld M kov z. Draag zo weinig mogelijk een zonnebril omdat zonnebrillen het licht dat van de
ogen naar de pijnappelklier gaat gedeeltelijk tegenhoudt, zo staat te lezen in een recent artikel over
Seasonal Affective Disorder.
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Verouderingsproces
Brillen en contactlenzen beroven je van energie door een deel van de ultraviolette stralen die door de ogen
naar de pijnappelklier stromen te blokkeren, zo schrijft Patricia McCormac. De pijnappelklier is de schakelaar
van de hypofyse die het verouderingsproces controleert. Melatonine is het belangrijkste hormoon dat door
de pijnappelklier wordt geproduceerd. Zonlicht verhoogt de productie van melatonine. Doe je (zonne)bril af
wanneer je in de zon zit omdat de pijnappelklier wordt gestimuleerd door licht
dat via de ogen het lichaam binnenkomt.
Bron: In5d.com. Gerelateerd:
 Het activeren en ontgiften van de pijnappelklier
 Pijnappelklier en mentale gezondheid van groot belang in 2012
 Calciet kristallen in de pijnappelklier
 Is de pijnappelklier de 'zetel van de ziel'?
© Copyright (c) Niburu.nl

Massale sterfte onder de dolfijnen in Peru…
Onlangs hoorde ik dat de geografische noordpool 1300 kilometer verschilt met de magnetische noordpool.
Dat is een behoorlijk eind moet ik zeggen. Zijn ze nu verder uiteen ten opzichte van de laatste decennia?
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onze planeet ten opzichte van de stand van enige tijd terug. Kan samenhangen met de afwijking tussen de
genoemde polen, maar het kan ook andere redenen hebben. Tenslotte noemen we Walvissen al eeuwen
‘ lv
’… Kijk ook de Langousten kruipen als de paartijd is aangebroken over de zeebodem van de
Atlantische Oceaan, op weg naar de paaigronden in de Sargasso Zee. Zit die plek diep in hun geheugen
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de hand is. Misschien zochten ze in de Atlantische tijd grote baaien op om daar te paaien. Misschien hebben
zij alleen de coördinaten in hun systeem en kruipen ze daar naar toe. Nu is het oceaan en voor de
zo dvlo d d A l
d
d
… Doo
d g d g g v d d
k k
en ook de natuur goed te volgen kunnen we meer leren over onze planeet en over onszelf.
http://enenews.com/ambassador-murata-writes-secretary-general-exaggeration-fate-japan-world-depends-4reactor-appeals-independent-assessment-team
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=massive-dolphin-die-off-in-peru-may-remain-a-mystery

Amerikaanse soldaten krijgen superzicht met futuristische lenzen
De Terminatorbril die Google eerder deze week voorstelde mag dan
spectaculair geweest zijn, dit stuk speelgoed is minstens zo speciaal. Het
Pentagon heeft een bestelling voor speciale contactlenzen geplaatst, waarmee
soldaten uitgerust kunnen worden. De lenzen hebben een ingebouwde monitor
waarmee ze livebeelden en data projecteren terwijl de soldaten zich in de
frontlinie bevinden.
De kleine schermen zijn ingebouwd in de lenzen. Omdat ze geen elektriciteit nodig hebben om te werken,
kunnen ze rechtstreeks op het oog rusten en brilmonturen die het zicht kunnen belemmeren zijn niet nodig.
Wat de soldaten te zien krijgen, kan vergeleken worden met een televisie van 240 inch die van een afstand
van 3 meter bekeken wordt, in 3D, en volledig doorzichtig.
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hoeveelheid informatie verzameld, die op een of andere manier tot bij de soldaat moet komen. En daar is
deze lens voor gemaakt. Het houdt trouwens niet op bij grafieken of cijfer- en tekstmateriaal. Er kunnen zelfs
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Innovega werkt samen met DARPA, het experimentele onderzoekslab van het Amerikaanse leger. Veel van
de projecten van DARPA worden uiteindelijk nooit in het echt gebruikt, maar anderen hebben het leven
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l y’-toestellen er ontwikkeld, net als een van de
voorgangers van het huidige internet.
Bron: A.D.
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Bereidt Amerikaanse leger Krijgswetscenario voor in de Verenigde Staten?
Door Redactie op 14 april 2012
Gesimuleerde burgeronlusten en rellen oefeningen in Washington.
Al jarenlang waarschuwen de alternatieve media dat de Amerikaanse
strijdkrachten in tijden van economische ineenstorting of wat voor soort
krijgswetachtige situatie ook, mogelijk ingezet gaan worden tegen het eigen
Amerikaanse volk. Oefeningen als Vigilant Guard 2010 hebben brede aandacht
gevestigd op het feit dat delen van ons eigen leger oefenen om het op te nemen
tegen groepen Amerikaanse burgers die in tijden van crisis voedsel en
grondwettelijke rechten eisen. Nu bevestigt een nieuw artikel op de website van
Public Intelligence wederom dat nog maar kort geleden, in februari en maart van
dit jaar (2012), Amerikaanse troepen op de gezamenlijke basis Lewis-McChord
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2012 oo d 67
Militaire Politie Compagnie (Marechaussee) die normaal gesproken ingezet
wordt om rellen te onderdrukken in Regionale Correctionele Faciliteiten (Huizen
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Soldaten, ingedeeld bij het 3 Squadron, 38 Cavalery Regiment, 201 Battlefield
Surveillance Brigade, bereiden zich voor op een rellen bestrijdingsoefening, op
13 maart 2012, op de gezamenlijke basis Lewis-McChord in Washington. De
eenheid traint in het bestrijden van burgerlijke ongehoorzaamheid als een snelle
interventiemacht bij binnenlandse onlusten. I d
d
fo o’ z m
e
hoe de 67 Militaire Brigade deel neemt aan wat men omschrijft als een
gevangenisoproer. (gevangenen van FEMAKampen?)
e
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een onrustige gewonde gevangene, op de gezamenlijke basis Lewis-McChord in Washington, op 16 februari
tijdens een oefening in oproerbeheersing in een gezamenlijke oefening die een week training van soldaten
e
afrondde. In een post op Facebook van het 5 Mobiele Detachement voor Openbare Zaken van het
Amerikaanse leger werd de oefening enigszins uitgelegd: gezamenlijke basis Lewis-McChord in Washington
– De soldaten staan in gesloten formatie en slaan met hun wapenstok in cadans tegen hun schilden als een
woedende menigte nadert. “Toen ik aanvankelijk mijn schild oppakte, was de gedachte aan de film 300 het
eerste dat door mijn hoofd speelde,” zei Spc. (specialist) Kyle Wilhelmi.
e
e
e
Teams van soldaten, toegewezen aan het 3 squadron, 38 regiment 201 battlefield surveillance brigade
voerden hier een burger onlusten training uit op 13 maart. De soldaten, hoewel niet helemaal Spartanen,
worden effectief getraind om hun positie te behouden en de massa succesvol onder controle te houden,
wanneer zij worden opgeroepen bij onlusten. Soldaten met schilden, wapenstokken en geweren drongen
door en behielden een dominante positie ten opzichte van de groep van ongeveer 40 burgers. De rel
escaleerde toen de menigte met sneeuwballen begon te gooien, vreselijk begon te vloeken en schelden en
beledigende gebaren maakte naar de soldaten. De krachtiger leden van de groep vielen de soldaten aan,
maar werden teruggeduwd, waarbij velen vielen als gevolg van de bevroren, ijzige ondergrond.
Denk hier nog eens over na:
Het Ministerie voor Binnenlandse Veiligheid, the USDA (Ministerie van Landbouw), and the FBI (Federal
Bureau of Investigation) hebben inmiddels aangekocht, of zijn nu bezig met de aankoop van 750 MILJOEN
holle punt kogels, 0.40 kaliber, terwijl tegelijkertijd allerlei onderdelen van het Amerikaanse leger direct
okk z
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ll fo o’ v Public Intelligence hier bekijken.
Datum: 9 april 2012, Door: Anoniem, Vertaling: Frank Bleeker
Foto: Afkomstig van de website TheIntelHub.com, geplaatst bij artikel
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te
realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
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Marianne Vaatstra: het offerscenario
Door: Micha Kat op 14 april, 2012
Ook o log
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inzichten bieden nieuw perspectief op vaatstra-moord * koninklijke familie
drijvende en duivelse kracht in horror-scenario * nog steeds geen
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bedreigd door de van korlaar-broers, een red flag
Komen we eindelijk na 13 jaar tot de ware toedracht van de moord op marianne vaatstra? Friesland, help
ons! * lees ook dit artikel over ritueel misbruik door elites; steeds meer mensen openen de ogen
Het horror-theater van Oranje: was ook de actie van Karst Tates een ‘theatervoorstelling’ voor de Oranjes net als de moord op Marianne zou zijn geweest- ter ‘vermaak’ om wat leven in de brouwerij te brengen op de
saaie koninginnendag?
Dat deze wrede lustmoord van hogerhand werd afgedekt, moge duidelijk zijn. De bescherming van het
asielbeleid biedt daarvoor geen voldoende verklaring. Aldus Boublog in een nieuw artikel over de Vaatstrazaak waarmee Boudine 180 graden draait van haar eerdere hypothese. Wij zijn het volledig eens met deze
nieuwe positie van Boudine. Hebben nooit anders beweerd. De logische vervolgvraag is dan natuurlijk: als
d
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reden dan wel? Hierover zwijgt Boublog, maar deze site niet. Laten we dit als uitgangsstelling nemen: de
reden van de afdekking moet dan belangrijker zijn dan de bescherming van het asielbeleid, deze politieke
belangen overstijgen. Zulks blijkt ook uit de vijf feiten en omstandigheden die we hier hebben aangegeven.
LEES VERDER VOOR DE NIEUWE HYPOTHESE IN DE VAATSTRA-ZAAK! TOO HORRIFYING TO BE
TRUE? MAYBE. MAYBE NOT. OORDEEL ZELF EN REAGEER!
Uitgangspunt voor onze nieuwe hypothese is deze posting op ons forum. Op het eerste gezicht mag de
dikke man met de baard niet zeer serieus overkomen, maar door dat soort overwegingen en buikgevoelens
laten we ons niet leiden. De hypothese op basis van dit nieuwe materiaal en nieuwe inzichten is de
volgende:
Ons koninklijk huis is in de greep geraakt van een satanische beweging bestaande uit de super-elites van de
wereld. Deze beweging houdt zich bezig met kindermisbruik, rituele seksuele martelingen en mensenoffers.
Deze beweging is in vele landen actief en bestaat niet alleen uit royalty, maar ook uit topmensen uit de
wereld van politiek, justitie, diplomatie, katholieke kerk, leger en media. De beweging wordt gekenmerkt door
het hechten van zeer grote waarde aan symboliek en getallen die terugvoert tot de Joodse Kabbalah. Op
bepaalde tijden en gelegenheden worden rituele feesten georganiseerd waarbij mensen worden geofferd.
Marianne Vaatstra is slachtoffer geworden van zo’n ‘ritueel feest’ en is op rituele wijze vermoord in
aanwezigheid van de ‘leden’ van de beweging.
Deze hypothese wordt door zeer veel feiten en omstandigheden ondersteund en is de enige die een
verklaring biedt voor het bizarre gedrag van Justitie reeds direct vanaf 1 mei 1999. Hier enkele van deze
feiten en omstandigheden:
1. Op 29 december 1996 schrijft The Sunday Times: Five witnesses came forward last week and described
how black masses were held, at which children were killed in front of audiences said to have included
prominent members of Belgian society.
2. De Belgische koninklijke familie was volgens de X-getuigen betrokken bij ritueel misbruik in Belgie in de
’90 v d vo g
.
3. Op het landgoed Sandringham van de Engelse koninklijke familie zijn lijken gevonden van jonge vrouwen.
Het ging daarbij om meisjes van dezelfde leeftijd als Marianne Vaatstra. De BBC identificeerde een van de
lijken als Alisa Dmitrijeva uit Letland. Hier meer achtergronden waarbij vooral opvalt dat de Windsors nooit
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plaatsgevonden op het landgoed. Uit de Dutroux-do
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4. De moord op Marianne gebeurde in 1999, een jaar dat de cult van de satanisten op een hoogtepunt was.
Medio 1996 werden de lijken van Julie en Melissa aangetroffen in de tuin van de vrouw van Dutroux,
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Marianne in Friesland. In deze periode vond er ook grootschalig misbruik plaats inclusief moord en rituele
offers in een horror-weeshuis op het eiland Jersey.
5. De lijken zijn nooit goed onderzocht op trauma en verwondingen alhoewel wat we weten wijst op
vergelijkbare vormen van marteling in de gevallen van Julie, Melissa en Marianne. Over Alisa is niet bekend.
6. In alle gevallen zijn e
k
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’ bij de moorden. Alisa werd
gevonden op letterlijk een steenworp afstand van het verblijf van The Queen, the Duke of Edinburgh and
the Earl & Countess of Wessex. Er is nooit onderzoek gedaan net als in de zaak van Marianne. Inzake de
moorden op Julie en Melissa staat vast dat de Belgische kardinaal Danneels
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Nederlandse koningshuis lijkt wat dit betreft zelfs een voortrekkersrol te spelen vanaf de tijd van Prins
Hendrik en zijn Ronde Huis.
Dit meisje werd in onbekende toestand dood aangetroffen op het landgoed
Sandringham van de Engelse koninklijke familie. Ze was 17 jaar oud, een jaar ouder
dan Marianne Vaatstra.
Zo, dat is wel even genoeg lijkt ons. Maar nu de volgende stap op basis van het
filmpje van ons forum. Nu komen we terecht in de Kabbalistische wereld van
symboliek en getallen-fetisjisme dat deze satanische groepen kenmerkt. We gaan
thans niet al te diep in op deze aspecten, maar willen een glimp van de sluier
oplichten om een indruk te geven van wat er op dit punt zou kunnen spelen.
1. Er zou een verband kunnen zijn tussen het rituele offer van Karst Tates op 30 april 2009 en dat van
Marianne Vaatstra op 30 april 1999, precies 10 jaar eerder. In beide gevallen zou het gaan om offers om de
Koninklijke familie te behagen. Voor de hypothese van een ritueel offer in de zaak van Karst Tates zijn vele
aanwijzingen zoals de prominente rol van de obelisk, de media-cover up a la Marianne Vaatstra, de hysterie
rond de gemanipuleerde foto v PWA d y
o d d ‘l
oo d ’ v Tates die nooit gesproken
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2. De getallen-symboliek is opvallend. MARIANNE (8) VAATSTRA (8) en KARST (5) TATES (5). Kenners
hebben ons gewezen op het belang dat Kabbalisti
d g l k ‘
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zien dat terug in de prominente aanwezigheid van het getal 11 in tal van rituelen, een getal wat ook weer in
beeld werd gebracht door de WTC-torens in New York. Een zelfde soort parallellie vinden we terug in de
Suzuki Swift (SS) waarmee Tates zichzelf te pletter reed. Over de getallen-symboliek rond deze
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aan te geven aan wat voor soort symboliek we moeten denken.
3. Ook de symboliek van de namen en symbolen is opvallend. We noemden reeds de obelisk in de zaakT
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ym ol . I d z kMarianne vallen op de Keningswei -een eerbetoon aan de monarchie- snackbar De Pyramide in Buitenpost
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bekend werd de hals van Marianne doorgesneden. Ook hierover is veel meer te zeggen, maar opnieuw: we
willen slechts een indruk geven.
Tot slot. Wij weten zeker dat JDTV-cameraman Eric Donk is bedreigd door de broers-Van Korlaar om de
filmpjes met de supergetuige van Youtube te verwijderen. We hebben de bewijzen gezien. Eric ontkent dit.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/11798/marianne-vaatstra-het-offer-scenario
Reactie
Het getal 9 belangrijk voor hun in dit verband. Getal 9 staat voor de aardse levenscyclus, leven en dood.
3+3+3 = 9 maar ook de verdubbeling hiervan 6+6+6 = 9 (18 = 1+8 = 9). Dus 666 heeft ook te maken met 9.
–> 9/11 en 9 april
Het getal 9 is vals, staat voor illusie. Getal 10 staat voor perfectie zoals Pythagoras al beschreef.
Toevallig pas nog een toepasselijk film gezien in dit verband: The Ninth gate, goeie film van Roman
Polanski. Uit 1999 overigens.

Varkensharten moeten mensenlevens redden
Duitse artsen plannen voor volgend jaar een transplantatie van een varkenshart in een
aap. Die test geldt als voorbereiding voor de transplantatie van een varkenshart in een
mensenlichaam. Op die manier wordt het gebrek aan menselijke donoren opgevangen.
Dat heeft een ziekenhuis in München gemeld. In de VS is in 2006 al een varkenshart in
een baviaan gepland, studies met mensen staan voor 2010 op de agenda.
Jörg Hacker, voorzitter van het Robert Koch-Institut (RKI), verklaarde dat de
vooruitgang van de voorbije jaren in de toekomst een belangrijke rol zal spelen om patiënten te helpen.
Belangrijk onderdeel is dat er dan vermeden wordt dat er ziektes van dieren worden overgedragen op de
mens.
Pierre Gianello van de Katholieke Universiteit Brussel verklaarde op het symposium dat hij erin geslaagd
was om apen met diabetes zes maanden succesvol te behandelen door de transplantatie van
insulineproducerende varkenscellen. Het immuunsysteem van de apen is daarbij niet de kop in gedrukt. Een
bedrijf uit Nieuw-Zeeland probeert al om insulineproducerende varkenscellen bij mensen uit te testen.(KS)
bron Belga
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Duitse auteur: Titanic zonk niet door ijsberg maar werd opgeblazen
Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat het beroemdste schip aller
tijden, de Titanic, op zijn allereerste reis van Engeland naar Amerika op een
ijsberg botste en zonk. Of toch niet? De Duitse auteur Gerhard Wisnewski
onderzocht nogmaals alle bekende en onbekende 'feiten' rondom de ramp
die aan 1512 mensen het leven kostte, en kwam in zijn nieuwste boek 'De
Titanic Aanslag' tot de conclusie dat er veel meer aan de hand is geweest dan het grote publiek weet.
Volgens hem zijn er zelfs sterke aanwijzingen dat de Titanic doelbewust werd opgeblazen.
14 april 1912, ongeveer 11 uur 's avonds, zo'n 1000 kilometer uit de kust van Nova Scotia. Het water van de
Atlantische Oceaan is rustig en het is een heldere nacht. Dan doemen er ijsbergen, die nauwelijks licht
weerspiegelen, als donkere schaduwen aan de horizon op... De kapitein van het grootste schip ter wereld,
die uit is op een nieuw record, stoomt echter in volle vaart verder. Tot de fatale klap...
Maar was het werkelijk een ijsberg die de romp van de Titanic in de lengte openreet, waardoor het
mammoetschip na 2 1/2 uur naar de bodem van de oceaan zonk? Was er inderdaad geen enkel ander schip
in de buurt? En is de kapitein écht samen met zijn schip ten onder gegaan?
Het lijkt belachelijk om deze door iedereen geaccepteerde feiten ter discussie te stellen, vooral omdat deze
al 100 jaar vast lijken te staan. Toch doet Gerhard Wisnewski dat. Hij noemt het zelfs een aanslag. Onzin?
De zoveelste complottheorie? Laten we eens kijken hoe Wisnewski -onderzoeksspecialist op het gebied van
aanslagen en mysterieuze sterfgevallen- in zijn 430 pagina's tellende boek tot deze bizarre conclusie kwam.
Veel onbeantwoorde vragen
Allereerst blijkt dat de bekende versie van de ondergang van de Titanic al heel lang niet meer kritisch tegen
het licht is gehouden. Bij het proberen om elke steen boven te krijgen ontdekte de auteur dat er verbijsterend
veel feiten totaal genegeerd werden. Enkele voorbeelden: Waarom kregen de passagiers toen ze in de
reddingsboten stapten een brief in de handen gedrukt waarin hen werd verteld niets over de ramp te
vertellen? En wat was er aan de hand met de getuige, die in de nacht vóór zijn verhoor halsoverkop uit zijn
hotelkamer verdween? Waar kwamen de explosies vandaan die de passagiers tijdens de catastrofe
hoorden? Waarom brak de Titanic middendoor en hoe ontstond het enorme puinveld op de bodem van de
oceaan? En was het louter toeval dat er zich vier miljardairs (naar huidige maatstaven) aan boord bevonden,
die alle vier verdronken? Werd één van hen, de Amerikaanse zakenman en multimiljonair John Jacob Astor,
de rijkste passagier van de Titanic, vermoord? Hoe zit het met de berichten dat kapitein Smith maanden na
de ramp springlevend werd aangetroffen?
Kort na het verschijnen van zijn boek kreeg Wisnewski de nodige kritiek over zich heen. Er bestaat immers
een -weliswaar onscherpe- foto van de ijsberg waar de Titanic tegenaan voer?
Wat onmiddellijk aan de foto opvalt is dat deze met daglicht is gemaakt. De hoofdsteward van Prinz
Adalbert, het Duitse schip dat de Titanic te hulp probeerde te schieten, zou de opname in de vroege morgen
van 15 april 1912 hebben gemaakt, enkele kilometers ten zuiden van de plek waar de Titanic zonk.
Overlevenden van de ramp konden de ijsberg niet fotograferen omdat de ramp rond middernacht plaatsvond. Met de toenmalige stand van de techniek konden er geen foto's in het donker worden geschoten.
Tegenstrijdige verklaringen
Hoewel het daglicht was blijken de bemanningsleden van de Adalbert tegenstrijdige verklaringen te hebben
afgegeven. Zo waren ze het niet eens over de grootte, kleur en vorm van de ijsberg en zelfs niet over het feit
of er überhaupt een ijsberg te zien was geweest. Hoe kan het dan dat er een foto bestaat waarop
overduidelijk een grote ijsberg staat? Als de foto authentiek is dan zou geen enkel bemanningslid hieraan
getwijfeld hebben. De veronderstelde fotograaf beweerde echter dat er op deze ijsberg, vlak boven de
waterlijn, een rood spoor te zien was dat afkomstig was van de romp van de Titanic, iets wat duidelijk op een
botsing wees. Wel, kleurenfoto's bestonden nog niet, dus men moet de beste man maar op zijn woord
geloven. Desondanks zou het rode spoor als een donkere, bijna zwarte streep op de zwartwit foto te zien
moeten zijn. Zo'n spoor ontbreekt echter. De donkere plek aan de linkerkant kan het niet zijn, want het gaat
hier om een deel dat in de schaduw ligt, een gegeven dat bevestigd wordt doordat de rechterkant van de
ijsberg zich grotendeels in het felle (zon)licht bevindt. Er is echter een veel krachtiger argument: de Titanic
was alleen onder de waterlijn rood geschilderd. Boven de waterlijn was het schip zwart. Dat betekent dat het
schip tijdens de botsing nooit een rood spoor bóven de waterlijn heeft kunnen achterlaten.
Belangrijke getuige zag geen ijsberg
Dan is er ook nog de getuigenverklaring van eersteklas passagier senator Charles Stengel. Tegenover de
Amerikaanse onderzoekscommissie die de ramp onderzocht verklaarde hij dat hij 's nachts door zijn vrouw
werd wakker gemaakt omdat hij snurkte. Pas daarna had hij een zachte bons gehoord, waarop de machines
werden stopgezet en hij naar het dek was gelopen, waar ook de kapitein was. Een ijsberg had hij echter niet
gezien. Na 2 1/2 uur verliet hij het schip in reddingsboot nummer 1, en pas toen zag hij ijsbergen - niet één,
maar velen, en niet dichtbij, maar allen ver weg. Bovendien had de grootste ijsberg, waarop de Titanic zou
zijn gebotst, volgens Stengel een geheel andere vorm dan op de foto te zien is. Deze belangrijke getuige
repte met geen enkel woord over het feit dat het schip op een ijsberg zou zijn gebotst. Dit zijn slechts twee
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voorbeelden van een lange serie tot nu toe onbekend gebleven feiten die er volgens Wisnewksi op wijzen
dat het ijsbergverhaal hoogstwaarschijnlijk naar het rijk der fabelen moet worden verwezen. In zijn boek gaat
hij uitgebreid in op bijvoorbeeld de grote explosiegaten die in het wrak zijn aangetroffen en op de mogelijke
reden waarom de Titanic het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een heuse aanslag. (2)
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP

Official luchtmacht VS bevestigt plannen afweren buitenaardse invasie
'Skyline' is één van de vele films die de afgelopen jaren handelden over de
komst van -meestal vijandige- UFO's en aliens naar de Aarde.
Professor Paul Springer, werkzaam bij het Amerikaanse Luchtmacht
Commando & Staf College, kreeg speciaal toestemming van de overheid om in
een tv-interview te bevestigen dat de Amerikaanse strijdkrachten plannen
hebben klaarliggen voor een eventuele invasie van UFO's / buitenaardsen. Springer is één van de experts
die de Amerikaanse overheid adviseert hoe de mensheid zich hier zo goed mogelijk op kan voorbereiden.
Interviewer: 'Paul, het is zeker ontzettend moeilijk om plannen te maken om terug te vechten tegen een
vijand waar we helemaal van niets van weten?'
Springer: 'Dat is absoluut waar. Tegelijkertijd maken we oorlogsplannen tegen allerlei vijanden die we nooit
zouden verwachten. Het idee dat de vijand misschien een technologie heeft die we nooit kunnen voorzien is
iets waar we zo goed mogelijk plannen voor proberen op te stellen.'
Interviewer: 'Het lijkt me duidelijk dat als er een invasie van buitenaardsen komt, zij technologisch veel
verder zullen zijn dan wij, al was het alleen al omdat wij niet eens wisten dat zij bestonden. Maar hoe zou
een vijand die technologisch oneindig superieur is aan ons bestreden moeten worden?'
Springer: 'Het eerste wat je moet proberen is je strijdkrachten zo goed mogelijk te sparen. Je wilt eerst
zoveel mogelijk van de vijand te weten komen, zoals hun kwetsbaarheden en wat voor technologie ze
gebruiken. Maar overleven is de eerste prioriteit, want als je al je strijdkrachten op hen afstuurt en deze
vervolgens door zo'n superieure vijand worden vernietigd, dan heb je, als je hun kwetsbare plek vindt, niets
meer over om mee te vechten.'
Interviewer: 'Wat zou het plan van buitenaardsen kunnen zijn? Wat zouden ze het eerste doen?'
Springer: 'Dat hangt er vanaf waarom ze hier zijn. Als ze hier zijn voor een speciale (natuurlijke) hulpbron,
dan zullen ze mogelijk alleen degenen die de toegang hiertoe willen verhinderen elimineren. Als hun doel
daarentegen bezetting en verovering is, dan zullen ze waarschijnlijk iedereen die een bedreiging voor hun
heerschappij vormt tot prioriteit maken. Dan zullen ze waarschijnlijk eerst zoveel mogelijk communicatie
netwerken vernietigen, net zoals (Aardse) wapens die of voor hen, of voor de hulpbronnen die ze proberen
te krijgen, een bedreiging vormen. Ze zouden dus iets tegen kernwapens kunnen doen, niet per se omdat
deze hen bedreigen, maar omdat hiermee zaken vernietigd kunnen worden die ze hier proberen te krijgen.'
Interviewer: 'Houden overheden op de wereld in hun plannen hier daadwerkelijk rekening mee?'
Springer: 'Ja, op dezelfde wijze dat overheden zich voorbereiden op allerlei eventuele toekomstige
calamiteiten of conflicten. En het is neutraal, want je provoceert er geen andere landen waar je bijvoorbeeld
goede diplomatieke banden mee hebt mee. Als je het woord 'alien' gebruikt in plaats van één of andere
menselijke beschaving waar je mee in conflict zou kunnen komen, dan is een diplomatiek probleem veel
minder waarschijnlijk.'
Interviewer: 'Zou het geen vreemde situatie zijn als de mensheid zich zou moeten verenigen en wij
bijvoorbeeld zij aan zij met Rusland of de Taliban gaan vechten?'
Springer: 'Zeker, maar bedenk dat veel van de grote beschavingen in de geschiedenis werden gevormd
omdat er een gemeenschappelijke vijand moest worden bestreden. Als je naar sommige huidige grote
wereldmachten kijkt dan zie je dat velen van hen werden gevormd vanwege de angst voor een
gemeenschappelijke vijand. Neem bijvoorbeeld de VS, waar eerst 13 koloniën waren die ieder hun eigen
belangen nastreefden, totdat ze moesten samenwerken om onafhankelijk te worden van de Britten.'
Project Bluebeam
Op het alternatieve internet wordt al jaren gepraat over het al dan niet bestaan van 'Project Bluebeam'.
Volgens deze complottheorie zouden er satellieten in de ruimte zijn geplaatst die op zeker moment
holografische beelden van UFO's of zelfs de terugkomst van Jezus in de lucht zullen projecteren, om zo de
mensheid te misleiden en geforceerd te verenigen tegen een gemeenschappelijk vijand, en/of te doen
buigen voor een (valse) messiasfiguur.
In alternatieve scenario's zullen er wel degelijke 'echte' UFO's aan de hemel verschijnen -mogelijk tijdens de
komende Olympische Spelen in Londen-, maar zullen deze niet bemand worden door wezens van andere
planeten, maar uit andere dimensies. Sommige christenen zijn van mening dat dit de grote misleiding zal zijn
die in de Bijbel wordt voorzegd voor de laatste fase van de eindtijd die pal aan de terugkomst van Jezus
Christus zal voorafgaan. Xander - (1) SGT Report / Disclose TV
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In het kort…
Meer US soldaten dood door zelfmoord dan in strijd
Cijfers die voor zichzelf spreken :
- Per dag maken 18 US-veteranen een eind aan hun leven = 6.500 per jaar
- Gebruik van bv Seroquel (bipolaire depressie) is sinds 2001 met 700% gestegen
- 30% van de zelfmoorden wordt in verband gebracht met medicatie
- Uitgaven Pentagon psychofarmaceutica militairen in 2010 : $ 280.000.000 (verdubbeling sinds 2001)
- 300.000 militairen keerden terug uit Irak en Afghanistan met psychologische problemen
http://www.naturalnews.com/Infographic-Epidemic-Psychiatric-Drugging-Soldiers.html
Japanse levenslessen
Een leerkracht zoals iedere juf of meester wenst te zijn!
Kanamori is een meester van groep 6 op een basisschool in Japan. Hij weet, door zijn manier van lesgeven,
kinderen hun emoties te laten uiten en dat geeft een heel prettige, goede groepssfeer. Door emoties met
elkaar delen, beginnen de kinderen het belang van zorg voor hun klasgenoten te ervaren. Een prachtige
documentaire !
http://www.youtube.com/watch?v=umOHxEy1qig
Kinkhoest uitbraken hoger onder gevaccineerde kinderen
Het Persbureau Reuters meldt dat nieuwe onderzoeken uitwijzen dat kinkhoest uitbraken hoger blijken te
zijn onder reeds gevaccineerde kinderen vergeleken met niet-gevaccineerden. Dit gebaseerd op een studie
geleid door Dr. David Witt, specialist infectieziekten bij het Kaiser Permanente Medical Center in San Rafael,
Californië. Maar liefst 81 % van de gevaccineerden kreeg toch kinkhoest.
Een woordvoerder van de producent verklaarde : GlaxoSmithKline heeft nooit onderzoek gedaan naar
de langetermijneffecten van de vaccins nadat ze aan vier- tot zesjarigen werden gegeven... !
Lees verder (+ filmpje) : http://www.brasschecktv.com/videos/vaccines/whooping-cough-outbreakshigheramong-children-already-vaccinated.html
12 dingen die men je niet geleerd heeft op school
12 dingen die we niet op school leren. Van wie zouden we dit moeten leren? De Einstein, Gates, Jobs en
Mozart creatievelingen staan niet voor de klas. Worden wij op school niet klaargestoomd om in het keurslijf
van de samenleving te passen volgens de heersende denkbeelden van de tijd?
In zo'n zelfde molen zit nu nog steeds de meerderheid van de mensen die gekluisterd aan de beeldbuis en
trouw hun krantje lezend, onbewust zijn van het feit dat die hersenspoelmachine onverminderd doordraait.
Intussen draaien de wetgevers zich in allerlei bochten om het internet de nek om te draaien omdat ze zien
dat de vrije nieuwsgaring een grote bedreiging begint te worden nu meer en meer mensen wakker beginnen
te worden.
http://www.uitdaging.net/artikel/wat_je_niet_leert_op_school.html
Hoe maak je een propagandafilm vaccinaties ?
Spoedcursus misleiding. Zaai angst, herhaal kernwoorden en ga ervan uit dat de "domme" burger klakkeloos
gelooft wat deze witte jassen vertellen...
1. Neem (en herhaal) een prettig klinkend muziekje...
2. Laat (en herhaal) een brave moeder + lieve baby zien...
3. Gebruik (en herhaal) het woord "bescherm"...
4. Doe (en herhaal) een paar "aannames"...
5. Speel (en herhaal) de ultieme "angstkaart"...
6. Praat (en herhaal) alleen over "successen" en zwijg over "ineffectiviteit"...
7. Noem (en herhaal) het "wetenschappelijk"...
Enz. enz. enz. enz. http://vimeo.com/32532175
Verkeerde diagnose in 3 op 4 ADHD-gevallen !
Rond 75% van alle ADHD-diagnoses zijn zeer waarschijnlijk fout en die kans is nog groter als uw kind een
jongen is... !
Duitse onderzoekers verrichtten een studie onder 473 therapeuten. Daarbij werd geconstateerd dat vooral
ook jongens een verkeerde ADHD-diagnose opgespeld kregen, waardoor het percentage van 75%
verkeerde diagnoses bij jongens waarschijnlijk nog hoger ligt! Het blijkt namelijk dat therapeuten geneigd zijn
jongens eerder een ADHD-diagnose toe te bedelen dan meisjes, met dezelfde symptomen...
Onnodig te zeggen dat ná het opspelden van de ADHD-diagnose deze kinderen zware farmaceutische
middelen voorgeschreven kregen..! Het is dan ook duidelijk dat deze Duitse onderzoekers alle therapeuten
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ADHD-gevallen. En om in de gevallen waar zij ADHD vermoeden, gedegen wetenschappelijke tests te doen,
vóórdat ze deze diagnose stellen.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/in-3-van-4-adhd-gevallen-verkeerde-diagnose/
Nederlandstalige 'Thrive'
THRIVE is een documentaire die de sluier oplicht van wat zich werkelijk afspeelt in onze wereld. Op een
mens-onterende wijze wordt omgesprongen met onze vrijheid en universele rechten.
Door het geldsysteem naar boven te volgen, toont de documentaire aan, dat er een consolidatie van macht
achter bijna ELK aspect van onze levens verborgen zit. Maar Thrive blijft niet hangen in klagen en
negativiteit. De film toont oplossingen, bekrachtigt de kijker op ongeëvenaarde wijze en reikt moedige
strategieën aan, die ons instrumenten in handen geven om onze levens én onze toekomst weer op te
eisen..!
Docu hier te bekijken : http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/thrive-vrijgegeven-voor-vertoning/

Zo pakt de supermarkt je in: trucs met verpakkingen
Supermarkten adverteren graag met prijsverlagingen. Prijsstijgingen
voeren ze liefst in stilte door. Of ze maken gewoon de verpakking kleiner
constateerden lezers van Z24. Met slideshow.
In februari schreef Z24 over luxe Albert Heijn hagelslag. De verpakking was groter dan die van de premium
hagel van De Ruijter, maar er zat minder in. Alleen wie goed naar de kiloprijs keek, zag dat hij bij het AHhuismerk fors meer betaalde voor enkel wat lucht.
Z24 deed een oproep aan lezers om nog meer van dergelijke trucjes in te sturen. Dat leverde veel
voorbeelden op, met enkele 'klassiekers' die veel gebruikt worden.
Een heel bekende truc die veel ergernis opwekte, bleek het verkleinen van de verpakking door de fabrikant
zonder de prijs ook te verlagen. Of, iets subtieler, de prijs ook verlagen, maar niet helemaal naar rato. Het
blijkt een erg handige manier om de inflatie wat minder zichtbaar te maken voor de consument. Die zou
misschien schrikken en van de koop af zou zien als de prijs gewoon verhoogd zou worden.
Een paar voorbeelden. De verpakking van Venco Harde Katje-drops bevatte vroeger 400 gram, e-mailde
Richard van Hees. Maar na het introduceren van een nieuwe vierkante verpakking bevatte het pak nog maar
376 gram. De prijs was bleef hetzelfde. Een prijsverhoging van 6 procent die alleen de oplettende
consument zal opvallen.
Een andere lezer die verslingerd is aan ontbijtkoek kwam een soortgelijk geval tegen. "De snelle jelle's
waren verpakt per 6 stuks en kosten 1,80 euro, nu zijn ze opeens verpakt per 5 stuks en kosten ze 1,85."
Ingrediënten
Een andere manier om de kosten te drukken en de marges te verhogen of te handhaven, bleek het
percentage dure ingrediënten te verlagen. Een lezer viel het op dat in de hazelnootpasta van het huismerk
van zijn supermarkt eerst 26 procent hazelnoot bevatte, en dat het percentage plots bijna halveerde. De prijs
bleef gelijk. Winkels en fabrikanten zijn altijd al creatief geweest in het verhogen van de prijs. Een oudere
lezer schreef dat bij de invoering van de BTW eind jaren zestig handig de marges werden opgekrikt. De
BTW kwam in ruil voor de oudere regeling rond omzetbelasting, maar vaak werd die belasting niet eerst van
de prijs afgetrokken voordat de prijs met het percentage van de nieuwe BTW werd verhoogd.
Die werkwijze lijkt op eentje die - in ieder geval in de horeca - een enkele keer is toegepast bij de invoering
van de euro. In plaats van de prijs te te vermenigvuldigen met 0,45, werd er door sommige uitbaters een
omwisselkoers van 1 op 1 gehanteerd.
Jumbo
Ook heel irritant is volgens een lezer het prijsbeleid van sommige winkelketens. Jumbo claimt graag de
goedkoopste te zijn. Wie hetzelfde product van hetzelfde merk elders goedkoper vindt, krijgt het verschil
terug en mag het product ook nog eens meenemen.
Eerlijk is eerlijk, de supermarkt hield woord, aldus een lezer die dit uitprobeerde. Maar vervolgens verlaagde
de supermarkt het betreffende product niet in prijs, maar haalde het uit de schappen en verving het door een
ander merk. Op de vraag waarom de koffie, want daar ging het de lezer om, niet meer te verkrijgen was, gaf
de manager het antwoord dat het moeilijk te krijgen was. Inmiddels ligt de betreffende koffie weer in de
schappen, maar pas nadat de concurrent de prijs weer had verhoogd. Toeval of opzet? Het valt niet meer te
controleren, maar bewuste lezer dacht er het zijne van. Zie de mini-slideshow: Zo pakt de supermarkt je in
Lees ook op z24.nl: Verkooptrucje van Albert Heijn? Groter pak met minder inhoud
Hoe zuiver blijft je koffie?
Mathijs Bouman: bizarre btw-regels teisteren ondernemers
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Levensreddende intraveneuze vitamine C
Door Redactie op 9 april 2012
In de jaren 70 en 80 was er een felle discussie in de medische wetenschap
of hoge doses vitamine C een goede therapie was bij kanker. De best
uitgevoerde onderzoeken onder terminale kankerpatiënten toonden weinig
of geen effect en de therapie was daarmee afgedaan. Na onlangs
onderzoek in opdracht van de Amerikaanse overheid te hebben uitgevoerd
naar vitamine C bekeek een team gerespecteerde wetenschappers deze
kwestie opnieuw. Het was hen opgevallen dat de onderzoeken met
positieve resultaten (die van Linus Pauling en Cameron) destijds zowel orale als intraveneuze toediening
van vitamine C gebruikten terwijl in de onderzoeken die geen verbeteringen te zien gaven de patiënten
alleen oraal (door de mond) hoge doses vitamine C gekregen hadden.
De onlangs uitgevoerde experimenten toonden aan dat bij 10 gram vitamine C intraveneus het gehalte in het
bloed tijdelijk meer dan 25 keer hoger is dan na orale inname van 10 gram vitamine C. Hierna voerde men
laboratoriumtests uit op kankercellijnen en op gezonde cellen. Het bleek dat bij concentraties die in het
lichaam alleen te bereiken zijn d.m.v. intraveneuze toediening vitamine C kankercellen doodt in vijf van de
negen kankercellijnen (d.m.v. de aanmaak van waterstofperoxide) terwijl bij geen enkele concentratie
gezonde cellen werden aangetast. (PNAS, 2005; Medline Plus, 2005) Dergelijk laboratoriumonderzoek wil
nog lang niet zeggen dat i.v. vitamine C bij kanker helpt. Echter, verschillende artsen hebben
kankerpatiënten de afgelopen 20 jaar behandeld met deze therapie. Zie
o.a.http://www.doctoryourself.com/riordan1.html. Hopelijk zal de gevestigde wetenschap de geclaimde
gunstige resultaten kunnen bevestigen.
Update 31-10-2008: Proeven met muizen lieten recentelijk een sterke tumorreducerend effect zien door i.v.
vitamine C. In de studie, gepubliceerd in het gerenommeerde PNAS toonde men aan dat door zeer hoge
concentraties vitamine C er waterstofperoxide ontstond in het extracellulaire vloeistof maar niet het bloed.
Deze H2O2 (waterstofperoxide) doodt kankercellen.
Echter, een fase 1 onderzoek bij mensen met terminale kanker kwam met tegenvallende resultaten: geen
genezing of gedeeltelijke remissie door i.v. vitamine C. De onderzoekers achten intraveneuze vitamine C
mogelijk wel bruikbaar als onderdeel van een combinatietherapie maar niet als stand-alone therapie bij
soortgelijke kankerpatiënten. De veiligheid van de therapie kon wel worden vastgesteld. (Annals of
Oncology, 2008).
Door artsen opgegeven Nieuwzeelandse boer overleeft dankzij intraveneuze vitamine C.
60 minutes scoop on New Zealand farmer vit c… door johnnyliberty
Bron tekst: http://vita-info.nl/2008/06/vitamine-c-intraveneus-bij-kanker/
Bron filmpje: http://www.desireerover.nl/videos/
Bron afbeelding: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ascorbinezuur
http://www.argusoog.org/levensreddende-intraveneuze-vitamine-c/
Reactie
Intraveneuze vitamine c is niet meer nodig volgens dr. Klinghardt, Duitse arts die al 30 jaar in het vak zit en
die ook in de VS woont/werkzaam is.
Orale inname van vitamine c gaat leidt tot opname van maar 16% van de ingenomen vitamine c.
Mensen kunnen het heft in eigen handen nemen door zelf thuis krachtige opneembare vitamine c te maken
die intraveneuze vit c in kracht evenaart en zodat het goed wordt opgenomen door het lichaam: het vitaminec-poeder moet je dan incapsuleren in sojalecithine, zonnebloemlecithine of rauw ei.
Aan alledrie de manieren kleven nadelen. Ik heb het zelf niet op soja en zonnebloem, rauw ei durf ik nog niet
vanwege mogelijke salmonellabesmetting. Als de nood aan de man is zou ik het eerst gaan voor de rauwe
ei-variant. Mensen die niet goed tegen ascorbinezuur kunnen nemen dan calciumascorbaat.
Hier het interview (gaat over de ziekte van lyme) waarin dr. Klinghardt vertelt over liposomaal c
http://lyme.hyves.nl/forum/5642116/_uYf/Lyme_disease_kersvers_interview_van_dr_Mercola_met_Dietrich_
Klinghardt/
Hier staat het interview uitgeschreven: http://www.facebook.com/note.php?note_i … 8495116526
Hier meer info over een liposomaal c – variant nl met rauwe ei:
http://www.westonprice.nl/bbpress/topic.php?id=783#post-15469
Hier een discussie over liposomaal c en gebruik en evt nadelen:
http://www.westonprice.nl/bbpress/topic.php?id=96&page=5
Meer info:
http://www.youtube.com/watch?v=SeU–wadrMY&feature=related
http://betterhealthguy.com/joomla/blog/232-making-a-liposomal-compound
http://www.racehorseherbal.com/Infections/LET/let.html
http://www.quantumbalancing.com/liposomalC.htm
http://www.naturalnews.com/034646_vitamin_C_encapsulated_mega_dose.html
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Europese piratenpartijen willen samenwerken en grenzen openen voor migranten
Piraten willen volledige vrijheid en daarom ook incest toestaan - 'Genot en verslaving vervullen een
fundamentele sociale functie'
De Europese Piraten willen een samenleving met veel rechten en nauwelijks
plichten. Zo moet je de vrijheid hebben om incest te plegen en ook om niet te
willen werken en toch een inkomen te krijgen.
Zo'n 200 vertegenwoordigers van Piratenpartijen uit meer dan 25 landen zijn dit
weekend in de Tsjechische hoofdstad Praag bijeen om te praten over nauwere
samenwerking en de oprichting van een Europese Piratenpartij. De nieuwe
politieke stroming is vooral bekend vanwege het streven naar vrijheid op het
internet, maar heeft ook andere doelstellingen, zoals het openen van de grenzen en het ongelimiteerd
toelaten van migranten. Tevens is het opmerkelijk dat de Duitse Piratenpartij pleit voor het opheffen van het
verbod op incest.
De overkoepelende organisatie Pirate Parties International (PPI) beslist dit weekend over het toelaten van
nieuwe leden uit onder andere Griekenland, Tunesië, Kroatië en zes andere landen. Volgens de oprichter
van de Piratenbeweging, de Zweed Richard Falkvinge, laten de recente verkiezingen in Berlijn en Saarland
zien dat de Piratenpartijen zich naast vrijheid op het internet ook op andere politieke zaken moeten richten.
Volgens een recente peiling van de Duitse ARD zou de Piratenpartij nu al 11% van de stemmen krijgen. (1)
Verkiezingsprogramma
De Internationale Piraten huldigen het principe 'één land - één stem', ongeacht de grootte en het aantal
inwoners van een land. Om een indruk te krijgen van de politieke 'kleur' en doelstellingen van de Piratenpartij
-die ook in Nederland actief is- volgt hier een beknopt overzicht dat is gebaseerd op het uitgebreide
verkiezingsprogramma van de Duitse tak: (3)
* Burgers moeten via het internet kunnen meebeslissen met de overheid.
* Afschaffen digitale kopieerverboden voor niet-commerciële doeleinden.
* Afschaffen patenten op levende wezens, genen, (zakelijke) ideeën en software.
* Vermindering monopoliepositie bedrijven en openen van de markten.
* Niet enkele bedrijven, maar de burgers krijgen volledige controle over informatie- en
communicatiesystemen en -gegevens.
* Transparantere overheid.
* Vrij (gratis) onderwijs met meer invloed voor leerlingen en studenten. Tevens gratis kinderopvang.
* Gegarandeerd inkomen voor iedereen, ook voor mensen die niet (willen) werken.
* Onderscheid tussen de 'geslachten' verdwijnt volledig. Volkomen vrije samenlevingsvormen (ook met meer
dan 2 personen) en seksuele identiteit. In dit kader heeft de Duitse Piratenpartij het recent door het
Europese Hof bevestigde verbod op incest (tussen een Duitse broer en zus) afgewezen (2).
* Duurzame samenleving en energiebronnen, afbouw gebruik fossiele brandstoffen.
* Migratie verrijkt de samenleving. Europa moet permanent de grenzen openen voor migranten. Feitelijk
iedereen die hier wil komen wonen moet dat kunnen.
* Scheiding staat en kerk, vrijheid van religie. 'Privileges' voor christelijke kerken moeten worden afgeschaft.
* Hard optreden tegen racisme, rechtsextremisme en vijandigheid tegenover buitenlanders. Alle culturen en
religies zijn gelijk.
* Druggebruik uit de criminaliteit halen. Einde aan verbod op veel drugs. Wel moeten kinderen en jongeren
voor drugs beschermd worden, echter niet door verboden maar door goede voorlichting.
* Goede preventie moet verslavingen (van drugs, maar ook van andere middelen) voorkomen. Niettemin
vervullen 'genot en verslaving' een 'fundamentele sociale functie'. De 'genotscultuur' dient dan ook alle
ruimte te krijgen, waarbij eigen verantwoordelijkheid voorop staat.
* Klokkenluiders moeten worden beschermd.
Radicaal linkse ideologie
Aan de hand van bovenstaande punten wordt duidelijk dat de Piratenpartij een radicaal linkse ideologie heeft
die op veel -maar niet alle- punten ('het volk is de staat') vrijwel naadloos overeenkomt met die van de
communistische partij in de voormalige Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR) en het door hen
overheerste voormalige Oostblok. As u van mening bent dat dit een ideale samenleving was, dan moet u bij
de komende verkiezingen vooral op deze 'Piraten' stemmen.
Xander - (1) Futurezone, (2) Piraten Partei, (3) Piraten Partei
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Breaking Japan gaat 40 miljoen mensen evacueren
16 april 2012
BREAKING NEWS: JAPAN PLANS ON EVACUATING 40 MILLION PEOPLE
A new report circulating in the Kremlin today prepared by the Foreign Ministry on the planned re-opening of
talks with Japan over the disputed Kuril Islands during the next fortnight states that Russian diplomats were
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Pacific Ocean. There are 56 islands and many more minor rocks. It consists of Greater Kuril Ridge and
Lesser Kuril Ridge, all of which were captured by Soviet Forces in the closing days of World War II from the
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Fukushima Daiichi
Nuclear Disaster that was a series of equipment failures, nuclear meltdowns, and releases of radioactive
materials at the Fukushima I Nuclear Power Plant, following the Tō ok
q k nd tsunami on 11
March 2011.
According to this report, Japanese diplomats have signaled to their Russian counterparts that the returning
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completely abandoned, sometimes years after their construction. Elaborate public buildings and open
spaces are completely unused, with the exception of a few government vehicles near communist authority
offices. Some estimates put the number of empty homes at as many as 64 million, with up to 20 new cities
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combined power of these two Asian peoples would make them the largest superpower in human history with an economy larger than that of the United States and
European Union combined and able to field a combined military force of over 200
million.
To how dire the situation is in Japan was recently articulated by Japanese diplomat
Akio Matsumura who warned that the disaster at the Fukushima nuclear plant may
ultimately turn into an event capable of extinguishing all life on Earth.
According to the Prison Planet News Service:
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ambassador to Switzerland, Mitsuhei Murata, on the situation at Fukushima.
Speaking at a public hearing of the Budgetary Committee of the House of Councilors on 22 March 2012,
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writes Matsumura.
In both cases the radioactive rods are not protected by a containment vessel; dangerously, they are open to
the air. This would certainly cause a global catastrophe like we have never before experienced. He stressed
that the responsibility of Japan to the rest of the world is immeasurable. Such a catastrophe would affect us
all for centuries. Ambassador Murata informed us that the total numbers of the spent fuel rods at the
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Disturbingly, the desperate situation facing Japan is, also, facing the United States as
Russian military observers overflying the US this week as part of the Open Skies
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that country, a finding that was further confirmed by scientists with the Woods Hole
Oceanographic Institute who have confirmed that a wave of highly radioactive waste
is headed directly for the US west coast.
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Important to note is that this new wave of Fukushima radiation headed towards the US is in addition to
earlier radiation events that American scientists are now blaming for radioactive particles from Japan being
detected in California kelp.
Though the news of this ongoing global catastrophe is still being heavily censored in the US, the same
cannot be said about Japan, and as recently reported by the leading Japanese newspaper The Mainichi
Daily News that reports:
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at the stricken Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant will collapse. This is something that experts from both
within and outside Japan have pointed out since the massive quake struck. TEPCO, meanwhile, says that
the situation is under control. However, not only independent experts, but also sources within the
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The storage pool in the No. 4 reactor building has a total of 1,535 fuel rods, or 460 tons of nuclear fuel, in it.
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third and fourth floors. The roof has been blown away. If the storage pool breaks and runs dry, the nuclear
fuel inside will overheat and explode, causing a massive amount of radioactive substances to spread over a
wide area. Both the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) and French nuclear energy company Areva
have warned about this risk.
A report released in February by the Independent Investigation Commission on the Fukushima Daiichi
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-reaction crises of the nuclear disaster. The worse-case scenario drawn up
by the government includes not only the collapse of the No. 4 reactor pool, but the disintegration of spent
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l ’ other reactors. If this were to happen, residents in the Tokyo metropolitan
area would be forced to evacuate.”Video evacuatie
http://www.youtube.com/watch?v=BEHI9snA550&feature=player_embedded
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being reported is now stocking up on massive amounts of anti-radiation pills in preparation for nuclear fallout,
there remains no evidence at all the ordinary peoples are being warned about this danger in any way
whatsoever.bron http://www.eutimes.net/2012/04/russia-stunned-after-japanese-plan-to-evacuate-40-millionrevealed/
http://www.youtube.com/watch?v=BEHI9snA550&feature=player_embedded
Comment
Het smerig spelletje van de illuminati begint nu zijn rotte vruchten af te werpen.
Vergeet niet dat deze aktie ook op de complotkaarten voorkomt.
http://www.youtube.com/watch?v=pdx6PyEiT38&feature=related
De Illuminatie kaart waarvan vele denken dat het met Londen 2012 te maken heeft, is de kaart van de
aardbeving in Japan. Er staat ook combined disasters.
Twee van de schokken schijnen presies in de kernen van twee reactors van de kerncentrale te zijn gemeten.
De grote tweede klap was de veroorzaker van de tsunami. Op de kaart is tevens een toren te zien welke in
Tokio staat. Er zijn complottheoriëen die denken dat de tsunami veroorzaakt is door een onderzeese
kernexplosie en de vele aardschokken veroorzaakt door Haarp.
B
m B ffo d
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v d o’ v o yo -tube geplaatst.

Inslikbare CHIP in lichaam van patiënt, geen TOEKOMSTmuziek (maar nu)
april 16, 2012
Net van controle sluit zich steeds dichter
Het net van controle sluit zich steeds dichter, controle komt van alle kanten. Het is de vraag of we nog wel
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In Amerika worden werknemers al geïmplanteerd met de RFID-chip in de rechterarm, zodat ze gevolgd
kunnen worden door hun werkgever. We kunnen er niet meer onderuit, de technologie is er. Al lang en
breed! De eerste testen van betalingen verrichten, middels een onderhuidse chip,zijn er ook.
De mens die in de bijbel gelooft, weet dat dit het op handen zijn de merkteken van het beest is:
“I d
m d
z
ld
d
m k k
z voo oofd of z
d o tvangt,
die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn;
en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En
de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust,dag en nacht, die het beest
en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der
lg
d d g od v God
g loof J z
.” O
g 14:9-12
Onderhuidse chip nu al realiteit
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Steeds meer mensen zullen een onderhuidse chip krijgen. En weer wordt dit gepresenteerd, alsof dit voor
onze bestwil is, want patiënten zullen sneller geholpen worden met een chip onder de huid. Door een kleine
chip in het lichaam van de patiënt worden medische gegevens van de patiënt gekoppeld aan de patiënt. En
de patiënt is sneller aan de beurt. Dat is nog eens handig. In Amerika waren de eerste tests met chips
succesvol.
Intelligente medicijnen zijn géén Science Fiction
Proteus Biomedical heeft een in-slikbare en verteerbare chip ontwikkeld om de effectiviteit van
geneesmiddelen beter te kunnen opvolgen. De chip van slechts1x1mm groot en 0.2mm dik wordt met biocompatibele lijm vastgehecht aan medicijnen.
Zwitserse farmaceut Novartis heeft hiervoor miljoenen op tafel gelegd (bron).
De geïntegreerde sensoren worden geactiveerd door maagsappen en de opgemeten data wordt m.b.v.
transconductie door het lichaam heen gestuurd naar een ontvanger, die onder de huid is geïmgeplanteerd
ofwel ingebed in een dunne pleister. Transconductie heeft het grote voordeel t.o.v. andere technologieën als
RFID, dat het signaal binnen het lichaam blijft en de ontvanger een stuk eenvoudiger en dus goedkoper is.
De ontvanger registreert zowel info over het geneesmiddel, zoals tijdstip van inname, type en dosis als
fysiologische metingen als hartslag, temperatuur, lichaamshouding en ademhalingsritme.Vervolgens worden
de data via Bluetooth geüpload naar mobiele apparaten of het internet.
Het grote voordeel van deze technologie is dat behandelende artsen de patiënt in real-time kunnen opvolgen
alsook de reactie op de toediening van geneesmiddelen. Op deze manier kan een behandeling veel beter
afgestemd worden op maat van het individu, en kan er bij mogelijke complicaties veel sneller ingegrepen
worden. (bron)
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Vage plannen zijn het helaas niet.
Senaat Healthcare, wetsvoorstel HR 3590 is aangenomen en ondertekend.
De chip is dus goedgekeurd ! Dat houdt in dat de nieuwe wet een RFID-chip verplicht. De chip bevat
informatie met opsporingsmogelijkheid en wordt tevens gekoppeld aan je bankrekening. Op 23 maart 2013
is men, in ieder geval in Amerika, verplicht om de chip onder de huid te hebben.
In Indonesië zijn HIV-dragers gechipt (bron),om seksueel actieve HIV-patiënten te kunnen opsporen en te
straffen, indien de patiënten een ander besmetten.
Geneesmiddelenmet ingebedde Microchips, zo nieuw is deze nanotechnologie niet
Vrij nieuw lijken geneesmiddelen met ingebedde microchips. Een pleister op de huid pikt een signaal op als
de tablet, die van chip voorzien is,doorgeslikt is en dit wordt verbonden met de smartphone. Net als met
augmented reality, zie je met betrekking tot chips ook overal dingen verschijnen, om ons voor te bereiden en
ons alvast te laten wennen. Het lijkt nieuw, maar deze technologie is zeker niet nieuw.
In een rapport van RIVMuit 2005 is het volgende te lezen:
Nanotechnologie (toevoeging: de microchip, kleine in slikbare capsule met minuscule videocamera) is een
uiterst krachtige technologie die op dit moment al wordt toegepast en in de toekomst aanzienlijke invloed zal
hebben op de medische technologie. Nano-medische toepassingen kunnen gezondheidszorg op
fundamentele wijze veranderen, vanwege de mogelijkheden betreffende preventie,behandeling en diagnose.
Een toenemend aantal producten zijn reeds commercieel verkrijgbaar, zoals chips in vitro voor moleculaire
diagnostiek.
Het document bevat veel informatie over geneesmiddelen met ingebedde chips en andersoortige chips.
In Nederland ontkomt u er ook niet aan
Ook in Nederland zijn onderhuidse chips zo reëel als het maar zijn kan. Biometrische identificatiesystemen
worden snel ontwikkeld en makkelijk geaccepteerd: ze zijn reeds verwerkt in elektronische apparaten,
goederen, vee en mensen. Vandaag de dag dus.
Sporters met RFID-chip
Voor sporters is er een pil ontwikkeld, die waarschuwt als de lichaamstemperatuur hoog oploopt. De pil
bevat een temperatuursensor en RFID-chip.De pil registreert de temperatuur en zendt iedere tien seconden
informatie uit naar de RFID-ontvanger, die de informatie vervolgens via Bluetooth doorzendt naar de GPStelefoon (bron).
De RFID-chip wordt gebruikt bij de ziekte van Alzheimer, psychische aandoeningen, diabetes, hartkwalen en
zonder veel weerstand en problemen. De biochip zal zeer spoedig gewoon worden geaccepteerd, voor onze
bestwil, maar in werkelijkheid voor: identificatie, bescherming, afluisteren, opsporen en nog veel meer.
Zie ook:
Digitale-televisie-mind-control-door-stil-geluid
Nieuwe-google-privacy-regels-toegelicht
Illuminati-de-waarheid-achter-het-Facebook
Overheid-spioneerprogramma-heeft-tot-do l…
Gemonitord-door-een-alziend-computernetwerk
Bron:Hijleeft.wordpress.com
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Water: levensmysterie onder ieders handbereik…
Door GuidoJ.zondag, 4 maart 2012
2012 © Guido Jonkers i.s.m. Ir. Frank Silvis/Vortex Vitalis
x
Water is het levenselixer van onze aarde. Water is de oorsprong van het leven. Het
oppervlak van de aarde bestaat voor circa 70% uit water en de mens bestaat ook
voor circa 70% uit water. Kan dit toeval zijn? En wat zou er gebeuren als ijs niet
dreef..? Of wat zou er gebeuren als het H2O, de waterstof- en de zuurstofatomen zich
zouden gedragen volgens de regels van het periodiek systeem van elementen? Dan
zou water vloeibaar zijn tussen -70 en -90 graden Celsius en dan zou onze planeet er
totaal anders uitzien..! Het temperatuurverschil tussen dag en nacht zou honderden
graden zijn.
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nog 65 andere bekende anomalieën van water!! (Zie HIER)
Vloeibaar water is een zachte stof, maar de oppervlaktespanning van water is hoog. Water is dus niet alleen
zacht, maar tegelijkertijd ook weer keihard, het kan rotsen uithollen en bergen doorklieven. De kracht van
water is enorm, zoals blijkt bij iedere overstroming of vloedgolf. Deze kracht maakt echter ook dat een
zaadje kan ontkiemen en zich dan dwars door een laag asfalt kan boren. En hoewel water meestal omlaag
stroomt, stroomt het in bomen juist omhoog, tegen de zwaartekracht in! Is dat geen wonder?
Water komt in meerdere vormen tegelijkertijd voor: op aarde is het een vloeistof die voortdurend verdampt,
zodat er altijd wel wat water in de l
z m
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…!
Deze waterdampmoleculen zijn lichter dan lucht, waterdamp stijgt dus op, maar op grotere hoogte zijn de
temperatuur en druk lager en watermoleculen hebben dan sterk de neiging om weer clusters te vormen, er
ontstaan vervolgens wolken waaruit regen of sneeuw kan vallen. En als water bevriest, ijs wordt, dan krimpt
het niet, maar dan zet het zelfs weer iets uit. Daarom is ijs lichter dan water, blijft het drijven en vormt het
aldus een isolerende laag op sloten en plassen. En mede dankzij deze merkwaardige eigenschap van water
bevriest de bodem niet.
Viktor Schauberger ontdekte dat waterwervelingen in de natuur, zoals in
beken en rivieren, het water haar oorspronkelijk vitaliteit teruggaven.. Zijn
vitalisatie-apparaten waren daarom op dit principe gebaseerd.
Victor Schauberger, waterpionier
Een van de bekendste doorvorsers van water is Victor Schauberger geweest.
Deze Oostenrijker leefde van 1885 tot 1958 en was een uitnemend
waarnemer van de natuur, zeer sensitief, een echt natuurmens. Hij was actief
op vele gebieden: bosbouw, landbouw, energie en water. Hij heeft houtbanen
ontwikkeld om gekapte bomen stromend in water door de houtbanen over de heuvels naar de dalen te
vervoeren, bronzen gereedschap om het land te bewerken, waardoor de gewasopbrengst maar liefst 60%
hoger was.
Ook heeft Schauberger een nieuwe kosmische energiebron ontdekt, die de Duitsers hem later probeerden te
ontfutselen en was hij de uitvinder van het eerste bronwaterapparaat.
Hij vond het water van het drinkwaterbedrijf dat gemaakt was uit het water van de Donau, volledig futloos. In
zijn bronwaterapparaat waren verschillende kamers opgenomen met essentiële sporenelementen en
mineralen, hij maakte gebruik van katalysatoren van edelmetaal en hij liet het water spiraliseren. Door deze
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vergroot. Als hij het Donauwater door zijn vitalisator liet lopen, waren laboratoria niet meer in staat om een
verschil te vinden met hoogwaardig bronwater..!
Links een waterkristal dat 'de energetische boodschap' laat zien van
blootstelling van het water aan healing muziek. Rechts het volledig
verwrongen waterkristal dat tevoorschijn kwam, bij het inprenten van de
boodschap 'Je maakt me ziek, ik zal je vermoorden' aan eenzelfde
watermonster..!
Emoto
Natuurlijk dienen we hier de alom bekende eigenschap van water als
opslagmedium te benoemen. Water kan namelijk beïnvloed worden door muziek, plaatjes, gedachten,
intenties. De Japanner Masaru Emoto heeft dit schitterend laten zien in tientallen boeken. Ook jij kent
ongetwijfeld zijn mooie ijskristallen, waarbij water dat eerst was blootgesteld aan positieve invloeden,
schitterende ijskristallen toonde bij bevriezen. En hetzelfde water dat werd blootgesteld aan negatieve
invloeden, toonde lelijke ijskristalvormen..! (foto hiernaast)
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Water is dus een informatiedrager. Niet alleen het water in onze cellen speelt daarbij een cruciale rol en is
drager van het leven, maar dat geldt natuurlijk ook voor het water buiten onze cellen. Met name het water in
het bindweefsel vervult een centrale functie in de lichamelijke processen.
Bindweefsel dient niet alleen als ondersteuning doordat het de ruimtes tussen de cellen opvult. Bindweefsel
functioneert als hèt basisregelsysteem omdat de uiteinden van bloedbanen, lymfebanen en zenuwen in het
bindweefsel eindigen en beginnen. Bloedbanen, zenuwen en cellen staan niet direct in contact met elkaar,
maar via het bindweefsel. Transport van voeding- en afvalstoffen en informatie-overdracht verloopt via het
water in het bindweefsel. Bio-fysisch onderzoek heeft uitgewezen, dat gedronken water het bindweefsel
bereikt en dat kwalitatief hoogwaardig drinkwater een regeneratie van de celstofwisseling teweeg kan
brengen.
W
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(hersenen, 85%) en orgaansystemen (bijv. het lymphestelsel) bestaan
hoofdzakelijk uit water. Dat water wordt belast met frequenties van schadelijke
stoffen en in explosief toenemende mate met frequenties door elektrosmog.
Deze frequenties verstoren een zuivere informatieoverdracht in onze
lichaamsvloeistoffen, met als gevolg een verstoring van lichaamsprocessen. In
ons water, zowel oppervlaktewater, leidingwater, flessenwater en ons
lichaamswater, worden door elektrische apparatuur en mobiele
communicatietechnieken zeer veel frequenties tussen 0 en 30 Hertz
opgeslagen.
Dit zijn technische frequenties, met een ander karakter dan natuurlijke frequenties, waardoor ze verstorend
werken op de biologische frequenties die onze lichaamsprocessen sturen. En er komen steeds meer
technische frequenties die cruciale lichaamsfrequenties verstoren. Vind u het dan gek dat een veel grotere
groep mensen meer klachten heeft, zoals hoofdpijn, slaapstoringen, concentratie- en leerstoringen, innerlijke
onrust, hyperactiviteit, hartritmestoringen en verzwakking van het immuunsysteem. Het is daarom essentieel
zoveel mogelijk te doen om ons water energetisch te zuiveren..!
De film ‘WATER’..
Betekent dit alles dat de mens het water nu geheel begrijpt? Nee, water is nog steeds een mysterie. Zie tal
van fascinerende aspecten van water in de onderstaande film. Deepak Chopra zegt over deze film: “Net
zoals de film ‘What the Bleep’ toont deze film ‘WATER’ ons aan dat onze gedachten een effect hebben op
onze externe realiteit. Stel je nou toch eens voor wanneer mensen zich bewust gaan worden van hun
potentieel aan creativiteit..! Films zoals deze, geven me hoop dat er een opkomend en intelligent collectief is,
dat de problemen van de wereld kan oplossen!”
De onderstaande film die we hier in het hoofdartikel plaatsen, toont aan dat water de meest fascinerende,
maar tegelijkertijd de minst bestudeerde substantie is. Maar zolang we ons kunnen herinneren, heeft water
onze wetenschappers, filosofen en theologen bezig gehouden, om expliciet en impliciet de eigenschappen
van water te begrijpen. Eigenschappen die fenomenaal zijn en buiten de bestaande wetten van de natuur
lijken te vallen.. In de film zie je recent onderzoek, adembenemende ontdekkingen door onderzoekers van
over de hele wereld. Vanuit Rusland, Kazakhstan, Zwitserland, Israël, de VS, Groot Brittanië, Oostenrijk,
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Water kan ook als essentieel middel worden gebruikt voor het behandelen van de meest serieuze ziektes..
De film neemt je mee de hele wereld over. Er wordt zelfs gesproken over de mogelijkheid om water te
gebruiken als communicatiemiddel, waarbij het de mogelijkheid heeft om boodschappen te verbergen, en
deze sneller dan licht te transporteren. Water is zo uniek, en zo dieprijkend, dat het grootste geheim van
water nog ontsluierd lijkt te gaan worden..!
Het belang van water voor het menselijk lichaam..!!
We hebben op de site al diverse stukken over het belang van water voor het menselijk lichaam geplaatst.
Eén van de meest imponerende verhalen over water, komt in dat verband van de wetenschapper Dr.
Batmanghelidj. Je ziet de cover van zijn -in het Nederlands vertaalde boek- hiernaast.
Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van water in het
lichaam laat deze wetenschapper en arts, zien, hoe water een verbazende reeks medische aandoeningen
kan verhelpen. Alleen al het eenvoudig veranderen van de hoeveelheid water en zout die je opneemt, kan je
helpen met het behandelen en voorkomen van tientallen ziektes, met het vermijden van kostbare medicijnen
en met het genieten van een energieke nieuwe gezondheid. In zijn boek behandelt Batmanghelidj de
volgende zaken op indrukwekkende wijze:
 Hoeveel water en zout je iedere dag nodig hebt om gezond te blijven.
 Hoe kinderen beter kunnen leren door slechts meer water te drinken.
 Hoe je op een natuurlijke manier de symptomen van astma en allergieën kunt verminderen en zelfs
kunt laten verdwijnen.
 Hoe je levensbedreigende aandoeningen, zoals hartfalen, hersenbloeding, de ziekte van Alzheimer,
de ziekte van Parkinson en kanker, kunt helpen voorkomen.
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Hoe een hoge bloeddruk op een natuurlijke manier behandeld kan worden, zonder plaspillen of
andere medicijnen.
 Waarom water de sleutel is tot gewichtsverlies zonder een dieet te volgen.
 Hoe je je huid kunt hydrateren om vroegtijdige veroudering tegen te gaan.
“Laat me je het recept geven voor de beste pijnstiller ter wereld. Je hebt geen doktersrecept nodig. Het is
overal verkrijgbaar en het kost niets. Het heeft geen gevaarlijke bijwerkingen. Het is het medicijn dat je
lichaam nodig heeft wanneer het gestrest is. Het is gewoon, normaal, ordinair water. Alles wat het industriële
systeem van je lichaam nodig heeft,” aldus Dr. Batmanghelidj in zijn boek. (klik op de cover hiernaast voor
een directe link naar de uitgever!)
Kortom.. Water een kunstwerk van de schepping..!
Water is en blijft een mysterie. Om het water te eren, dit verhaal tot slot. Het was de Nederlandse graficus
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je dit magische goedje zien..? Hoe laat je water zien, dat doorzichtig is? Esscher kwam tot de conclusie dat
we water feitelijk NIET zien, maar haar eigenschappen.. Het golf, schuimt, spiegelt, laat drijven, bevat, enz.
Dáár was hij bij de essentie, om het water te vatten. En Esscher slaagde vervolgens in zijn streven. Hij toont
hieronder, in een héél simpel lijkend kunstwerk, het Water..! In zijn spiegelende, doorzichtige karakteristiek,
en in haar drijfvermogen (via oppervlaktespanning van water).. Kortom: Water in een prachtig plaatje gevat!
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/water-levensmysterie-onder-iedershandbereik/
Tip: bekijk de film over water - nederlands omdertiteld
Begin met deel 1 http://www.youtube.com/watch?v=uNbY_HUj6Fk&NR=1
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Nederlands verkrijgbaar) in augustus 2000 had het Amerikaanse PhenomeNEWS
een interview met Dr. F. Batmanghelidj. De opzienbarende theorie van de inmiddels
overleden arts blijft echter in toenemende mate nieuwe belangstellenden aantrekken.
Reden voor het radiostation om in november 2005 het interview opnieuw uit te
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de letterlijke tekst.
Nieuws: Teken je ook voor een ‘schone hemel’..?
Door GuidoJ.zondag, 15 april 2012
Teken je ook voor een ‘schone hemel’..?
2012 WantToKnow.nl/.be
x
Vaste WantToKnow- zo k ‘Mo
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waar jij je steun aan kunt geven. Sinds begin oktober 2011 is in Duitsland op een site van de overheid
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, dus het Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek) een extra
uitleg over geo- g
g d
m l … Als je HIER klikt krijg je de pdf op je scherm die het hoe en
waarom uitlegt.
Geo-engineering
Zoals je ziet is -als te verwachten viel- het fenomeen chemtrails volledig v
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overheden, onder de toenemende druk om openheid te geven over chemtrails, overstag gaan, maar slechts
de halve waarheid willen vertellen..! Chemtrails zijn er in hun optiek om het weer te besturen, want anders
gaat het allemaal vreselijk mis met de wereld, met name door het steeds maar stijgende CO2-gehalte in de
atmosfeer. De boodschap toont allemaal goede bedoelingen, de boodschap lijkt een totaalplaatje van
oplossingsgerichtheid te passen, maar het is -nogmaals- slechts een deel van de waarheid. Er wordt
gesproken over geo-engineering gesproken in het kader dat het dus goed is voor de aarde in relatie met
CO2. Dit raakt de hele wereld en daarom ook voor iedereen de oproep, als je hiervoor voelt, om de petitie te
ondertekenen; deze actie is 5 april jl begonnen.
Hier vind je voor een -inmiddels wereldwijde- handtekening-actie tegen chemtrails. Opgezet door de website
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m l’. Hier kom je op deze website.
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http://www.wanttoknow.nl/nieuws/teken-je-ook-voor-een-schone-hemel/
Voor wat meer achtergrond over Chemtrails, zie onze tv-special met Peter Vereecke (en onze andere
HealingSoundMovement tv-specials) hier: http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html
http://www.youtube.com/watch?v=zpPFWilAuyU&feature=related
http://www.sauberer-himmel.de/unterstutzerliste-weltweit/
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Kankermobieltjes?
Door GuidoJ.donderdag, 12 april 2012Reageer (44)E-mailPrintAAA
Een klasse-artikel uit een klasse-weekblad. Overal vechten wetenschappers elkaar de tent uit over de
gevaren van elektromagnetische straling. Behalve in Nederland; wat is er in hemelsnaam aan de hand in dit
land, dat een feitelijk levensgevaarlijk stuk electronika, gemeengoed is geworden, vooral onder de meest
kwetsbare groep: kinderen.. Kinderen lopen met mobiele telefoons rond, alsof het speelgoed is. In
combinatie met al het andere draadloze elektronische materiaal, zoals laptops en spelcomputers, de DECTtelefoons in huis, lopen we allemaal, maar met name onze kinderen, in een levensgevaarlijke elektrom g
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Kankermobieltjes?
2011 © Vrij Nederland/Thomas Vanheste. (Origineel artikel HIER)
De cover van het kwaliteitsmagazine 'Vrij Nederland' van afgelopen November.
Leendert Vriens is een rationele, rustige man. Maar toen hij in Vrij Nederland een
column las over de gezondheidsgevaren van mobiele telefonie, kon hij een vloek niet
onderdrukken. Dit voorjaar deelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de
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vond de columnist van VN. Want basiskennis van de natuurkunde was voldoende om
te weten dat die uiterst zwakke straling onmogelijk schade aan het menselijk weefsel
kan toebrengen. Nu is Vriens zelf natuurkundige. Na zijn promotie werkte hij dertig
jaar bij het NatLab van Philips. Hij heeft vele publicaties in internationale tijdschriften
en een reeks patenten op zijn naam. In zijn huis diep in de Brabantse bossen vertelt
hij dat hij medio 2005 gezondheidsklachten kreeg die steeds erger werden.
In 2007 kon de fervente roeier niet meer meekomen in de acht. Hij kampte met maagklachten, permanente
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Vriens doorliep het hele medische circuit. Niets hielp. Tot iemand tegen hem zei: je bent elektrosensitief. In
2004 had hij het basisstation van een DECT-telefoon – het type draadloze telefoon dat de meeste
Nederlanders nu in huis hebben – vl k
z
l
k m g ï
ll d. H ok d
kk
m
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opknapte, te maken had met het stralingsniveau. Dat was op de bank in de woonkamer een factor tachtig
l g d
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d.’
Honderd procent zeker is Vriens dat de straling van zijn draadloze telefoon de oorzaak van zijn klachten
.‘
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geleden mat hij met de stralingsmeter die hij aanschafte nog het huis door van een kennis met drie kinderen
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In de afgelopen jaren spitte Vriens de berg literatuur over de gezondheidseffecten van zogeheten
radiofrequente straling door. Hij raakte er diep van overtuigd dat er sterk bewijs is dat draadloze vormen van
communicatie funest voor de gezondheid kunnen zijn. Ook denkt hij er zijn eigen klachten mee te kunnen
verklaren.
‘Onderzoek heeft aangetoond dat door straling de calciumniveaus per cel naar beneden gaan, waardoor de
darmwanden doorlaatbaar worden voor gifstoffen. Er komen meer vrije zuurstofradicalen, en daardoor
ontstaat DNA-schade. Ook daalt het melatonineniveau. Verschrikkelijk belangrijk, want dat gaat de groei van
kankercellen tegen. Het melatoninetekort zorgt er ook voor dat je niet goed slaapt. Je hele conditie zakt in
elkaar.’
Gewoonste zaak van de wereld: een laptop in vol bedrijf precies in het midden
van de meest kwetsbare delen van het lichaam..!
Hij legt de kankerstatistieken van de afgelopen tien jaar op tafel. Het jaarlijkse
l
k k g v ll
d
od
oo l k g
g . ‘Wo den
de mensen de laatste tien jaar zoveel ouder? Ik dacht het niet. Ik denk dat de
toename van draadloze apparatuur – mobieltjes, wifi, DECT-telefoons,
zendmasten – zeker een bijdrage levert. Een aantal onderzoeken heeft
aangetoond dat mensen die dicht bij zendmasten wonen een aanzienlijk grotere kans hebben om kanker te
krijgen. Zaadbal-kanker komt tegenwoordig meer dan twee keer zoveel voor als twintig jaar geleden. Waar
d g m
mo l
?’
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Niets aan de hand. Dat is het standpunt van het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse overheid op
dit gebied: de Gezondheidsraad. In haar adviezen komt de Gezondheidsraad de afgelopen vijftien jaar keer
o k
o d o l
d
‘geen oorzakelijk verband tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan
de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons of basisstations voor mobiele telefonie is
aangetoond’.
In een recent verschenen rapport oordeelt de Raad opnieuw dat er geen aanwijzingen zijn dat mobieltjes
invloed hebben op de gezondheid van kinderen en de ontwikkeling van hun hersenen. Een reden om voor
de jeugd andere blootstellingslimieten aan te bevelen zien de wakers over de gezondheid van de
Nederlandse bevolking niet.
Opmerkelijk. Toen de WHO dit voorjaar haar gewraakte beslissing nam om mobieltjes mogelijk
kankerverwekkend te noemen, schreven de daarvoor verantwoordelijke leden van het International Agency
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o C
(IARC) T L
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d
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straling aflevert vergeleken met volwassenen twee keer hoger in het brein en tot tien keer hoger in het
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tussen mobiele telefonie en gezondheidseffecten. In de openingsalinea van haar persbericht was te lezen
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verhoogd risico op glioom, een kwaadaardige vorm van hersenkanker, geassocieerd met het gebruik van
d dloz
l fo ’.
‘Die uitspraak over dat verhoogde risico is een beetje kort door de bocht,‘ v d E v Ro -gen, secretaris
van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Hij legt uit dat de WHO zich in
essentie baseert op twee bronnen, het Interphone-onderzoek dat in dertien landen is uitgevoerd en de
studies van de Zweedse oncoloog Lennart Hardell. Bij beide heeft de Gezondheidsraad haar bedenkingen.
Kinderen zijn risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.
‘Er is door de groep Interphone-onderzoekers geprobeerd een gezamenlijke
conclusie te trekken,’ zegt radiobioloog Van Rongen. ‘Dat bleek allemaal niet zo
vreselijk makkelijk te zijn. De gegevens wezen niet eenduidig één richting in. Het
heeft jaren geduurd voor ze tot een conclusie kwamen.’ Die luidde dat er een
verhoogd risico was op glicoom in de subgroep die het langst de telefoon had
gebruikt en er het meest mee had gebeld aan de kant van het hoofd waar de
hersentumor zich bevond. Maar misschien waren juist de mensen die getroffen
waren door een hersentumor wel geneigd hun belgedrag te hoog in te schatten.
‘Dat getal van het totaal aantal belminuten over de afgelopen tien jaar is erg onzuiver en onzeker,’ zegt Van
Rongen, ‘evenals als de herinnering aan welke kant van het hoofd de telefoon is gebruikt. Daarom is een
flink deel van de onderzoekers erg terughoudend om daar vergaande conclusies aan te verbinden.’
Ook onderzoeken van Hardell, die claimt dat het risico op glioom aan de kant waar de mobiele telefoon
wordt gebruikt dubbel zo hoog is, wees de Gezondheidsraad eerder van de hand omdat er te veel
methodologische bezwaren aan zouden kleven. ‘Welke dat precies zijn, heeft de Commissie niet expliciet
gemaakt,’ geeft Van Rongen toe. ‘Het probleem is dat uit de publicaties niet hard is te maken wat er allemaal
niet goed mee is.’ Wat de deskundigen van de Ge-zondheidsraad verdacht vonden, was dat Har-dell
beweerde dat meer dan negentig procent van de mensen die hij benaderde aan zijn onderzoek meedeed.
Daarnaast waren er geruchten dat hij de gegevens gemanipuleerd had. ‘Dat was van zijn lang zal zijn leven
niet te bewijzen en daar zijn ook helemaal geen concrete aanwijzingen voor. Dat zijn alleen maar
onderbuikgevoelens die mensen hadden, onder andere doordat men vond dat zijn percentage deelnemers
onrealistisch hoog was en er in het verleden wel eens beschuldigingen zijn geweest richting Har-dell dat hij
gemanipuleerd had met zijn gegevens. Hij is nooit officieel berispt, maar is wel van baan veranderd.’
Achteraf hecht Van Ron-gen eraan toe te voegen dat dit alles in het oordeel van de Gezondheidsraad geen
rol heeft gespeeld. ‘Wij gaan uitsluitend van de wetenschappelijke feiten uit, zoals die in artikelen zijn
gepresenteerd.’
Interphone noch Hardell kunnen de Gezondheidsraad ervan overtuigen dat er serieuze redenen zijn angst te
hebben voor mobieltjes. Dat er geen grond is gealarmeerd te zijn, vindt ook Erik Lebret. De Utrechtse
hoogleraar is voorzitter van het Wetenschapsforum van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, een
samenwerking van onder meer RIVM, KEMA en GGD. Die club heeft als opdracht het publiek wegwijs te
maken door het wetenschappelijke oerwoud van studies over de gezondheidseffecten van
l k om g
l g. ‘H z
ll m l zog
o ol- d
’z g L
. ‘Daarbij
reconstrueer je van mensen die al dan niet ziek zijn geworden achteraf hun
belgedrag. Maar het geheugen is gebrekkig en beïnvloedbaar. Echt uitsluitsel
kunnen alleen cohortstudies geven. Je volgt mensen vijfentwintig jaar en je
kunt hun feitelijke belgedrag meenemen. Daarvan lopen er nu een paar.
Maar het duurt nog jaren voordat de resultaten bekend zijn.’
Welke risico's met name kinderen lopen met elektromagnetische straling, is
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nauwelijks bekend. Ze doen dus vrolijk mee in het wereldwijde experiment..?! Frankrijk en een aantal andere
landen verbieden inmiddels WiFi op scholen..!!
Intussen moeten we het doen met de aanwijzingen uit terugblikkend onderzoek. In een poging daar toch een
betrouwbaar beeld uit te distilleren, werkt de Gezondheidsraad nu aan een meta-analyse van alle
beschikbare gegevens. Onlangs deden onderzoekers onder leiding van de Italiaanse professor Angelo Levis
in het tijdschrift Environmental Health al een poging die klus te klaren. Hun conclusie: netjes opgezet
onderzoek dat niet door de telecomindustrie is gefinancierd laat een duidelijk verband zien tussen het
gebruik van mobiele telefonie en hersentumoren.
Studies die het mobieltje vrijpleiten, zijn of gesponsord of hebben methodologische gebreken. Mogen we
Levis geloven, dan moeten we tegen het eind van dit decennium serieus rekening houden met
honderdduizenden gevallen van door mobiel bellen veroorzaakte hersenkanker alleen al in de VS.
Van Rongen heeft het stuk nog niet g l z . M
d
kom v d
d
. ‘H
l d
f l
g of
je dat soort conclusies kunt trekken. De Interphone-studies zijn mede gefinancierd door de industrie. Dat
geld is in een grote pot gestopt die is beheerd door een onafhankelijke organisatie, waarbij er absoluut geen
mogelijkheid was voor geldschieters om invloed uit te oefenen op de manier waarop het onderzoek werd
g vo d.’ Ook L
o d d
d k. ‘Ik vind het een merkwaardig stuk. Een van de eerste dingen
in een meta-analyse is dat je zegt wat je selectiecriteria zijn. Wat afvalt en waarom, laten ze niet zien.’
Veertje tegen een muur
Op de uitkomsten van onbetwistbaar epidemiologisch onderzoek is het nog wachten. Intussen proberen
onderzoekers aanwijzingen te krijgen door in celkweken, proefdieren en mensen te kijken of
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type natuurlijke elektromagnetische golven in de hersenen kleine
veranderingen optreden als de hersenen worden blootgesteld aan de
activiteit van mobiele telefoons. Wat de gezondheidsbetekenis daarvan is,
is volslagen onduidelijk. Er is nooit gevonden dat dit effect heeft op de
g zo d d.’
Onlangs claimden onderzoekers in het gezaghebbende Journal of the
American Medical Association aangetoond te hebben dat radiofrequente
straling de aanmaak van glucose in het brein verhoogt. ‘Dat is een
onderzoek waarvan de opzet veel kritiek heeft gehad, omdat niet duidelijk
was wat de blootstelling was,’ zegt Van Rongen. ‘Vanwege de nogal rammelende onderzoeksopzet is het
lastig er heldere conclusies uit te trekken.’
Ook Lebret heeft zijn bedenkingen. ‘Er is alweer een Finse studie die het tegenovergestelde heeft gevonden,
namelijk dat die glucoseniveaus naar beneden gingen. Het is zeldzaam dat dergelijke studies die een
biologisch effect laten zien, herhaald kunnen worden en dan hetzelfde resultaat laten zien.’
Onenigheid is er ook over de vraag of radiofrequente straling überhaupt wel sterk genoeg is om echt schade
toe te brengen. Het is niet-ioniserende straling, die er niet eens in slaagt een elektron uit zijn baan te tikken.
‘De kracht die radiogolven uitoefenen, is lang niet genoeg om moleculen te laten migreren of te
beschadigen. Het is te vergelijken met een klein kind die tegen een truck duwt of een veertje dat tegen een
muur waait,’ zei de Utrechtse professor Jan Lagendijk bij een bijeenkomst van het Kennisplatform
Elektromagnetische Velden.
Maar wie denkt dat de angst voor straling is voorbehouden aan mensen die te dom zijn om de natuurwetten
te begrijpen, heeft het mis. Lagendijks Engelse vakbroeder Denis Henshaw, hoogleraar fysica en expert op
het gebied van de gevolgen van straling voor het menselijk lichaam, meent juist dat er voldoende
wetenschappelijk inzicht is hoe radiofrequente straling in het lichaam ingrijpt. Henshaw verwierf in Engeland
bekendheid met onderzoek naar het verband tussen kinderleukemie en hoogspanningsmasten. Volgens
hem is fysisch aangetoond dat radiofrequente straling de levensduur van vrije radicalen – reactieve
chemische verbindingen die zich op het DNA kunnen vastzetten – kan beïnvloeden.
Dat is precies het effect waar ook Nik Van Lare-beke, lid van de Vlaamse Gezondheidsraad, op wijst. Naar
zijn inzicht zijn er duidelijke aanwijzingen dat die straling ‘op krachtige wijze de concentratie van actieve
vormen van zuurstof en vrije radicalen opdrijft’. Al is de straling niet sterk genoeg om het DNA te
beschadigen, via de vorming van vrije radicalen zou zij toch schade aan het erfelijke materiaal kunnen
veroorzaken.
Erik Lebret is laconiek over experimenten die dergelijke DNA-schade zouden
aantonen. ‘Vrij-wel alles is mutageen, kan het erfelijk materiaal veranderen. De
stap van de capaciteit het genetische materiaal te veranderen naar
kankerverwekkend wordt veel te makkelijk gezet. Bovendien hoeft wat je in een
petrischaaltje kunt laten zien in de praktijk nog niet te gebeuren.’ Ook van
Rongen vindt dat zijn Vlaamse collega zijn hand overspeelt. ‘Zijn conclusie
gaat veel verder dan waar de wetenschappelijke literatuur aanwijzingen voor
geeft. Van Larebeke heeft bepaalde opvattingen over mogelijke mechanismen
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die een rol spelen die niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn.’
Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO, omdat zij de
o’ v mo l ll
l v g l k m d g zo d d
o’ d
et gevolg zijn van tabaksrook, asbest
en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.
In een aantal onderzoeken, onder andere de door de EU gefinancierde REFLEX-studies, is bij een specifiek
signaal DNAd g vo d
z g V Ro g . ‘D
d toen verklaard door te zeggen dat er meer vrije
radicalen zijn of dat vrije radicalen die van nature aanwezig zijn minder makkelijk weggevangen worden en
langer hun destructieve werking kunnen uitoefenen. Het probleem met die REFLEX-studies is dat er niet
alleen vermoedens waren van manipulatie, maar dat die ook is aangetoond. De waarde van die
o d zo k
f l
g.’
Belangenverstrengeling
Van Rongen en Lebret schieten gaten in alle studies die wijzen op een gezondheidseffect van mobieltjes. Op
zijn best kleven er methodologische bezwaren aan, op zijn ergst is er gefraudeerd. Maar klopt die aantijging
van fraude wel, of is het een retorische strategie? In haar vorig jaar verschenen boek Disconnect zocht de
Amerikaanse kankeronderzoeker Devra Davis het uit.
Davis was hoogleraar epidemiologie in Pittsburgh en won verschillende prijzen voor het bevorderen van de
publieke kennis over kanker. In Disconnect beschrijft ze hoe de telecomindustrie onderzoek dat op
schadelijke effecten van radiofrequente straling wijst probeert te besmeuren. Haar ultieme voorbeeld is de
ook door Van Rongen geuite beschuldiging van fraude bij de REFLEX-studie.
In 2007 claimden de onderzoekers in laboratoria in Wenen en Berlijn te hebben aangetoond dat de straling
van mobiele telefoons het DNA kan beschadigen. Een jaar later haalde het bericht dat de studie op fraude
gebaseerd zou zijn alle kranten. De verantwoordelijke laborante zou dat hebben toegegeven. Maar de
tijdschriften waarin het onderzoek was gepubliceerd, vonden na eigen onderzoek geen rechtvaardiging om
de resultaten terug te trekken.
Wie was er eigenlijk met de beschuldiging gekomen? Dat was Alexander Lerchl, hoogleraar aan een privéuniversiteit in Bremen. Hij haalde, schrijft Davis, tussen 2002 en 2008 flink wat geld binnen uit het mede door
de industrie gefinancierde Deutsches Mobilfunk Forschungs- og mm. Vl k
v
v D v ’
boek wees het IARC-comité dat zich bezighoudt met radiofrequente straling Lerchl als lid af wegens het
gevaar van belangenverstrengeling. Toen hij protest aantekende, legde de IARC hem in een pittige brief uit
dat zijn lidmaatschap niet zou bijdragen aan een evenwichtige commissie, omdat een goed deel van zijn
werk er louter op gericht was publicaties die wijzen op een gezondheidseffect onderuit te halen.
Het gevaar van belangenverstrengeling bleek ook dit voorjaar, toen de Zweedse wetenschapper Anders
Ahlbom zich moest terugtrekken als IARC-expert. Een Zweedse onderzoeksjournaliste had onthuld dat
Alhbom in de raad van bestuur zat van de consultancyfirma van zijn broer, een in Brussel actief bedrijf dat
de telecomindustrie helpt bij het lobbyen op het gebied van milieuregelgeving.
Tot 2008 was Ahlbom voorzitter van de Commissie Epide-miologie van de ICNIRP, het internationale comité
dat adviseert over de blootstellingslimieten aan radiofrequente straling. In zijn publicaties komt hij
systematisch tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten van mobieltjes.
Nooit tegen je oor!
Door het werk van zijn voormalige collega Devra Davis raakte Ronald Herberman
geïnteresseerd in de gevaren van mobiele telefonie. Herberman was de oprichter van
het Pittsburgh Cancer Institute en behoort wereldwijd tot de meest geciteerde
immunologen. Hij verdiepte zich in de literatuur en kwam tot de conclusie dat er
groeiend bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten.
Net als Davis en Levis denkt hij dat achter veel ontlastend onderzoek fout geld zit. In
een memorandum dat internationale aandacht trok, deed Herberman rigoureuze aanbevelingen. Sta
kinderen alleen in noodgevallen toe mobiele telefoons te gebruiken. Vermijd te allen tijde mobieltjes op je
lichaam te dragen. Houd de telefoon nooit tegen je oor, maar gebruik altijd een koptelefoontje.
Nogal alarmerende adviezen. Maar die lijken al een stuk minder radicaal als je je er rekenschap van geeft
dat ook de WHO in voorzichtigere bewoordingen voorzorgsmaatregelen aanbeveelt. Bij de presentatie van
de beslissing van de WHO radiofrequent
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pleitte Christopher Wild, directeur van de IARC, voor meer onderzoek naar de langetermijneffecten. Zolang
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nemen om de blootstelling te verminderen, zoals hulpstukken om handsfree te
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Bij onze zuiderburen schrijft de overheidsdienst voor volksgezondheid op zijn
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hoofd van een kind groter, ook baart het de Belgen zorgen dat de totale
blootstelling van de huidige generatie kinderen bij hun volwassenheid veel
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groter zal zijn dan die van de huidige volwassenen. Alle reden voor matig gebruik, vindt de Belgische
overheid.
Ondertussen is het gebruik van mobiele telefoons een 'plaag' aan het worden op scholen..
Frankrijk is nog radicaler. Daar is het gebruik van mobiele telefoons op crèches, lagere scholen en colleges
(middelbare school tot en met veertien jaar) sinds juli 2010 bij wet verboden. Evenmin toegestaan is het
reclame voor mobieltjes te richten op kinderen jonger dan veertien jaar. Ook het Israëlische ministerie van
Gezondheid maant de bevolking tot voorzichtigheid. Dit mede op advies van de Israëlische wetenschapper
Siegal Sadetzki.
Zij leidde de Interphone-studie in Israël en meende dat de onderzoeksresultaten behalve een relatie met
hersentumoren ook een verband laten zien tussen zeer frequent mobiel bellen en speekselklierkanker.
Voorzorg beveelt ook de Euro-pean Environmental Agency aan. In een persbericht van 12 oktober schrijft dit
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Geen debat
Het opvallende Europese advies haalde geen enkele Nederlandse krant. Een week later bracht NRC
Handelsblad wel prominent het nieuws dat mobieltjes onschadelijk zouden zijn: ‘Het gebruik van de mobiele
telefoon veroorzaakt geen hersentumoren. Dat wisten we al, maar het is nu opnieuw bevestigd door de
grootste studie ooit naar dit vermeende verband.’
De bron voor dit ferme oordeel was een publicatie in British Medical Journal over een groot Deens
onderzoek naar het voorkomen van hersenkanker. Een van de twee auteurs van de editorial die het
onderzoek in het blad aankondigde, was Anders Ahlbom, de man die de IARC moest verlaten vanwege
belangenverstrengeling.
De door NRC tot de waarheid verheven studie vergeleek de Denen die in 1995 of al daarvoor een mobiel
abonnement hadden met mensen die toen het mobieltje nog niet hadden ontdekt. In die vroege jaren was
frequent mobiel bellen nog nauwelijks in zwang. Bovendien waren de mensen met een abonnement via hun
werk, vaak de zware bellers, van het onderzoek uitgesloten. ‘Dat geeft meteen al aan hoe boterzacht de hele
blootstellingskarakterisering in die studie is,’ zegt de Utrechtse hoogleraar Hans Kromhout. ‘Dat je dan geen
verhoogd risico vindt, had je al kunnen voorspellen.’
Babyfoon op basis van DECT zou werkelijk strafbaar moeten zijn, o.b.v. de huidige
kennis!
Kromhout leidt het Nederlandse deel van het onderzoeksproject Mobi-kids naar
hersentumoren bij kinderen en jongvolwassenen in relatie tot mobiel telefoongebruik.
Nooit maakte hij mee dat het er zo heftig en ruw aan toeging als onder de
wetenschappers die zich met radiofrequente straling bezighouden. ‘Het hele
onderzoeksveld is dramatisch gepolitiseerd. Ze zitten in kampen en vanuit de
schuttersputjes bestoken ze elkaar. Het is zelfs zo erg dat we vijf jaar op de resultaten
van de Interphone-studie moesten wachten, omdat ze onderling slaags raakten. De
mensen uit beide kampen praten over elkaar alsof ze totaal niet begrijpen waar de ander
mee bezig is.’
Hoe voorzichtig moeten we zijn zolang de wetenschappers elkaar de tent uit vechten? Ter-wijl in vele landen
een hevig debat woedt en sommige landen strenge voorzorgsmaatregelen nemen, lijkt geen Nederlandse
politicus zich druk te maken en is er nauwelijks een publiek debat. Dat zal er zeker mee te maken hebben
dat er geen gezaghebbende wetenschappers zijn die zich tot het kamp der verontrusten hebben bekeerd en
die zich stevig roeren in de media. Hier domineert de Hollandse nuchterheid van het type Kromhout. ‘Ik denk
dat er meer reden is je zorgen te maken over kinderen die op de fiets naar hun smartphone turen.’
Die laconieke volksaard kan ook een keerzijde hebben, vreest Leendert Vriens. ‘In 1918 werd er voor het
eerst gepubliceerd dat je longkanker kunt krijgen van asbest, in de jaren vijftig was het algemeen bekend en
pas in 1993 is het gebruik ervan in Nederland verboden. Ik vrees dat het met elektromagnetische straling net
zo gaat lopen. We zijn bezig met een grootschalig experiment met de gezondheid van mensen dat
dramatische gevolgen kan hebben.’
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/kankermobieltjes/
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Anti-bacteriële zeep bereikt het tegendeel..!
Door GuidoJ.zondag, 15 april 2012
Of het nou om bacteriële zeep, anti-biotica of vaccinaties gaat, het resultaat
is hetzelfde: We bereiken precies het omgekeerde dan dat we denken te
bereiken..!!
O z
g om ‘ ll -wat-eng- ’ v m d
d m
g zo d
instelling. Kleine kinderen lekker in aanraking laten komen met bacterieën,
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gezondheidsindustrie is het duidelijk: hun doelgroep van zieke mensen, laten we zeggen 2 to 5% van de
bevolking, wordt ineens vergroot naar gezonde mensen, de rest dus, 95 – 98%..!
Een koortsig kind, een zegen in vermomming..! Het lichaam groeit in weerstand!
Nou, vanaf die tijd was het dweilen met de kraan open. Vaccinaties, om iedereen
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heerlijk, dat we in staat zijn onze waardevolle dierbaren te beschermen? Maar
natuurlijk zit er een andere kant aan de medaille.. We plaatsten hier al eerder het
artikel van ing. Harry Zandvliet, die alle aanwijzingen heeft dat we met het vaccineren
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KWETSBAARDER maken dan vóór de vaccinatie..!
En wat dacht je van de waanzinnige gekte om elke, mogelijk schadelijke bacterie uit te bannen.. En dat dan
niet met natuurlijke middelen, maar met synthetisch-chemische stoffen in vooral schoonmaakmiddelen.. Het
resultaat..? Resistentie van de bacterie, omdat die zich wapent tegen de oppervlakkigheid van de bestrijder..
De opkomst van de superbacterie in ziekenhuizen verscheen, omdat er zo nodig met deze chemische
middelen gewerkt moest worden. Natuurlijke schoonmaakmiddelen waren uit den boze.. In dit artikel meer
over deze superbugs en de manier waarop we ze zelf hebben gecreëerd..
x
Antibacteriële handzeep en – schoonmaakmiddelen stimuleren resistente superbacterie!
2012 © vertaling WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
x
Medicijn-resistente bacterieën, zoals de uiterst sterke string van tuberculosis, duikt wereldwijd nu overal op,
en stuurt schokgolven door de medische wereld.. De basisgrondslagen voor de medische wetenschap lijkt te
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De gewone, ouderwetse handzeep, ook te gebruiken voor schoonmaak en was, bleek
en blijk de goedkoopste en meest duurzame zeep. Terug naar af dus, en weg met die
superzeep die je 'onoverwinnelijk' zou maken.. Het tegendeel blijkt weer een waar.
Lucica Ditiu is lid van deze raad en doet een duidelijke uitspraak dat deze medicijnresistente TBC-v
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een TBC-specialist uit India, heeft zich ook al in soortgelijke verklaringen uitgelaten.
Vooral zijn uitspraak dat dit ongeluk er vroeger of later aan zat te komen, tonen aan
dat het Big Pharma alleen te doen is om korte-termijnwinsten..! Dr. Udwadia heeft vorig jaar een rapport
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medicijn-resistente variant van Tuberculose documenteert. En op dit moment zijn hem zelfs 12 gevallen
bekend van deze uiterst besmettelijke ziekte, waartegen dus geen enkele behandeling mogelijk is. Het blijkt
dat de TBC-bacterie volledig resistent is tegen 12 TB-medicaties. Dr. Udwadia legt duidelijk uit dat, om een
dergelijke resistentie op te wekken bij een bepaalde bacterie, in dit geval dus de TBC-bacterie, het volledig
en ernstig misbruik van anti-biotica hieraan ten grondslag MOET liggen.
“Om tot dit stadium te geraken, is het nodig dat je jarenlang de weerstand van de TB-bacterie dient te
hebben gestimuleerd, met een heleboel misbruik van antibiotica. En geen enkel ander land ter wereld smijt
zo met tweede-lijn medicijnen (patentvrije medicijnen) als India dat doet.”
De bacteriedodende zepen en schoonmaakmiddelen
Het krankzinnige gesmijt met anti-biotica in situaties waarin dat onnodig is, bijvoorbeeld door het volpompen
van de veestapel met anti- o
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g …?? A -bacteriële producten zijn de gewoonste zaak geworden vandaag de dag. Overal vind je deze
wonderzeep, in huishoudens, op scholen en in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen natuurlijk. Maar
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vooral in India waar wetenschappers al jaren waarschuwen voor het krankzinnige gebruik van anti-biotica in
schoonmaakmiddelen en medicijnen.
Vroeger een uitzondering, tegenwoordig steeds meer als gemeengoed: de
superzeepjes, waarmee je ook je angst schijnt kunnen wegwassen..
In handzeep en schoonmaakmiddelen wordt gebruik gemaakt van het ingrediënt
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verantwoordelijk zijn voor de onstuimige groei van de superbacterie, die een werkelijk
bedreiging vormt voor de volksgezondheid. In ieder geval als je ze tracht te bestrijden
m d z lfd f m
‘o lo
g ’d
voo g zo gd
d t ze
überhaupt zo agressief aanwezig zijn! Feitelijk komt het er op neer dat deze antibiotische zeep en schoonmaakmiddelen, niet alleen de slechte, maar ook de goede
bacteriën de nek omdraaien..! Deze pro-biotica zijn absoluut noodzakelijk voor een
integraal en gezond functioneren van het menselijk immuunsysteem en het algehele welbevinden, wat wij
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onwenselijke bacterieën en ziektekiemen van je af te wassen, zonder dat je de superbacterie stimuleert. En
dat het goedkoper is dan de producten van onze Big Pharma-vrienden en de schoonmaakmiddelen van
onze multi-nationale conglomeraten, zoals Proctor & Gamble, is alleen maar een extra voordeeltje.. Voor
normale zeep betaal je ook niet de reclamecampagnes die nodig zijn om de anti-bacteriële supermiddelen in
onze hoofden te stampen.
En of het allemaal nog niet genoeg is, blijkt dat het allom in dit soort middelen aanwezige
wondermiddel ‘Triclosan’ ook nog eens in staat is om het menselijke hormoonsysteem ernstig te
beïnvloeden! Triclosan blijkt invloed te hebben op de uitscheiding van de
schildklierhormonen en sexhormonen.
Triclosan is een gemeen spulletje; klik op de illustratie voor een lead naar meer info
over Triclosan.
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/anti-bacteriele-zeep-bereikt-het-tegendeel/

IJsland scheldt hypotheekschuld van de bevolking kwijt, bankiers en politici voor de rechter
Iceland forgives mortgage debt of its population
Gepubliceerd op 12 apr 2012 door telesurenglish
De regering van IJsland heeft besloten de hypotheekschuld van het grootste gedeelte van de IJslandse
bevolking kwijt te schelden. Dat meldt de Venezolaanse staatszender TeleSUR.
Kijk, dat is nog eens mooi! Het land kiest voor een geheel andere benadering om de economische crisis een
halt toe te roepen dan de overige Europese landen.
De IJslandse regering heeft er echter voor gekozen wel naar het volk te luisteren en de politici en bankiers in
de beklaagdenbank te zetten, drie jaar nadat ze één van de meest bloeiende economieën in het slop
trokken. Het is tijd om op te staan tegen de financiële fraude en politieke corruptie en de marionetten van de
banken en de grote corporaties.
Bron: Dutchamazingnewsblog.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Londen overweegt inzet robots tijdens Olympische Spelen
16 april 2012
Reddingswerkers gaan hoogstwaarschijnlijk onderwaterrobots inzetten voor de
rivier de Theems tijdens de Olympische Spelen 2012 in Londen.
Een groot voordeel van de inzet van de robot, genaamd Sarbot, is het feit dat
de robot in korte tijd grote delen van het water kan bereiken. De robot kan zo helpen met het lokaliseren en
redden van mensen die dreigen te verdrinken.
De apparatuur wordt momenteel door de politie gebruikt voor het helpen zoeken naar de resten van de
vermoorde EastEnders actrice Gemma McCluskie in het Regents Canal.
Voor de Olympische Spelen overweegt men het opzetten van een robot-station langs de rivier de Theems,
zodat deze snel kunnen reageren op noodsituaties.
Zie in onderstaand filmpje van de BCC hoe de robot gebruikt kan worden.
http://www.robot161.nl/2012/04/londen-overweegt-inzet-robots-tijdens-olympische-spelen/
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Vergeet Global Warming: Gletsjers in Azië worden steeds groter
april 17, 2012By: vader Jakob Category: Actueel
17 april 2012 – De groeiende gletsjers zijn ontdekt in het Karakoram-gebergte die de grens doorsnijdt tussen
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opmerkelijke vondst heeft onderzoekers verbijsterd, en komt in
een tijd dat gletsjers elders kleiner worden.
Wereldwijde afkoeling?
Franse onderzoekers van het Nationaal Centrum voor
Wetenschappelijk Onderzoek en de Universiteit van Grenoble,
waren voor hun onderzoek van de regio aangewezen op
ll fo o’ - simpelweg omdat een groot deel van het
Karakoram gebergte ontoegankelijk is. Ze vergeleken
waarnemingen in 1999 en 2008 en ontdekten een substantiële
toename van het ijs. Zij schatten dat de gletsjers tussen de 11 en
22 centimeter per jaar gegroeid zijn.
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opwarming zou al 55 miljoen jaar geleden (Dit met een hele grote korrel zout vJ) zijn veroorzaakt door
veranderingen in de baan van de aarde.
De wetenschappers weten niet zeker waarom de regio de
wereldwijde global warming gekte trotseert – maar ze weten uit
ander onderzoek in andere delen van de wereld in extreem koude
gebieden , vergelijkbaar met het Karakoram gebergte, dat hier
door klimaatverandering meer neerslag valt, die vervolgens
bevriest en bijdraagt aan de groei van de ijsmassa . Leidster van
het onderzoek Julie Gardelle verklaarde in een interview met de
BBC: ‘W k
g l kg
v kl
g voo v d ’.
Bronnen en meer informatie:
• Vergeet opwarming van de aarde: Wetenschappers ontdekken
gletsjers in Azië worden steeds groter
• Een aantal gletsjers in feite steeds groter Kaart van het gebied
vertaling en bewerking: ProDeo publicity

Daar is de Eurocrisis weer!
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 17-04-2012
D z o d (m
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” ( olas Sarkozy)
ongeveer een maandje. De Euro-crisis is weer terug. Niet Griekenland, niet Portugal
of Ierland is op dit moment het Europese zorgenkind maar Spanje, alwaar de
economie door de neoliberale shock-politiek van Brussel (vuilnis-salarissen,
uitverkoop staatseigendom, vernietiging sociaal-staat) het land op het randje van
depressieg o
d
f g
.1 lo
“q
v
g” voo d E o
Zom banken (gelddrukken) door de ECB bracht uiteindelijk alleen een korte opleving van Europese beurzen en
vooral hoge grondstofprijzen (de inflatiecijfers voor Q1 2012 in Euro-zone worden ongetwijfeld weer een stuk
statistische magie). De Spaanse banksector, tot over hun oren verwikkeld in een geimplodeerde
onroerendgoed- en goedkoop-krediet-bubbel (en daarmee de gehele Europese banksector), is op sterven na
dood. De Spaanse staat ziet zich, ala Ierland, gedwongen meer en meer schuld op zich te nemen en moet
nu ook reddingsboeien richting gemeenten en provincies gooien. Zo kruipt de prijs voor verzekeringen op
Spaans betalingsuitval (de beroemde CDS) weer langzaam omhoog. Het door de ECB gefinancieerde (swap
van 1% rente op ECB kr d
g 5%+ o S
of I l
o lg
)“ o d ”v “ om l ”
rentevoeten voor Spaans waardepapier lijkt daarmee opgegeten. Voor de herfinanciering van Spanje mag
dus de trucendoos weer geopend worden. Achterdeur aankopen van obligaties door het IMF, ECB of de
verschillende EU-noodfondsen (gegarandeerd door belastinggeld), waarbij het EU-belastinggeld door een
steeds kleiner wordende groep landen zal moeten worden opgehoest. Via de ESM-inleg betalen Italië,
Frankrijk en Spanje immers ondertusse
g “ l-o ”. E o o
l f
d l d
l S
ook niet bovenop een onroerendgoed-bubbel, inclusief bergen private schulden (hypotheken)? Zoals
Duitsland, de rots in de Euro-crisis branding, net als Spanje, op gemeente- en bundesland-niveau door
derivaten-gokkerij en lease-constructies diep in de schulden steekt.
http://zapruder.nl/portal/artikel/daar_is_de_euro_crisis_weer/rss
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EU parlement wil dieselprijs in één klap met 22 cent verhogen
De Groenen en Socialisten in het parlement staan klaar om de
Europese autorijder nog verder uit te knijpen.
Nog meer opmerkelijke plannen uit de koker van de Europese
dictatuur in Brussel. Terwijl het IMF vandaag bekend maakte dat
de hoge olieprijs een bedreiging voor het herstel van de
wereldeconomie is (2), wil het Europese Parlement de prijs van
diesel in één klap met maar liefst 22 cent verhogen. Hiermee zou
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minder dan een liter Euro95. Aanstaande donderdag zal het
Europese Parlement over het voorstel stemmen.
De EU parlementariërs zouden zich terdege bewust zijn van de grote gevolgen van de forse verhoging. 'Een
krachtige stijging van de dieselprijs in een groot aantal lidstaten zal meer problemen geven dan het zal
oplossen,' aldus de uit Luxemburg afkomstige Astrid Lulling. 'Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn
dieselmotoren energie efficiënter dan benzinemotoren. Nieuwe testen wijzen uit dat het bereiken van de Co2
doelstellingen deels afhangt van de verhoogde deelname van dieselauto's in de EU.'
Daarom zette Lulling zich er in de Economische Commissie voor in om het zogenaamde
equivalentieprincipe, dat EU landen ertoe verplicht uniform belasting te heffen over de Co2 uitstoot van
brandstoffen, te schrappen. De Groenen en de Sociaaldemocraten zijn daar echter tegen en willen het uit
2011 stammende voorstel van de Europese Commissie gewoon doorvoeren, waarbij de Sociaaldemocraten
de overgangstermijn in 2023 willen laten aflopen in plaats van in 2025.
'Ik dring er bij de Sociaaldemocraten op aan om de gevolgen voor de autorijders nog eens goed te
overdenken,' zei Graf Lambsdorff, afgevaardigde namens de Duitse liberale FDP. 'De prijzen zijn nu al veel
te hoog.' Net als de liberalen zijn ook de Duitse christendemocraten (CDU/CSU) tegen de nieuwe
belastingmaatregel.
Uiteindelijk beslist EU-belastingcommissaris Algirdas Semeta over de invoering van de verhoging. Overigens
vereisen de belastingplannen van Brussel unanieme instemming van de lidstaten. De Duitse regering heeft
al een duidelijk 'Nee' laten horen.
Xander - (1) Welt Online ; (2) NU

Griekenland onder curatele – Gepland financieel crash tijdstip van insider bankier
12 april 2012
Steve,
Ik schrijf je vandaag om je inzage te geven in wat sommigen van
de insiders bij RBS, UBS en Goldman Sachs reeds weten.
Griekenland is in gebreke gebleven, in het geheim. De stripondermijning van haar land, goederen, bronnen en infrastructuur
is begonnen, en is in de feitelijke eindfase.
Dat is de reden dat de huidige technocraat die aan de macht is,
voormalig werkzaam was bij Goldman Sachs. Hetzelfde geldt voor
Italië.
We zijn reeds in het geheim begonnen met de procedure om meer van de Griekse bank te absorberen,
samen met PNB Paribas, SAG en Satander. Zij houden de Euro kunstmatig omhoog, zo lang als mogelijk is.
Volgende actie zal Italië en Spanje zijn, voordat de volledige "publieke" MSM aankondiging van het falen van
Griekenland officieel zal zijn. Tegen die tijd zullen dezelfde strip-roof programma's al zijn begonnen met het
beëindigen van hun werk op de rest van de PIIGS (aantal landen binnen de EU met een relatief hoge
staatsschuld).
Kijk uit naar een Euro crash eind 2012, gevolgd door de instorting van de Dollar twee weken later.
Let op de teruggang van de beurs in de komende weken. Plunge Protection Team (om het vroegtijdig
kelderen van de beurs tegen te gaan) maakt overuren.
Met vriendelijke groet,
V
Bron: Stevequayle.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Europese Commissie loodst Turkije via achterdeur EU in
Roemenië gaat Turken visa voor EU verstrekken - Turkse economie staat op rand van de afgrond - EC
opent grenzen voor 160 miljoen moslims
Gezien de historie van de Oranjes zal het weinig verbazing
wekken dat de islamofascist Abdullah Gül vandaag met alle
egards in Nederland werd ontvangen.
Zonder dat de EU lidstaten en het Europese Parlement hier enige
zeggenschap in hebben gehad heeft de Europese Commissie
eind maart besloten om Turken dezelfde rechten te geven als
Europeanen. Dat betekent dat Turken zich overal vrijelijk in de EU
mogen vestigen en dezelfde rechten op werk en uitkeringen
krijgen als autochtone Europeanen, wat feitelijk neerkomt op een
verkapt Turks lidmaatschap van de EU. En het blijft niet bij de
Turken, want de inwoners van Algerije, Marokko, Tunesië, Kroatië, Macedonië en Israël zullen als het aan
de Commissie ligt volgen.
De niet democratisch aangestelde Europese Commissie, die in toenemende mate als een autoritaire
Opperste Sovjet handelt, heeft het in 1980 gesloten Akkoord van Ankara tussen de toenmalige EEG en
Turkije eigenhandig vervangen door een nieuwe overeenkomst, die op 30 maart aan een werkgroep werd
voorgelegd die het voorstel vervolgens goedkeurde. (1)
Het besluit omvat alle Turken die in de EU woonachtig en/of werkzaam zijn en tevens hun familieleden. Dat
lijkt op zich nog niet zo'n groot probleem te zijn, ware het niet dat EU lid Roemenië -een geografisch
letterlijke 'achterdeur'- vanaf eind deze maand alle Turken die naar de EU willen een vijfjarig visum gaat
verstrekken. De eindeloze wachttijden voor een visum voor de EU behoren dan tot het verleden (2). En via
Roemenië kan iedere inwoner van het 80 miljoen zielen tellende Turkije zich over de hele EU verspreiden,
met vanaf nu dezelfde rechten als Europeanen.
Staatsbezoek
Het nieuws is extra pikant in het licht van het omstreden staatsbezoek van de Turkse islamistische president
Abdullah Gül aan Nederland. Samen met premier Tayyip Erdogan is Gül -beiden openlijke steunbetuigers
van de Palestijnse terreurbeweging Hamas- hard bezig om van Turkije een islamistische staat te maken,
waar minderheden zoals de Koerden en christenen steeds zwaarder worden onderdrukt. Ook zitten er naar
verhouding in geen land ter wereld zóveel journalisten en schrijvers gevangen -97, meer dan in China!-,
enkel omdat ze een mening verkondigden die niet strookt met die van 'Ankara'.
Turkse humor?
'Turkse humor: Christen-pester, Koerden-mepper, Hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie,'
pareerde Geert Wilders de voorspelbare reacties op zijn kritiek op het staatsbezoek van het hoofd van een
door islamofascisten geleid land. Enige tijd geleden ging Gül zelfs zo ver dat hij beweerde dat het de Turken
zijn geweest die Duitsland na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Dit is complete nonsens
aangezien Duitsland pas vanaf 1962 met grote tegenzin (maar gedwongen door de EEG) de eerste aanvankelijk zeer kleine- aantallen Turkse gastarbeiders toeliet.
Nu de Turkse economie in tegenstelling tot alle propaganda in de media op het punt staat in te storten,
kunnen we dus een enorme stroom Turken verwachten die via Roemenië de EU zal overspoelen. Sinds het
begin van de 'Arabische Lente' is de Turkse aandelenmarkt met ongeveer 50% gedaald en staat ook de
nationale munt onder steeds grotere druk. Het Turkse handelstekort is net zo groot als dat van Griekenland
en Portugal, en het land heeft enorme hoeveelheden geld geleend op de korte termijnmarkt om zijn
economische zeepbel te financieren.
Fascist van het jaar
Daarbij heeft Erdogan -door Time Magazine uitgeroepen tot 'Persoon van het jaar 2011', waarmee hij
illustere fascisten zoals Adolf Hitler (1938) en Joseph Stalin (1939) voorging- geheel volgens de eis van de
islamitische Sharia de rente in Turkije naar 0% teruggebracht. Toegegeven, in de VS is de rente eveneens
bijna nul, maar Erdogan heeft expliciet het islamitische verbod op het heffen van rente als reden gegeven.
Het gevolg was dat de Turkse lira aan een scherpe koersdaling begon waarvan het einde nog niet in zicht is.
De rente kon vervolgens niet anders dan weer gaan stijgen, maar na een korte opleving zakte de lira nog
dieper in waarde.
Turkse kredietzeepbel
Een dreigend signaal dat de Turkse zeepbel uiteen gaat spatten is het feit dat de Centrale Bank is begonnen
de steeds hoger wordende rentebetalingen van Turkije te kapitaliseren. Sinds 2010 en 2011 zijn er enorme
hoeveelheden geld in het bankensysteem gepompt. Jaarlijks werden er 40% (!) meer leningen verstrekt. Om
te voorkomen dat de lira compleet instort moest de rente worden verhoogd, waardoor de kosten van deze
gigantische Turkse kredietzeepbel astronomisch zijn geworden.
Als daarbij bedacht wordt dat het Turkse begrotingstekort ongeveer 10% van het BNP bedraagt, wordt
duidelijk dat de Turkse banken massaal in het buitenland hebben moeten lenen om het grote handelstekort
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(veel meer import dan export) te financieren. Een ramp kan dan ook niet uitblijven, vooral niet omdat de helft
van de export van Turkije naar de EU gaat en die zo zijn eigen problemen heeft (3). De komende financiële
schok zal talloze faillissementen en werkloze Turken tot gevolg hebben, waarvan er ongetwijfeld velen via
Roemenië hun heil in Europa zullen gaan zoeken.
Grenzen open voor 160 miljoen moslims
Dan is er natuurlijk ook nog het feit dat Turkije al sinds 1974 het noorden van Cyprus -een EU lid!- bezet.
Maar dat maakt de Europese Commissie klaarblijkelijk niets uit, net zomin als de Europese dictators zich ook
maar iets gelegen laten liggen aan het feit dat landen zoals Frankrijk en Duitsland mordicus tegen het
Turkse lidmaatschap van de EU zijn. De Commissie opent dus simpelweg de grenzen van Europa voor zo'n
160 miljoen moslims (80 miljoen uit Turkije en de rest binnenkort uit Algerije, Marokko en Tunesië). We
laten het aan u eigen verbeelding over wat dat met onze maatschappij zal doen.
Xander
(1) The Slog
(2) Romania Libera
(3) Asia Times

Ook Noordzee kwetsbaar voor tsunami's
De vloedgolf van 1858 in Noord-Europa geldt als belangrijke
wetenschappelijke ontdekking. Ook in de Noordzee kunnen
tsunami’s ontstaan. Dat beweren Duitse wetenschappers op
grond van historisch onderzoek.
Jürgen Newig, hoogleraar geografie, en Dieter Kelletat, emeritus
hoogleraar geografie, analyseerden ooggetuigenverslagen van
een ramp in 1858. Op 5 juni dat jaar overspoelden huizenhoge
golven de Noord-Europese kusten. De geografen zijn ervan
overtuigd dat de getuigenissen, die zeer nauwkeurig zijn, over een
tsunami gaan. Newig en Kelletat hebben hun analyse
gepubliceerd in de Journal of Coastal Research. De ontdekking geldt als een sensatie onder
kustonderzoekers.
g
K ll
z
v ov
gd d
m
m’
d
oo dz k
l
g vo d .
Ze vermoeden dat ze als gewone stormen zijn geboekstaafd. De wetenschappers waarschuwen dat
m ’ ook v d g d d g k
l
v d
d
o o dod
g o d g oo
omd
de stranden tegenwoordig druk bezocht worden en er veel meer bebouwing is in de buurt van de zee.
Bron: 360mag.nl

\
Aardbevingdeskundige: ‘aarde barst open’’
Een toonaangevende aardbeving wetenschapper heeft
gewaarschuwd dat onze planeet open kan barsten na een reeks
van massale aardbevingen in slechts 48 uur.
Expert Gheorghe Marmureanu, van het Nationaal Instituut voor
Aarde Fysica in Roemenië, zegt dat 39 aardbevingen de hele
wereld hebben getroffen binnen twee dagen!
De serie begon met twee grote aardbevingen in Indonesië van 8.6
en 8.2 op de schaal van Richter, snel gevolgd door nog drie
slechts iets kleinere bevingen in Mexico, binnen enkele uren.
‘Ernstig mis…’
"Er is geen twijfel dat er iets ernstig mis is. Er zijn te veel zware aardbevingen", aldus Marmureanu. Hij
voegde eraan toe: "De bevingen zijn een verrassing, die niet gemakkelijk kan worden verklaard door de
huidige wetenschappelijke kennis. Met de Indonesische aardbeving bijvoorbeeld, statistisch gezien, zou er
één grote aardbeving in dit deel van Azië om de 500 jaar moeten zijn. Echter, sinds 2004, waren er al drie
aardbevingen met een kracht van meer dan 8.0M, hetgeen niet normaal is.
A leading geologist from Romania says something is seriously wrong. I can't disagree with the guy, have you
seen the weather lately? By lately I mean the last year and a half. We live in interesting times, and thats not
a good thing, its a chinese curse.
Mort
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Amerika op de rand van volledige wetteloosheid
14 april 2012 - Door Paul Craig Roberts
Paul Craig Roberts was in de jaren '70 onderminister van Financiën & Economisch beleid onder president
Jimmy Carter en eindredacteur van de Wall Street Journal. Hij schreef colums voor Business Week, Scripps
Howard News Service, en Creators Syndicate, en voor een hele reeks websites. Roberts werkte aan
meerdere Amerikaanse universiteiten.
De regering van de Verenigde Staten doet alsof ze de wet en mensenrechten respecteren, en zijn burgers
vrijheid en democratie verzekert. Wat Washington pretendeert en de harde realiteit staan echter lijnrecht
tegenover elkaar. Amerikaanse regeringsmedewerkers bekritiseren routinematig andere regeringen
vanwege een gebrek aan democratie of voor het schenden van mensenrechten. Maar geen ander land in de
wereld, behalve Israël, gebruikt bommen, raketten en onbemande vliegtuigen om in soevereine staten de
burgerbevolking te vermoorden. De martelgevangenissen Abu Ghraib en Guantanamo, en de clandestiene
CIA-gevangenissen over heel de wereld zijn de bijdrage van de Amerikaanse regimes van Bush & Obama
aan de mensenrechten. Washington schendt de mensenrechten van zijn eigen burgers. Washington heeft
de burgerrechten, gegarandeerd door de Amerikaanse grondwet, opgeschort en verklaarde van plan te zijn
Amerikaanse burgers voor onbepaalde tijd onder arrest te plaatsen, zonder enige vorm van proces.
President Obama heeft aangekondigd dat hij, naar eigen goeddunken, Amerikaanse burgers die hij als een
bedreiging voor de VS ziet kan vermoorden.
Het Amerikaanse congres reageerde niet op deze opmerkelijke aankondigingen met een
afzettingsprocedure. Er was geen ophef in de Federale rechtbanken, aan de rechtenfaculteiten of bij de
ordes van Amerikaanse balies. Glenn Greenwald berichte dat het Department of Homeland Security
journalisten lastigvalt die weigeren zich te perstitueren, en we hebben allemaal de vele video's gezien van
het gewelddadige politieoptreden tegen de vreedzame Occupy-demonstranten. Chris Floyd beschrijft de
perverse beulen die de baas zijn in de VS.
Nu poogt Washington een zo groot mogelijk deel van de wereld te dwingen internationale verdragen aan de
kant te schuiven en internationaal recht te negeren. Washington heeft de oekaze uitgevaardigd dat zijn
woord, en zijn woord alleen de internationale wet is. Elk land, behalve die landen die van Washington
dispensatie hebben gekregen, dat handel drijft met Iran of Iraanse olie koopt zal door de VS worden gestraft.
Zulke landen zullen worden geweerd van de Amerikaanse markt, en hun banken zullen niet in staat zijn
gebruik te maken van de systemen voor internationaal geldverkeer. Met andere woorden: de Amerikaanse
"sancties tegen Iran" zijn niet van toepassing op Iran maar op de landen die niet naar de pijpen van
Washington dansen en voor hun energievoorziening afhankelijk zijn van Iraanse olie.
Volgens de Christian Science Monitor heeft Washington tot nu toe speciale privileges verleend aan Japan en
tien Europese landen om Iraanse olie te blijven kopen. Eisen dat landen hun economieën stilzetten om mee
te gaan in Amerika's vendetta met Iran - een vendetta die al gaande is sinds de Iraniërs de door de VS
geïnstalleerde trekpop, de Sjah, meer dan drie decennia geleden afzetten - was meer dan de VS konden
maken. Washington heeft Japan daarom toestemming gegeven nog steeds 78 tot 85% van zin gewoonlijke
hoeveelheid olie uit Iran te importeren.
Washington's dispensaties zijn echter volledig arbitrair. China, India, Turkije en Zuid-Korea kregen geen
dispensatie. India en China zijn de grootste afnemers van Iraanse olie, en Turkije en Zuid-Korea staan in de
top tien van grootste importeurs. Voordat we kijken naar de mogelijke onvoorziene gevolgen van
Washington's vendetta met Iran, stellen we ons de vraag hoe sterk de VS eigenlijk staan met hun klacht
tegen Iran. Eerlijk gezegd staan de VS uitermate zwak. Ze hebben feitelijk geen poot om op te staan. Het is
weer hetzelfde lulverhaal over "massavernietigingswapens". Iran heeft, in tegenstelling tot Israël, het nonproliferatieverdrag ondertekend. Alle landen die dat verdrag hebben ondertekend hebben het recht
kernenergie te ontwikkelen. Washington beweert dat Iran zich niet aan het verdrag houdt door te werken aan
een kernwapen. Er is echter geen enkel bewijs voor de bewering van de Amerikanen. De eigen
inlichtingendiensten (alle 16) stellen unaniem dat Iran al sinds 2003 geen atoomwapenprogramma meer
heeft. Daarbij hebben de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in Iran
voortdurend vastgesteld en meegedeeld dat ze geen enkele aanwijzing hebben dat er nucleair materiaal van
het kernenergieprogramma wordt gebruikt voor de ontwikkeling van wapens.
De spaarzame keren dat Washington aan deze feiten wordt herinnerd stelt men dat Iran, ondanks Iran's
rechten volgens het non-proliferatieverdrag, geen kernenergieprogramma mag hebben, want daaruit zouden
ze voldoende kennis opdoen om eventueel in de toekomst een bom te maken. 's Werelds hegemon heeft
daarom eenzijdig besloten dat de mogelijkheid dat Iran op een dag besluit een atoombom te maken een te
groot risico is. Het is volgens Washington beter de olieprijs op te drijven, de wereldeconomie te verstoren,
internationale verdragen in de prullenbak te gooien en een nieuwe wereldoorlog te riskeren dan dat ze zich
zorgen moeten maken over een eventuele toekomstige Iraanse regering die misschien wel eens een bom
zou willen maken.
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De Amerikaanse houding kan moeilijk als juist worden gezien . Zo hebben ze nooit gepoogd uit te leggen
wat precies het probleem is wanneer Iran een kernwapen zou hebben. Waarom is dit een groter probleem
dan de Russische, Amerikaanse, Chinese, Israëlische, Pakistaanse, Indische of Noord-Koreaanse
kernwapens van vandaag? Iran is een relatief klein land. Het heeft niet de hegemonistische ambities zoals
de VS die wel heeft. In tegenstelling tot Washington verkeert Iran niet in een staat van oorlog met een
handvol landen.
Waarom is Washington er zo op gebrand de reputatie van de VS zo te grabbel te gooien, en het risico te
lopen een wereldoorlog te ontketenen en de wereldeconomie de afgrond in te doen storten vanwege een
mogelijke toekomstige ontwikkeling waarvan de waarschijnlijkheid onbekend is?
Er is niet direct een goed antwoord te geven op deze vraag. Vanwege het gebrek aan bewijs tegen Iran
hebben de VS en Israël zich verlaagd tot het demoniseren van het land. De leugen dat de president van Iran
van plan zou zijn Israël van de kaart te vegen wordt als een waarheid gehanteerd.
Deze leugen is verworden tot succesvolle propaganda, ondanks het feit dat tientallen experts hebben
gesteld dat de intenties die aan de Iraanse president worden toegeschreven door de Amerikaans-Israëlische
propaganda het gevolg zijn van uiterst grove vertaalfouten van hetgeen de Iraanse president werkelijk heeft
gezegd. Maar opnieuw zijn feiten van geen belang voor Washington en de hoernalisten van de gebonden
media. Het plan is het enige wat telt, en alle leugens worden uit de kast getrokken om dat plan vooruit te
helpen.
Maar de Amerikaanse sancties konden uiteindelijk wel eens slechte uitpakken voor de VS dan voor Iran.
Wat zal Washington doen wanneer India, China, Turkije en Zuid-Korea niet vallen voor de Amerikaanse
dreigementen?
Volgens de laatste berichten zijn India en China in het geheel niet van plan hun economische ontwikkeling in
het gedrang te laten komen om steun te verlenen aan de Amerikaanse vendetta met de Iraniërs. De ZuidKoreanen zien ook de snelle opkomst van de Chinezen en de Noord-Koreaanse immuniteit voor een
Amerikaanse aanval, en zullen zich afvragen hoe lang het nog zinvol is een Amerikaanse vazalstaat te zijn.
Turkije, waar de gekozen, gematigd-Islamitische regering het voor elkaar heeft gekregen zich te onttrekken
aan de invloed van het door de VS gecontroleerde Turkse leger, begint zich langzaamaan te realiseren dat
Washington en de NAVO het land in een 'dienende rol' hebben gemanoeuvreerd, waarbij Turkije fungeert als
politieagent tegen landen waarmee ze zich van oudsher verbonden voelen. Ook de Turkse regering vraagt
zich af wat de voordelen zijn van deze rol als pion van Washington
De beslissing die Turkije en Zuid-Korea moeten nemen is in feite of ze onafhankelijk willen zijn, of willen
worden opgenomen in het Amerikaanse Rijk. Het succes van een Amerikaans-Israëlische aanslag op de
onafhankelijkheid van Iran is dan weer afhankelijk van China en India.
Wanneer India en China niet thuis geven wat kan Washington dan nog doen? Helemaal niets. Wat zou er
gebeuren wanneer Washington, verdrinkend in zijn eigen hoogmoed, sancties afkondigt tegen India en
China? De schappen bij Wal-Mart zouden leeg blijven, en de grootste Amerikaanse kruidenier zou al snel op
de deur van het Witte Huis staan bonken.
Apple Computers en ontelbare Amerikaanse bedrijven, die hun productielijnen voor de Amerikaanse markt
hebben verhuisd naar China, zouden hun winsten zien verdampen. Samen met hun bondgenoten op Wall
Street zouden deze machtige bedrijven de idioot in het Witte Huis bestoken met meer vuurkracht dan het
Rode Leger. Het Chinese handelsoverschot zou niet langer worden omgezet in Amerikaanse staatsschuld.
De aan India uitbesteedde ondersteunende diensten van banken, kredietkaartfirma's en andere bedrijven in
heel de VS zouden niet langer functioneren.
Het zou chaos betekenen in de VS. Van dien aard zijn de voordelen van een Globalistisch Imperium.
De mafkees in het Witte Huis en de Neoconservatieven en de Israëlische oorlogshitsers die hem aansporen
tot het voeren van meer oorlogen begrijpen niet dat de VS niet langer een onafhankelijk land is. Amerika is
het bezit van internationaal opererende bedrijven en van de landen waar die bedrijven hun productie voor de
Amerikaanse markt hebben ondergebracht.
Sancties tegen China, India en Zuid-Korea zijn sancties tegen Amerikaanse [en Europese] bedrijven.
Sancties tegen Turkije zijn sancties tegen een [onmisbare] NAVO-bondgenoot.
Beseffen China, India, Zuid-Korea en Turkije dat ze alle troeven in handen hebben? Beseffen ze dat ze het
lot van de VS in handen hebben en het Amerikaanse Rijk ten val kunnen brengen? Of zijn ze net zo
gehersenspoeld als Europa en de rest van de wereld en denken ze dat verzet tegen de VS onmogelijk is?
Zullen China en India hun macht over de VS uitoefenen of zullen deze twee landen de kerk in het midden
houden, een standpunt innemen dat de VS behoudt voor gezichtsverlies terwijl ze Iraanse olie blijven
kopen?
Het antwoord luidt: hoeveel zullen de VS China en India betalen aan de hand van geheime concessies,
zoals bijvoorbeeld een einde aan de Amerikaanse aanwezigheid in de zuidelijke Chinese Zee in ruil voor een
erkenning van de Amerikaanse dictatuur in de rest van de wereld?
Zonder concessies aan India en China zal Washington waarschijnlijk gewoon genegeerd worden en zullen
de Amerikanen hun macht zien verdampen. Een land dat geen productiecapaciteit heeft, maar slechts

Nieuwsbrief 151 – 30 april 2012 – pag. 69

beschikt over een geldpers is geen machtig land; het is een verzopen kruimeldief die zal blijven paraderen
tot heel de wereld ziet dat keizer geen kleren aanheeft.
Lees ook: 'Blockades and the danger of disaster'
http://www.zonnewind.be/2012/amerika-op-de-rand-van-volledige-wetteloosheid.shtml
Hoe Leterme de Nederlanders 16,8 miljard euro lichter maakte
Foute kettingzaagstrategie van Bos kost miljarden
zaterdag 14 april 2012 Door: Gerard Driehuis
Lol in België en De Morgen pakt er groot mee uit. Nu hebben ook de Hollanders
met hun commissie De Wit het vastgesteld: de Belgen hebben rond Fortis veel
beter onderhandeld dan Bos en de zijnen. De Belgische onderhandelaars van
de Fortisdeal met Nederland: 'Bos wist eigenlijk niet waarover het ging en
maakte zware strategische fouten,' schrijft De Morgen
Enkele Belgische onderhandelaars van toen, die De Morgen sprak, zijn niet verrast door het eindoordeel van
het Nederlandse parlement. "Bos koos van in het begin de verkeerde strategie."
Bos heeft minstens drie strategische fouten gemaakt, zeggen zij. Zo kwam Bos ongevraagd hulp en geld
aanbieden op zondag 28 september. De Belgen en Luxemburgers zaten toen bijeen om de bank e er
bovenop te helpen. Vier miljard euro had hij over voor Fortis Nederland. In de week erna slikt hij dat aanbod
weer in en breekt hij zijn woord. Die gebroken belofte wekt het wantrouwen van de Belgen, wat later de
onderhandelingen enorm zal bemoeilijken. "Dat was zijn tweede grote fout", zegt een expert uit het financiële
team. De derde fout van Bos heeft betrekking op de zogenaamde 'kettingzaagstrategie'. "Hij wilde de
Nederlandse belangen van Fortis gewoon doorknippen van de rest, terwijl dat in werkelijkheid zeer moeilijk
was", herinnert een aanwezige zich tegen De Morgen. "Deze nodeloze operatie zou de Nederlandse
belastingbetaler nog vele miljarden euro extra kosten, bovenop de bijna 17 miljard euro. Wij wisten dat al,
Bos leek het niet te beseffen."
De échte deal werd uiteindelijk in dertig minuten gesloten door de toenmalige premiers van België en
Nederland, Yves Leterme (CD&V) en Jan-Peter Balkenende (CDA). Nederland legde daar 16,8 miljard op
tafel voor Fortis Nederland.
Bron: link
Kent Hovind – De Hof van Eden NL ondertiteld
Kent Hovind legt de wereldwijde zondvloed uit, zoals geen ander.
Hoe konden mensen meer dan 900 jaar oud worden? Hebben er daadwerkelijk reuzen bestaan?
Deze seminar serie van Kent Hovind behandelt op zeer verhelderende wijze en met een sprankje humor het
scheppingsverslag, de evolutietheorie en alles wat hiermee samenhangt, zoals de oerknaltheorie,
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koolstofdatering, leugens in de lesboeken, de leeftijd van de aarde, de wereldwijde vloed en nog vele andere
onderwerpen!
Het toont:
1. de onzin en de gevaren van de evolutiefilosofie
2. de betrouwbaarheid van het scheppingsverslag zoals terug te vinden in het bijbelboek Genesis
Onderwerpen:
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vloed, Hyperbare zuurstofkamer, Reuzenplanten, Steenkoolvorming, Artefacten die in steenkool worden
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Menselijke fouten en vervalsingen, Lucy, Reuze dierlijke fossielen, Grote reptielen, Dinosaurussen, Ica
stenen, Dinosaurus- en mens voetafdrukken samen, de Bijbel, onze Gezondheid, Behandeling voor kanker
regenereren, Fluoride, 2 filosofieën van wet en overheid, Scherpe tandvegetariërs.
Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=lo6aKMNUO6w&feature=relmfu
Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=q7gNUCtLssQ&feature=relmfu
Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=2ZA8BHxOSF4&feature=relmfu
Deel 4: http://www.youtube.com/watch?v=oRmRNZcmQGE&feature=relmfu
Deel 5: http://www.youtube.com/watch?v=_OFNWMIU3UM&feature=relmfu
Deel 6: http://www.youtube.com/watch?v=UvSi6dlQjH4&feature=relmfu
Deel 7a: http://www.youtube.com/watch?v=c0VpqksOLP0&feature=relmfu
Deel 7b: http://www.youtube.com/watch?v=qSW7LfUKrRk&feature=relmfu
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Syrië als slagveld voor oorlog met Iran?
Situatie in Syrië escaleert schrikbarend snel
15 april 2012 door Willem Huntelaar
De situatie in Syrië escaleert en de Westerse gebonden media weigeren nog steeds de waarheid te vertellen
over wie de werkelijke agressor is. Terwijl de Syrische regering zich aan het staakt-het-vuren houdt werd dit
gisteren geschonden door de door het Westen betaalde en bewapende terroristen, die het land koste wat
kost in een 'burgeroorlog' willen storten. Rusland heeft inmiddels permanent oorlogsschepen voor de kust
van Syrië gestationeerd om een aanval van de NAVO op het geslachtofferde land te voorkomen. Met een
totale crash van de Europese economie en het bankwezen in het vooruitzicht is een totale oorlog in het
Nabije Oosten dichterbij dan ooit.
Het is een onmogelijke spagaat voor de weinig democratische maar wel soevereine en in eigen land zeer
populaire regering van president Assad: ze houden zich aan het staakt-het-vuren als onderdeel van het
vredesplan van Kofi Annan, hebben erin toegestemd waarnemers van de VN-Veiligheidsraad in het land toe
te laten, lang nadat er al parlementsverkiezingen waren aangekondigd, terwijl 15.000 gewapende
huurlingen, door de Westerse staatsmedia 'demonstranten' genoemd, de wapens weer hebben opgenomen
en aanslagen plegen op regeringsgebouwen en weerloze burgers. Tot zijn afgrijzen moet de Syrische
regering constateren dat de staatsmedia in de VS en Europa botweg beweren dat het de regeringstroepen
zijn die weer zijn begonnen met de beschietingen.
Rusland en de regering van Vladimir Poetin lijken de enigen te zijn, in een wereld die verstijfd lijkt van angst
voor de Amerikaans-Britse-Israëlische agressie, die bereid is weerstand te bieden.
Terwijl de VS de huurlingen "niet-dodelijke" steun verlenen, een nieuwszender (!) de terroristen van de
modernste communicatiemiddelen voorziet en Amerikaanse vazalstaten als Saoedi Arabië en Qatar de
wapens leveren, heeft Rusland meerdere oorlogsbodems voor de Syrische kust afgemeerd om Syrië te
beschermen tegen een aanval vanuit zee, en spreken onbevestigde berichten over Iraanse troepen in
Syrië. De Iraanse regering weet dat hun land na Syrië aan de beurt is, en lijkt besloten te hebben dat het
verstandiger is de aanstaande oorlog met het Westen op Syrisch grondgebied uit te vechten dan binnen de
eigen grenzen.
Hoewel Turkije in het directe conflict met Iran zich een vredestichtende rol leek te hebben aangemeten,
spelen de Turken tegenover Syrië de onverbloemde agressor - en blijken ze de relatie met de NAVO toch
belangrijker te vinden dan het respect van hun buren. Vrijdag stelden ze voor om gebruik te maken van
Artikel 5, de collectieve verdedigingsclausule, van het bondgenootschap, en zo een militaire interventie in
Syrië mogelijk te maken. De Turken deden dit na enkele schermutselingen op Turks grondgebied, die dan
weer het gevolg waren van het feit dat de Turken de Westerse huurlingen op hun eigen grondgebied, dicht
tegen de Syrische grens, militaire bases ter beschikking hebben gesteld. De gebonden Westerse media
noemen deze bases "vluchtelingenkampen". Tegelijkertijd worden meer en meer Westerse marineschepen
in het oostelijk deel van de Middellandse Zee waargenomen.
De Amerikaanse president Obama kondigde ondertussen aan de huurlingen te voorzien van 'niet-dodelijke'
assistentie - wat dat ook moge zijn - en gaat daarmee lijnrecht in tegen het vredesplan van Annan en de VN.
De gespleten tong van de Amerikanen wordt hiermee eens te meer duidelijk. Via hun officiële
propagandakanalen Reuters, Bloomberg en AP laten ze de vrolijk verder consumerende wereld geloven dat
het ze om niets anders te doen is dan het beschermen van de Syrische bevolking tegen de eigen regering,
zeggen ze de pogingen van Kofi Annan en de VN om tot een vreedzame oplossing te komen te
ondersteunen, terwijl ze ondertussen in alle stilte bezig zijn een groots militair offensief tegen de Syrische
regering en zijn bevolking voor te bereiden.
Een nieuw Libië is zeker, een gewapend conflict tussen militaire grootmachten Rusland, China en het NoordAtlantisch Imperium steeds waarschijnlijker.
Ondertussen is in het Westen het verzet tegen de ontwikkelingen onbestaande. De vredesbewegingen zijn
zo dood als een pier. De Zionistische haatcampagne tegen de Islam heeft er in het Westen voor gezorgd dat
de burger onverschillig is tegenover miljoenen dode Moslims, de verspreiding van de Amerikaans-Israëlische
oorlogsmoraal via de propagandamachine in Hollywood heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde Westerse
burger niet langer een hartgrondige afkeer heeft van oorlog en geweld.
De enkeling die zich nog wenst te verzetten is een roepende in de woestijn, waarbij zijn geroep ook nog
eens overstemd wordt door massa's weldenkenden die bij hoog en bij laag beweren dat we binnenkort gered
zullen worden door onduidelijke kosmische krachten.
De Westerse burger is grotendeels argeloos en ongeïnteresseerd, niet wetende welk onheil hen boven het
hoofd hangt wanneer het wapengekletter uitmondt in een fysieke confrontatie tussen de NAVO, Frankrijk en
Israël enerzijds en Rusland, Syrië en Iran (en mogelijk China, Irak en Pakistan) anderzijds. Dit enkel en
alleen vanwege de misleidende en ronduit leugenachtige informatievoorziening door de Westerse gebonden
nieuwsmedia.
En het is allemaal voorspeld, al in de jaren '90 door de Neoconservatieve denktanks die eerst George Bush
aan de macht hielpen, met hulp van Israël de aanslagen van 11 september, Londen, Madrid en Bali
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uitvoerden en die nu - hoewel zwaar onder vuur in Washington - toch nog voldoende macht lijken te hebben
om de laatste stappen van hun moorddadige en alles ondermijnende plannen erdoor te duwen.
De bedoeling van dat plan?
Alle Islamitische staten die niet naar de pijpen van het Westen wensen te dansen in chaos te storten zodat
men ze vanuit het roversnest Israël eenvoudig kan besturen. 'Verdeel, heers en plunder' luidt de Westerse
doctrine, waarbij de Westerse burger geen verzet zal aantekenen zolang hij de idee heeft aan de winnende
kant te staan.
Het is een beschamende situatie, waarbij ik zo langzamerhand alle respect voor mijn medemens begin te
verliezen, vanwege de apathische, egoïstische en laffe houding en hun weigering de werkelijkheid onder
ogen te zien.
De Westerse burger lijkt te hebben besloten zichzelf willoos uit te leveren aan de Zionistische bankenmaffia,
zijn verzengende oorlogsmachine en allesvernietigende economische model van schuld en roofbouw, zolang
hun idee-fixe van huisje, boompje, beestje maar in stand gehouden kan worden en er geen kruisraketten op
hun eigen dak vallen.
Wanneer de situatie in Syrië verder escaleert kon dat laatste angstbeeld wel eens rap werkelijkheid worden.
http://www.zonnewind.be/midden-oosten/syrie/situatie-escaleert-schrikbarend-snel.shtml

EU wil afweersysteem om inslag asteroïde Apophis in 2029 te voorkomen
'En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote
berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van
de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee,
die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging'
(Openbaring 8:8).
Project NEOshield. Zo heet het afweersysteem dat volgens de EU
Commissie in de ruimte moet worden gebracht om een inslag van een
asteroïde of meteoor te voorkomen. Daarbij wordt met name gedacht
aan de komst van de asteroïde Apophis, die in 2029 en in 2036 de
Aarde op naar verhouding geringe afstand zal naderen en daarom kans maakt op onze planeet te botsen.
De Amerikaanse NASA en de VN hebben er geen geld voor over, maar de EU Commissie vindt de zaak
dermate belangrijk, dat het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart in Berlijn 5 miljoen euro krijgt om een
goed afweersysteem te bedenken. De voorlopig naam: Project NEOshield (Near Earth Object).
Het gevaarlijke ruimte rotsblok stevent met een vaart van 30 kilometer per seconde op onze planeet af en
zal bij een inslag nog een snelheid van 12,59 kilometer per seconde hebben. Apophis is met een lengte van
270 tot 320 meter zes keer zo groot als de asteroïde die in 1908 in Siberië (Tunguska) terecht kwam en die
een explosie veroorzaakte van 1000 Hiroshima bommen, waardoor een gebied van 2150 vierkante kilometer
werd verwoest. Als Apophis op het land inslaat dan heeft dat dezelfde kracht als een 8.0 aardbeving. Binnen
een straal van 250 kilometer zal alles worden vernietigd. Komt de asteroïde in de zee terecht dan ontstaat
een tsunami van 100 meter hoog die eveneens een enorm gebied totaal kan verwoesten.
Kans op inslag gering
Vorig jaar kwam Apophis in het nieuws omdat het Russische ruimtevaartbureau Roskosmos een plan
presenteerde om de asteroïde met een speciaal ruimteschip van koers te laten wijzigen. Omdat Apophis in
2029 niet dichter dan zo'n 37.000 kilometer langs de Aarde zal scheren acht de NASA de kans op een inslag
echter gering, namelijk ongeveer 1 op 250.000. De Amerikanen achten het een veel groter gevaar dat onze
planeet plotseling door een nog onontdekt object zal worden getroffen.
De EU wil echter het zekere voor het onzekere nemen, al zal voor het ontwikkelen van een daadwerkelijk
afweerschild ruim 100 miljoen euro nodig zijn. Net als de Russen wordt gedacht aan een ruimtesonde die de
asteroïde uit zijn baan zal stoten, weg van de Aarde. Daar moet wel tijdig mee begonnen worden, omdat het
effect van een koerswijziging pas na enige jaren meetbaar zou zijn. Als te lang wordt gewacht dan kan
alleen een kernexplosie nog uitkomst bieden, een controversiële optie die eveneens zal worden onderzocht.
Vervulling Openbaring?
Sinds de bekendmaking van de komst van Apophis wordt druk gespeculeerd of de asteroïde in 2029 of 2036
mogelijk de vervulling zal zijn van een eindtijdprofetie uit het Bijbelboek Openbaring:
'En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee
geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die
leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.' (Opb.8:8)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Ontwaken in 8 dagen! from Van Dam's blog
MEGALITHS and MONOLITHS Proof Aliens Exist? : http://www.youtube.com/watch?v=D6aEJek3Cw4
The two most important crop circles ever. No joke : http://www.youtube.com/watch?v=_KoR2t-iM9k
Crop Circles Decoded? : http://www.youtube.com/watch?v=-4CYcp5wObs
Mayan Prophecies and Crop Circles – An Extraordinary Connection :
http://www.youtube.com/watch?v=Z_BhXE0giiE
Erich von Däniken – Maya Kalender – 2012 :
http://www.youtube.com/watch?v=04OilEWckAU&feature=related
Starchild Skull 2010 DNA Result (= volwassen kleine grijze):
http://www.youtube.com/watch?v=moEYqLdupIA
Lloyd Pye – The Starchild Skull Enigma Part 1/8 2009 :
http://www.youtube.com/watch?v=LJyB40yU6eo
Nazca Erich von Däniken : http://www.youtube.com/watch?v=gxcSTRi1rGo
Strange Ancient skulls of Aliens or Humans (most coneheads) :
http://www.youtube.com/watch?v=taXD1OMTyqA&feature=related
Mummies & Skulls Ica Museum : http://www.youtube.com/watch?v=Lz6qurpT7Jc
Alien Skulls From The Coast Of Peru? (260 cm.) :
http://www.youtube.com/watch?v=ZQK2qHqRmMo
New Giant Skulls Found! : http://www.youtube.com/watch?v=omm8Ey8vwbg
Klaus Dona : The Hidden History of the Human Race (March 2010) :
http://www.youtube.com/watch?v=XmMwo1Xzgus
Dark Mission 1 – NASA Moon Hoax – Analysis of the Lunar Photography :
http://www.youtube.com/watch?v=yo5w0pm24ic
Moon Rising – (Full Disclosure Version) by Jose Escamilla :
http://www.youtube.com/watch?v=nK-2N4L5rCA
UFO huge!!!!!!!!!! metal type over a building march 29 2011 :
http://www.youtube.com/watch?v=y7C1FmHECzU
Jaime Maussan Talks About Jerusalem UFO : http://www.youtube.com/watch?v=aNMWORJ6C0w
The Secret – Evidence We Are Not Alone – Full Length Feature :
http://www.youtube.com/watch?v=xzwTlf73xsk&feature=relmfu
Ex President Jimmy Carter UFO (Majestic 12 documents?) :
http://www.youtube.com/watch?v=XrJeBCi47ME
Majestic 12 Documents preview : http://www.youtube.com/watch?v=NBW6KUuPD9M
UFO might have saved China from a nuke attack? : http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8diJLo3mM_M
Ex-USAF officers: UFOs targeted global nukes : http://www.youtube.com/watch?v=nMCO1RyHsVo
MonsterQuest – Cattle Killers. pt1 : http://www.youtube.com/watch?v=EF0jEX-6SjQ
Scientific Study of Alien Implants – Full Length :
http://www.youtube.com/watch?v=ux_Zkqc79gA&feature=relmfu
MK-ULTRA
D ll ’ : http://www.youtube.com/watch?v=rrUIJVqu2RA
Marc Dutroux und die toten Zeugen (Doku) Handlanger der Elite :
http://www.youtube.com/watch?v=XKn2fRWMobg
Joris Demmink : http://www.youtube.com/watch?v=REN3Jo0Smgk
Svali Illuminati Defector RARE Interview Pt.1 : http://www.youtube.com/watch?v=ZccxuKjXApA
Vatican Secrets EXPOSED! Jordan Maxwell : http://www.youtube.com/watch?v=5p_rrTs_WfQ
The TRUTH about 9/11, Illuminati, Vatican, Iraq and Afghanistan Wars, the United States ect.. :
http://www.youtube.com/watch?v=uV3tyWrASmA&feature=related
TerrorStorm Full length version : http://www.youtube.com/watch?v=vrXgLhkv21Y
The 9/11 Chronicles: Part One, Truth Rising full length : http://www.youtube.com/watch?v=t-yscpNIxjI
Israel did 9/11 – All the Proof in the World: http://www.youtube.com/watch?v=NUbTe50UUgM
9/11 – Missing Links (full movie) : http://www.youtube.com/watch?v=GD_vwzjdTi4
Mysterious Deaths of 9/11 Witnesses (MUST SEE) :
http://www.youtube.com/watch?v=bvay28lZiHU&feature=fvwrel
THE PROTOCOLS OF THE LEARNED ELDERS OF ZION! A MUST COPY SHARE! :
http://www.youtube.com/watch?v=8hPrW3goOcM
DAVID ICKE – ROTHSCHILD ZIONISM.
http://www.youtube.com/watch?v=68rMTRhqKok
Extremist Jews & Israelis Funding Racist Geert Wilders To Fight Muslims :
http://www.youtube.com/watch?v=SeLs6C2hYC8
The Clinton Chronicles (Full Version) : http://www.youtube.com/watch?v=t9Cx5ISMcWk
Conspiracy Theory
J
V
: “JFK A
o ” (FULL LE GTH) :
http://www.youtube.com/watch?v=MkAIuHvWmIg
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Co
yT o y
J
V
: “T G lf O l S ll” (FULL LE GTH) :
http://www.youtube.com/watch?v=9J0qC1XCv_Q&feature=related
Conspiracy Theory with Jesse Ventura FEMA CAMP Full length :
http://www.youtube.com/watch?v=Km61Gqkh9GA&feature=related
EndGame HQ full length version : http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho&feature=relmfu
Robert Gallo: The Man That Created AIDS
http://www.youtube.com/watch?v=CDxZ7PX8YGI&feature=results_main&playnext=1&list=PLEB0B78BC27991F28

Secrets Facts – Holocoust 1/2 :
http://www.youtube.com/watch?v=VhMkrQcHFL4
Adolf Hitler: We shall crush the Freemasons! (TIG) :
http://www.youtube.com/watch?v=YGLuy6tPbmY&feature=related
Der Nürnberger Prozess gegen die IG Farben : http://www.youtube.com/watch?v=lWdwtLJlKoE
Hitler Was a British Agent – G g H ll … ( d P Of WO Ro
ld Z o
Ag d ) :
http://www.youtube.com/watch?v=a9R22BkAkdI
W oM d dH l ’
? 1: U olv d Mysteries WW2 :
http://www.youtube.com/watch?v=CoR69TfFG3E
Fiat Empire — Why the Federal Reserve Violates the U.S. Constitution (Full Length) :
http://www.youtube.com/watch?v=WK76Dl18uAU&feature=related
British House of Lords 1 Nov 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=W4HZd_dNgOY&feature=related
Foudation X Update (Sky News with Lord Blackheath) : http://www.youtube.com/watch?v=kSJV64dOuLc
Lord James of Blackheath $15,OOO,OOO,OOO,OOO FRAUD EXPOSED February 16 2012 :
http://www.youtube.com/watch?v=eL5hqvTWkYg
Zembla – Bouw fraude- 1van4 : http://www.youtube.com/watch?v=nO1rhuyGQRI
Zembla: Nederland is het Belastingparadijs 1/4 : http://www.youtube.com/watch?v=3Su1-yPzYtI
BelgiumBRIDGE e-zine BIBLIOTHEEK
http://issuu.com/33dimensional/docs/bridge_8 (ga naar "other publications")
BRIDGE N°8
Een andere kijk op de werkelijkheid
http://www.youtube.com/...3.1.54.1413.35.36.0.
http://www.youtube.com/...3.9.67.1061.21.22.0.
MK-Ultra Dulles, http://www.youtube.com/....7.3.71.767.17.18.0.
http://www.belfort-group.eu/forum/topic/383
http://www.belfort-group.eu/forum/topic/298
http://www.belfort-group.eu/forum/topic/333
http://www.belfort-group.eu/forum/topic/263
Joseph P. Farrell. Genes Giants Monsters & Men, Cosmic War.
http://www.youtube.com/watch?v=dUuAqNwyJIo
http://www.thebyteshow.com/JosephPFarrell.html
Joseph P Farrell. The Grid Of The Gods.
http://www.youtube.com/watch?v=l1EEn2y2UKE
http://www.youtube.com/watch?v=nxQ1i-eKzw8
http://www.youtube.com/watch?v=KHALfUg533U

Er staan heel veel links met leuke weetjes (uit te kiezen) in ‘Fo dd K o l dg ’
http://www.belfort-group.eu/forum/topic/383
‘A
Al
’ http://www.belfort-group.eu/forum/topic/298
‘D B
l
O z S
-B o
’ http://www.belfort-group.eu/forum/topic/333
‘My
V L yl
’ http://www.belfort-group.eu/forum/topic/263
Weekje zoet, daarmee. Misschien wel twee.

Forbidden Knowledge
‘Egypte, Amon-Ra, Akhenaten’, http://www.belfort-group.eu/forum/topic/315
‘Rennes-le-Chateau’, http://www.belfort-group.eu/forum/topic/319
Egypte,Amon-Ra, Akhenaton
http://www.scribd.com/...ondon-Zion-2012-Book
http://matthewdelooze.blogspot.co.uk/...apollo-olympics.html
http://matthewdelooze.blogspot.com/
http://www.viewzone.com/onstott.html
Rik Clay 2012 Olympics
http://www.youtube.com/watch?v=Y-lvI6D--bc
http://www.youtube.com/...&feature=related
http://www.youtube.com/...&feature=related
http://www.youtube.com/...&feature=related
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http://www.youtube.com/...&feature=related
http://www.youtube.com/...&feature=related
http://www.youtube.com/...&feature=related
http://www.youtube.com/...&feature=related
Rik Clay - Exposes 2012 London Olympics NWO agenda
http://www.youtube.com/watch?v=-GASvbNcwBg
London - Zion - 2012 - Book
Josh Reeves over mind-control, archeologie en het wereldgridsysteem;
http://www.youtube.com/watch?v=lbMX5-lhmXU
Josh Reeves - GR-4-10-12 - Late Night Moonbat Show
‘Roswell And The Reich’, http://www.belfort-group.eu/forum/topic/404
‘Vril en Nazi Bell’, http://www.belfort-group.eu/forum/topic/352
‘Nazi International’, http://www.belfort-group.eu/forum/topic/371
Roswell And The Reich, http://www.belfort-group.eu/blogs/588

Sinkhole reported In Sweden - April 16, 2012
Gepubliceerd op 16 apr 2012 door jcattera
Massive Exploding Solar Flare on April 16, 2012 - Credit...NASA
SDO
98 Oklahoma Tornado's 5 Dead Dozens Hurt Iowa, Kansas, Nebr
4/16/2012 -- Severe weather UPDATE -- 2 day outlook -- South ,
Mid Atlantic , and Next storm
Multivortex Tornado In NW Oklahoma - April 15, 2012
Bron: Croatiantimes.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
En weer een ‘meesterwerk’ uit Hollywood
april 19, 2012By: silviavideler
Een film uit Hollywood is er zelden een zonder een indoctrinerende boodschap
voo d l
d m
. I d f lm “4:44 L
d yo
”, vergaat de wereld en
uiteraard is het de schuld van de mensheid.
Het is het einde van de wereld, maar dat weerhoudt regisseur Abel Ferrara er niet van om schaamteloos de
pseudo-wetenschappelijke theorie te promoten dat de mensheid de ozonlaag om de aarde heeft vernietigd
d
dof l
l m l“ ” .
Het verhaal speelt zich af in New York, zonder plunderingen, geweerschoten en de chaos die je zou
verwachten als het eind van de wereld zich aandient. Het verkeer kruipt langzaam vooruit en de enige
geluiden hoorbaar, komen uit het appartement van Cisco (Willem Dafoe) en zijn maar net meerderjarige
vriendin Skye (Shanyn Leigh); een apocalyptische liefdesaffaire.
Gedurende de eerste tien minuten van de film krijgt de kijker een grafische seksscene voorgeschoteld
tussen de twee partners. Het is niet zozeer deze scene die schokkend is, maar meer het feit dat de twee
geliefden misschien wel 40 jaar in leeftijd schelen.
Oudere mannen die seks hebben met jonge meisjes is o z
voo Holly ood. F lm l “Lol ”
“A Ed
o ”
“Am
B
y” z voo
ld v f lm
m
oofz
gg d gv
pedofielen normaal wil doen lijken.
Terwijl het erotische tafereel zich voltrekt, is er op de achtergrond een interview met Al Gore te horen. Het
v
od d o d
ok doo
om o
d d
o
v
Yo k v
l : “D
d
v d
ld Al Go
d g l k”.
Evenals Gore, heeft regisseur Abel Ferrara nooit de moeite genomen om het rapport van het NIPCC
(Nongovernmental International Panel on Climate Change) te lezen. Dit rapport, gemaakt door de beste
klimatologen en wetenschappers ter wereld, maakt korte metten met de overdreven en onware claims van Al
Gore over broeikasgassen, het stijgende waterpeil in de oceanen en het menselijk effect op de ozonlaag.
LEES EN KIJK (FILM) VERDER OP:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2477:en-meer-hollywoodpropaganda&catid=20:het-complot&Itemid=33
LET OP: HET ‘ADRES’ VA
IBURU IS VERA DERD HET IS U: http://www.niburu.co/
PAS DIT EVENTUEEL AAN IN UW FAVORIETEN OF BLADWIJZERS.
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