Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 152 – 05.05.2012

Dode zanger Tupac is herrezen en trad afgelopen weekend op in virtuele versie! .......................................... 3
Bestaan chemtrails nu wereldwijd toegegeven! ................................................................................................ 3
Hebben Noord Sumatra aardbevingen een kettingreactie veroorzaakt? Planeet geschud door schokkend
aantal bevingen sinds 11 april 2012 .................................................................................................................. 4
Turkse regering gaat miljoenen Turken in Europa mobiliseren ......................................................................... 5
Hillary Clinton negeert Congres en zendt 147 miljoen dollar aan de Palestijnen ............................................. 6
Kent Hovind - Seminarie 4 - Leugens in de lesboeken (NL) ............................................................................. 6
Hitlers plan om EU te vormen uitgevoerd door Groep Bilderberg ..................................................................... 7
Het einde van Nederland (V); Geheime dienst als criminele staatsarm ............................................................ 8
Trends topman Celente: Allemaal aan boord van de Auschwitz Express ....................................................... 14
Israël 'gelooft Amerika niet meer' en besluit na 23 mei over aanval op Iran ................................................... 15
Toenemende vulkaanactiviteit - de meeste van deze vulkanen zullen uitbarsten voor de zonsverduistering
van 20 mei 2012 .............................................................................................................................................. 16
Het ei eerst, of de kip? Een bijzondere wending in het verhaal… ................................................................... 16
Terwijl u de broeksriem aanspant, geven onze eurocraten 160 miljoen euro uit aan de meest absurde
projecten .......................................................................................................................................................... 17
Rusland verbijsterd na onthulling Japans plan om 40 miljoen mensen te evacueren .................................... 17
Europese ministers willen 'superleider' aan hoofd van EU .............................................................................. 18
Burgemeester New York wil roken in huis verbieden ...................................................................................... 18
Nederland moet bezuinigen, maar EU wil 9 miljard extra voor Zuid-Europa .................................................. 19
'Turkije roept reserves op, wil NAVO aanval op Syrië' .................................................................................... 20
Grieken komen ondanks miljardensteun geen enkele belofte na ................................................................... 21
Minister BuZa Israël: Egypte groter gevaar dan Iran ....................................................................................... 22
Wat de H.Schrift zegt over Amerika in de eindtijd ........................................................................................... 23
De abortusindustrie & vaccins ......................................................................................................................... 25
Sun Polar Shift Zonne-poolverschuiving volgende maand, mei 2012 ............................................................. 26
De duistere kant van het Wereld Natuur Fonds… ........................................................................................... 27
Vergeet Global Warming – gletsjers in Azië worden steeds groter ................................................................. 28
Egyptische mannen mogen seks hebben met dode echtgenote .................................................................... 28
Moslimleider België: Islam en sharia zullen Europa overnemen ..................................................................... 29
IMF waarschuwt voor het eerst officieel voor instorten eurozone ................................................................... 30
Britse scholen moeten lesgeven in hekserij en druïdisme .............................................................................. 31
Amerikaanse luchtmacht verwijdert God ......................................................................................................... 31
De splijtstofbaden van Fukushima bedreigen de aarde en de mensheid ....................................................... 32
Hollywood en de oorlogsmachine .................................................................................................................... 35
Gedachtenlezen geen science fiction meer – binnen 5 jaar pc die gedachten leest ...................................... 35
Wie was de mol? ............................................................................................................................................. 36
HAARP en effecten op je geest ....................................................................................................................... 36
Behring Breivik … Anders bekeken : Wat is er op 22 juli 2011 werkelijk gebeurd en WIE IS DE WARE
SCHULDIGE? Persoonlijke open brief ............................................................................................................ 37
Nieuwe brochure over WiFi en DECT ............................................................................................................. 38
Eurostat: Crisis Nederland veel erger dan bekend, tekort hoger dan in Portugal ........................................... 38
De 10 geheime wapens van de voedselindustrie ............................................................................................ 40
Tien EU-landen en een nieuwe ‘Super-President’ .......................................................................................... 41
Japanse wetenschappers: Zon krijgt in mei 4 polen; temperatuur aarde kan dalen ....................................... 42
Hongaarse diabetici gestraft als ze hun dieet niet stipt opvolgen ................................................................... 42
James Cameron's nieuwe bedrijf wil asteroïden delven. It’s Out there somewhere… ................................... 43
Twintig keer sneller dan het geluid .................................................................................................................. 43

Nieuwsbrief 152 – 5 mei 2012 – pag. 1

Aarde niet voorbereid op komende super zonnestorm! Aurora's, vuurballen en tekenen aan de hemel ....... 44
Cayennepeper: de koning van de geneeskrachtige kruiden ........................................................................... 44
Onderzoekers ontwerpen chip waardoor mobiele apparaten dwars door muren heen kijken ........................ 46
Nieuwe toren op Ground Zero al 100 etages hoog ......................................................................................... 46
Brief van minister Schippers binnenkort op uw mat ........................................................................................ 47
Landbouwkosten stijgen omdat Roundup zijn werking verliest ....................................................................... 48
Franse megabank S.G.: Val Nederlands kabinet somber voorteken voor hele eurozone .............................. 49
Als reactor 4 in Fukushima instort, wordt leven op aarde weggeveegd .......................................................... 50
Iran bereidt zich voor op 'laatste 6 maanden': kernoorlog en komst Mahdi .................................................... 51
Een ‘wijze les’ van jongeren aan oudjes… ...................................................................................................... 52
Vulkaan achter Atlantis-legende na meer dan 60 jaar weer actief .................................................................. 53
Dit is het nieuwe boek van Geert Wilders: "Ten dode opgeschreven\ ............................................................ 53
Hij kan al met n hand fietsen, nu nog leren regeren .................................................................................... 53
Wetenschap: dubbele flop in één week! .......................................................................................................... 54
20 dingen waarover het nieuws vreemd genoeg zwijgt ................................................................................... 55
Breaking Micha Kat gearesteerd, Klokkenluideronline is kapot ...................................................................... 56
Kamirov een der grofste en gruwelijkste dictators in de islamitische wereld .................................................. 57
Windturbines blijken klimaat 10 x sneller op te warmen.................................................................................. 58
Absurd: Portugal hoeft leningen ECB pas over 8000 jaar terug te betalen ..................................................... 59
Zware aardbevingen afgelopen 10 jaar net zoveel als gedurende gehele 20e eeuw ..................................... 59
Nanotechnologie - we gebruiken het steeds meer, maar is het veilig ............................................................. 60
Pesticide resistentie, bacteriën en insecten slaan de handen ineen ............................................................... 61
De onzichtbare hand wordt zichtbaar .............................................................................................................. 62
Prijs voedsel wereldwijd 8 procent gestegen................................................................................................... 73
Fukushima update: Grond in Tokyo zou hier als kernafval worden behandeld .............................................. 74
Nederlandse overheid geeft toestemming publicatie controversiële H5N1 vogelgriep onderzoek ................. 75
Groene wolken boven Moskou wakkeren vrees aan voor Apocalyps ............................................................. 75
Van Auschwitz tot Codex Alimentarius - Waarom horen wij hier toch zo weinig over? .................................. 76
Olympische Spelen 2012 in Londen gebruikt Digitale ‘WOLK’ om gebeurtenissen in de lucht te projecteren PROJECT BLUE BEAM .................................................................................................................................. 79
Department of Homeland Security koopt genoeg munitie om 7 jaar oorlog te voeren tegen het Amerikaanse
volk................................................................................................................................................................... 80
Mogelijk luchtafweer op Londense daken ....................................................................................................... 82
Ook in Zwitserland gaan moslims de koran verspreiden ................................................................................. 82
Droogte in Engeland kan tot kerstmis duren ................................................................................................... 82
Eerste gezamenlijke Russische / Amerikaanse legeroefening tegen ‘terroristen’ in Amerika! ....................... 83
Zonnebrandleugen – Hoe zonnebrandcrème juist kanker veroorzaakt .......................................................... 83
Palestijnen hebben christenen bijna volledig weggezuiverd ........................................................................... 84
Spanje beoordeelt eis Pakistaanse vluchteling om Koran te verbieden ......................................................... 85
Wordt Project Bluebeam gebruikt om wereldwijd nepverschijningen van religieuze figuren te creëren? ....... 86
Intriest: Groot-Brittannië vernedert zichzelf tegenover de islam...................................................................... 90
Is de crisis nu opgelost? .................................................................................................................................. 91
20 mei 2012 Mega aardbeving – diverse voorspellingen ................................................................................ 92
Register............................................................................................................................................................ 94

Nieuwsbrief 152 – 5 mei 2012 – pag. 2

Dode zanger Tupac is herrezen en trad afgelopen weekend op in virtuele versie!
Geplaatst door xandrah op 18 april 2012
Het optreden van de dode zanger Tupac afgelopen weekend,
bewijst hoe ECHT virtuele mensen/dingen lijken dankzij
holografische beelden. Dit bewees het optreden van de dode
zanger Tupac, afgelopen weekend. Het NASA Blue Beam Project is
de manier om mensen van alles te tonen, alsof het authentieke
beelden/verschijnselen zijn.
Zo leek het optreden van Tupac, die in 1996 vermoord werd, tijdens
het Coachella Concert griezelig echt: het was een de virtuele Tupac
die optrad dankzij Blue Beam technologie. Tupac gaf afgelopen
weekend een optreden waarbij gebruik werd gemaakt van holografische beelden, waarbij een virtuele Tupac
ten tonele verschijnt. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een test is van Nasa’s Blue Beam project. Mensen
waren in shock. U kunt zich voorstellen wat dankzij NASA’s Blue Beam Project allemaal nog meer aan de
mensheid gepresenteerd kan worden!
En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging
het beest met verbazing achterna,
En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die
daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.
En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen
van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest,
dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.
lees en kijk (film) verder: http://hijleeft.wordpress.com/2012/04/18/dode-zanger-tupac-is-herrezen-en-tradafgelopen-weekend-op-in-virtuele-versie/

Bestaan chemtrails nu wereldwijd toegegeven!
(Belfort-group) Wat wij en zovele actiegroepen nu al zo lang trachten
duidelijk te maken is nu eindelijk erkend als een feit.
Op de VN-conferentie te Nagoya is vandaag door de 193 lidstaten
beslist om te stoppen met allerlei projecten en experimenten van
‘geoengineering’, dwz het kunstmatig en opzettelijk beïnvloeden van
het klimaat. Verklaring: men begrijpt nu (plots …) de potentiële risico’s
ervan. In bijlage vindt u de tekst van Reuter.
Het fenomeen ‘chemtrails’ wordt hierbij expliciet vernoemd.
Voor ons als Belfort-group en voor mij persoonlijk is dit heel
verheugend nieuws : het afgelopen jaar werden we door vrijwel iedereen (regering, administraties, pers,
wetenschappers, het gerecht, politie) geridiculiseerd als we wezen op de verdachte aanwezigheid van
kunstmatige vliegtuigstrepen en het gevaar voor het leven op deze planeet. Ook het wetenschappelijk
rapport ‘ Case Orange ‘, dat we op ons internationaal symposium van 29 mei voorstelden, werd zonder veel
commentaar terzijde geschoven.
Nu is het op het hoogste niveau, officieel en wereldwijd toegegeven : men is op allerlei manieren al jaren
bezig geweest het klimaat te manipuleren. Ook het bestaan van HAARP en de nefaste rol van dit enorm
electromagnetisch wapen wordt nu toegegeven.
We dienen echter voorzichtig en kritisch te blijven

De voorzitter spreekt van een ‘zeer gevoelig compromis’. We zullen dus uiterst zorgvuldig op de
naleving van dit moratorium moeten letten

Heel deze problematiek wordt nu gecentraliseerd door de Verenigde Naties. Wie weet hoe bv. van
daaruit met gemanipuleerde gegevens ons de global warming-leugen is opgedrongen, die beseft dat we
nog niet echt aan de nieuwe patatjes toe zijn … !
Maar op dit moment zijn we heel ‘opgelucht’

Omdat we terug kunnen hopen op blauwe, zuivere luchten

Omdat nu ontegensprekelijk bewezen is wat wij al zo lang trachten duidelijk te maken : we zijn
inderdaad al jaren besproeid als insecten op veldgewassen !

Omdat bewezen is dat de waarheid – uiteindelijk – altijd naar boven komt en zegeviert !
We hopen dat de pers aan dit ‘goed nieuws’-bericht de nodige aandacht zal willen schenken.
Namens de Belfort-group en alle waarheidszoekers,
Peter Vereecke, Hooiwege 20, 9940 Evergem, tel. 09/357.33.36, gsm 0485/69.67.30

Nieuwsbrief 152 – 5 mei 2012 – pag. 3

De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met een belangrijke
beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden
opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te
manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans
directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen
onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende
landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.
De overeenstemming borduurt voort op het verbod uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering
activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan mislukte
experimenten, zowel privaat als publiek, om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in de oceanen door
voedingsstoffen over het wateroppervlak te verspreiden.
Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling (Solar
Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer, stratosfeer en in de
ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden veranderen.
De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen van geoengineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een overeenstemming en
aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige commissie. De voorzitter van de
onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig
compromis’.
“Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als voorzorgsmaatregel,” zei
ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-engineering kunnen niet worden gemaakt
door kleine groepen wetenschappers uit een kleine groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen
voor het knoeien met de Aarde. De wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met
betrekking tot geo-engineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel
hebben.
Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering activiteit de
biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de mogelijke gevolgen zijn. Elke
vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert of die op grote schaal beslag legt op de
koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als
een vorm van geo-engineering en is derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al
deze activiteiten bij wet verboden worden.
In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht.
Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op
welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen,
cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).
Bronnen: ETCGroup / Foodfreedom.wordpress.com / Reuters.com

Hebben Noord Sumatra aardbevingen een kettingreactie veroorzaakt? Planeet geschud door
schokkend aantal bevingen sinds 11 april 2012
Het schokkende aantal aardbevingen die de hele wereld deed
schudden, met name langs tektonische plaat raakvlakken, sinds de
dubbele 8.0+ magnitude aardschokken bij de kust van NoordSumatra op 11 april, kan een eerste indicatie zijn dat de planeet
verschuift naar een nieuw type catastrofe.
Roemenië’s topseismoloog, Gheorghe Marmureanu, vertelde de
Herald Boekarest al: "Er is geen twijfel over dat er iets ernstig mis is.
Er zijn té veel zware aardbevingen".
Ik zei in mijn boek: "Als je de aarde seismisch blijft schudden, zoals een fles frisdrank, zal de structurele
integriteit uiteindelijk worden aangetast en zal het beginnen te breken als een ei. In dit geval zal de breuk
een thermische uitspatting zijn door hyper-vulkanisme, mega-aardbevingen en grotere tektonische plaat
beweging rond vulkaanbogen en subductiezones (zinkgat gebieden)…. Als het dit is wat er inderdaad
gebeurt, zal de druk zich blijven opbouwen in de kern van de aarde, totdat het uiteindelijk alle tektonische
platen destabiliseert in een spookachtig patroon van continue seismische trilling. Elke aardbeving genereert
en geeft voldoende kinetische energie dóór de aarde om tot potentieel meer seismische storingen te leiden".
Zie ook:
Stirring Mexican volcano closes schools, raises alert
CNN-A massive M-1 Solar Flare 25 times the size of Earth exploded off the Sun! (April 18, 2012)
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Turkse regering gaat miljoenen Turken in Europa mobiliseren
Turkse vicepremier gaat extreem islamistische Gülen beweging inzetten
De Turkse president Abdullah Gul, die op dit moment in Nederland
op staatsbezoek is, is een volgeling van de radicale islamist
Fetthullah Gülen (foto), die streeft naar niets minder dan de
oprichting van een Turks-islamitisch wereldrijk.
Terwijl koningin Beatrix gisteravond de loftrompet stak over het
'grootse verleden' van Turkije -denk bijvoorbeeld aan 400 jaar
onderdrukking door de Ottomaanse Turken en de genocide op de
Armenen en de Koerden- en ze de 'belangrijke rol' roemde die
Turkije momenteel in het Midden Oosten speelt -het openlijk
steunen van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, het
aanwakkeren van haat tegen Israël- heeft de regering in Ankara iets heel anders aan zijn hoofd dan de
betrekkingen met Nederland. Het in 2010 opgerichte ministerie voor Turken in het Buitenland heeft namelijk
aangekondigd de miljoenen Turken in het buitenland en met name in Europa te gaan mobiliseren, zodat ze
een politieke vuist gaan maken om de belangen van Turkije en de islam te gaan verdedigen.
Aan de oppervlakte beweert de regering in Ankara dat de mobilisatie is bedoeld om de Turken in het
buitenland tegen racisme te beschermen. De grote Turkse krant Hürriyet haalde echter een hoge
regeringsofficial aan die het plan om een door de regering ondersteund netwerk van Turkse organisaties in
het buitenland op te richten bevestigde. Dat dit plan een duidelijke politieke dimensie heeft blijkt wel uit het
vergelijk dat wordt getrokken met de Armenen, die al jaren in het buitenland campagne voeren om de Turkse
genocide op hun volk (rond 1915) erkend te krijgen.
Het Turkse project is zeer omvangrijk en omvat onder andere twee Congressen in Ankara in juni en
september 2012, waaraan zo'n 500 leidinggevende Turken van over de hele wereld zullen deelnemen om
onder andere een strategie op te stellen om op juridische wijze meer rechten voor de Turken in Europa op te
eisen. In 2010, toen het ministerie voor Turken in het Buitenland werd opgericht, werden al eens 1500 politici
en zakenmensen van Turkse komaf uitgenodigd om hen ertoe te bewegen meer voor de belangen van de
Turken in het buitenland op te komen.
Turkije gecontroleerd door extremisten
Aan de buitenkant lijkt dat een weinig bijzondere stap, ware het niet dat het evenement in 2010 niet voor
niets geheim werd gehouden. De Turkse vicepremier Bekir Bozdag, die aan het hoofd van het bewuste
ministerie staat, is namelijk een aanhanger van de beruchte extremistische islamistische Gülen beweging,
die behalve 'vreedzame' middelen ook het propageren van geweld en terreur niet schuwt. Het valt daarom te
vrezen dat Bozdag het omvangrijke internationale netwerk van de Gülen beweging de ruggengraat van zijn
'mobilisatie'plannen zal maken en de in Europa wonende grote Turkse gemeenschap sterk zal radicaliseren.
Gülen wil Turks-islamitisch wereldrijk
In Turkije worden openlijke critici van de Gülenbeweging inmiddels als 'terreurverdachten' vastgezet. De
oprichter van de beweging, Fethullah Gülen -door sommigen beschouwd als de gevaarlijkse islamist ter
wereld-, vluchtte in 1998 naar de VS omdat de toenmalige seculiere Turkse regering hem wilde arresteren
vanwege zijn plannen om van Turkije een radicaal islamistische staat te maken. Vanuit Amerika controleert
Gülen de heersende islamitische AKP partij van premier Tayyip Erdogan, die net als de deze week in ons
land op bezoek zijnde president Abdullah Gul een discipel van Gülen is.
Dankzij Gülen / de AKP partij is Turkije in razendsnel tempo omgevormd tot een islamistische staat met het
hoogste aantal moskeeën (in totaal 85.000) per inwoner ter wereld. Gülens volgelingen staan bekend als de
'Fehtullahisten' en hebben naast de president en de premier stevig de controle over de Turkse media, de
financiële instellingen, de banken en zakelijke organisaties. De door Gülen opgerichte scholen propageren
over de hele wereld de 'islamisering van de Turkse nationaliteit en de Verturkisering van de islam', met als
uiteindelijk doel de vestiging van een door Turkije geleid islamitisch wereldrijk.
Capitulatie
'Jullie moeten je ongemerkt in de slagaders van het systeem begeven, totdat jullie alle machtscentra hebben
bereikt,' aldus Gülen in een preek voor de Turkse tv. 'Jullie moeten wachten totdat de omstandigheden
gunstig zijn en wij de hele wereld aankunnen.' Koningin Beatrix heeft ons land gisteravond alvast zonder
slag of stoot -sterker nog, zelfs met 'gejubel'- voor Gülens gedroomde Turks-islamitische wereldrijk laten
capituleren.
Xander - (1) Welt Online
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Hillary Clinton negeert Congres en zendt 147 miljoen dollar aan de Palestijnen
Vrede? Laat me niet lachen.
Minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Rodham Clinton, laat toe dat de
Amerikaanse fondsen stromen naar de Westelijke Jordaanoever en Gaza, ondanks
het protest van voorzitter Ileana Ros-Lehtinen, R-Fla., van het House Foreign Affairs
Committee. Een zeldzaam vertoon van afwijkend gedrag jegens de wetgever in de
bescherming van haar congres toezichthoudende rol.
Iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei, dat de brief vorige week
dinsdag is afgeleverd aan tot en met de belangrijkste leden van het Congres, om verder te gaan met het 147
miljoen dollarpakket van het fiscale jaar 2011 economische steunfondsen voor het Palestijnse volk. Dit
ondanks het verbod van Ros-Lehtinen.
Als dit verhaal klopt, is het te erg om waar te zijn…
Deze schokkende zet is weer een extra aanwijzing dat de huidige Amerikaanse regering niet de belangen
van Israël op het hart draagt. Het is belangrijker dan ooit dat de gelovigen gaan staan voor de Joodse staat.
In de Heilige Stad zal het Jerusalem World Center staan als een getuige van de liefde van de gelovigen voor
het Joodse volk… een constante aanwezigheid van zout en licht. Samen zullen we de liefde van God delen
met Zijn uitverkoren volk als nooit tevoren.
Meer nieuws:
North Korea vows retaliation over rocket
U.N. wives urge Syrian first lady: "Stop your husband"
US Embassy Attacked In Afghanistan By Pakistan Muslims!
CNN U.S. Sends Loaded Warship To Iran! Ready If Obama Orders Military Action...
Bron en meer lezen: Weeklystandard.com, Articles.jerusalemprayerteam.org en 2m11.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Kent Hovind - Seminarie 4 - Leugens in de lesboeken (NL)
In dit vierde deel worden de zogenaamde bewijzen voor evolutie behandeld.
Alhoewel veel van deze bewijzen jaren geleden al zijn achterhaald of als fraude
aan de kaak gesteld, komen ze nog steeds voor in onze schoolboeken.
Uitspraak van Adolf Hitler
"Let me control the textbooks and I will control the state".
"Laat mij de inhoud van de lesboeken op school bepalen en ik heb de macht over
het land".
In 1989 heeft Dr. Kent Hovind 'Creation Science Evangelism' opgericht in Florida,
Verenigde Staten. Door velen wordt hij beschouwd als één van de belangrijkste
autoriteiten op het gebied van Bijbel en wetenschap. Internationaal gaf hij seminars
over schepping en evolutie en sprak meer dan 700 keer per jaar. Dr. Hovind is een
gastspreker geweest op scholen en universiteiten en in kerken, TV- en radioprogramma's. Daarnaast heeft
hij vele debatten gevoerd met professoren en wetenschappers op universiteiten door heel Amerika.
Inhoud DVD Deel 4 Leugens in de lesboeken
• Studieboeken als belangrijkste middelen om studenten van het christendom af te keren
• Veel 'bewijzen' voor evolutie zijn jaren geleden al weerlegd en komen nog steeds voor in studieboeken,
o.a.:
- De langzame formatie van de Grand Canyon
- Overbodige organen
- De geologische kolom gaat uit van cirkelredenering
- Macro-evolutie wordt aangenomen
- Mutaties verbeteren een soort niet en creëren ook geen nieuwe
- De evolutie van het paard
- Leven in het laboratorium
- Kleiner betekent niet simpeler
• Ouders zouden alert moeten zijn op hersenspoelen
• Studenten zouden naar alternatieve verklaringen moeten kijken voor wat we in de natuur waarnemen:
- Gemeenschappelijke botstructuur in de voorpoten
- Gemeenschappelijke voorouder?
- Gemeenschappelijke ontwerper!
http://www.youtube.com/watch?v=oRmRNZcmQGE&feature=player_embedded
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Hitlers plan om EU te vormen uitgevoerd door Groep Bilderberg
Maatschappij | actueel nieuws | 18 April 2012
Het plan van Adolf Hitler om de EU te vormen is in de jaren 60 verder
uitgewerkt door Prins Bernhard van de Bilderberg groep,later is dat
daadwerkelijk uitgevoerd door Bilderberg leidster Beatrix en de rest van de
Bilderberg groep en de politiek in de EU.De bedoeling was Europa financieel
leeg te trekken en de totale macht te grijpen en ook de orginele bewoners Joden en Christenen van de EU
landen Nederland/Belgie/Frankrijk/Duitsland enzovoorts te verdrijven uit Europa via massa-immigratie en
geplande ghetto vorming wat orgineel een project was van de nazi’s in Polen.
plannen top nazi’s
Europese globalisten zijn schuldig aan economische terrorisme door gebruik te maken van de euro
schuldencrisis in een poging om een "Verenigde Staten van Europa te creeren", met de Europese Raad van
voorzitter Herman Van Rompuy kondigt hij aan dat hij klaar is om leider te worden van de groep, een
beweging die angstaanjagend parallellen heeft met plannen door top nazi's in 1940, die de EU wilden
invoeren, en hun missie om een continent-wijde economische regering op te bouwen zie bewijs:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-FourthReich--EU.html.
EU-leiders zijn bang voor de gevolgen van de lidstaten bij het verlaten van de gemeenschappelijke munt, zij
waarschuwen dat een euro instorting zou leiden tot een burgeroorlog.
Hun "oplossing" ligt voor de hand om zich nog meer macht toe te eigenen en om een gemeenschappelijk
economisch beleid te voeren die alle lidstaten dwingt gedwongen te volgen, ten koste van hun nationale
soevereiniteit, en een de facto financiële regering voor heel Europa te creëren.
"Europese Raad voorzitter Herman Van Rompuy zei gisteren dat hij klaar was om te gaan voor een tweede
termijn als president van de Europese Unie, en om een leider te worden van de" Verenigde Staten van
Europa ", aldus de Ierse Independent.
"De heer Van Rompuy heeft aangekondigd dat hij bereid is de schulden voor lief te nemen op de"
onvoltooide "Eurozone schuldencrisis met nieuwe bevoegdheden in te stellen van een" economische
regering "in Brussel."
Tegelijkertijd zei de Britse premier David Cameron gisteravond zei dat Groot-Brittannië " landen in de
eurozone naar een Verenigde Staten van Europa moet bewegen met een gemeenschappelijk economisch
beleid", aldus de Daily Mail.
"De minister-president gaf toe dat hij was niet zeker of Duitsland en andere landen de politieke wil hebben
om een break-up van de gemeenschappelijke munt te voorkomen, maar stond erop dat ze moeten worden
toegestaan om het te proberen.
Totale controle over elk EU land
De overgang naar de schuldencrisis te benutten om de economische soevereiniteit van elke EU-lidstaat
volledig onderuit te halen door de vorming van een centrale economische plannings commissie, een
Verenigde Staten van Europa, waaraan alle landen gebonden zijn, niet alleen een daad van economisch
terrorisme, het is een ijzingwekkend gebeuren van identieke voorstellen die het geesteskind waren van top
nazi's.
Plannen om een federale Europese economische regering te creëren in de naam van het verplicht stellen
van fiscale verantwoordelijkheid en het voorkomen van een herhaling van de onrust in Griekenland zijn een
middel om het behoud van fascistische de macht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door mannen
die verantwoordelijk waren voor het oprichten van de EU in de eerste plaats.
Zoals we uitvoerig hebben gedocumenteerd, de Europese Gemeenschappelijke Markt, de voorloper van de
Europese Unie, was een geesteskind van de top nazi's in de jaren 1940 die wilden de fascistische macht
behouden in geval van een nederlaag in de Tweede Wereldoorlog.
US Military Intelligence-rapport EW-Pa 128, ook wel bekend als The Red House Report, beschrijft hoe top
nazi's in het geheim ontmoeten in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg op 10 augustus 1944 en,wetende
dat Duitsland op de rand van militaire nederlaag was, maakte een verbintenis te maken een Vierde Rijk een pan-Europees economisch imperium gebaseerd op een Europese gemeenschappelijke markt, precies
wat de nieuwe economische regering voorstel gesteund door de wil van Cameron en Van Rompuy vraagt.
Rijke Nazi-industriëlen als Alfried Krupp van Krupp Industries en Friedrich Flick, maar ook voor bedrijven als
BMW, Siemens en Volkswagen, die over de taak van het bouwen van een nieuw pan-Europese business
imperium. Volgens historicus dr. Michael Pinto-Duschinsky, een adviseur van joodse ex-dwangarbeiders,
"Voor veel toonaangevende industriële figuren dicht bij het nazi-regime, Europa werd een dekmantel voor
het nastreven van de Duitse nationale belangen na de nederlaag van Hitler .... De continuïteit van de
economie van Duitsland en de economieën van het naoorlogse Europa is opvallend. Enkele van de leidende
figuren in de nazi-economie werden toonaangevende bouwers van de Europese Unie. "
De Bilderberg groep
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De fundamenten voor de EU en uiteindelijk de euro eenheidsmunt werd gelegd door de geheimzinnige
Bilderberg Groep in het midden van de jaren 1950. Eigen gelekte Bilderberg documenten bewijzen dat de
agenda van een Europese gemeenschappelijke markt te creëren en een gemeenschappelijke munt werden
geformuleerd door Bilderberg in 1955. Een van principe van de groep oprichters was H. Prins Bernhard van
Nederland, een voormalig nazi-SS-officier.
Maar de ideologische kader voor de Europese Unie gaat nog verder terug, naar de jaren 1940 toen nazi-top
economen en academici die het plan voor een gemeenschappelijke Europese economische gemeenschap,
een agenda die naar behoren werd gevolgd na het einde van de tweede wereld oorlog geschetst.
In zijn boek 1940 van de Europese Gemeenschap, nazi-minister van Economie en oorlogsmisdadiger
Walther Funk schreef over de noodzaak om een 'Midden-Europese Unie "en de" Europese Economische
Ruimte "en voor vaste wisselkoersen te creëren, onder vermelding van" Geen land in Europa zal
economische vrijheid hebben die compatibel is met alle maatschappelijke eisen ... De vorming van zeer
grote economische regio's volgt een natuurlijke wet van de ontwikkeling .... overeenkomsten tussen de
staten in Europa [economische krachten in het algemeen] controle ... Er moet een bereidheid zijn van elk
land om een van de ondergeschikte te worden aan de EU.
Hoe anders is de oproep voor regeringen om hun eigen economische belangen ondergeschikt te maken aan
die van Europa in vergelijking met aandrang Jose Manuel Barroso dat de EU-lidstaten moet worden
gedwongen om "instituut de structurele hervormingen op straffe van financiële sancties"? De gelijkenis is
beangstigend.
Funk's co-auteurs echo van zijn gevoelens. Nazi-academische Heinrich Hunke schreef, "Classic nationale
economie .. is dood ... gemeenschap van het lot is van de Europese economie ... het lot en de omvang van
de Europese samenwerking hangt af van een nieuwe eenheids economisch plan".
Een "nieuwe eenheids economisch plan," dit is precies wat Cameron en Van Rompuy voorstellen gecentraliseerde financiële controle over de economieën van Europa geregeerd door Brussel.
Collega-Nazi Gustav Koenig heeft gezegd: 'We hebben een echte Europese Gemeenschap taak die voor
ons ligt ... Ik ben ervan overtuigd dat deze inspanningen van de Gemeenschap zullen voortzetten na het
einde van de oorlog. "
In 1940, minister van Propaganda Joseph Goebbels beval de oprichting van het "op grote schaal
economische eenwording van Europa," geloven dat "in vijftig jaar tijd [mensen] niet meer denken in termen
van landen." Slechts 53 jaar later, de Europese Unie in haar huidige vorm werd opgericht.
Dus je hebt een van de meest trouwe nazi Hitler's bondgenoten opgeroepen tot "Economische eenwording
van Europa," en nu voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer eist de oprichting
van "een financieel toezicht lichaam om de controle te krijgen over de financiën van alle lidstaten. "
Zelfs op het eerste gezicht, het feit dat de EU, die begon als een vrijhandelszone, nu is strekkende tot
vernietiging van de niet-gekozen leden rechtstreeks nationale economieën te controleren, is volledig
dictatoriaal, autoritair, en vertegenwoordigt de anti-these van elke notie van democratie of de
vertegenwoordiging van de burgers van Europa. Voegt het feit toe dat het exact dezelfde agenda werd
achtervolgd door een van de meest beruchte criminele en barbaarse regimes in de geschiedenis en dat er
zeker alarmbellen moeten gaan rinkelen?
Nazi oproep tot EU staat
Andere top nazi's, die opriepen tot de oprichting van een pan-Europese federale superstaat onder meer
economische Ribbentrop, Quisling en Seyss-Inquart, die sprak van "Het nieuwe Europa van solidariteit en
samenwerking tussen alle mensen ... vindt ... snel toenemende welvaart een keer nationale economische
grenzen zijn verwijderd. "
Het feit dat de EU geesteskind was van de top nazi-economen en industriëlen, geformuleerd als een middel
om het behoud van dictatoriale macht en vervolgens uitgevoerd door oud-nazi,s die werkten onder de
auspiciën van de Bilderberg Groep in 1955, bewijst dat de hele Europese Unie is vergiftigd met een erfenis
en een raison d'être van het totalitarisme.
De extra kennis die de Europese Unie heeft nu is identiek aan het economisch beleid van top nazi's, van wie
het nastreven uitging naar de EU in haar embryonale fase zie video:
http://www.youtube.com/watch?v=3a5gFusiFos, is een huiveringwekkende herinnering aan hoe
fundamenteel anti-democratische en fascistische de EU wordt en steeds meer opslokt en meer macht van
de lidstaten en benoemt zichzelf als de hoogste dictator van een heel continent.
De Europese Unie zal met hand en tand de gemeenschappelijke munt beschermen tegen instorten omdat,
zoals Bilderberger en Harvard-professor Kenneth Rogoff duidelijk gemaakt heeft in een recent Financial
Times stuk, het toekomstplan voor een geglobaliseerde valuta systeem is geheel afhankelijk van het
voortbestaan van de euro, die vrijwel zeker worden vernietigd als de Grieken of een andere lidstaat in
gebreke blijft.Hitlers wens is dus uitkomen zolang de EU blijft voortbestaan.
Bron: Alex Jones
Het einde van Nederland (V); Geheime dienst als criminele staatsarm

Nieuwsbrief 152 – 5 mei 2012 – pag. 8

Vrijheid van meningsuiting kan alleen bestaan wanneer de overheid zichzelf veilig waant.” – Bertrant
i
Russell, Britse filosoof
In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de
grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn
te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:
1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de
burgers
4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
5. Intimideer burgergroeperingen
6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
7. Val belangrijke personen aan
8. Controleer de pers
9. Behandel politieke dissidenten als verraders
10. Schort de werking van de rechtsstaat op
Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld: Deze serie toont de
ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele
monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme
steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden.
Het hebben van een afwijkende mening en het gezamenlijk daarvoor opkomen wordt steeds meer verdacht.
Radicaal denken zou de ‘democratische rechtsorde’ destabiliseren. In feite bedoelt men hier de gevestigde
economische machtsorde. Het predicaat ‘terreur’ verruimt de overheid om andersdenkende groepen te
kunnen intimideren en hen via de massamedia als ‘verdacht’ te kunnen afschilderen.
Volgens Naomi Wolf is de vijfde stap die je als overheid neemt om een maatschappij te hervormen van een
open naar gesloten samenleving, het infiltreren en intimideren van burgergroeperingen. Deze stap is nauw
gerelateerd aan stap vier, het systeem van toezicht op de eigen bevolking. In dit deel; de intimidatie van
burgergroeperingen.
Aanzienlijke groei en uitbreiding bevoegdheden inlichtingendiensten
Sinds 11 september 2001 heeft de overheid de macht van geheime diensten aanzienlijk uitgebreid.
Nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels die dit mogelijk maken, passeerden als hamerstuk de Tweede
Kamer. Aanwijzingen zijn nu voldoende om de burger op schrikbarend grote schaal af te luisteren, te
registeren in koppelbare, digitale dossiers en op lijsten, te schaduwen en in preventieve hechtenis te nemen
(zie de delen II en IV). Alles tegen het ‘terrorisme’.
Daarnaast zijn de veiligheidsdiensten sinds 9/11 aanzienlijk gegroeid. In 2005 was de dienst gegroeid tot
ii
ongeveer elfhonderd mensen. De dienst is sinds die tijd met vijftig procent uitgebreid.
Het doel is meer veiligheid voor prominenten als reactie op de moord op Van Gogh (‘problem-reactionsolution’) maar vooral ook het preventief in de gaten houden van bevolkingsgroepen: “Om het moslimextremisme beter te kunnen bestrijden zullen meer personen dan nu het geval is worden beveiligd. Ook zal
de AIVD een grotere groep (potentiële) extremisten in de gaten gaan houden”, zegt Minister Remkes van
iii
Binnenlandse zaken in 2004.
Meer dan zestien miljoen euro trok het kabinet al uit voor de uitbreiding van de Militaire Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (MIVD) als eerste aanzet om de dienst ‘op peil’ te krijgen met een voorlopige 70 extra
krachten op een totaal van 190 extra aan te stellen functionarissen. De burger mag niet weten met welke
omvang de veiligheidsdiensten in Nederland opereren: “Defensie weigert om veiligheidsredenen aan te
iv
geven hoeveel mensen de MIVD op dit moment in dienst heeft.”
De Nederlandse overheid luistert de burger veruit het meest af van alle overheden ter wereld. In 2008
impliceerde dat, afgezien van internettaps, al dagelijks 1700 telefoontaps per dag, erkent Minister van
v
Justitie Hirsch Ballin. Dat zijn er meer dan in de Verenigde Staten in een heel jaar. In 2010 liep het aantal
telefoontaps op tot 2200 telefoontaps per dag, een aantal dat jaarlijks stijgt, zodat de Nederlandse overheid
wereldwijd koploper is geworden in het afluisteren van haar burgers. De afluisterstatistieken van de geheime
vi
inlichtingendiensten zijn in deze getallen niet meegenomen. Ook het aantal internettaps stijgt explosief. In
vii
2009 tapte de overheid al 1,5 miljoen internetters af. Hirsch Ballin kondigde in 2010 aan dat de overheid
viii
het aantal taps zal verhogen. Dat is nodig vanwege het dreigend terrorisme, is het argument van de
overheid. Radicalisme moet vroegtijdig worden gesignaleerd. De tapstatistieken van de Algemene
Inlichtingen en Veiligheids Dienst (AIVD) wil de overheid niet verstrekken. Uiteraard niet omdat de
hoeveelheid het enorme DDR-gehalte van de overheid zou onthullen maar “omdat verstrekking van de
ix
gevraagde gegevens de veiligheid van de staat zou kunnen schaden”, schrijft de Minister. Hoe dat dan zou
kunnen legt de Minister verder niet uit.
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De geheime inlichtingendiensten krijgen hun inlichtingen via een derde, minder bekende, Nederlandse
inlichtingendienst die in 2003 is opgericht als reactie op de ‘terreuraanslagen’ van 11 september 2001: de
Nationale Singint Intelligence Organisatie (NSO, ‘Signals Intelligence’ = verbindingsinlichtingen). De NSO
luisterde sinds 2005 met dertien schotelantennes van het satelliet-grondstation te Burum, Friesland, tot en
met 2006 per jaar al 150.000 telefoonnummers af voor de inlichtingendiensten, aldus het VPRO’s
x
xi
Tegenlicht. Maar ook alle emailverkeer onderschept de NSO voor de AIVD en MIVD. Burum is niet het
enige station. Twee andere afluisterstations stations van de NSO bevinden zich te te Eemnes en Eibergen.
Behalve AIVD, MIVD en NSO kent Nederland nog een vierde inlichtingendienst, de RID. Deze Regionale
Inlichtingen Dienst verricht min of meer dezelfde taken als de AIVD maar op lokaal niveau.
Enkele bekende AIVD-medewerkers en -beschermelingen
Bekende medewerkers van de AIVD (BVD) waren Rita Verdonck als directeur Staatsveiligheid, de vader van
Theo van Gogh en AIVD-informant Frans van Anraat die de chemicaliën voor de genocide van Koerden
xii
heeft verkocht aan de Iraakse leider Saddam Hoessein en daardoor schuldig was aan volkerenmoord. Van
xiii
Anraat woonde in een safehouse van de AIVD die hem jarenlang beschermde.
De AIVD stond mede aan de wieg van Pakistan als nucleaire macht. AIVD- protegé, de Nederlandse
atoomgeleerde Abdul Quadeer Khan, hielp Pakistan en andere landen aan Nederlandse technologie voor
xiv
het maken van een atoombom met het volle medeweten en oogluikende toestemming van de AIVD.
xv
‘Topcrimineel’ Mink Kok kreeg van de AIVD staatsgeheimen toegestuurd in de vorm van liefdesbrieven.
xvi
Mink zou betrokken zijn bij wapenvondsten van het geheime netwerk Gladio. KRO’s Reporter toont op 9
september 2007 een documentaire over “Operatiën & Inlichtingen”, het Nederlandse onderdeel van
‘Operatie Gladio’, een samenwerkingsverband van de geheime diensten ter enscenering van
terreuraanslagen in Europa. Gladio netwerken bewapenden linkse radicalen met wapens en explosieven,
net zoals dat thans bij extremistische moslims gebeurt. Uit de documentaire blijkt hoe wapens en
explosieven uit Gladio depots her en der in Nederland, op wonderbaarlijke wijze belanden in de handen van
de georganiseerde misdaad.
Groepen met afwijkende meningen zijn radicaal en in potentie ‘terroristisch’
De afluisterpraktijken van de inlichtingendiensten zijn geoorloofd vanwege het voortdurende op de loer
liggende terrorisme, aldus de regering. Door radicalisme vroeg te ontdekken, beschermt zij haar bange
onderdanen. Daardoor worden afwijkende meningen steeds meer verdacht. De ruimte voor radicaal denken
verkleint met rasse schreden. Juist dit denken bracht voeding en verandering in een ogenschijnlijk
democratische maatschappij.
Maar het kritisch zijn op de samenleving mag blijkbaar niet meer. Dan brengt de overheid u in kaart. In het
kader van de campagne “Nederland tegen terrorisme” lanceert Postbus 51 in opdracht van de overheid een
televisie-spotje met de volgende tekst:
“In Nederland werken steeds meer mensen samen om te voorkomen dat iemand terroristische ideeën krijgt;
in elke klas zitten wel radicale figuren, soms met extreme ideeën over dierenrechten, of politiek, of geloof.”
De zienswijze van de overheid blijkt hier zonneklaar. In feite zegt de overheid hier “wanneer u afwijkende
ideeën hebt over dierenrechten, politiek of geloof, bent u een radicaal figuur en zijn uw ideeën extreem. In
dat geval kan er een verband met terrorisme worden gelegd.”
Niet langer zijn ‘extremistische moslims’ het doelwit van politie en geheime diensten. In de Verenigde Staten
waarschuwt de FBI al voor de “toenemende dreiging van extremisten die zichzelf ‘soeverein burger’ noemen,
en die geen enkele vorm van overheidsgezag tolereren”, schrijft het Algemeen Dagblad op 19 februari
xvii
2012.
In Nederland zijn groepen die opkomen voor het welzijn van dieren al enige jaren potentiële terroristen.
Minister Guusje Ter Horst noemt ze consequent dierenactivisten en wil hen een contract laten tekenen
waarin zij geweld afzweren en afzien van iedere wetsovertreding. Wie dat niet doet zal, zo dreigt de minister,
xviii
“extra scherp in de gaten worden gehouden”.
Steeds meer groepen zijn verdacht. Bij de Rijksoverheid heeft inmiddels een aantal groepen speciaal de
aandacht. In haar “Actieplan Polarisatie en Radicalisering” stelt de overheid: “Wanneer een
radicaliseringproces niet wordt afgewend of geremd, bestaat in het uiterste geval de kans dat een persoon/
groep geweld gebruikt en een (terroristische) aanslag pleegt” (p. 1). Radicale groepen zijn dus in potentie
‘terroristen’. Tot die groepen behoren, aldus de overheid, ‘islamitische extremisten’, ‘rechtsextremisten’ als
Fortuinaanhangers, soevereine burgers of libertariërs, dierenbeschermers (‘dierenrechtactivisten’),
aanhangers van ‘extreem links’, waaronder de ‘asielbeleid-activisten’ en tegenstanders van de Europese
Unie of de NAVO (‘antiglobalisten’). Het actieplan stelt: “Voor Nederland vormt op dit moment de islamitische
radicalisering en de rechtsextremistische radicalisering de grootste maatschappelijke bedreiging. Hierop ligt
in dit actieplan de focus. Andere vormen van radicalisering in Nederland zijn onder meer
dierenrechtenactivisme en extreem links/ antiglobalisten” (p. 2).
Radicaal denken over zaken als de invloed van de burger, de rol van het koningshuis en internationale
corporaties in de Nederlandse samenleving, zou de ‘democratische rechtsorde’ (lees: gevestigde oligarchie)
in gevaar brengen, stelt de overheid en verwijst daarbij naar de definitie van de AIVD voor radicalisme: “het
nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar
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kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde.” De bestaande structuren en
gevestigde belangen dienen namelijk niet aangetast worden. Dit is een gevaar voor het voortbestaan van de
gevestigde machtsorde. ‘Terreurbestrijding’ blijkt hetzelfde als bescherming van de internationale corporate
xix
elite in Nederland en de rest van de westerse wereld.
Grootschalige intimidatie van burgergroeperingen door de overheid
De inlichtingendiensten gebruiken behalve de modernste technieken tevens infiltratie om groepen in de
samenleving te intimideren en houden daarmee veranderingen tegen en de gevestigde orde in het zadel. In
Nederland infiltreren de inlichtingendiensten al decennialang burgergroeperingen die ageren tegen
uitwassen als gevolg van de hebzucht en machtspolitiek van de gevestigde orde. Zij ageren tegen de
belangen van de wapenindustrie, kolonialisme, defensie, de belangen van multinationals, het asielbeleid, het
huisvestingsbeleid, de arbeidspolitiek, onderdrukking van minderheden, mishandeling van dieren en het
vermoorden van mensen in oorlogen. Dat is bedreigend voor de belanghebbenden.
De AIVD infiltreerde ‘extreemlinkse actiegroepen’ voor bijvoorbeeld dierenrechten of tegen fascisme en de
xx
organisaties van hun tegenstanders. De AIVD infiltreerde vredelievende verzetsgroepen tegen de
Betuwelijn en hield lijsten bij van bijeenkomsten en deelnemers. De AIVD (BVD) infiltreerde groepen als
RaRa, dat militant actie voerde tegen het mensonterende asielbeleid, de ondersteuning van het ZuidAfrikaanse apartheidsregime door het Nederlandse bedrijfsleven, en de verheerlijking van psychopathische
massaslachters als Van Heutz. De AIVD drong binnen bij groepen tegen militair geweld, de wapenindustrie
en de waanzin van kernwapens, zoals Onkruit. De AIVD infiltreerde de kraakbeweging en groepen
xxi
antiglobalisten. Uit MID-documenten blijkt hoe vergaand de inlichtingendiensten leden van deze
xxii
groeperingen in de gaten houden en registreren. De AIVD drong binnen bij burgergroeperingen die zich
xxiii
sterk maakten voor de natuur, als Milieudefensie , de Anti Dierproeven Coalitie (ADC), alsmede groepen
tegen dierenleed en bontfokkerij. De AIVD infiltreerde burgerrechtbewegingen als het Kurdistan Informatie
xxiv
Centrum. De AIVD was de Vredesbeweging binnengedrongen, die protesteerde tegen de Nederlandse
xxv
steun aan de Vietnamoorlog. De AIVD verschafte zich heimelijk toegang tot gelederen van de
xxvi
communistische partij die opkwam voor de rechten van arbeiders en onderdrukten. De AIVD infiltreerde
ook andere partijen als de Pacifistisch Socialistische Partij die fel gekant was tegen oorlogsgeweld. De
bekendste AIVD-infiltrant bij de PSP was Rita Verdonk die bij meerdere linkse burgerbewegingen
binnendrong. De AIVD infiltreerde de PROVO-beweging die op ludieke wijze met geweldloos anarchisme de
xxvii
gevestigde autoriteiten provoceerde.
Sinds 9/11 maken de AIVD en RID (Regionale Inlichtingen Diensten)
gebruik van burgerinfiltranten in moslimgroeperingen “om informatie te vergaren over extremistische
xxviii
personen en groeperingen”.
Niet alleen zijn de inlichtingendiensten aanzienlijk uitgebreid, sinds de aanslagen van 11 september zijn hun
infiltratieactiviteiten, geholpen door verruimde wetgeving en geperfectioneerde technologie, aanmerkelijk
xxix
toegenomen, zo blijkt uit een aflevering van VPRO’s Tegenlicht, getiteld “De snuffelstaat.”
AIVD; criminele staatsarm* bij het faciliteren van verdeeldheid, geweld en terreur
Om de burger vleugellam te houden tegen over het patriciaat, moet de overheid zorgen voor onderlinge
verdeeldheid, geweld en terreur. De geheime diensten zetten daarom groepen tegen elkaar op en faciliteren
hen bij rellen en aanslagen. De media presenteren de burgergroeperingen vervolgens als dwazen,
relschoppers en onverlaten waardoor zij het effect van hun acties voor het journaalpubliek neutraliseren.
Een bekend international voorbeeld sinds 9/11 is Mark Kennedy, alias Mark Stone, een geheim agent die
tientallen burgerbewegingen infiltreerde, opstookte en in twee-en-twintig landen actief was bij het
organiseren van ‘high profile’ protesten tegen bijvoorbeeld de G-8 bijeenkomst te Heiligendamm in 2007,
xxx
protesten tegen de NATO in 2009 en nagenoeg alle G20 protesten te Londen. Om het vertrouwen te
xxxi
winnen veranderde hij zijn uiterlijk en ging hij seksuele relaties aan met leden uit de doelgroep.
In Nederland werkt de inlichtingendienst precies hetzelfde. Onderzoeksbureau Jansen & Jansen noemt
voorbeelden van geënsceneerd geweld en doet in VPRO’s Tegenlicht uit de doeken hoe AIVD-medewerkers
als Cees van Lieshout, alias agent ‘Homerus’, infiltreerde in het Rood Verzetsfront en de kraakbeweging.
Van Lieshout was heel bewust “mensen aan het uitlokken en over de grens aan het trekken en in feite een
soort terrorisme aan het organiseren”, aldus Buro Jansen & Jansen. “Heel vaak zijn de infiltranten de
xxxii
aanzetters tot het ergste geweld binnen en beweging” is een conclusie in de VPRO-documentaire.
Infiltranten sturen, in opdracht van de inlichtingendienst, bewust aan op op gewelddadige confrontaties.
Elsevier rapporteert hoe AIVD-medewerker Paul Kraaijer geweld faciliteerde: “Bepaalde gewelddadige
demonstraties tegen tegenstanders van extreemlinks, zoals de Volksunie, blijken te zijn georganiseerd door
xxxiii
de infiltrant, in overleg met de AIVD.”
“Gewelddadige demonstraties van destijds waren eigenlijk
xxxiv
ingegeven door de geheime dienst AIVD”, aldus verslaggever Bart Olmer van De Telegraaf.
Paul Kraaijer infiltreerde, veelal onder de dekmantel van ‘journalist’, bij de Anders Globalisten, SHAC, Sea
Shepherd, Animal Rights Gathering, de Anti Dierproeven Coalitie, het dierenbevrijdingsfront en de
xxxv
Antifascistische Aktie (AFA).
De AIVD richt zelf actiegroepen om de verdeeldheid onder burgers te cultiveren en critici van het bewind als
‘terroristen’ weg te kunnen zetten. Zo was de AFA-Zwolle een front voor de AIVD (BVD). Het huis van
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Kraaijer was het organisatorisch, administratief centrum. Over de AFA zegt Kraaijer: “Een actiegroep die in
wezen volledig onder controle van de BVD stond”. De AIVD-infiltrant organiseerde een blokkadeactie voor
de ingang van het Zwolse gemeentehuis om de installatie tegen te houden van Henk Ruitenberg van de
Centrum Partij en trommelde daarvoor radicale antifascisten uit het hele land op. De acties, feitelijk
georganiseerd door de AIVD, eindigden in grof geweld, zodanig dat de Mobiele Eenheid moest ingrijpen in
xxxvi
de doorgaans vrij gezapige provinciestad.
De veiligheidsdiensten richten zelfs politieke partijen op om gevestigde belangen te beschermen. De AIVD
(BVD) wilde vat krijgen op de politiek van de Communistische Partij Nederland en deze ondermijnen. Zij had
de belangrijkste hand in de oprichting en financiering van de Socialistische Werkers Partij (Brug-groep) die
van de CPN afsplitste, waardoor de AIVD met twee afgevaardigden direct invloed zou krijgen in de Tweede
Kamer. Honderden agenten waren actief in de CPN: “In de jaren zestig en zeventig werd de controle van de
xxxvii
BVD over de CPN vrijwel totaal.”
Ook de ‘Hofstadgroep’, een naam speciaal verzonnen door de AIVD voor een groep jongeren die volgens
het oordeel van het Haagse gerechtshof in 2008 geen terroristische organisatie vormde, werd door de AIVD
xxxviii
gefaciliteerd.
Om het noodzakelijke geweld en de bijbehorende media-aandacht mogelijk te maken,
leverde een AIVD-informant de granaat aan ‘terreurverdachte’ Jason Walters. Met de AIVD-granaat zijn
xxxix
daarop twee leden van het arrestatieteam ernstig verwond.
De AIVD leverde ook de woning van Jason Walters aan de Haagse Antheunisstraat en had daarmee de
regie van haar film-debuut. Dat huis was namelijk op 10 november 2004 het noodzakelijke middelpunt van
het James Bond spektakel verzorgd door tien zwaar bewapende leden van het arrestatieteam en
xl
uitgezonden via de gecontroleerde staatsmedia naar het bange Nederlandse journaalpubliek. In de BNNdocumentaire “Prettig weekend, ondanks alles” van actrice Katja Schuurman zegt Jan Vlug, advocaat, dat
nagenoeg alle leden van de groep gevraagd zijn om medewerker te worden van de Binnenlandse
Veiligheids Dienst en dat Mohammed B. AIVD-informant is. Mohammeds activiteiten blijken al maanden bij
de politie en AIVD bekend te zijn en hadden volgens Katja voorkomen kunnen worden. De aanslag op Theo
van Gogh komt echter politiek buitengoed uit om zo meer ‘antiterreurmaatregelen’ te kunnen invoeren ter
xl
versterking van de overheidsmacht en beperking van burgerrechten (“problem → reaction → solution”).
Het lijkt vreemd dat de AIVD zo laks is geweest in het voorkomen van de aanslag op Theo van Gogh omdat
diens vader jarenlang gewaardeerd medewerker was van de veiligheidsdienst. Deze was nauw bevriend met
Abraham van Dijk een centrale BVD-figuur voor de bestrijding van communisme in Nederland en voormalig
xli
opspoorder van Joden, SS-er, alsmede ‘Vertrauensmann’ van de nazi’s.
Zoonlief Theo van Gogh was echter zélf AIVD-medewerker. Hij had op zijn website een artikel geplaatst dat
het Koninklijk huis en de Nederlandse top in een benarde positie bracht. De voormalige top contrainlichtingenagent Slobodan Mitric bewijst in zijn boek “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse
geheime dienst haar top agent Theo van Gogh heeft vermoord” (Uitgeverij Willehalm Instituut, 2012) dat de
moord op Theo van Gogh een AIVD-vergeldingsactie was die politiek buitengewoon goed uitkwam. Het was,
zo schrijft de boekrecensent in Trouw, “geen eenmansactie van een fundamentalistische islamist, maar
onderdeel van een met militaire precisie voorbereide, uitgevoerde en naderhand perfect (althans tot nu toe)
toegedekte operatie van de Nederlandse geheime dienst.” Deze staatsliquidatie verkocht de overheid als
‘moslimterreuraanslag’. Maar de geheime dienst faciliteerde ook hier de voorbereidingen; “ De toenmalige
burgemeester van Amsterdam, de minister van Immigratie en Naturalisatie, de hoofdcommissaris van de
Amsterdamse politie en de hoofdofficier van Justitie waren niet alleen op de hoogte van deze staatsliquidatie
maar lieten, wat betreft de politie die de voorbereidingen nauwlettend in de gaten hield, de moordenaar en
xlii
zijn team ongemoeid hun gang gaan.”
Het voorkomen van ontmaskering van de criminele bovenwereld
Topagent Theo van Gogh was helemaal opgenomen in de burgermaatschappij zonder dat iemand zijn ware
identiteit opmerkte. Hij is van staatswege geliquideerd vanwege het openbaren van gegevens die de
bovenwereld in gevaar brachten. Bij de infiltratie van burgergroeperingen loopt het namelijk niet altijd alles
precies zoals gepland.
AIVD-infiltanten die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd raken met de criminaliteit van de gevestigde
macht die zij juist dienen te beschermen, worden direct onschadelijk gemaakt. Zo zou ook RaRa-infiltrant
Paul Herrie bij zijn infiltratieactiviteiten zijn gestuit op een corruptie- en seksschandaal rond hoge
overheidsfunctionarissen, waarbij de top van de Amsterdamse politie en justitie, onder andere oudhoofdofficier van justitie Hans Vrakking, betrokken zou zijn. Volgens een gedetineerde zou het gaan om een
pedofielennetwerk.
Herrie heeft vervolgens zijn positie moeten opgegeven omdat het hem verboden zou zijn onderzoek te doen
naar dat netwerk. Enige jaren later wordt Herrie plotseling gearresteerd wegens het lekken van een
‘staatsgeheim’ aan de Telegraaf: Overheidsfunctionarissen uit de ‘bovenwereld’ voorzagen de Nederlandse
onderwereld van uiterst geheime informatie. Hoewel dit inhoudelijk klopt, is het bewijs voor Herrie’s schuld
nooit geleverd en zijn leven geruïneerd. De overheid gebruikt in dit soort gevallen het stempel ‘staatsgeheim’
xliii
om bepaald gedrag te maskeren en de top uit de wind te houden, aldus Herrrie.
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* Voor de intensieve samenwerking van de Nederlandse geheime dienst met de nazi’s in vredestijd met als
uiteindelijk gevolg duizenden doden onder andersdenkenden, zie deel VI.
Klik hier voor deel 4.
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Trends topman Celente: Allemaal aan boord van de Auschwitz Express
'Financiële systeem is niet meer te redden' - 'Amerika bezig met herhaling Hitlers Derde Rijk'
De wereld stevent volgens Celente in sneltreinvaart op een herhaling van het
Auschwitz-Holocaust drama af, maar niemand wil het horen.
In een recent interview met SGT Report heeft Gerald Celente, de op deze
site regelmatig aangehaalde topman van het Trends Research Institute, zijn
uiterst sombere toekomstvisie kracht bijgezet door de huidige ontwikkelingen
letterlijk te vergelijken met de Holocaust. 'We zitten allemaal aan boord van
de Auschwitz Express... Dat is wat er gaande is, maar de mensen zien het
niet en zijn bang om er over te praten... De mensen willen het gewoon niet geloven.'
Volgens Celente is zijn thuisland Amerika met niets minder bezig dan een herhaling van Hitlers Derde Rijk.
'Een van onze werknemers is Duits. Toen ze 16 jaar was vroeg ze, boos over wat er gebeurd was, aan haar
grootmoeder: 'Waarom was er niemand die Hitler stopte? Waarom was er niemand die voorkwam wat hij
met de Joden deed?' En haar grootmoeder antwoordde: 'Je begrijpt het niet. Het was niet dat we op een dag
wakker werden en ze ineens al onze rechten van ons hadden afgepakt. Dat deden ze stap voor stap. En
toen mochten we op een dag niets meer zeggen, want als je dat deed was je dood.''
'Dat is precies wat er nu gebeurt in ons land,' aldus Celente. 'Het is net een kikker die je (langzaam) in water
kookt. Hoeveel is er nog nodig om de mensen wakker te schudden? Eerst hadden we de Patriot Act. Nu is
het de National Defense Authoritzation Act, en daarna Obama's Uitvoerende Bevel waarmee hij het
alleenrecht kreeg om de staat-van-beleg uit te roepen als er potentieel gevaar dreigt - potentieel gevaar.'
Big Brother een feit
'Big Brother is een feit,' vervolgt Celente. 'Minister van Justitie Eric Holder heeft zojuist richtlijnen ingevoerd
waarmee ze alles wat je zegt mogen afluisteren, ook je mobieltje. Ze mogen meekijken met iedere toets die
je indrukt, en het Witte Huis besluit dan of je een potentiële terrorist bent. Big Brother heeft nog nooit zo'n
goede tijd gehad.'
De tijd dat de VS een constitutionele republiek was is dan ook voorgoed voorbij. Onder Obama is Amerika
definitief een politiestaat geworden, maar nog steeds weigeren de meeste mensen dit onder ogen te zien.
'De mensen zijn nog niet klaar - noch fysiek, noch emotioneel, noch spiritueel, noch filosofisch. Daar hangt in
feite alles van af, want in de huidige situatie zou je al deze rotzooi nooit accepteren.' Celente roept daarom
alle Amerikanen op om in november niet naar de stembus te gaan, omdat het kiezen tussen Obama en
(waarschijnlijk) Mitt Romney 'een keus tussen twee kwaden, twee stromannen (van Wall Street) is.'
Nieuwe Wereldoorlog
'Daarom gaat het scenario net zoals vroeger: de (beurs)crash van 1929, de Grote Depressie, valuta
oorlogen, handelsoorlogen en daarna de Tweede Wereldoorlog. Nu: de paniek van 2008, de Grote Recessie
/ Depressie, valuta oorlogen zijn al begonnen en daarna volgen handelsoorlogen.' Celente waarschuwt al
enige jaren dat als er niet snel iets veranderd, de planeet op Wereldoorlog nummer 3 afstevent.
'Het financiële systeem is niet meer te redden. Afgelopen week kwamen de nieuwe werkloosheidscijfers, en
die waren twee keer zo slecht als verwacht. Kijk wat er gaande is in Europa. De Spanjaarden hebben het
opnieuw over nog meer bezuinigingen omdat het ze niet lukt om uit de ellende te komen. Dat gaat ook niet
lukken. De enige manier voor al die psychopaten is: oorlog. Alles wat ze aanraken verandert in een
puinhoop - iedere regering. Dat is hun methode, en het lijkt erop dat we inderdaad een nieuwe
(Wereldoorlog) gaan krijgen.'
Xander - (1) SHTF Plan / Youtube
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Israël 'gelooft Amerika niet meer' en besluit na 23 mei over aanval op Iran
President Peres impliceert: Holocaust ontkenners werken mee aan nieuwe Holocaust
Zelfs op Israëls snelwegen kwam het verkeer tot stilstand en herdachten de
bestuurders het feit dat 70 jaar geleden de Holocaust plaatsvond.
Vicepremier en minister voor Strategische Zaken Moshe Ya'alon is de eerste
Israëlische politicus die een datum heeft genoemd waarop er een besluit zal
vallen over het al dan niet uitvoeren van een militaire aanval op de Iraanse
nucleaire installaties. Die datum is 23 mei, de dag waarop de 5+1 machten
in Bagdad gaan proberen om een definitief akkoord met Iran te sluiten over
het nucleaire programma van het land. Zo'n akkoord is in de maak,
aangezien de Amerikaanse president Obama zijn eis dat Iran al zijn installaties openstelt voor inspectie lijkt
te hebben laten vallen.
In ruil voor deze enorme concessie die Obama achter de schermen aan Iran zou hebben gedaan zou
Teheran akkoord zijn om te praten over het stopzetten van het verrijken van uranium tot 20%, het bevriezen
van het nog verder verrijken van uranium in de ondergrondse faciliteit bij Qom en het exporteren van zijn
voorraad hoog verrijkt uranium naar het buitenland, waar het geschikt zal worden gemaakt voor de productie
van medische isotopen.
'Obama geeft Iran vrij baan'
Er is een goede kans dat Iran deze keer akkoord zal gaan omdat de internationale sancties dan eind juni
zullen worden opgeheven, iets dat een harde eis van het land is. Bovendien is het land dan tevens definitief
bevrijd van het toezicht van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA), zodat er in het geheim
gewoon doorgewerkt kan worden aan een kernbom.
In Washington wordt het in de maak zijnde akkoord alvast gevierd als een grote doorbraak die een oorlog zal
voorkomen, maar in Israël -dat in het geheel niet in de onderhandelingen met Iran werd betrokken- kijkt men
daar heel anders tegenaan. Analisten achten het uitgesloten dat premier Benyamin Netanyahu instemt met
een onder deze voorwaarden gesloten akkoord, omdat het Iran vrij baan geeft om -niet langer gehinderd
door toezicht en sancties- in volle vaart aan kernwapens te blijven werken, ook al heeft de Iraanse
Opperleider Ayatollah Khamenei het 'een grote zonde' genoemd als zijn land dat daadwerkelijk zou doen.
'Wij zullen onszelf verdedigen'
In zijn toespraak ter gelegenheid van de jaarlijkse Holocaust Herdenkings Dag sprak Netanyahu uitgebreid
over de dreiging van een nieuwe Holocaust, veroorzaakt door een nucleair bewapend Iran. De premier
onderstreepte dat degenen die beweren dat Israël de militaire capaciteiten mist om de Iraanse dreiging aan
te pakken het mis hebben. 'Wij kunnen en zullen onszelf verdedigen. Ik zal niet stoppen in de VN, in
Washington en in Jeruzalem de waarheid te vertellen (over Iran).'
Ook president Peres hield een toespraak in het Yad Vashem Holocaust Herdenkingscentrum. Daarbij uitte
hij felle kritiek op degenen die de genocide op de Joden ontkennen, iets waar met name het Iraanse regime en zijn medestanders wereldwijd- zich aan schuldig maakt. 'Holocaust ontkenners ontkennen de acties van
hun voorgangers omdat ze daarmee hun eigen handelen willen verbergen,' aldus Peres, die daarmee
impliceerde dat Holocaust ontkenners bewust meewerken aan een nieuwe Holocaust. 'De leugen van
ontkenning zal het vuur van het inferno echter niet uitblussen.' (2)
'Wij geloven Amerika niet meer'
Afgelopen dinsdag was Israëls vicepremier en minister voor Strategische Zaken Moshe Ya´alon nog
explicieter over het gevaar Iran. ´Wij (Israël) geloven de Amerikanen niet meer. Wat Iran betreft zitten we niet
meer op één lijn... Drie jaar geleden had Iran 1200 kilo laag verrijkt uranium; nu is dat 5,5 ton.' Ya'alon
waarschuwde dat, gezien wat er in Istanbul bereikt werd, Israël na de tweede onderhandelingsronde op 23
mei in Bagdad 'zich zal beraden.' Hierbij citeerde hij een klassiek Hebreeuws gezegde: 'Als ik niet op mijzelf
pas, wie doet het dan wel? )?(אם אין אני לי מי לי.' 'Ook Obama heeft gezegd dat wij het recht hebben onszelf
te verdedigen.'
Op dezelfde dag herhaalde ook minister van Defensie Ehud Barak dat Israël alleen instemt met een
onvoorwaardelijk einde aan het clandestiene Iraanse nucleaire programma. Hij zei niet te geloven dat zo'n
akkoord er deze keer wél zal komen, maar hij hoopt dat hij ongelijk zal hebben.
Na 23 mei aftellen tot aanval?
Met zijn uitspraken was vicepremier Ya'alon de eerste hoge politicus die een deadline suggereerde voor een
Israëlisch besluit aangaande een militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties. Gezien de stortvloed
telefoontjes die Jeruzalem na zijn radio interview uit Washington kreeg kan worden geconcludeerd dat men
daar inderdaad vreest dat Israël na 23 mei begint met aftellen tot de dag (of nacht) waarop Iran zal worden
aangevallen.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Ynet News
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Toenemende vulkaanactiviteit - de meeste van deze vulkanen zullen uitbarsten voor de
zonsverduistering van 20 mei 2012
Wetenschappers schatten in dat we een niet meer dan een 2 uur tijd durende
waarschuwing hebben, als Yellowstone (vulkaan) zou uitbarsten. Bij een zware
vulkaanuitbarsting kan 240 kubieke mijl vulkanische as worden uitgespuwd in de
lucht, in principe voldoende om de helft van de VS te begraven in een dikke
aslaag tot 1 meter! Op dit moment schijnt Yellowstone over tijd te zijn voor de volgende uitbarsting, dus hij
zou nu elke dag kunnen uitbarsten, met relatief weinig of geen waarschuwing. Het kan ook nog een 100 jaar
op zich laten wachten, zelfs de experts weten het niet. Hoe dan ook, de dag dát hij heftig zal exploderen, zal
het een grote verandering voor het hele menselijke ras betekenen. De bevingen kunnen zich in feite
gelijktijdig met de uitbarsting voordoen, zoals in het geval van de gewelddadige Nabro vulkaanuitbarsting in
Eritrea afgelopen jaar. Voorafgaand aan de uitbarsting in juni 2011, vertoonde de Nabro vulkaan geen
tekenen van onrust, en de aardbevingenzwerm begon uren voorafgaand aan de lava uitbarsting. Hoe meer
je vertrouwd bent met gewelddadigheid van de aarde haar geologische verleden, hoe meer je weet dat dit
ruim binnen de grenzen van het mogelijke bestaat, zoals bijvoorbeeld de meeste eilanden zijn ontstaan door
vulkanische processen. (The Extinction Protocol)
Dr. Gheorghe Marmureanu
Nochtans is er een betrouwbare en eerlijke wetenschapper, Gheorghe
Marmureanu, die zegt dat er iets mis is. Vreselijk, vreselijk mis. En de heer
Marmureanu heeft gelijk. De bijbel zegt dat de aarde zal OPENBARSTEN:
‘De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk;
de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar
overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. Jesaja 24:19-20. The Extinction Protocol zegt
verder: De reden dat je Dr. Marmureanu niet gemakkelijk op internet vindt, is omdat de meeste sites over
hem in de Roemeense taal zijn, maar hij is een erkend wetenschapper. Echter, de tijd zal het leren...
(http://www.rtv.net/marmureanu-in-moldova-si-capitala-se-va-produce-un-cutremur-mare_24251.html)
Het is werkelijk een tijd om wakker te worden en Alert!
Ik wil gaan staan op mijn wachtpost en mij stationeren op de toren, en uitzien naar wat Hij tot mij spreken
zal, en wat ik moet antwoorden met betrekking tot mijn klacht. Habakuk 2:1
Toen riep de uitkijkpost: Zie, Here, ik sta bestendig dag na dag op de wachttoren en op mijn wachtpost stel
ik mij alle nachten… Jesaja 21:8 - Zie ook:
Mount-lamington-volcano-awakens-in-papua-new-guinea-after-56-years/
Mount Lamington vulkaan ontwaakt in Papoea-Nieuw-Guinea na 56 jaar!
4/18/2012 -- Two Explosive eruptions at Sakurajima Volcano
4/18/2012 -- Earthquake Overview -- EIGHT 6.0M+ earthquakes this week = watch adjacent areas
4/18/2012 -- Please fasten your SDO seatbelts -- possible 'turbulence' ahead:
Wat lijkt op een soort van verstoring of beweging van de camera, zou een soort van onbekend of
onaangekondigd ruimtevaartuig beweging / uitlijning kunnen zijn. Of het kan een explosie van de zon zijn,
die dit veroorzaakt, of een interactie met een ander object / proces in de ruimte…
Ongeacht wat de oorzaak is, we zien hier de ruimtecamera een turbulente beweging maken, naar links,
rechts, boven, naar beneden en diagonaal…. Daarna weer terug naar het oorspronkelijke punt waar het
begon.
Apocalypse Sounds Are 3 Shofar's? Bible Prophecy! Jeff Jansen Rebukes Tornado
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com en Setyoufreenews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Het ei eerst, of de kip? Een bijzondere wending in het verhaal…
De wetenschap staat perplex
De vraag wat er eerder was, de kip of het ei, lijkt beantwoord. In Sri Lanka is een
kuikentje geboren zonder dat de moederkip een ei had gelegd.
Ei of niet, het kuikentje is kerngezond. Met de moeder liep het slecht af, meldt de
BBC.
De hen overleefde de geboorte van haar kleintje niet. Bij nader onderzoek bleek er wel een ei in het spel te
zijn, maar die is in de kip blijven steken. Toen het brak, is de moeder eraan bezweken.
Een plaatselijke dierenarts was verbaasd. Hij heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Kenners hebben geen
flauw idee waarom de Sri Lankaanse kip de eeuwenoude traditie van het eieren leggen heeft doorbroken. Al
zou het natuurlijk zomaar een foutje van de natuur kunnen zijn.
Bron: Wtf.nl en Au.news.yahoo.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Terwijl u de broeksriem aanspant, geven onze eurocraten 160 miljoen
euro uit aan de meest absurde projecten
19 April 2012
Terwijl Europa steeds dieper wegzinkt in een oneindige schuldenberg, blijven
de Brusselse eurocraten hardnekkig vasthouden aan de Europese droom. In
een poging om hun visie op te leggen aan de rest van Europa staan ze op het
punt om ruim 160 miljoen euro uit te geven voor de oprichting van het Europees museum House of
European History (HEH).
Het gaat om een project van Hans-Gert Poettering, dat in 2014 in Brussel zijn deuren zal openen en dat een
prijskaartje heeft dat snel van 50 miljoen euro tot 160 euro is gegroeid. Het museum wil het bewustzijn van
een “Europese identiteit” gaan promoten. Maar het project draait stilaan op een farce uit.
De meest enthousiaste Europeanen wilden in een poging om de geschiedenis te verkrachten de Tweede
Wereldoorlog de naam “Europese Burgeroorlog” meegeven. Omdat sommigen alsnog het hoofd koel hielden
werd na luid protest en een reeks oeverloze discussies uiteindelijk beslist om controversiële onderwerpen
gewoon te negeren en het jaar 1946 tot het “Jaar nul” van Europa uit te roepen.
Eurosceptici als Martin Callanan noemen het project narcistisch: “In economisch goede tijden zou het project
een groteske verspilling zijn, maar midden deze crisis is het gewoon schandalig.” LLD-verkozene Derk Jan
Eppink spreekt van “zelfverheerlijking op kosten van de belastingbetaler, terwijl men niet eens akkoord raakt
over wat in de oorlog gebeurde.”
Zoals gewoonlijk wordt het project in de Belgische mainstreammedia amper vermeld, al kan het model staan
voor de toenemende en absurde pogingen om koste wat kost het instortende Europees project te redden.
1 op 10 inwoners van de eurozone zit zonder werk; in sommige landen loopt dit voor jongeren op tot 50%.
Duizenden mensen komen op straat uit protest tegen hervormingen en bezuinigingen als gevolg van de
voortdurende recessie, terwijl het IMF er deze week voor het eerst op wees dat de schuldencrisis tot het
einde van de eurozone zou kunnen leiden. Maar het Europees Parlement blijft ongestoord verder werken
aan zijn droomproject: de uitbreiding van de EU. In Brussel lijkt niet de crisis, maar de hoogmoed, hoogtij te
vieren, schrijft de Daily Mail.
Europese belastingbetalers, die dit soort frivoliteiten financieren, betalen jaarlijks 2 miljard euro voor de
werking van het EP. De Europese bureaucratie groeit tegen een versneld tempo (van 3.946 tot 6.245
ambtenaren sinds 2004), terwijl het vertrouwen in de markten zakt en de economieën van de lidstaten in het
slop zitten.
Absurde projecten als het Europees museum en het nieuwe tv-kanaal van het Europees Parlement – dat 8,5
miljoen euro per jaar kost en amper 830 kijkers per dag haalt, ondanks het feit dat in 22 talen worden
uitgezonden, waaronder het Gaelic, een taal die door 80.000 mensen wordt gesproken – zijn het bewijs dat
de Brusselse eurocraten in hun eigen fantasiewereld leven, waarin het straks abrupt ontwaken dreigt te
worden, besluit de krant. Dat bij de laatste Europese verkiezingen amper 43% van de mensen opdaagden
om hun stem uit te brengen (in sommige landen minder dan 20%) lijkt hen niet te deren.bron
http://www.express.be/business/nl/economy/terwijl-u-de-broeksriem-aanspant-geven-onze-eurocraten-160miljoen-euro-uit-aan-absurde-projecten/166340.htm

Rusland verbijsterd na onthulling Japans plan om 40 miljoen mensen te evacueren
Een nieuw rapport circuleert in het Kremlin, recentelijk opgesteld door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake de geplande heropening van
gesprekken met Japan over de betwiste Koerilen eilanden in de komende twee
weken. Russische diplomaten zijn "verbijsterd" nadat hen werd verteld door hun
Japanse collega’s, dat circa 40 miljoen mensen in "extreem gevaar" verkeren door
levensbedreigende stralingsvergiftiging, en heel goed kans zouden maken op gedwongen evacuaties uit de
buurt van hun land uit de meest oostelijke gelegen steden… met inbegrip van 's werelds grootste: Tokio.
Zorgwekkend is, buiten de hopeloze situatie van Japan, en bevestigd door wetenschappers, dat een golf van
hoogradioactief afval onderweg is naar de Amerikaanse westkust…
Zie ook: Japan May Send 40 Million People To Russian Islands Radiation!
Gepubliceerd op 16 apr 2012 door paulbegley34
Pastor Paul Begley van Indiana meldt dat nucleaire straling de mensen in Japan doodt, en 40 miljoen
zouden kunnen worden geëvacueerd naar de Koerilen eilanden in Rusland. Dit is een apocalyptische
gebeurtenis!
HIGH ALERT! Japan Tsunami Debris & Radiation to Hit California Coast within months! (April 15, 2012)
Bron en meer lezen: Eutimes.net - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Europese ministers willen 'superleider' aan hoofd van EU
IMF eist invoering Eurobonds
Wie wordt de eerste 'superpresident' van de EU, door critici ook wel het 'Vierde
Rijk' genoemd?
Een door de Duitse minister Guido Westerwelle aangevoerde groep van
ministers van Buitenlandse Zaken wil dat de EU een nieuwe 'superleider' krijgt
die tegelijkertijd de rol van Herman van Rompuy -de president van de Europese Raad- en Jose Manuel
Barroso -de president van de Europese Commissie- gaat vervullen. Deze 'super-minister' moet door de EU
afgevaardigden worden gekozen, zodat er nog een schijn van enige democratie aan de functie hangt.
Guido Westerwelle zou zelf een goede kandidaat zijn, maar hij ambieert de functie van super president niet.
De nieuwe leider zou tevens de voorzitter worden van de raad voor Algemene Zaken (een soort premier
dus), een maandelijks treffen van de EU ministers van Buitenlandse Zaken waarbij over interne
aangelegenheden van de Europese Unie wordt gesproken.
Macht in Europa bij één persoon
Door de macht in Europa nog centralistischer bij één superleider te leggen zou de Unie efficiënter moeten
gaan functioneren en naar buiten toe met één mond kunnen gaan spreken. In het verleden is namelijk
regelmatig gebleken dat de verdeling van de macht tussen Van Rompuy en Barroso nadelig is voor de
doortastendheid van de EU. Beide leiders vertegenwoordigen de EU op internationale conferenties, wat
nogal eens verwarring lijkt te zaaien, zeker omdat ook de hoge EU vertegenwoordiger voor Buitenlands
Beleid, Catherine Ashton, regelmatig wordt ingezet.
Al deze belangrijke functies moeten als het aan de ministers ligt nu één gezicht krijgen. Hiervoor moet wel
het Verdrag van Lissabon worden veranderd. Net zoals bij talloze andere besluiten de afgelopen jaren wordt
het vragen van instemming van de nationale parlementen echter geen seconde overwogen.
Eurobonds eerste taak?
De groep ministers zullen elkaar voor de zomer nog tweemaal spreken en vervolgens in september een
voorlopig voorstel op papier zetten. (1) Eén van de eerste taken van de Europese superleider lijkt de
invoering van Eurobonds te gaan worden, iets dat inmiddels door het IMF wordt geëist omdat het gevaar
steeds groter wordt dat de financiële crisis in de eurozone volkomen uit de hand loopt. Als eerste stap zou
Europa kortlopende gezamenlijke staatsobligaties moeten invoeren, waarna vervolgens alle schulden
gemeenschappelijk worden gemaakt met de uitgifte van Eurobonds.(2) Zoals vaker geschreven betekent dit
dat er een permanente welvaartsoverdracht van Noord Europa -maar met name uit Duitsland en Nederlandnaar Zuid Europa zal plaatsvinden, waarbij de diep in de schulden gestoken landen zoals Italië, Spanje,
Portugal en Griekenland rijker zullen worden, en Duitsland en Nederland juist armer.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Burgemeester New York wil roken in huis verbieden
En als men zich realiseert dat hetgeen in de V.S. gebeurt na ong. 1 á 2 jaar ook naar
Europa is overgewaaid, dan staat ons nog wat te wachten. (red. Boinnk)
Burgemeester Michael Bloomberg van New York broedt op een wet die roken
binnenshuis verbiedt. Het zou gaan over roken in appartementencomplexen, meldt Fox
News.Omdat veruit de meeste New Yorkers wonen in appartementen, zou een
rookverbod veel inwoners treffen. De maatregel zou genomen worden omdat
‘tweedehandsrook’, tabaksrook die door anderen wordt uitgeademd, een toenemende
bron van ergernis is in wooncomplexen. Daarnaast is passief roken ook erg schadelijk.
Andere verbodsbepalingen
In New York is het al sinds een jaar verboden te roken in parken, op stranden en zelfs in voetgangerszones,
en sommige Amerikaanse staten hebben al rookverboden in natuurparken en op stranden.
In Calabasas, een voorstad van Los Angeles, mag sinds 2006 niet meer in appartementen worden gerookt
als er in de blok ook kinderen wonen. En als een woning of tuin aan een openbare ruimte grenst – en dat
kan gaan van een wasruimte tot een zwembad - is roken verboden.
Schadelijk
Een Brits onderzoek bracht twee jaar geleden nog eens in kaart hoe schadelijk meeroken is. The Royal
College of Physicians, de koninklijke raad van artsen, wees erop dat er jaarlijks 9.500 kinderen worden
opgenomen in het ziekenhuis door de effecten van meeroken. De artsen becijferden dat alleen al in GrootBrittannië jaarlijks 20.000 kinderen langdurige en moeilijk te genezen infecties aan de luchtwegen oplopen.
Ze weten ook 120.000 gevallen van acute middenoorontsteking aan roken. Meestal ontstaat deze
gevaarlijke ontsteking in aansluiting op een verkoudheid. Verder verhaalden de artsen 200 gevallen van
bacteriële meningitis op passief roken. Ze claimden dat jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk 40 kinderen
sterven omdat hun ouders roken. Bron: HLN (BE)
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Nederland moet bezuinigen, maar EU wil 9 miljard extra voor Zuid-Europa
EFSF noodfonds ziet zich nu al geconfronteerd met fors stijgende rente - ECB bereidt interventie in Spanje
voor - Waar eindigt dit alles?
Waar dit alles eindigt? Hoe het ook loopt en wat er ook besloten wordt - u en ik
zullen daar de hoogste prijs voor moeten betalen.
Terwijl Nederland voor de grootste bezuinigingsoperatie sinds
mensenheugenis staat wil de Europese Commissie doodleuk zijn uitgaven
voor het jaar 2013 drastisch verhogen. Netto betalers zoals Nederland,
Duitsland en Frankrijk moeten € 9 miljard extra ophoesten, een verhoging van
de begroting met maar liefst 6%. De extra miljarden zijn bedoeld voor 'structuurversterkende' projecten in
Roemenië, Bulgarije en Spanje. Nu weet u dus waarom in eigen land gekort moet worden op bijvoorbeeld
AOW'ers, chronisch zieken en andere zwakke groepen in de samenleving.
EU commissaris en VVD prominent Nelie Smit-Kroes verketterde gisteren Geert Wilders omdat de PVV
leider het na het intrekken van de gedoogsteun aan het kabinet Rutte had 'gedurfd' om kritiek te leveren op
Brussel. In hoeverre ze gelijk had laten we aan uw eigen beoordeling over, maar bedenk wel dat zij lid is van
een niet democratisch gekozen Commissie die te midden van de grootste financiële crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog miljarden euro's extra wil uitgeven. En dat de burgers van met name de betalende landen Nederland, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië- daar voor moeten opdraaien met forse lastenverhogingen
en dito bezuinigingen.
De plannen van de Commissie stuiten in diverse landen dan ook op fel verzet. 'De omvang van de gewenste
betalingen aan de 'nemende landen' overtreft de capaciteiten van de 'gever landen'', aldus de Duitse EU
afgevaardigde Monika Hohlmeier. (1)
ECB bereidt interventie Spanje voor
Europa's 'firewall', het EFSF noodfonds, ziet zich inmiddels geconfronteerd met de snelst stijgende rente
sinds 6 maanden, toen het voorlopige hoogtepunt van de financiële crisis werd bereikt. Dat is een duidelijk
signaal dat de financiële markten opnieuw hun toch al wankele vertrouwen in de eurozone beginnen te
verliezen (2).
Ondertussen bereidt de Europese Centrale Bank 'met alle mogelijke middelen' een directe interventie voor in
Spanje, omdat er nog steeds geen vertrouwen in de Spaanse hervormingen is en de rente die het land moet
betalen daarom tot een kritieke hoogte is gestegen. De ECB zou volgens berichten overwegen opnieuw
massaal Spaanse staatsobligaties op te kopen. (3)
Bestuurslid van de Duitse Bundesbank Joachim Nagel verklaarde echter dat de bank fel tegen het inzetten
van het EFSF voor het redden van de in grote problemen verkerende Spaanse banken is, omdat dit 'het
risico van de banken bailout naar de Europese belastingbetalers' zal verplaatsen. (4)
Fiscale pact onhoudbaar
Het fiscale pact dat de landen van de eurozone met elkaar sloten lijkt onhoudbaar nu er in zowel Nederland
als Frankrijk na de verkiezingen een regering lijkt te komen die al te strenge bezuinigingen afwijst en wil
afwijken van de Europese norm van een begrotingstekort van maximaal 3%. De Franse socialist Francois
Hollande, die op 6 mei hoogstwaarschijnlijk tot nieuwe president wordt gekozen, heeft al aangekondigd de
afgesproken maatregelen te willen veranderen (5). Ook in Nederland is geen meerderheid te vinden voor het
handhaven van de 3% norm.
Minder bezuinigen = hogere rentelasten
Dat lijkt gezien de harde ingrepen en grote gevolgen voor de economie en werkgelegenheid logisch, maar
hier zit een grote keerzijde aan, namelijk een vrijwel onvermijdelijk stijgende rente op de
staatsobligatiemarkt. Dit houdt in dat het geld dat de nieuwe regeringen uitsparen door minder streng te
bezuinigingen zal moeten worden uitgegeven aan de stijgende rentelasten, zeker als Nederland inderdaad
zijn AAA status kwijtraakt (6). Op termijn zou dit wel eens een veel kostbaardere zaak met ingrijpende -en
vooral blijvende- gevolgen voor de samenleving kunnen zijn dan als er nu wordt vastgehouden aan een
stringent financieel beleid.
Waar eindigt dit alles?
Omdat de staatsschulden in Europa, Amerika en Japan te hoog zijn opgelopen rest de Centrale Banken
feitelijk niets anders dan massaal geld bijdrukken, hetzij direct, hetzij indirect via het opkopen van
staatsobligaties en het steunen van het bankensysteem. Uiteindelijk leidt dit tot sterk oplopende
(hyper)inflatie en een forse ontwaarding van de munteenheid. Het massale bankroet van het Westen is
alleen nog te voorkomen als er fors in de uitgaven wordt gesneden, maar aangezien niet één regering dit
kan doen zonder massale sociale onrust te creëren en zonder bij de volgende verkiezingen te worden
weggestemd, lijkt een valuta afwaardering de enig overgebleven optie. En daar betalen wij als burgers met
afstand de hoogste prijs voor. (7)
Xander
(1) Netzticker, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten , (4) Handelsblatt, (5) Deutsche
Mittelstands Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) KOPP
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'Turkije roept reserves op, wil NAVO aanval op Syrië'
Iran waarschuwt: Oorlog tegen Syrië is 'spelen met buskruit' - Iran dreigt ook zes Golfstaten met oorlog 'China laat regime Assad vallen'
Syrische vluchtelingen steken de grens met Turkije over.
Volgens een niet bij name genoemde official in de Syrische hoofdstad
Damascus is het Turkse leger begonnen met het oproepen van reserves voor
een militaire confrontatie met Syrië. De official wees op ongewone Turkse
troepenbewegingen langs de grens en zei te verwachten dat Turkije het
Syrische leger zal provoceren tot een tegenreactie, om zo een voorwendsel te
hebben voor militair ingrijpen door de NAVO.
Alhoewel de beweringen van de official niet onmiddellijk bevestigd konden worden door andere bronnen, lijkt
het gezien het feit dat de VN in een resolutie oproept tot 'snelle en betekenisvolle gevolgen' als Syrië de spot
blijft drijven met het bestand met de oppositie, geloofwaardig dat in zowel Syrië, Turkije als de andere
betrokken landen steeds serieuzer rekening wordt gehouden met een militaire confrontatie.
Iran: Oorlog tegen Syrië is spelen met buskruit
Ook in Iran, de grootste bondgenoot van Syrië, lijkt men deze overtuiging toegedaan. De voorzitter van het
Iraanse parlement, Ali Larijani, waarschuwde namelijk dat landen die het conflict in Syrië proberen op te
stoken zullen worden 'verzwolgen door diens vuur' en het beginnen van een oorlog tegen Syrië 'het spelen
met buskruit' is. Hoewel hij geen namen noemde was dit een duidelijke waarschuwing aan het adres van
Turkije, de Arabische landen en het Westen.
De komende weken zullen zo'n 300 onbewapende VN waarnemers in Syrië arriveren die moeten gaan
toezien op het bestand tussen de regering en de protestbeweging. Kritische commentatoren denken dat dit
aantal veel te klein is en dat zij niet voldoende mandaat en middelen hebben om daadwerkelijk iets te
kunnen doen.
Een andere Syrische official beweerde vorige week dat Turkije de Syrische oppositie aanmoedigt het
bestand te negeren en door te gaan met vechten. In Damascus wordt de dreiging vanuit Turkije dermate
ernstig genomen, dat het leger in de op één na hoogste staat van alarm is gebracht. Volgens Turkije zijn de
troepenbewegingen langs de grens bedoeld om de Syrische vluchtelingen te begeleiden, maar in Damascus
denkt men dat het voorbereidingen zijn voor een 'plotseling' militair ingrijpen.
'Assad is bondgenoot China kwijt'
Volgens Israëlische inlichtingenkringen is president Assad één van zijn drie grootste bondgenoten
kwijtgeraakt: China. Dat zou afgelopen zaterdag duidelijk zijn geworden toen de Chinese VN-Veiligheidsraad
afgevaardigde Li Baodong zich openlijk achter Kofi Annan, die door de VN en de Arabische Liga is
aangesteld om het probleem Syrië op te lossen, opstelde en verklaarde dat 'de wil van het Syrische volk'
gerespecteerd moet worden.
Amerikaanse officials denken dat de ommezwaai van China te maken heeft met de toenadering die de
regering Obama achter de schermen zoekt tot Iran en de mogelijke belofte om het olie embargo (deels) op
te heffen. Het Amerikaanse / Westerse olie embargo op Iran was tot nu toe China's grootste bezwaar om
mee te werken met het Westers-Arabische beleid ten aanzien van Syrië.
Rusland is naast Iran de enig overgebleven wereldmacht die zich nog altijd vierkant achter het regime Assad
opstelt. Het was Moskou die ervoor zorgde dat de VN waarnemers zonder wapens en zonder voldoende
autoriteit naar Syrië werden gestuurd. Het is nu de vraag hoe lang Moskou en Teheran hun steun voor
Assad zullen blijven volhouden.
Iran dreigt zes Arabische Golfstaten met oorlog
Vorige week dreigde de Iraanse generaal Ahmad Reza Pourdastan met nóg een oorlog, deze keer tegen de
Verenigde Arabische Emiraten. In 1971 bezette Iran het kleine Perzische Golf eilandje Abu Musa, dat
volgens de zes landen van de Gulf Coöperation Council aan de Emiraten toebehoort. Afgelopen donderdag
suggereerden officials in Teheran dat Iran geweld zal gebruiken als de GCC -naast de VAE bestaande uit
Saudi Arabië, Bahrein, Koeweit, Oman en Qatar- niet afziet van de claim op het eilandje, waar Iran troepen
heeft gelegerd. De GCC waarschuwde op zijn beurt dat iedere Iraanse agressie eensgezind door het blok
zal worden beantwoord. Ook wil de GCC onderling nauwere banden aangaan en gaan samenwerken met
Amerika en de NAVO. (3)
Xander - (1) World Net Daily, (2) DEBKA , (3) Arutz 7
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Grieken komen ondanks miljardensteun geen enkele belofte na
Leider socialisten suggereert op tv Griekse exit uit eurozone en herinvoering drachme - Griekse
burgerwachten bewapenen zich voor mogelijke opstand
De EU zou werken aan een geheim plan om Stavros Dimas (foto), voormalig
EU-commissaris van Milieu, na de verkiezingen van 6 mei aan te stellen als
nieuwe premier van Griekenland.
De laatste weken is de aandacht vooral gericht geweest op het instortende
Spanje, maar de schijnwerpers zouden binnenkort wel eens opnieuw op
Griekenland gericht kunnen worden. De Grieken blijken namelijk geen enkele
belofte na te (willen) komen om in ruil voor de miljarden uit Europa structurele hervormingen door te voeren.
Sterker nog, de leider van de socialistische PASOK partij, Evangelos Venizelos, heeft gezegd minstens een
jaar uitstel te willen voor de geëiste hervormingen. Ondertussen staat het Griekse bankensysteem opnieuw
op instorten en beginnen Griekse burgers zich te bewapenen tegen de exploderende criminaliteit. De EU
werkt daarom aan een geheim plan om zelf een nieuwe premier van Griekenland aan te stellen.
Venizelos, de vorige minister van Financiën, probeert met zijn nieuwe eisen aan de EU en het IMF de gunst
van de Griekse kiezers terug te winnen. De hervormingen moeten volgens hem 'zachter en vriendelijker voor
de burgers en de groei (van de economie)' worden. Daarmee bevestigt hij de vrees van zowel het EU als het
IMF dat Griekenland na de verkiezingen in mei geen enkele haast zal maken met de beloofde bezuinigingen
en hervormingen, aangezien ook de andere partijen grote weerzin hebben om de noodzakelijke offers te
brengen die het land financieel weer op de rails moeten krijgen. (1)
'Griekenland mogelijk toch uit eurozone'
Sceptische analisten zien hun eerdere voorspellingen dat de Grieken eerst de miljarden uit Europa zullen
accepteren en vervolgens een lange neus trekken door de beloofde hervormingen niet uit te voeren, nu
uitkomen. In een tv interview erkende Venizelos dat zijn land de crisis nog altijd niet te boven is en dat
Griekenland nog steeds kan besluiten de eurozone te verlaten en de drachme te herinvoeren. Dat betekent
dat de honderden miljarden steun die het land van de eurozone heeft gekregen definitief in rook zullen zijn
opgegaan (2). Ondertussen staat het Griekse bankensysteem opnieuw op instorten. Afgelopen vrijdag werd
bekend dat de Griekse banken in totaal $ 37,22 miljard verlies hebben geleden. Daarmee is de $ 33 miljard
die Europa in het stabilisatiefonds voor deze banken stortte nu al weer op, en is zelfs ruim $ 4 miljard extra
verlies gemaakt. Poul Thomsen, hoofd van het 'Troika' team van het IMF, concludeerde daarom dat het
Griekenland weer niet lukt om de doelstellingen te halen. Hij twijfelde er zelfs openlijk aan of de Grieken ook
maar één voorwaarde zullen vervullen die het IMF en de EU aan de miljardensteun voor het bankroete land
hebben verbonden.
EU wil eigen Griekse premier aanstellen
Omdat de EU besloten heeft dat Griekenland koste wat het kost in de eurozone moet blijven wordt er achter
de schermen gewerkt aan een geheim plan om na de Griekse verkiezingen op 6 mei, die
hoogstwaarschijnlijk geen stabiele meerderheidsregering zullen opleveren, een eigen premier aan te stellen.
Dit zou de jurist Stavros Dimas moeten worden, die van 2004 tot 2010 EU commissaris van Milieuzaken was
en op dit moment minister van Buitenlandse Zaken is.
Dimas moet er voor zorgen dat de bezuinigingen en hervormingen alsnog worden doorgevoerd. PASOK
leider Venizelos zou van het plan op de hoogte zijn er hier aan meewerken omdat zijn partij het volgens de
peilingen dreigt te gaan verliezen van de Nea Demokratia partij, wiens leider, Antonis Samaras, al heeft
aangekondigd de nieuwe premier te willen leveren. Door Dimas pas na de verkiezingen als
compromiskandidaat te presenteren zou Venizelos gezichtsverlies willen voorkomen en zou Brussel zijn
gewenste hervormingen krijgen. (3)
Burgerwachten en mogelijke volksopstand
Vanwege de exploderende criminaliteit zijn Griekse burgers begonnen met het samenstellen van
bewapende burgerwachten. Sommigen hebben het zelfs al over een gewelddadige opstand tegen de
regering. De Hellenic Neighborhood Watch werd aanvankelijk naar Amerikaans voorbeeld opgericht door het
Griekse Centrum voor Wapencontrole (HACC), een organisatie die zich inzet voor de veiligheid van de
burgers en het bestrijden van het terrorisme. De burgerwachten -toegankelijk voor jongens vanaf 16 jaarzouden in noodgevallen kunnen gaan samenwerken met de politie en het leger.
De HACC besloot in maart echter om de 'Griekse burgerafweer' te beëindigen omdat deze op sommige
blogs werd afgeschilderd als een voor de burgers bedreigende organisatie, vooral vanwege de
samenwerking met de officiële wetshandhavers. Ook zouden de Griekse autoriteiten geen enkele interesse
in de burgerafweer hebben getoond. Het gevolg is dat andere, radicalere groeperingen nu hun eigen
burgerwachten proberen op te zetten, in afwachting van het uitbreken van sociale chaos die onvermijdelijk
zal uitbreken als het land alsnog bankroet gaat. (4)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
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Minister BuZa Israël: Egypte groter gevaar dan Iran
Stafchef Gantz: Wij zijn klaar voor aanval op Iran - VS slaat grote hoeveelheden wapens op in Israël
Een Israëlische vrouw bidt op de berg Herzl bij het graf van een omgekomen
familielid. Israël herdenkt komende week de 23.000 mensen die sinds de
wederoprichting in 1948 bij de vele oorlogen en terreuraanslagen het leven lieten.
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman heeft premier
Benyamin Netanyahu gewaarschuwd dat Egypte inmiddels een groter gevaar voor
de Joodse staat vormt dan Iran. Dat komt met name omdat de Moslim
Broederschap, die samen met andere radicale moslimpartijen het parlement van
Egypte beheerst en binnenkort waarschijnlijk ook de nieuwe president levert, tegenstrijdige verklaringen
aflegt over het handhaven van het 33 jaar oude vredesverdrag tussen Israël en Egypte.
'We moeten overal op voorbereid zijn,' waarschuwde Lieberman. De minister wil dat het Israëlische leger
drie of vier nieuwe divisies in het zuiden stationeert vanwege de almaar verslechterende sociale en
economische situatie in Egypte en het feit dat de militaire machthebbers in Caïro steeds meer troepen in de
Sinaï woestijn legeren.
De Militaire Opper Raad wil daarmee voorkomen dat Palestijnse en islamitische terreurbewegingen de
macht overnemen in de Sinaï, maar volgens Lieberman komt daar nauwelijks iets van terecht en zullen er
daarom nog meer zware wapens naar de Egyptische troepen worden gestuurd, wat een directe schending
van het vredesverdrag is. Vorig jaar ging Israël weliswaar akkoord met de stationering van twee Egyptische
legerdivisies in de Sinaï, maar dat was nádat de Egyptische troepen er al waren.
Herziening of annulering vredesverdrag?
Als de komende presidentsverkiezingen leiden tot een herziening -of uiteindelijk zelfs een annulering- van
het vredesverdrag, dan zal Israël opnieuw hét doelwit worden van het nieuwe regime in Egypte, dat de
Joodse staat wederom de schuld zal geven van alle binnenlandse problemen. Sinds de val van president
Mubarak doen hoge Moslim Broederschap officials dit overigens al met de regelmaat van de klok. Tevens
'beloven' ze regelmatig dat Egypte op zeker moment een nieuwe oorlog tegen Israël zal beginnen.
Al vier jaar geleden voorspelde minister Lieberman dat de Egyptische president Hosni Mubarak zou worden
afgezet. Volgens de Hebreeuwse krant Maariv nam de toenmalige Amerikaanse afgevaardigde voor het
Midden Oosten, George Mitchell, hem echter niet serieus. (1)
Amerikaanse wapenvoorraad in Israël
Uit een rapport van het Amerikaanse Congres blijkt dat de VS voor zo'n $ 800 miljoen aan wapens in Israël
heeft opgeslagen en dat deze hoeveelheid mogelijk met 50% zal toenemen. De voorraad wapens waaronder raketten van Israëlische makelij, pantservoertuigen en artillerie munitie- is bedoeld om te worden
ingezet bij een noodsituatie in het Midden Oosten. Volgens het rapport sloot Israël al in de jaren '80 een
overeenkomst met Amerika en mag het -na toestemming van Washington- de wapens gebruiken tijdens een
nieuwe oorlog. In het rapport staat tevens dat de VS in 2006 Israël toestemming gaf om enkele van deze
wapens in te zetten tijdens de Tweede Libanonoorlog. (2)
'Klaar voor actie tegen Iran'
De wapens zouden op korte of middellange termijn wel eens nodig kunnen zijn als de lang gevreesde oorlog
met Iran uitbreekt. Benny Gantz, stafchef van de Israëlische strijdkrachten, heeft verklaard dat het leger
voorbereid is om zo'n oorlog te voeren. 'In principe staan we klaar om actie te ondernemen,' aldus Gantz, die
aangaf dat 2012 een kritiek jaar zal worden. 'De staat Israël gelooft dat kernwapens in Iraanse handen een
zeer slechte zaak is en door de wereld en Israël zou moeten worden gestopt.'
Israël is het enige land ter wereld dat regelmatig met vernietiging wordt bedreigd door een ander land.
Desondanks zei Gantz dat er nog niet van een 'existentiële bedreiging' voor Israël kan worden gesproken.
Wel waarschuwde hij dat de instabiliteit in het Midden Oosten toeneemt en de kans dat er een oorlog
uitbreekt steeds groter wordt. 'Ik kan niet beloven dat er geen raketten zullen neerkomen,' zei hij met het oog
op Hamas op de Gazastrook en Hezbollah in Libanon. 'Die zullen komen, en veel. Het zal geen eenvoudige
oorlog worden... maar ik adviseer iedereen ons niet te testen aan het front.'
'Als (Hezbollah leider Hassan) Nasrallah uit zijn bunker komt maakt hij zich zorgen - en terecht. Hij zag wat
er de vorige keer in Libanon gebeurde, maar dat is nog niets vergeleken bij wat er de volgende keer in
Libanon zal gebeuren. Ik denk dat ze dat heel goed begrijpen.' (3)
23.000 slachtoffers sinds 1948
Bij een eventuele oorlog met Iran en Hezbollah rekent Israël met op zijn minst enkele honderden
burgerslachtoffers. Aanstaande dinsdag herdenkt Israël de sinds de wederoprichting van de Joodse staat
22.993 omgekomen soldaten en slachtoffers van terreurdaden, 126 meer dan een jaar geleden.
De regering in Jeruzalem praat vandaag over een voorstel om op de berg Herzl een nieuw
herdenkingsmonument voor deze slachtoffers te bouwen. Dit monument zal de vorm hebben van een 18
meter hoge toorts waarvan de fakkel het hele jaar blijft branden. (4)
Xander
(1) Arutz 7, (2) Arutz 7, (3) Ynet News, (4) Ynet News
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Wat de H.Schrift zegt over Amerika in de eindtijd
Omdat Amerika in de eindtijdprofetieën lijkt te ontbreken trekken veel
Bijbelgeleerden de conclusie dat de VS zal worden vernietigd.
Als variant op de 10-delige artikelenserie 'Wat de Bijbel zegt over de islam
in de eindtijd' kijken we in dit artikel wat de Bijbel te zeggen heeft over de
positie van de Verenigde Staten van Amerika, nog altijd het machtigste land
op Aarde, in het laatst der dagen. Omdat een duidelijke referentie naar de
VS in de Bijbel lijkt te ontbreken, hebben veel Bijbeluitleggers geconcludeerd dat Amerika óf zal worden
overgenomen door de Antichrist, óf zal worden vernietigd. Bij een nauwkeurige tekstanalyse blijken beide
verklaringen echter niet te kunnen kloppen.
De meeste moderne christenen hebben geleerd dat in de (Grote) Verdrukking het 'teken van het Beest' in
alle landen op de wereld zal worden ingevoerd. Er zal geen ontsnappen aan zijn. Uiteindelijk zullen volgens
deze visie alle landen optrekken tegen Jeruzalem. Vaak wordt Zacharia 12 aangehaald om deze stelling te
onderbouwen. En krijgt de Antichrist volgens de apostel Johannes tenslotte niet de 'macht over elke stam en
natie en taal en volk' (Openbaring 13:7)?
IJzersterk bewijs dus dat de Antichrist over de hele wereld zal regeren, inclusief de VS, en dat ook Amerika
door de Antichrist gebruikt zal worden om tegen Jeruzalem / Israël te vechten?
Bedoelt de Bijbel de hele aarde?
Voor we deze vraag kunnen beantwoorden moeten we goed kijken wat de Bijbel precies bedoelt met de
term 'de ganse aarde', of 'iedere stam en ieder volk'. Worden daar inderdaad de héle planeet en álle landen
mee bedoeld? Volgens de gangbare verklaringen van de eindtijdprofetieën is het antwoord ondubbelzinnig
'ja'. Maar als dat zo is, stuurde koning Nebukadnessar inderdaad een brief aan iedere stam en ieder volk op
Aarde?
'Koning Nebukadnessar aan alle volken, natiën en talen, die op de gehele aarde wonen: uw vrede zij
groot!' (Daniël 4:1)
'O koning, God, de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid, eer en
majesteit geschonken, en ten gevolge van de grootheid die Hij hem geschonken had, leefden alle volken,
natiën en talen voor hem in vrees en beven;' (Daniël 5:18-19)
En wat te denken van het volgende voorbeeld:
'En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde, die van
zijn wijsheid gehoord hadden.' (1 Koningen 4:34)
Kreeg Salomo dus hoog bezoek uit China? Van de indianen uit het nog niet ontdekte Amerika? De
aboriginals uit Australië? De bosjesmannen uit Afrika?
'Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden, en zij plaatsten die in de tempels op de hoogten, welke de
Samaritanen hadden gebouwd, elk volk voor zich, in de steden waar zij woonden;' (2 Kon.17:29)
Betekent dit dat de inwoners van ieder volk op Aarde Samaritaanse goden in hun huizen hadden geplaatst?
'Waarlijk, Here, de koningen van Assur hebben alle landen en hun gebied (Engels: alle volken en hun
landen) verwoest.' (Jesaja 37:18)
Klopt dit? Heeft koning Sennacherib van Assyrië destijds inderdaad de hele wereld verwoest?
'Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde
zonder de aarde te raken;' (Daniël 8:5)
Heeft Alexander de Grote (de geitebok uit het westen) soms de hele wereld veroverd? Moest hij over 'de
gehele aarde' trekken alvorens vanuit Griekenland in het Midden Oosten te belanden?
Alle omringende volken
Laten we in het licht van deze verzen een aantal eindtijdprofetieën in hun juiste perspectief zetten:
'Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen;' (Zach.14:2)
'En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden' (Matt.25:32)
'... zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat,' (Joël 3:2)
Deze verzen moeten niet op zichzelf worden gelezen, maar in hun context. Zo slaat Zacharia 12 duidelijk
alleen op de omringende volken (rond Israël):
'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond (Eng: surrounding =
naburige); ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem
maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.'
(Zach.12:2-3)
Idem dito in Joël 3:12:
'Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van
rondom (surrounding) te richten.'
'De volken rondom', de 'omringende volken' en 'alle volken' zijn twee referenties naar volken die in hetzelfde
gebied wonen. Alhoewel de vertalingen anders doen vermoeden gaat het dus niet om de hele Aarde. Het
probleem met de zowel Engelse als Nederlandse vertalingen is dat het woord 'Aarde' voor ons inderdaad de
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hele wereld betekent, maar het Hebreeuwse woord Eretz, wat met 'Aarde' vertaald is, over het algemeen
'het land' betekent, en niet 'de hele wereld' (denk bijvoorbeeld aan 'Eretz Yisrael': het land Israël).
Overdrijvingen
Dan hebben we ook nog eens te maken met een totaal andere culturele context. In het oude Hebreeuws
waren grammaticale constructies met empathische -we zouden nu zeggen: overdreven- verklaringen heel
normaal, net zoals het bij Oosterse volken nog steeds de gewoonste zaak van de wereld is om gebruik te
maken van hyperbolen, oftewel overdrijvingen (bijvoorbeeld: 'een zee van tranen').
Natuurlijk zijn er uitzonderingen te vinden, maar die bevestigen veeleer de regel. Voorbeeld: onder het
verkeersbord dat aangeeft dat je maximaal 50 km. per uur mag rijden, staat niet: 'uitgezonderd ambulances,
brandweerwagens, politiewagens met sirene,' etc.. Op dezelfde manier zijn enkele uitzonderingen geen
bewijs voor het door de hele Bijbel voorkomende taalgebruik dat overduidelijk spreekt van een (laatste)
regionale (Midden Oosten) oorlog in de eindtijd, en geen wereldoorlog (Ez.36:4,5; Psalm 79:12, Jeremia
12:14, Ez.28-32).
Vier beesten 'uit' de Middellandse Zee
Vaak wordt hier tegenin gebracht dat met de term 'de hele aarde' de (destijds) 'bekende wereld' wordt
bedoeld, en dat dit heden ten dage dus op de hele planeet moet slaan. Dit kan echter niet kloppen omdat de
'vier dieren' in Daniël 7 allen uit de 'grote zee' (vs.2) opkomen. Met 'de grote zee' wordt in de Bijbel steevast
de Middellandse Zee bedoeld, niet de hele aarde. Het gaat hier dus enkel over de letterlijke landen die zich
in de eindtijd aan de Middellandse Zee en in het Midden Oosten bevinden. Ga maar na:
* Met het eerste beest werd Babylon (in het huidige Irak) bedoeld;
* Het tweede beest was het Medische-Perzische rijk;
* Het derde beest was Griekenland.
Omdat alle vier beesten uit 'de grote zee' opkwamen (aan de Middellandse Zee grensden), kan het niet
anders dat ook het vierde beest in dezelfde regio -het Midden Oosten- zal opstaan. Om de Antichrist als
wereldheerser neer te zetten wordt de term 'de grote zee' in het Westen meestal allegorisch uitgelegd als 'de
zee van de mensheid'. Daarmee gaat de werkelijke betekenis van deze profetieën echter geheel verloren.
'De grote zee' kan onmogelijk op 'de (hele) mensheid' slaan, aangezien 'de grote zee' in ieder vers in de
Bijbel zonder uitzondering slaat op de Middellandse Zee (Num.34:6-7, Joz.1:4, Joz.9:1, Joz.15:2, Joz.15:47,
Joz.23:4, Ezech.47:10, 15, 19, 20, Ezech. 48:28).
De volken rondom Israël
De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat hier de buurlanden van Israël worden bedoeld:
'Straf de volken rondom (SV & NBG: onze naburen) ons zevenvoudig voor de smaad die zij u hebben
aangedaan, Heer!' (Psalm 79:12, NBV)
Zijn de Verenigde Staten een buurland van Israël? Nee. Dit wordt op veel andere plaatsen in de Bijbel
bevestigd:
'Zo zegt de Here: Aangaande al de boze naburen, die losslaan op het erfdeel, dat Ik aan mijn volk, aan
Israël, ten erfdeel gegeven heb: zie, Ik rug hen weg van hun bodem,' (Jer. 12:14)
Buurlanden Israël zijn islamitisch
Deze buurlanden zijn in onze tijd zonder uitzondering Arabische en/of islamitische landen. In de Bijbel staat
weliswaar dat de Antichrist 'de gehele aarde zal verslinden en haar zal vermorzelen' (Dan. 7:23), maar
diverse profetieën voorzeggen dat deze Antichrist tegen anderen zal moeten vechten en daarom
logischerwijs niet de hele wereld zal overnemen (Dan. 11:40-45, Dan. 11:30, Ez. 28:7-8).
Dus waar vinden we Amerika terug in de Bijbel? Wie van u heeft ooit overwogen dat Amerika misschien één
van de landen is die juist tegen de Antichrist zal vechten? Daniël 11 laat ons zien dat de Antichrist 'tegen de
versterkte (KJV.: sterkste) vestigingen' zal optreden 'met hulp van de vreemde god', en dat 'ieder die deze
erkent', tot 'grote eer' zal komen (vs. 39). Wie zijn deze 'sterkste vestigingen', oftewel de sterkste militaire
macht? Hoe kan de Antichrist over de hele wereld heersen als de sterkste militaire macht tegen hem vecht?
Verslaat hij hen daadwerkelijk? Verslaat hij de Verenigde Staten? Het antwoord is: NEE.
Jihadisten vervullen profetieën
Waarom houden zoveel Westerse Bijbelgeleerden dan krampachtig vast aan de opvatting dat de Antichrist
over het machtigste rijk ter wereld zal heersen? Ondanks alle problemen heeft de VS nog steeds met
afstand het sterkste leger ter wereld. Kan deze tekst op anderen slaan dan wat we nu in de islamitische
wereld zien? Moet de tekst dan niet gewoon letterlijk worden gelezen, namelijk dat deze Antichrist-macht de
oorlog zal verklaren aan de sterkste landen op Aarde? Jihadisten voeren al jaren openlijk oorlog tegen
Europa en Amerika, en nu de Arabische lente een islamitische storm (of winter) aan het worden is, zien we
al deze Bijbelse profetieën letterlijk voor onze ogen in vervulling gaan.
Toch heeft het Westen wat dit betreft nog steeds een grote blinde vlek. Echter, wie zouden er anders
dergelijke maniakken kunnen zijn dan de islamitische fundamentalisten die de oorlog verklaren aan het
machtige Westen? Wie anders misleiden de Westerse volken door te beweren dat de islam een 'vreedzame'
religie is? Wie anders dan degenen die de 'zaak van Allah' met leugens en bedrog en desnoods met grof
geweld menen te moeten behartigen?
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Antichrist zal worden verslagen door...?
De uitleg dat ieder land op Aarde ten prooi zal vallen aan de Antichrist is onmogelijk, omdat de Bijbel
duidelijk zegt dat sommige landen zich tegen hem zullen verzetten en hem zelfs zullen verslaan. Deze
verzen komen in het Westen nauwelijks aan bod. In Ezechiël 28 wordt bevestigd dat de sterkste landen ter
wereld, de 'versterkte vestingen', de Antichrist uiteindelijk zullen vernietigen:
'... daarom, zie, Ik breng vreemdelingen over u, de gewelddadigste der volken; die zullen hun zwaarden
trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw glans ontwijden. In de groeve zullen zij u doen neerdalen, gij
zult de bittere dood der gesneuvelden sterven, midden in de zee.' (Ez.28:7-8)
'Zij' slaat op deze sterke landen en de term 'gewelddadigste' heeft duidelijk betrekking op de 'sterkste
vestingen', dus op de sterkste militaire macht. God zal in de eindtijd meerdere landen verzamelen die Zijn
oordeel zullen uitvoeren en de Antichrist zullen aanvallen. Daarom kan het niet kloppen dat ieder land op
Aarde zal buigen voor de Antichrist en Israël zal aanvallen.
Ja, er zijn meerdere pogingen geweest om een één-wereld regering op te richten en dat gebeurt in onze tijd
opnieuw, maar al deze pogingen hebben gefaald, zoals ook de huidige poging jammerlijk zal mislukken. De
meeste christenen in het Westen vergeten namelijk dat God de wereld tijdens de bouw van de toren van
Babel doelbewust in talen, volken en landen verdeelde, zodat ze nooit meer één zouden kunnen worden.
Niet Westen, maar Jeruzalem staat centraal
Te veel christenen lezen de Bijbel op een narcistische wijze. Talloze boeken zijn er geschreven waarin het
Westen (of de Kerk in het Westen) in het centrum van de Bijbelse profetieën wordt geplaatst en de hele
Bijbel door een sterk eenzijdig op het Westen gefocuste bril wordt gelezen en uitgelegd. Nog steeds maken
veel te veel Westerse christenen de fout te vergeten dat de Bijbel van kaft tot kaft een Oosters boek is
waarin het Midden Oosten, en niet Europa (of Amerika) centraal staat. In het Bijbelse wereldbeeld is het
letterlijke Jeruzalem in het letterlijke Israël het centrum van de wereld, niet (de kerk van) Rome of New York.
Hetzelfde principe is van toepassing op alle Bijbelse profetieën over de eindtijd. (1)
Xander - (1) Walid Shoebat

De abortusindustrie & vaccins
Een van de mogelijke bestanddelen van vaccins:
WI-38 humane diploïde longfibroblasten… Wie weet wat dit zijn?
14 april 2012 Geachte lezer,
Zo’n 24 courant toegediende vaccins bevatten virussen, die gekweekt zijn in een
cultuur van o.a. geaborteerde foetussen. Dit wordt niet ontkend maar wel
gecamoufleerd in een taaltje dat heel wetenschappelijk oogt.
Als je deze bijsluiter van een BMR (Bof Mazelen Rubella)-vaccin goed ontleedt dan
staat er te lezen dat het Rubellavirus is geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten. In
mensentaal uitgedrukt:
WI-38 humane diploïde longfibroblasten = cellen geaborteerde baby’s !!
Vreemd DNA-materiaal van foetussen
Dit betekent heel concreet dat bij vaccinaties vreemd DNA-materiaal van ongeboren baby’s rechtstreeks in
het lichaam van onze baby’s wordt geïnjecteerd. Een normaal denkend mens zal reageren met: DAT KAN
NIET ! Dat is pure Frankenstein-horror! Dat moet complotfantasie zijn!
En toch is het zo… Dit vindt de moderne westerse geneeskunde normaal.
Bijkomend effect van dit vaccin
Wil je dan bijkomend weten wat het effect op het lichaam van de gevaccineerde is, lees dan dit artikel.
Wat zit er allemaal in vaccins?
Wie zich dieper wil informeren wat er nog allemaal in vaccins zit, verwijzen we naar dit document.
Vraag aan 100 mensen uit je omgeving, of zij weten dat hun baby/kind ingeënt wordt met een vloeistof
waarin, naast virussen en chemisch-toxische stoffen, ook vreemd DNA-materiaal zit, en of zij na lezing van
de bijsluiter ervan overtuigd zijn, dat zij op die manier beschermd zijn.
Laat ons weten als het percentage vaccinatie-enthousiastelingen hoger is dan 10% !
En toch gaat die spuit erin, dag na dag, ook in Vlaanderen, aan de lopende band…
 zonder voorafgaande informatie
 dit voorstellend als een maatschappelijk normale en zelfs verplichte zaak
 zonder dat men nagaat wat het effect is op de gezondheid
 met massale overheidssteun (ons belastinggeld!)
Is het dan te verwonderen dat meer en meer mensen ‘vaccinatie-scepticus’ worden?
Hoogachtend, Peter Vereecke, BELFORT – GROUP, Hooiwege 20, 9940 Evergem, tel. 09/357.33.36
Zie ook: Deze-film-heeft-al-mensenlevens-gered - Bron: Boinnk.nl
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Sun Polar Shift Zonne-poolverschuiving volgende maand, mei 2012
Van het Japanse HINODE team: Binnen ongeveer een maand tijd (mei 2012) zal
de zonne-noordpool "nul" worden, en zich vormen in MEERDERE positieve
polen. Dit gebeurt echter een jaar eerder dan verwacht en kán gevolgen hebben
voor het klimaat.
Zonne-polen die quadrupolair (=2 Noordpolen) worden in mei aanstaande…
Dit kan leiden tot wereldwijde afkoeling
Japanse onderzoekers denken dat de zon een periode van ongebruikelijke
magnetische veranderingen kan brengen, die kunnen leiden tot het intreden van
lagere temperaturen op aarde.
Volgens wetenschappers van het National Astronomical Observatory van Japan en de Riken Research
Foundation lijkt de huidige zonnevlekken activiteit op een periode in de 17e eeuw, bekend als het Maunder
Minimum, het koudste gedeelte van de Kleine IJstijd.
Tijdens die 70-jaar bevroor de Londense rivier de Theems, en kersenbloesems in Kyoto bloeiden later dan
gebruikelijk. Temperaturen worden geschat op ongeveer 2,5 graden lager te zijn geweest tijdens het
Maunder Minimum dan in de tweede helft van de 20e eeuw.
Ongewone magnetische veranderingen
De onderzoekers vonden ook tekenen van ongewone magnetische veranderingen in de zon, waardoor ze
geloven, dat de magnetische veld polariteit van de zonne-polen zal omkeren en zelfs quadrupolair worden in
mei. Dit betekent dat er dan 2 Noordpolen op de zon zijn. Een onderzoeksteam onder leiding van Saku
Tsuneta, een professor aan de Observatory, bevestigt dat de polariteit van het magnetisch veld van de
Noordpool op de zon begon te keren in juli vorig jaar. Echter, het magnetisch veld op de Zuidpool, die werd
verwacht mee te draaien met de Noordpool, bleef een positieve polariteit behouden, waardoor de
onderzoekers denken dat dit tot de vorming van een vier-polige magnetische structuur zal leiden met twee
nieuwe polen in de buurt van de evenaar van de zon. Het onderzoeksteam denkt dat dit quadrupolaire
patroon ook in de 17e-18e eeuw ontstond.
De oorzaak achter de verschuivingen in polaire velden van de zon wordt echter tot op heden niet begrepen.
4/21/2012 -- Solar poles to flip next month (1yr early) -- TWO north poles = Quadri-polar !
Gepubliceerd op 21 apr 2012 door dutchsinse
Een zonne-pool verschuiving, een polaire omkering op de zon, zal plaatsvinden in 2012. Dit is echter niet
ongebruikelijk; het gebeurt om de 11 jaar, en de omkering vindt plaats rond het zonne-maximum, die naar
verwachting zal plaatsvinden rond mei 2013 (NOAA). Echter, deze keer gebeurt de omkering dus na 10 jaar!
Download de Japanse PDF hieronder, zijn video:
http://www.youtube.com/watch?v=eTdlI9bc4Mw
Hier is het persbericht van HINODE Japan: http://hinode.nao.ac.jp/news/120419PressRelease/index_e.shtml
Sun’s Polar Shift, Zonne-poolverschuiving 2012
Ja, het is waar. NASA Science voorspelt een zonne-pool verschuiving, een polaire omkering, die zal
plaatsvinden in 2012 op de zon.
Poolverschuiving en astronomische bijzonderheden
In de historie van de aarde zijn er weinig wereldomvattende rampen geweest, die zoveel invloed hebben
gehad voor het leven op aarde als poolverschuivingen. Een aantal van die bronnen wijzen op zaken die met
de planeten om ons heen te maken hebben.
2012 heeft veel astronomische bijzonderheden
“De poolverschuiving van de zon heeft niet alleen invloed op de ruimte in de onmiddellijke omgeving van de
zon", legt David Hattaway, een fysicus van het Marschall Space Flight Center, uit. “Het magnetische veld
van de zon houdt het hele zonnestelsel in een bol, die wetenschappers een “heliosphere” noemen. De
heliosphere strekt 50 tot 100 astronomische eenheden voorbij de omwenteling van Pluto. Aan de binnenkant
van de bol ons zonnestelsel, aan de buitenkant de rest van de ruimte.” “Veranderingen in het magnetisch
veld van de zon worden via de bol naar buiten toe bewogen door de zonnewinden. Het duurt ruim een jaar
voor deze ongeregeldheden om van de zon tot de rand van de heliosphere te komen.”
De invloed van het omkeren van het magnetische veld van de zon op de heliosphere is heel complex.
Zonnevlekken zijn bronnen van zeer intense magnetische knopen die naar buiten spiralen, ook op het
moment dat de polen van plaats verwisselen. Op zo'n moment vinden er zeer veel complexe magnetische
structuren tegelijk plaats. De invloed die dat op het hele zonnestelsel heeft is dus nog onbekend.
4/23/2012 -- UPDATE -- Quadri-Polar sun = last occurred 300 years ago (per Japanese)
Gepubliceerd op 23 apr 2012 door dutchsinse
‘Tekenen in de zon, maan en sterren…’
Bron en verder lezen: Iceagenow.info en Armageddon2012.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De duistere kant van het Wereld Natuur Fonds…
‘Het is eenvoudiger om in geheime operaties van de CIA door te dringen,
dan inzichten te krijgen in de geheime activiteiten van het WNF’
Raymond Bonner, Reporter New York Times
Bij een koninklijk aanzien hoort kennelijk het uitmoorden van wilde dieren. De Spaanse koning anno 2012…
Doe je zoiets onbewust, en ook als je erevoorzitter bent van het WNF?
De volgende koppen verschenen vorige week in het nieuws…
Verontwaardiging na olifantenjacht Juan Carlo… Heeft het WNF recht van spreken?
Spaanse afdeling van het Wereld Natuur Fonds WNF, voelt zich ‘bijzonder gegeneerd en onaangenaam
verrast’ door de Spaanse koning.
Spaanse koning biedt excuses aan na olifantenjacht
Het Wereldnatuurfonds is de grootste natuurbeschermingsorganisatie ter wereld met -naar eigen zeggenzo’n 5 miljoen leden wereldwijd. Het doel van deze organisatie, de organisatie met het Pandalogo, is officieel
om natuurverstoringen wereldwijd een halt toe te roepen en de mens en de natuur in harmonie te brengen.
Het is echter de documentairemaker Wilfried Huismann uit Bremen, die een documentaire over het WNF
heeft gemaakt, die de donkere kant van het WNF toont…
Huismann reisde voor deze documentaire de hele wereld over om uit te vinden of de inspanningen van het
WNF en andere grote natuurbeschermingsorganisaties in samenwerking met de multinationals van deze
wereld, werkelijk tot terughoudendheid leidt bij deze wereldconcerns. Maar al vóór de uitzending van deze
documentaire dreigt de ‘grootste natuurbeschermer ter wereld’ al met gerechtelijke maatregelen.
Het verhaal ging dat de VARA deze documentaire afgelopen najaar op de Nederlandse televisie zou
brengen. Na onze informatie bij VARA kregen we een korte, zakelijke mail, waarbij werd gemeld dat VARA
deze documentaire niet zou uitzenden; er werd geen reden voor opgegeven, ook niet na aandringen via
volgende e-mails. Inmiddels staat de documentaire op het internet en wij plaatsen deze graag hier op de
site, ook al is deze dan helemaal Duitstalig, zonder Nederlandse ondertitels helaas. Maar vóórdat we deze
documentaire plaatsen, is het volgende artikel een aanvulling. We maken je erop attent, dat we al eens
eerder een vooraankondiging van deze documentaire plaatsten; dit artikel kun je HIER op de site bekijken.
Let wel, het gaat er ons niet om, om polariteit te zaaien. Maar wij vinden het onze taak om mensen te wijzen
op ‘andere kanten’ van de gladde imago’s van organisaties en bedrijven. De vele miljoenen die zij aan
reclame besteden om hun imago op te poetsen, dienen een tegenwicht te krijgen, zéker wanneer blijkt dat er
zich wel degelijk heftige zaken afspelen, ‘achter de schermen’… Dus voordat het WNF praatjes heeft tegen
schuinsmarcheerder Juan Carlos, laat het eerst bij de hand in eigen boezem steken.X
Het VARA TV-programma Zembla heeft helaas niet de documentaire ‘DAS PAKT MIT DEM PANDA’ van de
Duitse zender ARD uitgezonden. Kijk hem nu zelf hieronder… Een diepgravend onderzoek naar de handel
en wandel van het Wereld Natuur Fonds… Wat blijkt?
In ruil voor ‘dertig zilverlingen’ en minuscule stukjes ongerepte natuur te midden van duizenden hectaren
monocultuur mag de grootste natuurbeschermingsorganisatie van de wereld aanzitten aan de buffetten van
de groot-industriëlen. Alleen staat er voor het WWF geen kaviaar op het menu maar spek en bonen. Heeft
het Wereld Natuur Fonds haar ziel verkocht?
Januari 1984: De WNF-PR-machine draait op volle toeren; prins Bernhard der
Nederlanden poseert als directeur/voorzitter van het WNF met een jonge tijger op
paleis Soestdijk.
De eerste voorzitter van het WNF, prins Bernhard der Nederlanden. Het gladglanzende imago van Berhard kreeg door de Lockheed-affaire zijn eerste deuk.
Inmiddels blijkt deze man verantwoordelijk voor een erfenis aan ergernis. De
Bilderbergconferenties, die door hem werden geïnitieerd vlak na de Tweede W.O.,
zijn nog een voorbeeld van de uiterst schimmige erfenissen van de vader van onze
koningin.
De documentaire begint met de indrukwekkende TV-campagne waarmee het WWF onlangs om geld
bedelde ten behoeve van de in ras tempo verdwijnende tijger. Voor een fractie van de circa 500 miljoen
euro, die het WNF jaarlijks mag ontvangen, kun je al een heleboel tijgers van een wisse dood redden, zou je
zeggen. Welnu, het lijkt erop dat de tijgers in dierentuinen beter af zijn dan de tijgers in de speciale
tijgerreservaten die het WWF op poten heeft helpen zetten!
Zo rijden er in een tijgerreservaat in India maar liefst 155 (!) jeeps rond met gefortuneerde eco-toeristen.
Deze tellen per persoon US$ 10.000,- neer om ‘tijgers in het wild’ te zien. In het wild? Ammehoela. De jeeps
omsingelen het handjevol tijgers die in het reservaat opgesloten zitten en halen de stinkende, lawaaierige
strop langzaam aan.
Uiteindelijk kunnen de dieren geen kant meer uit en komen angstig blazend tevoorschijn. ‘Oh, kijk nou, een
wilde tijger!’ Zo gaat dat dag in dag uit, acht uur per dag. Stel je de continue stress voor waaraan het WWF-
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volkje deze bedreigde diersoort dagelijks blootstelt. Eigenaardig soort natuurbescherming, zeker als je weet
dat de oorspronkelijke menselijke bewoners van het gebied moesten wijken, omdat deze stam de rust van
de tijgers zou verstoren… Daa?
De bewuste stam vereert de tijger juist als een godheid. ‘Heel het oerwoud is voor ons heilig’, zegt een
woordvoerder van de verplaatste stam. ‘We leven hier al sinds mensenheugenis in harmonie met de natuur.’
Zij wel… Het geld dat met de tijgercampagne is binnengehengeld, zou in de zakken van de tijger-experts
van het WWF zijn beland en geïnvesteerd in dure auto’s, huizen en het zeer lucratieve eco-toerisme.
Palmolie imperium
Maar het wordt nog veel erger. Als het WWF hoofdkwartier in Zwitserland de onderzoeksjournalisten een
interview weigert, graven deze zich nog dieper in de onwelriekende poel des natuurverderfs in. Ze bezoeken
een groot aantal WWF-projecten, om tot de verbijsterende ontdekking te komen dat het WNF innig
samenwerkt met ondernemingen, die tropische oerwouden systematisch omvormen tot palmolie plantages.
Neem de situatie op het Indonesische eiland Borneo, één van de WWF hotspots vanwege de Orang
Oetangs, die daar in de regenwouden leven. Pardon, leefden…x
De documentaire, die VARA niet wilde uitzenden
Documentairemaker Wilfried Huismann verdient de aandacht voor zijn film:
Der Pakt mit dem Panda - Was uns der WWF verschweigt
Geüpload door suchnachClimategate2 op 25 jun 2011
Bron en meer lezen: Wanttoknow.nl

Vergeet Global Warming – gletsjers in Azië worden steeds groter
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 satellietfoto’s - simpelweg omdat een groot deel van het
Karakoram gebergte ontoegankelijk is. Ze vergeleken waarnemingen in 1999 met 2008 en ontdekten een
substantiële toename van het ijs. Zij schatten dat de gletsjers tussen de 11 en 22 centimeter per jaar
gegroeid zijn.
Het verschijnsel ‘Global Warming’ is allerminst een nieuw gegeven…
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. Leider van het onderzoek, Julie Gardelle, verklaarde in een interview
met de BBC: ‘We kunnen hier eigenlijk geen verklaring voor vinden’. Zie ook:
NASA geleerden-nemen-afstand-van-klimaatopwarming
Global-warming-hoax-Volg-het-geld…
Bron: Dailymail.co.uk en Boinnk.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Egyptische mannen mogen seks hebben met dode echtgenote
Bewerkt door: Coen Brandhorst
26-4-12 – 12:18 bron: Al Arabiyah Demonstratie van islamisten op het
Tahrirplein in Caïro. © epa.
Er is grote ophef ontstaan in Egypte over een wetsvoorstel waarin mannen
toestemming krijgen om tot zes uur na de dood van hun echtgenote ‘afscheidsseks’ met haar te hebben.
Over het voorstel moet nog gestemd worden in het parlement.
De Marokkaanse radicaal islamistische prediker Mustafa al-Adawi. © Videostill.
Het idee achter het voorstel tot deze wet komt uit een fatwa uit 2011 van de Marokkaanse radicaal
islamistische prediker Mustafa al-Adawi. Het voorstel is er een in een golf van
wetswijzigingen gericht tegen de rechten van vrouwen in Egypte, die aanzienlijk zijn
verslechterd sinds de val van het Moebarak-regime.
Het plan heeft kwaad bloed gezet bij Egyptische vrouwenorganisaties die het -door
islamisten gedomineerde- parlement hebben opgeroepen het voorstel te verwerpen. In
het voorstel staat ook het plan om de minimum huwelijksleeftijd van meisjes te verlagen
naar 14 jaar. Kenners verwachten niet dat de wet wordt aangenomen.
Lees ook
 De vraag ‘Waarom haten zij ons?’ raakt open zenuw in Arabische wereld.
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Moslimleider België: Islam en sharia zullen Europa overnemen
'Europa moet zich op islam- en shariagolf voorbereiden' - Moslims rond 2030 in de meerderheid in Brussel
In minder dan 20 jaar zijn moslims in de meerderheid in Brussel, waarna heel
België snel zal volgen. Dan zal dit waarschuwingsbord geen science fiction meer
zijn, maar de rauwe realiteit.
In een interview met de Amerikaanse tv-zender CBN News heeft de leider van de
Sharia4Belgium beweging, Fouad Belkacem alias Abu Imran, gezegd dat het niet
lang zal duren voordat de moslims België en Europa zullen overnemen. 'De sharia
zal heersen,' aldus Imran, trots op het feit dat de moslims in EU hoofdstad Brussel -tevens islam hoofdstad
van Europa- nu al de grootste religieuze groepering zijn en in minder dan 20 jaar de meerderheid zullen
vormen. 'Wij geloven dat de sharia wereldwijd zal worden ingevoerd.'
Lang niet alle moslims zijn blij met het openlijke streven van Sharia4Belgium -dat ook een Nederlandse
afdeling heeft-, vooral omdat veel islamitische organisaties geen direct aantoonbare banden met 'radicalen'
willen zolang de moslims nog niet in de meerderheid zijn. 'De islam en het sharia recht zijn onscheidbaar,'
onderstreepte Imran echter. 'De sharia is de islam, en om het heel duidelijk te stellen: er bestaat géén
onderscheid tussen islam en sharia, enkel de naam is anders. Democratie is uit den boze. Allah is de
wetgever, Allah stelt de wetten op. Hij besluit wat is toegestaan en wat verboden is.'
'Democratie en islam gaan niet samen'
Gevraagd naar moslims die zichzelf democratisch noemen en die zich tegen (extreme onderdelen van) de
sharia uitspreken, reageerde Imran: 'Echt grappig als ik iemand hoor zeggen dat hij met een democratische
moslim heeft gesproken. Dat is hetzelfde als ik zou zeggen dat ik met een christelijke jood of een joodse
moslim heb gepraat, of iets dergelijks. Dat is onmogelijk.' Volgens Imran zijn moslims die tegen de sharia zijn
'geen echte moslims'. In België begint de bevolking zich langzaam te verzetten tegen de opmars van de
islam. Afgelopen maand werd er een varkensmasker aan de poort van de moskee in Charleroi bevestigd en
poseerde de dochter van de voorzitter van het Vlaams Belang, An-Sofie Dewinter, in bikini en boerka met
daarbij de tekst: 'Vrijheid of islam.' Dewinter kreeg onmiddellijk doodsbedreigingen aan zijn adres. Imran:
'Deze maatschappij is smerig en pervers. Wij beleven het verval van deze samenleving en daarom moeten
wij deze redden, zoals we al in Spanje hebben gedaan.' Imran doelde daarmee op de islamitische verovering
van Spanje, zo'n 1300 jaar geleden.
Fascistische ideologie
'Wij moeten de samenleving redden en verlichten met de islam,' aldus Imran. De islam begint inmiddels zijn
spierballen te laten zien in België: meisjes in bikini's worden aangevallen en in sommige door moslims
overheerste wijken is de sharia al ingevoerd. 'De grote steden van Europa zijn de eerste plekken waar we
kunnen zien wat er gebeurt als moslims in de meerderheid zijn,' waarschuwt journalist Sam van Rooy auteur van Islam: Kritische Essays over een politieke religie- in de CBN documentaire. 'We beleven het nu in
de grote steden zoals Brussel, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.' Van Rooy, die vorig jaar geschorst
werd als PVV medewerker omdat hij een filmpje had gemaakt van vrouwen in boerka en daarbij de tekst 'tuig
uit de islamitische zandbak' (2) had geplaatst, noemt de islam 'een fascistische ideologie. Het is geen religie
zoals het christendom of het jodendom. Het gevaar is de religieuze kant. Dat is anders bij bijvoorbeeld het
communisme of nazisme, want dat zijn 'enkel' ideologieën. De islam heeft van beiden iets.'
'Sharia zal bestaande wetten vervangen'
De journalist, verguisd door politiek correct Nederland, ziet de toekomst van Europa somber in en
waarschuwt dat we op weg zijn naar een door de islam en de sharia overheerste samenleving.
Sharia4Belgium leider Imran zegt al langer dat de Belgische wetgeving op een dag vervangen zal worden
door de sharia, die onder andere voorziet in het amputeren van dieven, het stenigen van homoseksuelen,
eerwraak en het vermoorden van afvalligen van de islam. Volgens Imran valt het echter wel mee met de
sharia. 'Amputaties, stenigingen en moorden zijn slechts een duizendste deel van de sharia. In 1302 jaren
zijn er onder de sharia maar 60 handen afgehakt. Is dat werkelijk een aantal waar men bang voor moet zijn?
En als je geen crimineel bent, waarom zou je dan bang voor de sharia moeten zijn?'
Naderende confrontatie met islam
Of we het nu willen weten of niet, een confrontatie met de islam en de sharia zit er absoluut aan te komen.
Door het veel hogere geboortecijfer komen er naar verhouding veel meer moslims dan autochtonen bij. In
veel Europese landen krimpt de oorspronkelijke bevolking zelfs. In Brussel is 'Mohammed' dan ook al vier
jaar lang de meest gekozen babynaam. CBN vroeg aan Imran of hij denkt dat het daarom slechts een
kwestie van tijd is voordat de moslims in België de meerderheid zullen vormen. 'Vanzelfsprekend,'
antwoordde Imran. 'Zelfs de ongelovigen zelf zeggen dat de moslims rond 2030 in de meerderheid zullen
zijn. Dat is geen enkel probleem, hier in Antwerpen is al 40% van alle schoolkinderen moslim.' Hij had wel
een 'tip' voor de blanke Belgen die deze ontwikkeling willen vertragen: 'Trouw met vier vrouwen en verwek
veel kinderen. Begin daar maar eens mee, maar ik geloof niet dat jullie ook maar één kans hebben.'
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'Overwinning Allah is zeer nabij'
Van Rooy bevestigt dat België een islamitische toekomst tegemoet gaat. 'Ik denk niet dat dit proces nog te
stoppen is,' verklaarde hij tegenover CBN. 'Ik ben erg pessimistisch en denk dat steeds meer Belgen Brussel
zullen verlaten, zodat het daadwerkelijk tientallen jaren lang een islamitische hoofdstad zal zijn.'
Sharia4Belgium leider Imran beaamde dit. 'Het duurt niet lang meer. Ik denk dat het Westen en Europa zich
op een islam- en sharia golf moet voorbereiden. De overwinning van Allah is zeer nabij!'
Xander - (1) KOPP, (2) Anti-Fascistisch Front / Verzet

IMF waarschuwt voor het eerst officieel voor instorten eurozone
Meerderheid Centrale Banken vlucht weg uit euro en dollar en investeert in goud - NWO komt eraan:
Goldman Sachs topman wil politieke Unie Europa
De machtsovername van Europa door Goldman Sachs -dat van de
EU een politieke Unie wil maken- gaat onverminderd verder. Mark
Carney, hoofd van de centrale bank van Canada en Goldman
Sachs veteraan, is gepolst om het hoofd van de Bank of England te
worden.
Het Internationale Monetaire Fonds houdt in zijn meest recente
rapport voor het eerst officieel rekening met het instorten van de
eurozone in 2012. Dit zou tot 'totale paniek op de financiële markten
en een vlucht van investeerders' kunnen leiden en wereldwijd een
nieuwe Grote Depressie veroorzaken. Gisteren haalde het rapport
weliswaar de reguliere media, maar zij spraken -geheel in lijn met de pro-euro propaganda van de overheidmet geen woord over de ernstige waarschuwing van het IMF. 'De potentiële gevolgen van een
ongecontroleerd bankroet en een uittreding van een eurozone lid zijn onvoorspelbaar... Als dat gebeurt is het
mogelijk dat andere euro economieën met vergelijkbare omstandigheden eveneens onder grote druk komen
te staan, inclusief een totale paniek op de financiële markten en een vlucht van investeerders uit meerdere
banksystemen. Onder deze omstandigheden kan het uiteenvallen van de eurozone niet worden uitgesloten.'
'Dit zou grote politieke schokken kunnen veroorzaken die de economische spanning tot een veel ergere
mate dan na het instorten van Lehman (Brothers in het najaar van 2008) kunnen versterken.' Volgens de
Financial Times zijn Centrale Banken over de hele wereld inmiddels begonnen met zich terug te trekken uit
de euro, omdat ze vanwege de aanhoudende schuldencrisis in toenemende mate twijfelen aan de stabiliteit
van de Europese eenheidsmunt. Omdat ook de dollar onder grote druk staat ziet een grote meerderheid van
de Centrale Banken goud als de laatste overgebleven veilige haven. (1)
'Dag van afrekening komt snel'
De kapitaalvlucht uit Europese staatsobligaties blijkt de afgelopen 2 jaar dramatische vormen te hebben
aangenomen. Institutionele investeerders hebben volgens de Financial Times zo'n 100 miljard euro uit de
Franse, Italiaanse en Spaanse staatsobligatiemarkten gehaald. Vooral de Spanjaarden hebben een groot
probleem, omdat de Spaanse banken het goedkope geld van de ECB volledig hebben gebruikt om Spaanse
staatsobligaties op te kopen. Ze hebben zelfs 7 miljard meer uitgegeven dan ze van de ECB hebben
ontvangen, reden waarom de rente voor Spanje de laatste dagen opnieuw fors is gestegen.
'De dag van afrekening voor de eurozone zal snel komen,' gaf een Amerikaanse fondsmanager als
commentaar. Volgens hem is er niet één probleem van de eurozone opgelost. Zodra de Europese banken
hun landen niet meer kunnen helpen en ook de buitenlandse investeerders wegblijven, zal de situatie op de
staatsobligatiemarkt snel kritiek worden. (2)
Goldman Sachs: Politieke Unie Europa
Ondertussen is er achter de schermen een strijd ontbrand over hoe de miljarden van het EFSF
Reddingsfonds moeten worden gebruikt. Meerdere landen zouden willen dat het geld niet alleen voor de
landen zelf, maar ook voor het redden van de banken wordt aangewend. Vooral de in grote problemen
verkerende Spaanse banken zouden hiervan profiteren (4).
Volgens Jim O' Neill, een topman van de Amerikaanse megabank Goldman Sachs die zijn (voormalige)
lakeien op steeds meer belangrijke sleutelposities in Europa heeft geplaatst (denk aan ECB topman Mario
Draghi), is de crisis in de eurozone meer dan een schuldencrisis alleen. 'In veel opzichten komt de crisis
door armzalige leiding,' schreef hij. O'Neill pleit daarom dat Europa zich ook politiek verenigt en in het IMF en
de G7 met één stem gaat spreken. Dat zou volgens hem de financiële markten weer tot bedaren kunnen
brengen. (3)
Kortom: de Nieuwe Wereld Orde komt er met zevenmijlslaarzen aan, en niemand lijkt de
maatschappijverwoestende eurotrein nog te kunnen stoppen.
Xander
(1) Zero Hedge / Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Das Investment, (4) Handelsblatt
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Britse scholen moeten lesgeven in hekserij en druïdisme
Paganisme is voor het eerst opgenomen in het leerplan voor de scholen van
een van de Engelse hertogdommen.
De autoriteiten van het graafschap Cornwall in het uiterste zuidwesten van
Engeland hebben scholen opgedragen dat wicca (hekserij), druïdisme en
aanbidding van oude goden als ‘Thor’ onderwezen moet worden naast
christendom, islam en jodendom.
Een groep adviseurs heeft de gestelde eisen opgenomen in het leerplan, waarin onder meer staat dat
kinderen vanaf vijf jaar zouden moeten leren over steencirkels als Stonehenge. Op 11-jarige leeftijd kunnen
leerlingen vervolgens het moderne paganisme en het belang ervan in Cornwell gaan verkennen…
Bezorgdheid bij christelijke organisaties
Het lesprogramma moet ruimte bieden voor studielessen over het belang van pre-christelijke vindplaatsen
voor moderne paganen. In een begeleidend schrijven stellen de auteurs dat leerlingen de overtuigingen van
het paganisme zouden moeten begrijpen. Het initiatief van de autoriteiten heeft geleid tot ongenoegen en
bezorgdheid bij christelijke organisaties.
‘Toegang’ tot breed scala geloofsovertuigingen
Critici wijzen op het feit dat er in Cornwall slechts 600 tot 750 paganen leven op een totale bevolking van
537.400. Woordvoerder van het Christian Institute, Mike Judge, zei dat de introductie van paganisme meer
te maken heeft met de politieke correctheid van de leraren dan met de scholing van de kinderen.
Neil Burden van de Cornwall Council is echter van mening dat kinderen, als gevolg van de beslissing,
toegang hebben tot een breed scala aan geloofsovertuigingen. In alle scholen wordt nog altijd met name
onderwezen vanuit christelijke opvattingen.
Paganisme (ofwel Heidendom) omvat ondermeer:
1. de druïden, die naar eigen zeggen het oude geloof van het pre-christelijke Brittannië uitdragen
2. de wicca’s, moderne heksen die samenkomen in covens (heksensamenkomsten), en
3. sjamanen, die werken met de geest van het land
(De bekendste paganen uit Cornwall zijn onder meer Cassandra en Laetitia Latham-Jones.)
Initiatief
Het initiatief komt in navolging van de beslissing van de Charity Commission in 2010 om druïdisme te
erkennen als religie. Druïden en paganen die vastzitten in de gevangenis mogen nu een twijg of toverstaf
meenemen in hun cel.
Het druïdisme vindt zijn oorsprong in de Keltische traditie. In de rituelen spelen de natuur en de cycli van zon
en maan een belangrijke rol. Ook planten en vuur hebben voor druïden een grote symbolische waarde.
Volgens een volkstelling in 2001 zijn er zo’n 40.000 paganen in Engeland en Wales, alhoewel dat aantal
volgens recente schattingen wel eens vele malen hoger zou kunnen liggen.
Zie ook: Een-brief-van-een-ex-heks-over-Harry-Potter
Bron: Dailymail.co.uk - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Amerikaanse luchtmacht verwijdert God
Klachten van een atheïstische organisatie hebben er toe geleid dat de
Amerikaanse luchtmacht de Latijnse verwijzing naar God uit een embleem van de
Air Force Rapid Capabilities Office (RCO) heeft verwijderd. Op het embleem stond
in het Latijn, “Doe Gods werk met andermans geld”, maar nu is dat gewijzigd naar:
“Doe wonderen met andermans geld”.
Jason Torpy, voorzitter van de atheïsten, vindt dat het woord God niet in het logo mag staan, want niet alle
militairen zijn immers gelovig. Randy Forbes van de Congressional Prayer Caucus vindt dat God best in het
logo mag blijven, de hele grondwet is namelijk eveneens op God gebaseerd ("In God We Trust") en
christendom is deel van de geschiedenis van Amerika.
Jezus waarschuwde al in Matt. 10, vers 33: ‘Maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik
verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is’.
Wanneer naties zich afkeren van God, leidt dit tot ernstige gevolgen voor hun legers - overgeleverd in de
handen van hun vijanden… (Lev. 26:17; Deut. 28:25)
Deze recente actie van de luchtmacht is slechts een voorbeeld van het feit dat Amerika God ontkent, en zal
leiden tot ernstige gevolgen in de nabije toekomst voor de VS en haar legermacht.
Bron: Baardwijks-worldview.blogspot.com en Lcg.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De splijtstofbaden van Fukushima bedreigen de aarde en de mensheid
april 23, 2012By: silviavideler
Rusland verbijsterd na onthulling Japans Plan om 40 miljoen mensen te evacueren
1. De splijtstofbaden van Fukushima bedreigen aarde en mensheid
Noot van de Global Research redacteur
Dit uitgebreide verslag van onze medewerker Washington Blog moet zeer zorgvuldig
gelezen worden. De wereld staat op een cruciaal kruispunt. De Fukushima ramp in Japan heeft de gevaren
van Wereldwijde nucleaire straling op de voorgrond gebracht. De crisis in Japan is beschreven als “een
nucleaire oorlog zonder oorlog”. Nucleaire straling die het leven op de planeet aarde bedreigt is geen
voorpagina nieuws in vergelijking met de meest onbeduidende onderwerpen van openbaar belang, inclusief
het locale nieuws over de criminaliteitsniveaus of de roddelpersrapporten over Hollywood beroemdheden.
De implicaties van dit rapport moeten worden begrepen. De wereldwijde publieke opinie moet worden
ingelicht zodat zonder vertraging zinvolle acties kunnen worden genomen ter ondersteuning van de Japanse
teams. Verspreidt het nieuws. verstuur dit verslag naar heinde en verre. Post het op Facebook. Het is
essentieel om druk uit te oefenen op alle niveaus van de nationale en internationale overheid om alle nodige
acties te nemen om een dreigende catastrofe af te wenden die in zekere zin een bedreiging is voor de
toekomst van de mensheid.
Michel Chossudovsky
“Op basis van gegevens van de US Energy Department, wordt uitgegaan van een totaal van 11138
verbruikte splijtstofelementen dat, bijna allemaal in baden, wordt opgeslagen in de Daiichi site. Ze bevatten
ongeveer 336 miljoen curie (ongeveer 1,2 E+19 Bq) langdurige radioactiviteit. Ongeveer 134 miljoen curie is
Cesium 137 – grofweg 85 keer meer de hoeveelheid Cs-137 die vrijkwam bij het Tsjernobyl ongeval zoals
geraamd door de US National Council on Radiation Protection (NCRP). De totaal gebruikte
splijtstofinventaris van de Daiichi site van Fukushima bevat bijna de helft van het totale aantal Cs-137 dat het
NCRP schatte dat werd vrijgegeven door alle atmosferische testen van kernwapens, Tjernobyl en
wereldwijde opwerkingsfabrieken (ongeveer 270 miljoen curie of ongeveer 9,9E+18 Becquerel). Het is
belangrijk voor de mensen om te begrijpen dat reactoren die al tientallen jaren werken, zoals die van de
Fukushima-Daiichi site, verantwoordelijk zijn voor de enkele van de grootste concentraties radioactiviteit op
de planeet.” (Robert Alvarez, voormalig Senior Policy Adviser to the Secretary and Deputy Assistant
Secretary voor de National Security and the Environment bij de US Department of Energy)
De belangrijkste bedreiging voor de mensheid: Splijtstofbad nummer 4
We merkten dagen na de Japanse aardbeving op dat de grootste bedreiging niet
van de reactoren zelf kwam, maar van de gebruikte splijtstofstaven in het
splijtstofbad van de Fukushima-eenheid 4. Zie dit en dit. We zeiden in februari:

Wetenschappers zeggen dat er een 70% kans is op een aardbeving van 7.0
in Fukushima dit jaar, en 98% kans in de komende 3 jaar.

Gezien het feit dat de nucleaire expert Arnie Gundersen zegt dat een
aardbeving van 7.0 of groter ertoe kan leiden dat het gehele
splijtstofbadstructuur instort, is het dringend om alles te doen wat menselijk
mogelijk is om de structuurbehuizing van de splijtstofbaden in reactor 4 te stabiliseren.

Tepco doet wat verbouwingen in het gebouw … het is een race tegen de klok onder zeer moeilijke
omstandigheden, en hopelijk zal Tepco winnen.

Zoals AP erop wijst: De structurele integriteit van het beschadigde reactorgebouw van Eenheid 4 is al
lang een grote zorg onder deskundigen omdat een instorting van het verbruikte splijtstofkoelbad kan
leiden tot een ramp die erger is dan de drie kernreactorsmeltingen.

Gundersen (die vroeger verbruikte splijtstofbaden bouwde) legt uit dat er geen bescherming is rond de
radioactieve brandstof in de baden. Hij waarschuwt dat, als de splijtstofbaden in reactor 4 instorten als
gevolg van een aardbeving, de mensen Japan moeten verlaten en inwoners van de Westkust van
Amerika en Canada al hun ramen moeten sluiten en een tijd binnen moeten blijven.

Blijkbaar is splijtstofbad nr 4 niet in topvorm en zijn er al talloze aardbevingen geweest in de buurt van
de Fukushima regio sinds de 9.0 aardbeving vorig jaar in maart.
De Duitste TV-zender ZDF citeert de nucleaire ingenieur Yukitero Naka zeggende : Als er een nieuwe
aardbeving plaatsvindt kan het gebouw [nummer 4] instorten en zou zeer waarschijnlijk een kettingreactie
optreden. (Eenheid 4 bevat plutonium en ander radioactief afval)
Mainchi meldde maandag:

Het opslagbad in het reactorgebouw 4 heeft een totaal van 1535 brandstofstaven of 460 ton nucleaire
brandstof. Het 7-verdiepingen tellende gebouw heeft grote schade geleden, met de opslagbaden die
nauwelijks intact zijn op de derde en vierde verdieping. Het dak is weggeblazen. Als het opslagbad
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breekt en leegloopt zal de nucleaire brandstof oververhit raken en exploderen, waardoor een enorme
hoeveelheid radioactieve stoffen zich over een groot gebied zullen verspreiden. Zowel de US Nuclear
Regulatory Commission (NRC) en het Franse nucleaire energiebedrijf Areva hebben voor dit risico
gewaarschuwd.

Een rapport dat in februari werd vrijgegeven door de Independent Investigation Commission on the
Fukushima Daiichi Nuclear Accident verklaart dat het opslagbad van reactor nr 4 van de fabriek
duidelijk heeft aangetoond “de zwakste schakel” te zijn in de paralelle kettingreactiecrisis van de
nucleaire ramp. De worst-case scenario dat de overheid opstelde omvat niet alleen een instoring van
reactorbad nr 4, maar ook het uiteenvallen van gebruikte splijtstofstaven van alle andere reactoren van
de fabriek. Als dit zou gebeuren zouden de inwoners van het grootstedelijk gebied Tokyo gedwongen
worden om te evacueren.

Voormalig Minister van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme, Sumio Mabuchi, die onmiddellijk na
de uitbraak van de ramp benoemd werd tot de functie van adviseur van de toenmalige ministerpresident Naoto Kan, stelt voor om, in Tsjernobyl-stijl, beton te injecteren onder reactor nr 4 aan de
bodem van het opslagbad.

“Omdat zeewater in de reactor werd gepompt was de deugdelijkheid van de constructie (betoncorrosie
en -verval) twijfelachtig. Er waren ook twijfels over de berekeningen die gemaakt waren over de
aardbevingsweerstand”, zei een overheidsbron die op de hoogte is van wat er destijds gebeurde. “De
verwijdering van splijtstofstaven duurt drie jaar. Zal de structuur zo lang standhouden?”
Asahi merkte vorige maand op dat, als het Eenheid nr 4-bad een barst en lekken krijgt van een aardbeving,
dit het einde zou betekenen van Tokyo.
Kevin Kamps zei vorige maand:

Het opslagbad van Eenheid 4 … Het hele gebouw inclusief het zwembad helt over. Ze hebben stalen
krikken onder het bad om ervoor te zorgen dat de bodem eruit valt of het bad omkantelt.

Als die koelwatertoevoer verloren gaat, zal het hooguit slechts een paar uur duren voordat dat afval in
brand staat. 135 ton buiten eender welke radioactieve insluiting. Er zou directe vrijgave zijn in het
milieu. Er zou 100% van de cesium-137 kunnen worden vrijgegeven in het milieu.
Voormalig VN-adviseur Akio Matsumura – wiens lof werd gezongen door Michail Gorbatsjov, de
Amerikaanse ambassadeur Stephen Bosworth en Glenn Olds, en de voormalige Amerikaanse onderminister
van Buitenlandse Zaken en Goldman Sachs co-voorzitter John C. Whitehead – zegt:

De eenheid leed door de tsunami enorme schade, een waterstofexplosie blies het dak eraf waardoor
het zeer radioactieve splijtstofbad blootgesteld werd aan de open lucht. Als een nieuwe aardbeving van
een hoog niveau het gebied treft zal het gebouw zeker instorten. Japanse en Amerikaanse
meteorologen hebben voorspeld dat een dergelijke zware aardbeving inderdaad mogelijk dit jaar zal
optreden.

De kernsmelting en ongekende vrijgave van straling die hieruit zou voortvloeien is het worst-case
scenario dat de toenmalige minister-president Kan en andere voormalige ambtenaren de afgelopen
maanden hebben besproken. Tijdens zijn toespraak op het World Economic Forum in Davos
waarschuwde hij dat een dergelijk ongeval de evacuatie van de 35 miljoen mensen in Tokyo zou
afdwingen, de helft van Japan zou afsluiten en de soevereiniteit van de natie in gevaar zou brengen.
Dergelijke humanitaire en ecologische catastrofe is onvoorspelbaar. Hiroshi Tasaka, een nucleaire
ingenieur en onmiddellijk na de ramp de speciale adviseur van minister-president Kan, zei dat de crisis
“nog maar net de doos van Pandora heeft opengemaakt.”

De huidige Japanse regering heeft de dreigende ramp nog niet gemeld, zogenaamd om paniek bij de
mensen te vermijden. Niettemin moet er snel actie genomen worden. In het afgelopen jaar heeft deze
website een doorlopend commentaar van wetenschappers gepubliceerd die uitleggen waarom reactor 4
onmiddellijk moet worden gestabiliseerd, wie er zou slagen in dergelijke taak en waarom de situatie
grotendeels onopgemerkt is gebleven. Wij geloven dat een onafhankelijk, internationaal team van
constructeurs en andere adviseurs onmiddellijk moet worden samengeroepen en worden ingezet.
Stijgende publieke druk zou de Japanse regering kunnen dwingen om actie te ondernemen. We hopen
dat deze middelen nuttig zijn in het onderrichten van mensen over de crisis waarvoor we staan.

Zoals de eminente Duitse natuurkundige Dr. Hans-Peter Durr tien maanden geleden zei, als het
verbruikte splijtstofbad lekt, zullen we in een situatie zitten waar de wetenschap nooit had kunnen aan
denken.
Matsumura werd verteld dat als het splijtstofbad van eenheid 4 instort of water verliest, er gedurende 50 jaar
zoveel straling zou uitgespuwd worden dat niemand in staat zal zijn om Fukushima te benaderen. Nog
dramatischer schrijft Matsumura:

De voormalige Japanse ambassadeur in Zwitserland, Mitsuhei Murata, was uitgenodigd om te spreken
over het ongeval van de Fukushima kerncentrales op de openbare hoorzitting van de
Begrotingscommissie van de House of Councils op 22 maart 2012. Ambassadeur Murata onderstreepte
duidelijk voor de Commissie dat als het gebrekkige gebouw van reactoreenheid 4, met 1535
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brandstofstaven in het verbruikte splijtstofbad 30 meter boven de grond instort, het niet alleen een
stillegging van alle zes de reactoren zal veroorzaken, maar ook een invloed zal hebben op het
gemeenschappelijk verbruikte splijtstofbad dat 6375 brandstofstaven bevat op zo’n 50 meter afstand
van reactor 4. In beide gevallen worden de radioactieve staven niet beschermd door een insluitingsvat
en zijn ze gevaarlijk blootgesteld aan de lucht. Dit zou zeker leiden tot een wereldwijde catastrofe die
we nog nooit hebben meegemaakt. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid van Japan naar de rest
van de wereld onmetelijk is. Dergelijke catastrofe zou ons allemaal voor eeuwen treffen. Ambassadeur
Murata liet ons weten dat het totale aantal verbruikte splijtstofstaven op de Fukushima Daiichi site
zonder de staven in het drukvat 11421 telt (396 + 615 + 1535 + 994 + 940 + 6375).

Ik vroeg de topdeskundige in verbruikte splijtstofbaden de heer Robert Alvarez, voormalig Senior Policy
Adviser to the Secretary and Deputy Assistant Secretary for National Security and the Environment van
het U.S. Department of Energy voor een uitleg van de mogelijke impact van de 11421 staven. Ik kreeg
een verbazingwekkend antwoord van de heer Alvarez [bijgewerkt 5 april 2012]:
1. De afgelopen tijd is meer informatie bekend geworden over de verbruikte splijtstofsituatie bij de
Fukushima-Daiichi site. Ik heb begrepen dat van de 1532 verbruikte splijtstofelementen in de reactor,
304 nieuw en onbestraald zijn. Dit laat dan 1231 bestraalde splijtstofstaven over in bad nr 4 die grofweg
37 miljoen curie (ongeveer 1.4E+18 Becquerel) langdurige radioactiviteit bevatten. Het bad nr 4 is
ongeveer 30 meter boven de grond, is structureel beschadigd en wordt blootgesteld aan de open
elementen. Als een aardbeving of een andere gebeurtenis dit bad zou laten lekken, zou dit leiden tot
een catastrofische radiologische brand met bijna 10 keer de hoeveelheid Cs-137 uitgebracht door het
ongeval in Tsjernobyl.
2. De infrastructuur voor het veilig verwijderen van dit materiaal werd vernietigd vermits het zich in de
andere drie reactoren bevond. Verbruikte reactorsplijtstof kan niet zomaar als een routinelading worden
opgeheven in de lucht door een kraan. Om ernstige radioactieve stralingsblootstelling, branden en
mogelijke explosies te vermijden, moet het ten alle tijde in water en zwaar afgeschermde structuren
worden overgebracht naar droge vaten. Aangezien dit nog nooit eerder werd gedaan zal het
verwijderen van de gebruikte splijtstof van de baden in de beschadigde Fukushima-Daiichi reactoren
een grote en tijdrovende reconstructie inspanning vergen en in onbekende wateren varen worden.
Ondanks de enorme verwoesting in de Daiichi site lijken droge vaten met een kleinere hoeveelheid
verbruikte splijtstof ongedeerd.
3. Op basis van gegevens van de US Energy Department, wordt uitgegaan van een totaal van 11138
verbruikte splijtstofelementen dat, bijna allemaal in baden, wordt opgeslagen in de Daiichi site. Ze
bevatten ongeveer 336 miljoen curie (ongeveer 1,2 E+19 Bq) langdurige radioactiviteit. Ongeveer 134
miljoen curie is Cesium 137 – grofweg 85 keer meer de hoeveelheid Cs-137 die vrijkwam bij het
Tsjernobyl ongeval zoals geraamd door de US National Council on Radiation Protection (NCRP). De
totaal gebruikte splijtstofinventaris van de Daiichi site van Fukushima bevat bijna de helft van het totale
aantal Cs-137 dat het NCRP schatte dat werd vrijgegeven door alle atmosferische testen van
kernwapens, Tjernobyl en wereldwijde opwerkingsfabrieken (ongeveer 270 miljoen curie of ongeveer
9,9E+18 Becquerel).
4. Het is belangrijk voor de mensen om te begrijpen dat reactoren die al tientallen jaren werken, zoals die
van de Fukushima-Daiichi site, verantwoordelijk zijn voor de enkele van de grootste concentraties
radioactiviteit op de planeet.
5. Veel van onze lezers zouden het moeilijk vinden om de werkelijke betekenis van het beeld te
waarderen, toch kunnen we begrijpen wat 85 keer meer cesium-137 dan Tsjernobyl zou betekenen. Het
zou het wereld-milieu en onze samenleving vernietigen. Dit is niet moeilijk, noch sluit het aan bij het
boksdebat over nucleaire kerncentrales. Dit is een kwestie van menselijk overleven.
6. Er was een Nuclear Security Summit Conference in Seoul op 26 en 27 maart en ambassadeur Murata
en ik deden een gezamelijke inspanning om iemand te vinden om de deelnemers van 54 naties te
informeren over de potentiële wereldwijde catastrofe van reactoreenheid 4. We vroegen verschillende
deelnemers om het idee te delen van een Onafhankelijk Beoordelingsteam dat bestaat uit een brede
groep internationale experten die zich over deze dringende kwestie konden buigen.
7. Ik wil graag de brief van ambassadeur Murata aan VN-secretaris generaal Ban Ki-moon voorstellen om
deze dringende boodschap over te brengen en ook zijn brief aan de Japanse Eerste Minister Yoshihiko
Noda voor de Japanse lezers. Hij benadrukte in de verklaring dat we menselijke wijsheid moeten
gebruiken om deze ongekende uitdaging aan te pakken.
De brief van Ambassadeur Murata zegt: “Het is niet overdreven om te zeggen dat het lot van Japan en de
hele wereld afhankelijk is van reactor nr 4. Dit wordt bevestigd door de meest betrouwbare deskundigen
zoals Dr. Arnie Gundersen of Dr. Fumiaki Koide.”
Anti-nucleaire arts Dr. Helen Caldicott zegt dat als splijtstofbad 4 instort, zij haar familie uit Boston zal
evacueren en verhuizen naar het Zuidelijk Halfrond. Dit is een bijzonder dramatische verklaring gezien het
feit dat de Westkust veel eerder in het directe pad van de Fukushima straling ligt dan de Oostkust. Zal de
mensheid zijn best doen om de taak te volbrengen en uitzoeken hoe ze splijtstofbad nr 4 kunnen stabiliseren
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voordat de catastrofe toeslaat? Of zal de moderne samenleving een Darwin-onderscheiding krijgen voor het
mislukken om aandacht te geven aan de echte bedreigingen?
Bron: Michel Chossudovsky & Washington Blog voor Global Research – 9 april 2012 –
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30207 - Vertaald door ‘t Vertalerscollectief
2. Rusland verbijsterd na onthulling Japans Plan om 40 miljoen mensen te evacueren
19 april 2012,
Een nieuw rapport circuleert in het Kremlin, recentelijk opgesteld door het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake de geplande heropening van
gesprekken met Japan over de betwiste Koerilen eilanden in de komende twee
weken. Russische diplomaten zijn “verbijsterd” nadat hen werd verteld door hun
Japanse collega’s, dat circa 40 miljoen mensen in “extreem gevaar” verkeren door levensbedreigende
stralingsvergiftiging, en heel goed kans zouden maken op gedwongen evacuaties uit de buurt van hun land
uit de meest oostelijke gelegen steden… met inbegrip van ‘s werelds grootste: Tokio.
Zorgwekkend is, buiten de hopeloze situatie van Japan, en bevestigd door wetenschappers, dat een golf van
hoogradioactief afval onderweg is naar de Amerikaanse westkust… Zie ook:
Japan May Send 40 Million People To Russian Islands Radiation!
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=68M_NUgk-rI&feature=player_embedded
Gepubliceerd op 16 apr 2012 door paulbegley34
Pastor Paul Begley van Indiana meldt dat nucleaire straling de mensen in Japan doodt, en 40 miljoen
zouden kunnen worden geëvacueerd naar de Koerilen eilanden in Rusland. Dit is een apocalyptische
gebeurtenis!
HIGH ALERT! Japan Tsunami Debris & Radiation to Hit California Coast within months! (April 15, 2012)
Bron en meer lezen: Eutimes.net
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M108&ss=P1617&l=NL

Hollywood en de oorlogsmachine
april 23, 2012By: vader Jakob
Oorlog is een hel maar voor de filmindustrie van Hollywood is het een
Godsgeschenk! Het biedt de perfecte dramatische omgeving waarin moedige
helden de harten van het publiek kunnen veroveren. Het Pentagon is zich wel
bewust van de kracht van deze celluloid dromen. Het moedigt Hollywood aan om heroïsche mythes te
creëren en de geschiedenis aldus te herschrijven. Oorlogsfilms die voldoen aan deze formule dienen tevens
als wervingsmiddel om een gestage stroom van gewillige jonge patriotten voor de oorlogen te leveren. In
deze films wordt de oorlog afgeschilderd als een toneel vol heldendom, met zelfopoffering en een
diepgaande solidariteit. Bron: Boublog
Wat ontvangt Hollywood voor dit “pact met de duivel”? Toegang tot miljarden dollars aan militaire uitrusting,
van helikopters tot vliegdekschepen, waardoor filmmakers grotere en meer spectaculaire scènes kunnen
filmen die op hun beurt meer inkomsten genereren. Zij hoeven daartoe alleen akkoord te gaan met het
advies van het Pentagon om het Amerikaanse leger in een positief licht te laten zien.
Dit is een aflevering uit december 2010 van Al Jazeera: Empire Daarin als gasten: Oliver Stone, die acht
keer een Academy Award winnende film heeft gemaakt; Michael Moore, de Academy Award winnende
filmmaker en Christopher Hedges, een auteur en het voormalige hoofd van het Midden-Oosten bureau van
de New York Times.
Empire: Hollywood and the war machine duurt 47 minuten.
Gedachtenlezen geen science fiction meer – binnen 5 jaar pc die gedachten leest
Computerfabrikant IBM voorspelt dat iedereen binnen vijf jaar zijn apparaten kan
aansturen met gedachten. Het bedrijf denkt daarbij niet aan telepathische communicatie
tussen mensen.
Wel zouden smartphones bijvoorbeeld naar breingolven kunnen luisteren: "Denk gewoon dat je iemand wil
bellen en het gebeurt," zegt IBM in de video waarin nog vier andere voorspellingen gedaan worden.
Geüpload door IBMLabs op 15 dec 2011
IBM denkt bijvoorbeeld dat wachtwoorden zullen verdwijnen en plaatsmaken voor een combinatie van
biometrische scans. Daarnaast zullen huizen energie krijgen door de bewegingen van bewoners zelf, en
spam zal eindelijk nuttig worden.
Bron: Deondernemer.nl en Mashable.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Wie was de mol?
Door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Het is inmiddels algemeen bekend dat nieuwe politieke partijen worden geïnfiltreerd door figuren die (ook)
voor de AIVD werken. Soms kan het oogmerk zijn om door ruzie een partij op te blazen of zelfs de politieke
leiding over te nemen. Want anti-elitepartijen worden door de gevestigde orde al gauw als ongewenst
beschouwd. ‘Piratenpartij’ noemen de Duitsers dit. Wie naar het lijstje van de zgn. voorgenomen
bezuinigingen kijkt, kan zich de vraag stellen: wie was de mol in de PVV die dit eerst heeft aangemoedigd en
vervolgens dwars is gaan liggen. Wie heeft Wilders omgepraat en tot blufpoker of zelfs een oorlog met de
VVD en het CDA verleid? Of is het zo dat Wilders op het laatste moment die ‘mol’ heeft ontdekt en tevens
concludeerde dat het bijna-akkoord met de regering helemaal niets voorstelde? Vooral ordinaire
lastenverzwaringen en marginale ‘hervormingen’ die simpel kunnen worden teruggedraaid. Maar dan had
Wilders toch een ander ‘breekpunt’ moeten noemen dan de AOW-ers, want de miljarden voor Griekenland,
de EU, de asielindustrie, de zorgindustrie, Justitie en de ontwikkelingshulp zijn de echte molensteen om de
nek van ieder nieuw kabinet.
3%
Wilders heeft een menselijke fout gemaakt door het bezuinigingsakkoord op te blazen. Want niet de drie
procent van Brussel had het breekpunt moeten zijn, maar het moreel ‘gezond’ maken van de samenleving.
Door het gesar van de media en het CDA over het Turkse bezoek, de ontwikkelingshulp, Griekenland en het
uitzettingsbeleid heeft Wilders zich laten afleiden van de werkelijke problemen: de elites die hun privileges
met hand en tand verdedigen, de beschamende graaicultuur op alle niveaus en de straffeloosheid van
falende en frauderende politici, bestuurders en toezichthouders. Dat dit de solidariteit ondermijnt waarbij het
kennelijk nodig is om de zorgmanagers miljonair te maken, maar de AOW-ers uit te kleden, had de
boodschap van Wilders moeten zijn. Wellicht iets voor zijn komende verkiezingsprogramma?
Waalwijk, L.J.J. Dorrestijn

HAARP en effecten op je geest
Zondag, 22 april 2012 10:33
Kan je op grote afstand iemand's geest beinvloeden?
Volgens Dr. Nick Begich in Amerika, is dat zeker het geval.
Afgelopen woensdag besprak Dr. Nick Begich, bekend van zijn lezingen
en de boeken die hij schreef, op CoasttoCoast het Project HAARP (High
Frequency Active Auroral Research Program).
Hij beantwoordt de vraag of HAARP in staat is aardbevingen te veroorzaken, invloed op het klimaat in z'n
algemeenheid kan hebben en geeft updates over mind control en geestveranderende technologieen.
Het onderwerp "effecten op het brein/mind control" is een van de meest vruchtbare werkgebieden voor
militaire strategen. Het is een van de grootste onderzoeksgebieden als het gaat om het uitvogelen hoe de
geest te manipuleren, vormen en styleren, zegt hij. Terwijl DARPA (Defense Advanced Research Projects)
duidelijk leidend is, onderzoekt elke militaire tak in Amerika dit soort technology, zegt Begich.
Electronische telepathie is gewoon een andere/synthetische versie van de natuurlijke radio van mensen is.
Je zou kunnen zeggen dat wij mensen zowel radio-ontvangers als-zenders zijn. Wij pikken energie op en we
zenden het uit. Dat is waarom telepatie, energiemedicatie en hogere menselijke capaciteiten allemaal in
verband worden gebracht met een hogere energiestatus/-frequentie, legt Begich uit. Maar een mentale staat
vervuld van angst en stress zal mensen tegenhouden dat hogere bewustzijn te ervaren.
HAARP is een project wat bestaat uit een groot aantal antennes die opgesteld staan in, onder andere,
Alaska. Door een grote hoeveelheid radiofrequenties tegelijkertijd er doorheen te sturen, kan men de
ionosfeer beinvloeden. Begich zegt dat, ondank andere berichten hierover, dit geheime programma nog
steeds op volle toeren draait.
Het is zeker mogelijk dat men met HAARP het weer kan beinvloeden, wat handig kan zijn in bijvoorbeeld
oorlogsgebied. Men kan er ook verschijnselen mee activeren die exact hetzelfde zijn als rampen die op
natuurlijke wijze zijn ontstaan. Daar valt ook het fenomeen aardbevingen onder. Met gebruik van een kleine
hoeveelheid energie die een relatief veel grotere reactie geeft, worden massale rampen opgewekt, legt hij
uit. De tomografische aardepenetratiefunktie van HAARP gebruikt een pulserende frequentie die
overeenkomt met de ritmes in het menselijk brein. Dus ja, dit onderbouwt dat het beinvloeden/controleren
van de geest van iemand ook kan worden uitgevoerd, verspreid over een groot oppervlak op aarde via de
atmosfeer, zo stelt Begich.
Bron: CoasttoCoastam.com
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2489:project-haarp-en-effecten-op-jegeest&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Behring Breivik … Anders bekeken : Wat is er op 22 juli 2011 werkelijk gebeurd en WIE IS DE WARE
SCHULDIGE? Persoonlijke open brief
23 april 2012
Wat er vorig jaar in Noorwegen gebeurde is absoluut gruwelijk en de schuldige dient bestraft te worden. Punt
aan de lijn.
De vraag is echter : wat is er precies gebeurd en wie is de ware schuldige ?
De feiten lijken duidelijk : Anders Behring Breivik (ABB) heeft op 22 juli 2011 een autobom tot ontploffing
gebracht in het centrum van Oslo, verplaatste zich dan naar het eilandje Utoya en knalde daar gedurende
één uur 77 mensen neer.
Dit alles deed hij heel koelbloedig, rustig, bijna dwang- en routinematig … als een robot . Op het einde
stuurde hij een sms-je naar de politie ” Commandant Breivik meldt zich : mission accomplished ” en hij liet
zich zonder weerstand arresteren ….
Hebt u zich daar nooit vragen bij gesteld ? Dit gedrag is toch absoluut ongewoon en zelfs onmenselijk ?
Bovendien blijft hij ook na negen maand cel volharden zonder enige krimp in zijn maniakaal en totaal
ongenuanceerd denken. Welke normale persoon met een verstand, gevoel en geweten is tot zoiets in staat
?
Er moet dus iets heel ingrijpends gebeurd zijn met deze mens ABB. Twee mogelijkheden :

Ofwel heeft die waanzin zich geleidelijk aan bij hem gevormd door te veel bepaalde programma’s
bekijken of te veel bepaalde kringen frequenteren.

Ofwel is ABB zelf een slachtoffer van bijzonder doorgedreven indoctrinatie en dient hij beschouwd te
worden als een een ‘mind control slave’.
Mainstream wordt over dit fenomeen weinig bericht maar het is een techniek en een praktijk die de geheime
inlichtingendiensten al lang heel goed kennen. Mensen worden door allerlei (folter)technieken psychologisch
‘behandeld’ tot ze meerdere persoonlijkheden hebben, die dan door codewoorden getriggered worden. Bij
voorkeur gebruiken ze hiervoor jonge mensen, die hiervoor soms al van bij de geboorte geselecteerd en
‘voorbereid’ zijn in hun instellingen. . Er bestaan hierover heel wat goede boeken en getuigenissen, maar het
volstaat om de termen ’ mind control’ en ‘ monark slave’ te googlen en je krijgt al heel wat informatie. Deze
personen kunnen dan worden ingezet voor allerlei opdrachten : moord, spionage, afpersing, infiltratie,
aanslagen, enz. …
Voor een kritische observator kan het bijna niet anders of ABB is zo een geprogrammeerd persoon van wie
de geheime diensten zich bediend hebben. Dit leidt dan vervolgens tot de gevolgtrekking dat heel dit
verschrikkelijke gebeuren geënsceneerd was door de geheime diensten .
Er zijn behoorlijk wat elementen die in deze richting wijzen :

twee dagen voordien had men rampoefeningen gedaan in het kader van terroristische aanslagen,
waarbij explosieven geplaatst waren in die gebouwen op het plein

op video-fragmenten zie je in het tumult na de ontploffing van de bomauto meerdere explosies boven in
meer die overheidsgebouwen

het meeste glas lag op het plein terwijl het normaal door de luchtverplaatsing binnen in de gebouwen
zou moeten gevlogen zijn

de veiligheidsdiensten waren zeer laat te plaatse en hadden allerlei problemen

getuigen spreken van een tweede schutter op het eiland

onmiddellijk na het drama kreeg de wereldpers alle info die het profiel van ABB in pikante geuren en
smeuïge kleuren beschreven

het is hoogst onwaarschijnlijk dat ABB zelf de auteur is van het manifest met de titel ” 2083 – a
European Declaration of Independence “
De veronderstelling dat geheime diensten (die verondersteld worden ons te beschermen) zoiets zouden
kunnen doen lijkt absurd, maar is helaas trieste realiteit. In feite werken zij niet voor het volk of zelfs voor de
regering maar voor de machtige krachten achter de schermen. En de voorbeelden zijn legio van
moordaanslagen, ’false flag’-operaties en terroristische acties die inlichtingendiensten als CIA, Mossad, MI5
en MI6 zelf hebben voorbereid en ten uitvoer gebracht :

de moorden op de Kennedy’s, Martin Luther King, John Lennon door ‘lone nuts’

de Oklahoma-explosies door Timothy Mcveigh

9/11, London-bombings, de treinramp te Madrid: toevallig waren er telkens die dag rampenoefeningen
van de veiligheidsdiensten

de hele Arabische Lente is vanuit de US georchestreerd

de wilde schietpartijen bij ons eind vorig jaar te Luik en onlangs in Toulouse

ook fenomenen als de bende van Nijvel en CCC bij ons en operatie Gladio passen binnen deze context
We zien dit soort incidenten meer en meer gebeuren, telkens gebaseerd op dezelfde blauwdruk.
Waarom zouden geheime inlichtingendiensten dit doen ? Doel is bijna altijd chaos en angst creëren om op
die manier de geplande agenda te kunnen doorvoeren : hogere defensiebudgetten voor meer oorlogen,
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nieuwe wetgevingen en technologieën voor meer controle en bewaking door meer politie, enz. . Het
beproefde schema : de zelf uitgevoerde actie – > de te verwachten reactie van de massa – > de ‘oplossing’
van de elite
Dit was de boodschap in het geval van Noorwegen vorig jaar :

overheden moeten in alle landen ALLE burgers individueel in de gaten kunnen houden zonder
gehinderd te worden door privacy-wetgeving

overheden moeten in alle landen het politieapparaat versterken : meer personeel, meer wapens, meer
mogelijkheden en zelfs het leger inschakelen (cfr. de USA)

een overheid die het opneemt voor het Palestijnse volk, die zich wil terugtrekken uit de Afghanistancoalitie en de Lybische ’vredes’missie en die teveel tolerantie, vrijdenkendheid en democratie toelaat
krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd vanwege de machten die ons een Nieuwe Wereld Orde willen
opleggen
De eerste reactie van de premier richtte zich tot ” zij die ons aanvielen – meervoud ! – én zij die achter dit
plan zitten. We zijn een klein maar trots land. Niemand zal ons via bommen of wapens tot stilzwijgen
dwingen. Niemand zal ons via angst doen ophouden een Noor te zijn “.
Je moet zelfs niet tussen de regels lezen om te concluderen dat ook de Noorse politiek er al van bij het
begin van uitging dat ABB enkel een willoze uitvoerder is geweest van plannen die door anderen waren
beraamd en mogelijk gemaakt .
Er is een ploeg van meer dan 100 politiemensen ingezet om het drama van ABB grondig te onderzoeken.
De kans dat de hierboven vermelde hypothese werkelijk ernstig werd onderzocht en in de rechtzaal aan bod
zal komen is helaas niet heel groot want the powers that be hebben hun machtstentakels in alle landen
stevig uitgebouwd en hebben zo hun relaties om de ware toedracht in de doofpot te houden .
En dus zal wellicht barbertje ABB veroordeeld en levenslang opgesloten worden . En dit is zeer
verontrustend voor al wie met grote grote vragen zit in verband met de werkelijke waarheid …..
Hoogachtend, Peter Vereecke

Nieuwe brochure over WiFi en DECT
Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Teslabel
(Teslabel) Vindt u het ook moeilijk om uw buren, collega’s, vrienden en
familie op een overtuigende en beknopte manier te informeren over de
gevaren van draadloos internet en draadloze telefoons?
Om u daarbij te helpen stelde de Belgische vereniging Teslabel asbl in
samenwerking met Beperk de Straling een mooie brochure op die op
een heldere manier uitlegt wat de risico’s van draadloze technologieën
juist zijn, welke waarschuwingen er reeds kwamen uit de wetenschappelijke wereld en hoe mensen hun
blootstelling kunnen beperken.
Bestel nu exemplaren van deze brochure!
Hiervoor hoeft u ons enkel een mailtje te sturen met vermelding van het aantal exemplaren dat u wenst
(max. 20 exemplaren per persoon, grotere aantallen zijn te bespreken). De brochure is GRATIS, maar een
vrije bijdrage op ons rekeningnummer 523-0803197-15 wordt geapprecieerd, dit om de print- en
verzendkosten te dekken. Wij ontvangen immers geen subsidies.
De brochure is te bekijken en te downloaden hier:
www.teslabel.be/PDF/Brochure_Wifi_Dect_zp_NL.pdf
Gelieve deze brochure zo wijd mogelijk in uw omgeving te verspreiden!
Bron: www.teslabel.be
http://www.earth-matters.nl/127/4742/technologie/nieuwe-brochure-over-wifi-en-dect.html

Eurostat: Crisis Nederland veel erger dan bekend, tekort hoger dan in Portugal
- Europese Investerings Bank stelt drachme-clausule op - 'Webster Tarpley: Elite wil door huidige crisis
onafhankelijkheid staten in Europa verwoesten'
De val van het kabinet Rutte zou Nederland wel eens zijn hoogste kredietstatus
kunnen kosten, zeker nu het tekort over 2011 veel hoger blijkt dan verwacht.
Slecht nieuws wat Nederland mogelijk zijn AAA status zal kosten: volgens
Eurostat -het Europese bureau voor Statistiek- is de financiële crisis in
Nederland veel erger dan tot nu toe bekend. Het Nederlandse begrotingstekort
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is zelfs hoger als dat van probleemland Portugal. Ook uit de rest van Europa komen vrijwel uitsluitend
negatieve berichten.
De nieuwste cijfers laten zien dat het voor de demissionaire of nieuwe regering vrijwel onmogelijk zal zijn om
het begrotingstekort terug te brengen naar de Europese norm van 3%. Uitgerekend Nederland, dat de
afgelopen jaren zo aandrong op het handhaven van deze norm, bleek in 2011 een tekort van 4,7% gehad te
hebben. Portugal had in datzelfde jaar een tekort van 'slechts' 4,2%; een ander Zuid Europees
probleemland, Italië, 3,9%. (1)
Het veel hogere tekort betekent niet alleen een gevaar voor de hoogste kredietstatus van ons land, maar ook
voor het Europese fiscale pact, waarin Nederland na Duitsland per inwoner het grootste 'gever land' is.
Bovendien is er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer te vinden voor het terugdringen van het tekort
naar 3% in 2013, wat een afwaardering van onze AAA status -en daarmee hogere rentelasten- alleen maar
waarschijnlijker maakt.
Slecht nieuws overheerst
Ondertussen loopt de druk op Spanje, dat nu officieel in een recessie terecht is gekomen (3), steeds verder
op. De rente over zowel de kortlopende als de zesmaandelijkse Spaanse staatsobligaties is in korte tijd bijna
verdubbeld (2). Ook over buurland Frankrijk heerst grote onzekerheid, aangezien de socialistische
presidentskandidaat, die op 6 mei vrijwel zeker de verkiezingen gaat winnen, al heeft aangegeven minder
streng te willen bezuinigen en de gemaakte afspraken met Brussel te willen herzien.
Ook uit de rest van de eurozone komt vrijwel uitsluitend slecht nieuws. Net als in Nederland is de
Tsjechische coalitie uit elkaar gevallen vanwege onenigheid over de begroting. In Italië is het
consumentenvertrouwen naar een 15 jarig dieptepunt gedaald. De 20 miljard die de regering van Mario
Monti bezuinigt begint zijn uitwerking te krijgen in onder andere een sterk gestegen benzineprijs, de hoogste
werkloosheid in 11 jaar en de vierde economische recessie sinds 2001. (4) In Duitsland meldt de industrie
de sterkste teruggang in 3 jaar en bungelt de economie op het randje van een recessie (5). In de hele
eurozone gaat het op alle fronten slechter dan een maand geleden en wordt de recessie alleen maar erger
(10).
Na Spanje -waar de banken wankelen nu een € 180 miljard grote vastgoedzeepbel uiteen spat- wil nu ook
Ierland dat het Europese EFSF / ESM reddingsfonds gebruikt gaat worden om de banken direct te
ondersteunen, iets waar het fonds niet voor bedoeld is. IMF topbestuurder Christine Lagarde sluit zich bij de
Spaans-Ierse wens aan. Meerdere economen waarschuwen echter dat als dit gebeurt, het risico vooral
terecht komt op de schouders van de belastingbetalers in de geverlanden, dus met name Duitsland,
Nederland en Frankrijk. (6)
Crisis verergert, risico euro-crash groter
Het is dus geen wonder dat de nervositeit in Brussel toeneemt. De Europese bestuurders zien met lede
ogen aan hoe in diverse landen aan de afspraken wordt gemorreld, en vooral hoe snel de honderden
miljarden waarmee de lidstaten gered zouden moeten zijn, in rook opgaan, terwijl de crisis eerder verergert
dan vermindert (7). Het is tekenend dat de Europese Investerings Bank (EIB) voor de hulp aan Griekenland
een 'drachme clausule' heeft opgesteld. Mocht het land inderdaad besluiten uit de eurozone te stappen, dan
blijft het land verplicht zijn kredieten in euro's terug te betalen. Ook private Duitse banken zijn begonnen
vergelijkbare clausules in te bouwen. (8)
Gezien alle slechte ontwikkelingen denken veel financiële specialisten dat het risico op een euro-crash is
toegenomen. Christian Stocker, strateeg bij de Italiaanse megabank UniCredit, ziet het einde van de
Nederlandse coalitie als een dreigend voorteken. 'Want tot nu toe was Nederland een stabiele partner in de
eurozone. Hieruit blijkt dat de problemen en de spanningen in de regio oplopen.' De Europese beurzen
gingen gisteren dan ook fors in de min, omdat de financiële wereld er steeds minder vertrouwen in krijgt dat
het nog goed komt met de eurozone (9).
'Elite gebruikt crisis om Europese nationale staten te verwoesten'
Volgens de Amerikaanse criticus Webster Tarpley is de huidige crisis in Europa en in de wereld doelbewust
gepland door 'de heersende kapitalistische elite. Alleen het grootkapitaal heeft het nog voor het zeggen.
Deze mensen willen een permanente kapitaalsverhoging. Het uitbuitingscijfers moet daarom astronomisch
worden verhoogd. Zo moet het plunderen van de Derde Wereld met een factor 10 vergroot worden. De
nationale staten en de regionale structuren van de EU zijn een barrière tegen dit uitbuitingsproces. Daarom
moeten deze ooit krachtige staatsstructuren worden neergehaald en vernietigd.'
Met andere woorden: de politieke / bankster elite gaat de huidige crisis gebruiken om Europa versneld tot
een politieke eenheid te smeden waarin er geen plaats meer is voor grenzen en de nationale parlementen
volkomen gestript zullen worden van hun macht. Dan zal alleen de fascistische euro-dictatuur in Brussel het
nog voor het zeggen hebben en zullen de Europeanen behalve veel armer voorgoed monddood zijn
gemaakt. (11)
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) Süddeutsche, (7) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (8) Bild, (9) Der Standard, (10) Handelsblatt, (11) KOPP
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De 10 geheime wapens van de voedselindustrie
maandag, 23 april 2012 15:03
Conserveermiddelen en kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen houden
zuurstof tegen en vertragen de ontwikkeling van schimmels zodat producten
langer houdbaar blijven.
Maar nadat ze zijn geconsumeerd doen deze stoffen hetzelfde in menselijke
cellen. Ze ontnemen de cellen hun zuurstof en voedingsstoffen waardoor ze
muteren en kanker kan ontstaan.
Cellen hebben zuurstof nodig om te overleven. Conserveermiddelen en andere additieven onttrekken
zuurstof uit mitochondriën. Wanneer het lichaam niet beschikt over voldoende voedingsstoffen is het extra
vatbaar voor ziektes.
De levensmiddelenindustrie werkt al meer dan 70 jaar samen met de overheid en de farmaceutische
industrie om natuurlijke kankermedicijnen te onderdrukken en kankerverwekkende stoffen in voedsel,
frisdrank en cosmetica goed te keuren, te ondersteunen en aan te moedigen.
•
Natriumbenzoaat (E211) wordt gebruikt als conserveermiddel in jam, frisdranken, vruchtensappen,
augurken en sauzen. In cosmetica wordt het met name in zure shampoo’s, douchegel en lotions gebruikt.
Natriumbenzoaat kan door een natuurlijke reactie met vitamine C het schadelijke en kankerverwekkende
benzeen vormen. Desondanks wordt het al tientallen jaren gebruikt in de frisdrankindustrie
•
Koolzaadolie is een plantaardige olie die gewonnen wordt uit de zaden van koolzaad. Deze olie
wurgt je mitochondriën
•
Mononatriumglutamaat (E621) staat bekend onder zo’n 20 pseudoniemen als geautolyseerd
gistextract, vrije glutamaat, glutamisch zuur, sojalecithine, calciumcaseïnaat, gehydroliseerd maïs en
maltodextrina
•
Natriumnitraat (nitrosamine) wordt onder meer gebruikt voor kunstmest en explosieven. Dit
ingrediënt voorkomt dat hemoglobine in je bloed zuurstof naar je weefsel kan transporteren. Het wordt ook
wel gezien als superzout (net als mononatriumglutamaat) en toegevoegd aan hotdogs, bacon en fijne
vleeswaren
•
Margarine kan niet worden opgenomen door celmembranen vanwege de transvetten. Alle
margarines worden gemaakt van plantaardige oliën. Bij het verhardingsproces is het mogelijk onverzadigde
vetten om te zetten in verzadigde vetten. Wanneer dit proces al dan niet deels onvolledig wordt uitgevoerd
veranderen onverzadigde vetten in transvetten. Deze oliën versnellen het verouderingsproces
•
Antischuimmiddelen (polydimethylsiloxaan) worden toegevoegd aan confituren, marmelade (jam),
fruit- en groentenconserven, vruchtensappen, kipnuggets, eieren, soepen en (frituur)vetten. In de EU is
polydimethylsiloxaan toegelaten onder E900. Het kan leiden tot maagtumoren en DNA-schade
•
Antiklontermiddelen zijn chemicaliën die vocht absorberen. Ze worden toegevoegd aan tafelzout
en poedermelk. Ze bestaan vaak uit fosfaat, carbonaat, silicaat en aluminium. Aluminium wordt
geassocieerd met de ziekte van Alzheimer en gebruikt in de griepprik en andere vaccins
•
Kunstmatige kleurstoffen zijn stoffen die worden gemaakt van olie, antivries en ammonia. Ze
veroorzaken nier-, blaas- en hersentumoren en schildklierkanker in muizen
•
Emulgatoren als carrageen (E407), polysorbaat 80 en gebromineerde plantaardige oliën (E443)
stabiliseren en verdikken. Ze worden aangetroffen in Chocomel, kaas, ijs, formulemelk en jam.
Gebromineerde plantaardige oliën blijven jarenlang in lichaamsvet zitten. Polysorbaat 80 wordt ook
aangetroffen in de meeste vaccins
•
Kunstmatige zoetstoffen als aspartaam, acesulfaam-K, sucralose, sorbitol, truvia en saccharine
worden langere tijd opgenomen door het lichaam en omgezet in lichaamsvet. Het zijn de trojaanse paarden
van voedselindustrie. Sorbitol zit ook in veel vaccins
Let goed op wat je eet en onderzoek elk ‘medicijn’ dat je huisarts je voorschrijft. Doe zelf onderzoek om zo je
cellen te beschermen en kanker en andere ziektes te voorkomen.
Bron: Naturalnews.com
Gerelateerd:
•
Verband tussen transvetten en agressie aangetoond
•
Kokosolie is remedie tegen alzheimer (video)
•
Acht onverwachte ingrediënten in fastfood
•
10 redenen om je nooit te laten inenten
•
Grootschalig onderzoek onthult exacte samenstelling vaccins
© Copyright (c) Niburu.nl
•
•
•
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2573:de-10-geheime-wapens-van-devoedselindustrie&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Tien EU-landen en een nieuwe ‘Super-President’
april 24, 2012By: silviavideler
Diverse lezers van deze website attendeerden mij op recentelijk nieuws dat de 10 Europese Unie
kernlanden (WEU) de creatie van een machtige nieuwe functie overwegen, dat de Europese Unie kan
leiden. Tien Europese landen stellen voor, een nieuwe EU-super-president aan te stellen, zodat de EU met
één stem spreekt. Deze twee entiteiten-10 landen en een bijzondere almachtige leider lijken perfect overeen
te komen met de Bijbelse profetie voor deze tijd.
Doen ze dat echt? Laten we dit eens verder onderzoeken.
Vorige week heeft een vergadering plaatsgevonden van vertegenwoordigers van 10 Europese landen
(WEU) in een paleisachtig herenhuis in Brussel om de creatie van een krachtige nieuwe presidentiële post te
bespreken, om het de grootste handelscentrum in de wereld, de Europese Unie, te leiden.
EUobserver.com meldde dat ” een reflectiegroep van geselecteerde EU-ministers van Buitenlandse Zaken
onder andere de rol van de EU-Raad en de Europese Commissie presidenten willen samen voegen.
“Een hoge EU-bron vertelde deze website naar aanleiding van deze vergadering van in Brussel op
donderdag (19 april) dat de nieuwe baas meer macht zal hebben dan zowel Herman Van Rompuy als Jose
Manuel Barroso vandaag de dag hebben …” (20 april).
De representatieve groep van 10 bestaan uit Duitsland Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Italië,
Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en Spanje, en dit zijn zoals al meerdere malen in diverse artikelen
vermeldt de KERN van de EU. Dit is dé machtzetel van het Romeinse Imperium. En dit zijn de 10 landen die
het voortouw nemen bij de geprofeteerde toekomst van een geherstructureerd Europese Unie.
Wat profetisch gezien de meest krachtige aandacht van ons wachters op de muur zou moeten hebben, is
het vooruitzicht van de samenvoeging van de huidige drie lagen van het hoogste niveau leiderschap in een
almachtig presidentieel kantoor met Artikel # 666 en de Noodbevoegdheden van Recommendation # 666.
Leest u voor meer informatie de onderstaande artikelen op deze website:
 WEU assembley recommendation 666 / aanbeveling 666
 Opkomst van de antichrist?
Het probleem dat het EU-leiderschap op dit moment ervaart is een probleem van redundantie. De top drie
kantoren op dit moment leiden de logge Unie van 27 landen, en communiceren langs elkaar heen in het
besluitvormingsproces. De EU mist echt en goed leiderschap en spreekt niet met één stem.
De functie van EU voorzitter werd gecreëerd door het Verdrag van Lissabon in 2009. Maar de Lissabonarchitectuur is rommelig; Van Rompuy bijvoorbeeld, is als EU voorzitter slechts een schim van wat hij zou
moeten zijn, “never seen or felt” zoals Solana recentelijk gezegd heeft. Er is geen toezicht en goed
leiderschap met betrekking tot de recente discussie over de EU-fiscale hervorming en Barroso’s Commissie
stelt haar eigen ideeën op en implementeert de definitieve beslissingen.
Van Rompuy en Catherine Ashton zijn samen de EU vertegenwoordigen tijdens internationale
topbijeenkomsten. Van Rompuy op het gebied van protocol, terwijl de EU-hoge vertegenwoordiger -op dit
moment Catherine Ashton- belast is met het EU Buitenlands Beleid. Beide personages missen overduidelijk
daadkracht, overwicht en de nodige ervaring.
Zoals ik reeds eerder heb gezegd: Het is zeer goed mogelijk dat de toekomstige leider al achter de
schermen actief is. “Hij zal het koninkrijk verkrijgen door vleierijen” duidt zeker op het actief zijn achter de
schermen. En in verband met de voorspelde toekomstige politieke baas van Europa, is het feit dat alle drie
de hoge EU-ambtenaren -Herman van Rompuy, Jose Manuel Barroso en Catherine Ashton -bereid zijn tot
een fusie van hun bevoegdheden in een unieke supervoorzitterschap van de EU mogelijk profetisch!
Wij van www.eindtijdprofetiespeurder.nl zijn benieuwd of dit voorstel een realiteit zal gaan worden en op wat
voor termijn.
Geloof het of niet, maar de antichrist staat al te wachten in de coulissen op zijn moment. Ten tijde van Daniël
9:27 is hij reeds aan de macht geweest bij het tekenen van het “verbond met velen”, maar “hem werd de eer
van het koninkrijk niet gegeven” omdat zijn moment nog niet gekomen was. Hij is toen afgetreden, maar hij
zal het (koninkrijk) verkrijgen door vleierijen (Daniël 11:21). Hoe kan dit artikel niet het spreekwoordelijke ”
nieuws van de eeuw” zijn? In dat wij, die de hele ENP (I) theorie nauwlettend hebben gevolgd, God zouden
moeten loven met grote vreugde, omdat de “TEN” Naties van de WEU opnieuw worden genoemd, en niet
zijn niet verdwenen uit de profetische scène, maar betrokken zijn bij de creatie van een zetel voor een
ogenschijnlijk Wereld Dictator! Dit is ongelooflijk nieuws! Met dank aan Mast, een regelmatige lezer van deze
website, voor het onder de aandacht brengen.
Bekijkt u deze website voor regelmatige updates over profetisch nieuws en de onvermijdelijke opkomst van
een sterke politieke persoonlijkheid tot het punt van zijn eventuele benoeming tot de super-president van
een krachtig Europees Imperium, geregeerd door de WEU 10 koningen, welke hun eigen macht aan hem
zullen overdragen (Openbaring 17:12-13).
Dan, “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden,” zoals Jezus Christus zei: ‘kijk omhoog, en heft uw
hoofden, want uw verlossing genaakt “! (Lucas 21:28).
Auteur: Mathieu
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Japanse wetenschappers: Zon krijgt in mei 4 polen; temperatuur aarde kan dalen
Seismoloog: Record aantal zware aardbevingen teken dat er 'iets ernstig mis is'
De zon op 7 maart 2012. De aanvankelijk in mei 2013 verwachte poolomkering
vindt een jaar eerder plaats en zal een unieke viervoudige pool veroorzaken, met
grotendeels onbekende gevolgen.
Volgens een onderzoeksteam van het Japanse Nationale Astronomische
Observatorium staat de zon in mei een zeldzame gebeurtenis te wachten: de
noord- en zuidpool van de Zon zullen beide splitsen, waardoor er vier polen zullen
ontstaan in plaats van de gebruikelijke twee. De laatste keer dat dit gebeurde was zo'n 300 jaar geleden. Het
gevolg was destijds onder andere een temperatuurdaling van 0,6 graden op het Noordelijke Halfrond van
onze planeet. Of er nog andere gevolgen voor onze planeet kunnen optreden is echter onbekend. Wel zijn er
volgens een seismoloog de laatste tijd een abnormaal aantal zware aardbevingen.
Iedere 11 jaar vindt er op de Zon een magnetische poolomkering plaats. Wetenschappers weten nog altijd
niet waarom dit gebeurt, maar wel is bekend dat de poolomkering altijd gepaard gaat met een toename -en
vervolgens afname- van het aantal zonnevlekken.
Unieke poolomkering jaar eerder dan verwacht
De huidige cyclus zou in mei 2013 zijn hoogtepunt bereiken, waarop de polen van de Zon zich zouden
omkeren. Het internationale onderzoeksteam dat geleid wordt door de Japanse professor Saku Tsuneta
heeft echter ontdekt dat de omkering een jaar eerder zal plaatsvinden, namelijk in mei 2012. Bovendien
duiden de veranderingen in de magnetische velden op de Zon erop dat er een zeldzame viervoudige pool op
de Zon zal ontstaan, waarbij de noord- en zuidpool positief geladen zullen worden en er negatieve velden
rond de evenaar zullen ontstaan. Het team trok deze conclusie omdat de zuidelijke pool in tegenstelling tot
de noordelijke pool zich niet lijkt om te keren, maar positief geladen blijft. Omdat de noordpool wél omkeert van negatief naar positief- is het ontstaan van een viervoudige pool verzekerd. In de 17e / 18e eeuw zou dit
voor het laatst gebeurd zijn, wat destijds een temperatuurdaling van circa 0,6 graden op het Noordelijke
Halfrond van de Aarde tot gevolg had.
'Iets ernstig mis met aantal zware aardbevingen'
De bijzondere omstandigheden op de Zon gaan op onze planeet gepaard met een forse toename van het
aantal zware aardbevingen. Zo vonden er op één dag (11 april) in Indonesië twee aardbevingen met een
sterkte van meer dan 8.0 plaats, een seismologische zeldzaamheid.
Gheorghe Marmureanu, seismoloog aan het Roemeense Nationale Instituut voor Aarde Natuurkunde,
noemde het aantal van 39 aardbevingen in een etmaal 'zonder twijfel een teken dat er iets ernstig mis is. Er
zijn te veel zware aardbevingen... die niet met de huidige wetenschappelijke kennis kunnen worden
verklaard. Statistisch gezien zou er in Indonesië maar één keer in de 500 jaar zo'n grote aardbeving moeten
plaatsvinden, maar sinds 2004 zijn er al drie bevingen boven de 8.0 geweest. Dat is niet normaal.' (2)
Xander
(1) Daily Yomiuri (deels Engelstalig onderdeel van de grootste Japanse krant Yomiuru Shimbun)
(2) Croatian Times

Hongaarse diabetici gestraft als ze hun dieet niet stipt opvolgen
De Hongaarse regering heeft besloten de diabetici die hun dieet niet nauwgezet
volgen te bestraffen, door hen geen toegang meer te geven tot de beste
gesubsidieerde behandelingen. Het doet dit om de uitgaven voor gezondheid te
verlagen. Volgens een ministerieel decreet dat vandaag gepubliceerd werd in het Hongaarse staatsblad,
zullen diabetici elk trimester een bloedonderzoek moeten ondergaan om te zien of ze niet te veel
koolhydraten consumeren.
Indien hun glucosewaarde twee keer op één jaar hoger ligt dan de maximumwaarde in het decreet, zullen de
patiënten in kwestie geen toegang meer krijgen tot de beste medicatie (analoge insuline). Ze zullen zich dan
tevreden moeten stellen met behandelingen op basis van menselijke insuline, minder efficiënt en met meer
nevenwerkingen. Bovendien zullen ze meer moeten betalen omdat ze minder subsidies krijgen van de staat.
Half miljoen patiënten
Minderjarigen en mensen met een zware vorm van diabetes zullen vrijgesteld zijn van de maatregel, die op 1
juli in werking treedt. In Hongarije lijden ongeveer 500.000 mensen aan diabetes.
Volgens dokter Laszlo Bene zijn de zieken in het algemeen niet ongedisciplineerd, maar kunnen ze zich
vaak financieel geen moderne dieetproducten veroorloven.
De regering van de conservatief Viktor Orban rechtvaardigde haar decreet met de verklaring: “De
medicamenten voor diabetici kosten 30 miljard forint (100 miljoen euro) en het is onnuttig om belastinggeld
te verspillen voor mensen die zelf niet helpen om het medicijn te laten werken.”
Bron: De Morgen
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James Cameron's nieuwe bedrijf wil asteroïden delven. It’s Out there somewhere…
Gepubliceerd op 22 apr 2012 door SunriseOn7
Filmregisseur James Cameron investeert in een geheel nieuw bedrijf, met het plan om asteroïden te delven
voor mineralen, edele metalen en zelfs water!
Gepubliceerd op 23 apr 2012 door NMANewsDirect
Asteroïden hebben veel van de edele metalen die de aarde ook heeft. In feite komen de meeste metalen die
we vandaag de dag delven oorspronkelijk uit asteroïden, die de aarde in vroege jaren raakten. Maar NEO’s
(Near Earth Asteroïden) bieden de beste mogelijkheid voor de mijnbouw, omdat ze dichterbij de aarde
komen. Het verzamelen van materiaal kan zo simpel zijn als het gebruik van een magnetische hark om het
kostbare materiaal op te schrapen, wat vervolgens ter plekke zou kunnen worden verwerkt en naar de aarde
worden gezonden.
Gaat nieuw bedrijf de ruimte plunderen?
Planetary Resources Inc. belooft ons een nieuwe vorm van industrie en een heel
nieuwe definitie van het begrip ‘natuurlijke bronnen’.
Wat dat concreet betekent? We kunnen het u nu nog niet vertellen. Vandaag doet
het gloednieuwe bedrijf Planetary Resources Inc. de plannen tijdens een
persconferentie uit de doeken. Maar uit een persbericht dat deze persconferentie
aankondigt, kunnen we al wel wat interessante feiten halen.
Het doel
Zo is er in de aankondiging te lezen dat Planetary Resources Inc. in twee sectoren werkzaam gaat zijn. De
sector die de ruimte ingaat en verkent, en de sector die zich bezighoudt met natuurlijke bronnen. Daarnaast
belooft Planetary Resources Inc. wereldwijd biljarden om te gaan zetten. “Deze innovatieve start-up zal een
nieuwe industrie creëren en een nieuwe definitie van ‘natuurlijke bronnen’ opleveren”, zo meldt het
persbericht. “Een nieuwe ruimte-onderneming met als missie: de welvaart van de mens blijven verzekeren.”
Zijn dat zomaar loze woorden of te hoge verwachtingen?
Dat is twijfelachtig. Zeker wanneer je leest wie achter Planetary Resources Inc. zitten.
Een greep uit de grote namen: Larry Page (oprichter van Google), James Cameron (regisseur, dook onlangs
nog de Marianentrog in) en Charles Simonyi (ooit werkzaam bij Microsoft, nu ondernemer en goed voor zo’n
1 miljard dollar). Ook zijn er enkele oud-medewerkers van NASA bij de oprichting van dit bijzondere bedrijf
betrokken. Wat Planetary Resources Inc. echt gaat doen, blijft nog even koffiedik kijken. Maar op basis van
dit persbericht kunnen we daar wel al voorzichtig over speculeren. Het lijkt erop dat het bedrijf de ruimte gaat
verkennen en hetgeen ze aantreffen ook direct willen gaan inzetten. Grondstoffen uit de ruimte halen is
allang een droom van velen en het zou inderdaad een hele nieuwe tak van sport en een hele nieuwe tak van
inkomsten genereren. De toekomst zal het leren. En die toekomst begint morgen.
Zie ook:
Filmregisseur-james-cameron-bereikt-met-duikboot-diepste-plek-op-aarde-de-Marianentrog
Bron: Au.tv.yahoo.com en Scientias.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Twintig keer sneller dan het geluid
Amerikaanse militaire superstraaljager
zondag 22 april 2012
Door: Hans van den Nieuwendijk
Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een gevechtstoestel ontwikkeld dat
binnen één uur overal ter wereld een aanval kan uitvoeren. De resultaten van een testvlucht vorig jaar zijn
nu bekend gemaakt.
De experimentele en onbemande superstraaljager steeg in augustus op bovenop een raket van Vandenberg
Air Force Base in Californië en klom naar een hoogte die niet wordt vrijgegeven. Daar kwam de zogeheten
Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 vrij van de raket en nam het een snoekduik terug naar aarde.
Vervolgens kwam het weer horizontaal en behield drie minuten lang een snelheid van 20 keer sneller dan
het geluid (Mach 20). Een kleine mislukking omdat het toestel eigenlijk 30 minuten lang over een afstand van
bijna 6500 kilometer naar het westen moest vliegen, maar omdat er delen van de buitenkant van het toestel
afvielen, moest dat na negen minuten al afgebroken worden.
In april 2010 werd de allereerste vlucht met een soortgelijk toestel uitgevoerd en ook die vlucht werd
vroegtijdig afgebroken. Er staan vooralsnog geen nieuwe testvluchten gepland. Het project kost 320 miljoen
dollar. Met Mach 20 duurt een vlucht van New York naar Los Angeles iets minder dan 12 minuten.
Bron: Los Angeles Times
http://www.welingelichtekringen.nl/20489-twintig-keer-sneller-dan-het-geluid.html
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Aarde niet voorbereid op komende super zonnestorm! Aurora's, vuurballen en tekenen aan de hemel
The coming Super Solar Storm! Aurora's & Celestial Lights/Signs in the Heavens (April 22, 2012)
Gepubliceerd op 21 apr 2012 door adrinilinjunky
De mensheid zou veel beter voorbereid moeten zijn op verwoestende zonnestormen, die schade kunnen
aanrichten aan onze technologie-afhankelijke maatschappij, waarschuwt een prominente onderzoeker.
Krachtige explosies op de zon veroorzaakten hevige geomagnetische stormen op aarde, en ze zullen dat
weer doen. Maar op dit moment ontbreekt ons vermogen om deze gebeurtenissen te voorspellen en ons te
beschermen tegen de ergste gevolgen - die kunnen bestaan uit onderbrekingen of zelfs uitvallen van het
elektriciteitsnetwerk en satelliet navigatie systemen, zegt Mike Hapgood van de Britse research en
technology agency RAL Space.
"We hebben een veel beter inzicht nodig in de kans op ruimteweer storingen en de gevolgen ervan, en we
moeten die kennis snel ontwikkelen", schrijft Hapgood, hoofd van RAL Space's space environment group, in
een april nummer van het magazine Nature. “De zonnestormen waar we ons zorgen over moeten maken”,
zegt Hapgood, “zijn Coronale Massa Ejecties (CME’s), enorme wolken van geladen zonneplasma die in de
ruimte worden gelanceerd met een snelheid van 3 miljoen mph (5 miljoen kilometer per uur) of meer”.
Gepubliceerd op 12 apr 2012 door shanwify
RATTLE & HUM: Loud Boom Over Northern California and Nevada - Thought to be From Meteor?!
Gepubliceerd op 22 apr 2012 door celestialconvergence
Mensen in Noord-Californië en Nevada meldden het horen van een luide knal in de lucht boven de Sierra
Nevada-bergketen zondagochtend. De Tuolumne County sheriff’s afdeling zei dat ze de mogelijkheid
onderzoeken, dat het een fysieke impact van een nachtelijke meteorenregen kan zijn geweest. Sommige
mensen in het Tahoe gebied zeiden dat ze een meteoor zagen vlak voor het geluid.
De explosie deed in beide staten huizen op hun grondvesten schudden!
Dan Ruby van het Fleischmann-planetarium bij de Universiteit van Nevada in Reno zei dat de meldingen
erop wijzen dat de meteoor ergens boven de Sierra Nevada-bergketen in kleinere stukken uiteen is gevallen.
Zie ook:
Fireball Explosion In Nevada, California Sky! Apocalyptic Signs?
Nasa-voorspelt-verwoestende-super-zonnestorm-in-2012
Bron: Space.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Cayennepeper: de koning van de geneeskrachtige kruiden
Cayennepeper een smaakmaker met veel gezondheid voordelen!
Wanneer cayennepeper niet de koning van de kruiden is, dan toch wel zeker de
prins onder de kruiden…
Studies en onderzoek tonen aan dat cayennepeper helpt de eetlust te
onderdrukken, en de ontwikkeling van vetcellen tegengaat. Maar daarnaast
doet het nog veel meer.
De stof die daar verantwoordelijk voor is, heet capsaicin.
Weerstandverhogend
Cayenne heeft een algemene opwekkende werking en bevordert de weerstand bij een beginnende
verkoudheid. Cayenne bevat een hoge dosis vitamine C en is daardoor inzetbaar voor behandeling tegen
verkoudheid, sinusitis en ademhalingsproblemen.
Krachtig bloedstollend
Wanneer je te maken krijgt met een ernstig bloedende snijwond, strooi dan cayennepeper, een krachtig
bloedstollend middel, direct op de wond.
Hart- en bloedrukproblemen
Cayenne is in staat de bloeddruk per direct aan te passen en onmiddellijk te beginnen met bloedstolling.
Cayennepeper verwijdert bovendien plaque van de slagaders. Mensen met hart- en bloeddrukproblemen
kunnen ervoor kiezen de juiste hoeveelheid cayennepeper aan hun dieet toe te voegen.
Bij infecties
Het is tevens een krachtig middel tegen infecties, zodat men zich geen zorgen hoeft te maken over
eventuele infecties.
Bij maagzweren
Cayennepeper geneest maagzweren.
Bij reanimatie
Ter ondersteuning van reanimatie na bijvoorbeeld een hartaanval, kan cayenne toegepast worden. Meng in
deze situatie een theelepel cayenne met een beetje (warm) water en giet het vervolgens in de keel van de
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patiënt. Dit is een gegarandeerde manier om de patiënt bij te brengen en is veel succesvoller dan uitsluitend
reanimatie.
Bloedsomloop
Cayenne vormt de beste remedie tegen koudvuur, bevriezing en in iedere situatie, waarin een betere
bloedtoevoer en circulatie gewenst is. Cayenne kan zelfs in schoenen of laarzen worden gestrooid om de
voeten warm te houden!
Katalysator
Cayenne werkt als een katalysator, waarin alle andere kruiden en supplementen snel naar de juiste plek in
het lichaam worden getransporteerd, waardoor hun effectiviteit wordt vergroot. Het voedt het hart met vitale
voedingsstoffen.
Kankerwerend
Cayennepeper heeft ook een gunstige invloed op kanker. Naast de populariteit van cayennepeper voor zijn
natuurlijke genezing capaciteiten is er gedocumenteerd bewijs bij the American Association of Cancer
Research, die aangeeft dat cayennepeper een afweermiddel is tegen kanker.
Ook studies uit Japan onderschrijven het bovenstaande. Bovendien is de stof capsaicin,
het hoofdbestanddeel van cayennepeper, werkzaam tegen prostaatkanker.
In een Reuters artikel d.d. 16 maart 2006, getiteld: “Hot Pepper Kills Prostate Cancer
Cells in Study”, verklaart Dr. Soren Lehmann van het Sedar-Sinai Medical Centre,
dat capsaicin een diepgaand effect op menselijke prostaatkankercellen heeft.
Bij testen op muizen werd maar liefst 80% van de kankercellen gedood bij prostaatkanker. Bovendien werd
de groei van tumoren aanmerkelijk geremd. Mogelijk is datzelfde effect ook van toepassing op meerdere
kankersoorten.
Artritis
Een klinische studie heeft aangetoond dat de cayennepeper-voordelen zich ook uitstrekken tot artritis.
Fibromyalgie
Ook bij een studie onder 45 personen met fibromyalgie werd in vier weken tijd met capsaicin crème
verbetering opgetekend, onder andere in de spierkracht.
Hoofdpijnen
Twee studies met capsaicin crème toonden ook een gunstig effect op hoofdpijn. 57% van de deelnemers
meldde zich beter te voelen, terwijl slechts 17% met een placebo crème verbetering rapporteerde. Een
duidelijke aanwijzing dat cayennepeper ook een voordeel oplevert bij de behandeling van hoofdpijnen.
Psoriasis
Drie onafhankelijke studies toonden bij psoriasis o.a. verminderd gevoel van jeuk en verminderde rode huid.
Gebruik Inwendig
- Heilzaam bij alle klachten m.b.t. de bloedsomloop en voor kouwelijke mensen.
- Bij lage zuurgraad van de maag, indigestie met winderigheid en opgeblazenheid.
- Bij verlies van eetlust na koorts.
- Als gorgeldrank bij keelpijn en stemproblemen.
Gebruik Uitwendig
Lokaal in crèmes, kompressen en pleisters bij slechte bloedsomloop, koude voeten, neuralgie, rugpijnen en
ischias. Bij winterhuid (mits die nog niet open is: gebruik dan goudsbloem).
Opgelet!
Gebruik cayenne niet bij brandend maagzuur.
Vermijd grote doses tijdens de zwangerschap.
Pas het voorzichtig toe bij hoge koortsen, hoge bloeddruk en darmontstekingen.
Cayenne is geschikter voor volwassenen en ouderen, dan voor kinderen.
Was steeds uw handen na aanraking met cayenne.
Bewijs?
Gedurende de laatste jaren hebben er meer dan 1300 wetenschappelijke studies plaatsgevonden over
cayennepeper’s meest actieve ingrediënt: capsaicin.
Tegenwoordig worden crèmes van cayenne en capsaicine als pijnstiller in ziekenhuizen toegepast.
Zie ook: De-kracht-van-kruiden-8-remedies-voor-gewone-kwaaltjes
Bron: Levendenatuur.nl en Cayennepepper.info
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Onderzoekers ontwerpen chip waardoor mobiele apparaten dwars door muren heen kijken
Sensor (links) en een doorzicht van een 3,5 inch floppy disk
De universiteit van Dallas, Texas, heeft met behulp van een geldelijke
bijdrage van de Semiconductor Research Corporation een zogeheten
terahertz-chip gemaakt. Hiermee is bewezen dat een CMos-schakeling
kan werken op een frequentie van 1000 gigahertz. Met zulke hoge
frequenties kan een sensor worden gebouwd die door wanden heen kan
kijken. Terahertz-sensoren worden gebruikt op vliegvelden om de
inhoud van bagagestukken in beeld te brengen, zonder dat ze
opengemaakt hoeven worden. De apparatuur werkt goed, maar de
afmetingen vormen een nadeel.
Veel kleinere apparaten
Door de vinding vanuit Dalles wordt het mogelijk om dergelijke systemen te verkleinen van formaat koelkast
tot iets ter grootte van een mobiele telefoon. Het resultaat is een draagbare scanner, die veel eenvoudiger in
gebruik is dan de omvangrijke apparatuur waar douaniers nu mee moeten werken.
Er dwars doorheen kijken
Met terahertz-straling is het mogelijk om door vaste stoffen heen te kijken. "Denk aan een koffer, of aan een
envelop. Je kunt de binnenkant bekijken zonder de omhulling te beschadigen", zegt professor Ken O van de
universiteit.
Gewone CMos-schakelingen zijn werkzaam tot een frequentie van enkele tientallen gigahertz. Om tot het
terahertz-niveau te komen, moesten de onderzoekers werken met andere dan de standaardcircuits. De
oplossing werd gevonden bij zogeheten Schottky-diodes. Deze zijn geschikt voor dergelijke hoge frequenties
en ze kunnen ook nog eens relatief eenvoudig via het CMos-proces worden gemaakt.
"Het blijkt, dat we met een spoorbreedte van 130 nanometer goed uit de voeten kunnen, dus we hebben ook
nog eens geen speciale chipmachines nodig," zegt professor O. De sensoren zijn in februari gepresenteerd
op de International Solid State Circuits Conference (ISSCC) in de Verenigde Staten.
If Allowed To Have It... Cellphones Could Soon See Through Walls : They Have The Technology
Gepubliceerd op 23 apr 2012 door Marygreeley1954
http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20120419-cellphones-could-soon-see-...
Bron: Automatiseringgids.nl en Activistpost.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuwe toren op Ground Zero al 100 etages hoog
Nieuwsbrief Marcel Messing Maart 2011
Als het millenium begint dat na dit millenium komt
zullen op alle plekken ter aarde Babylonische torens verrijzen.
Het zal als Rome en Byzantium zijn.
De velden zullen leegstaan.
Er zal geen wet zijn, behalve die van zichzelf en van de eigen groep.
De barbaren zullen in de stad zijn.
Er zal niet meer genoeg brood voor iedereen zijn
en de spelen zullen de mens niet meer tevredenstellen.
En dan zullen de mensen zonder uitzicht op morgen overal brandstichten.
Johannes van Jerusalem (1042-1119)
Met dank aan: Beatrice Schokkaert
© ap.
In New York heeft de stalen structuur van het torengebouw One World Trade
Center een hoogte van honderd verdiepingen bereikt. Het gebouw verrijst op
Ground Zero, de site van de aanslagen van 11 september 2001.
Er moeten nog vier verdiepingen gebouwd worden van de ‘Freedom Tower’, de
hoogste wolkenkrabber van de Verenigde Staten. De betonnen vloeren van de
toren zijn gegoten tot de 87ste verdieping, het glas is aangebracht tot de 70ste etage.
De toren moet in 2013 klaar zijn, en wordt precies 541 meter hoog.
Dat is 1.776 voet, een getal dat symbool staat voor het jaar van onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.
One World Trade Center grenst aan het monument van 9/11, dat op 11 september 2011 werd geopend,
exact tien jaar na de aanslagen waarbij bijna 3.000 doden vielen.
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Brief van minister Schippers binnenkort op uw mat
Bron: Argusoog.nl
Op 12 april 2012 is onderstaande Kamerbrief met concepttekst van Minister E.I.
Schippers van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurd. Deze
brief vindt u onderaan dit artikel.
Het is belangrijk om uw brievenbus de komende tijd scherp in de gaten te houden.
U gaat namelijk onderstaande brief van Minister Schippers ontvangen. Aangezien
het een huis-aan-huismailing gaat zal op de brief in alle waarschijnlijkheid niet uw
voor- en achternaam vermeld staan maar: ‘Aan de bewoners van dit pand’.
Daarmee wordt u op het verkeerde been gezet omdat deze titel ook regelmatig gebruikt voor reklamedoeleinden. Gooit u dergelijke enveloppen dus niet in papierbak, maar maak deze open en lees! Het kan
namelijk om uw medische gegevens, dus uw privacy gaan!
De brief is bedoeld voor alle inwoners van Nederland en impliceert dat de invoering van het landelijke
elektronische patiëntendossier een feit is. Echter zijn er toch een aantal punten waar wij u graag op willen
attenderen.
Ten eerste wordt in de brief van de minister gesproken over een ‘veilige’ manier. Echter wordt op geen
enkele wijze garanties afgegeven hoe deze veiligheid gewaarborgd wordt. Het was de overheid zelf die met
zekerheid stelde dat het gebruik van Digid volkomen veilig was. Echter bleek achteraf dat Diginotar al enkele
jaren gehacked werd en uw gegevens in ‘vreemde’ handen vielen. Onlangs kwamen berichten naar buiten
waarbij duidelijk werdt hoe makkelijk het is om bij patiëntengegevens te komen die nu al door verschillende
instanties worden bijgehouden. Zie hiervoor: http://www.medicalfacts.nl/2012/04/23/npcf-schandaligmisbruik-van-patientgegevens-toont-noodzaak-goede-beveiliging/ en
http://tweakers.net/nieuws/81465/medische-website-gaf-toegang-tot-duizenden-patientgegevens.html
Overigens,…was u op de hoogte van het feit dat dergelijke instanties kruidenieren in uw gegevens?
Ten tweede wordt in deze brief ook niet gesproken over het feit dat de Europese Unie de intentie heeft om
een systeem als het EPD niet alleen landelijk, maar ook op Europees en sterker nog, op mondiaal niveau
operationeel wil uitvoeren. Handig voor wanneer u in het buitenland bent en daar medische zorg nodig heeft.
Maar heeft u er behoefte aan dat iemand in Zwitserland iets ziet over uw onvruchtbaarheidsprobleem
wanneer u het ziekenhuis bezoekt voor een gebroken been? Misschien denkt u “Wat maakt dat nu uit? Ik
heb toch niets te verbergen.” Dat kan zo zijn, maar verteld u bijvoorbeeld uw buurman of zwager wat uw
maandinkomen is? Verteld u uw collega’s uw sexuele voorkeur? Nee? Maar u heeft toch immers niets te
verbergen?
Ten derde worden er geen harde zekerheden gegeven over wie wel of geen toegang heeft tot uw EPD. Wie
ziet er op toe dat uw dossier bijvoorbeeld niet door iemand in Pakistan of Argentinië wordt ingekeken? Er is
een markt voor uw medische gegevens. Denkt u maar eens aan verzekeringsmaatschappijen,
zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers, werkgevers of de farmaceutische industrie. Ongeautoriseerd
gebruik van uw EPD is mogelijk. Wat doet u met deze wetenschap?
Dit ministerie heeft zich kosten nog moeite heeft bespaart om dit EPD door te drukken maar trekt nu zelf de
handen af van dit systeem. In de brief staat letterlijk dat zij de verantwoordelijkheid overdragen aan VZVZ.
Het kindje is verwekt maar ouderlief wil er geen verantwoording voor nemen.
Ten vierde komt zoetjes aan de term EPD te vervallen. Onder het mom ‘oude wijn in nieuwe zakken’ maakt
de term Elektronisch Patiënten Dossier plaats voor ‘Infrastuctuur Zorg Communicatie’ kortweg IZC.
Momenteel gebruiken echter al een aantal huisartsen, huisartsposten, ziekenhuizen en apotheken sdit
electronische dossiersysteem. Op: http://www.sczorg.nl/page/Algemeen/Infrastructuur/Overzichtaangesloten-zorgaanbieders kunt u zelf controleren of uw huisarts of apotheek hier reeds gebruik van
maakt.
Indien u om welke reden dan ook niet wilt dat men via dit systeem gebruik maakt van uw gegevens, stuurt u
dan nu al een brief naar uw huisarts en/of apotheek. Geef uitdrukkelijk aan dat u géén toestemming geeft om
uw gegevens op te nemen in het EPD/IZC. Vraagt u ook om een schriftelijke bevestiging.
Bijlage 1: Concepttekst huis-aan-huismailing
Rijkslogo: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Datum:
Betreft: Landelijk EPD
Geachte heer/mevrouw,
In de afgelopen jaren is gewerkt aan de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). De
zorgverlener die u behandelt kan via dit systeem op een veilige manier uw actuele medische gegevens
opvragen en inzien.
Per 1 januari 2012 is de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS overgedragen aan de Vereniging
van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Deze organisatie heeft in overleg met de
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belangenorganisatie van patiënten (patiëntenfederatie NPCF) afgesproken de veilige elektronische
uitwisseling van medische gegevens zonder steun van de overheid voort te zetten.
Vanaf 1 januari 2013 worden alleen gegevens van u uitgewisseld als u hier zelf toestemming voor geeft. Uw
zorgverlener (huisarts, apotheker of medisch specialist) zal u in 2012 vragen of u ermee instemt dat uw
gegevens kunnen worden uitgewisseld. Uw zorgverlener kan uitleggen wat dit voor u betekent.
Meer informatie vindt u op de website van het Informatiepunt voor Zorgcommunicatie,
www.VZVZ.nl/informatiepunt. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatiepunt voor
Zorginformatie, telefoon 070 – 317 3456.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers
Bron: www.platvormalternatieftherapeutenconsument.nl

Landbouwkosten stijgen omdat Roundup zijn werking verliest
Een veel gebruikte herbicide, die al jaren de boeren in de Verenigde Staten geholpen
heeft de winst te verhogen, verliest zijn effectiviteit en dwingt producenten om meer
uit te geven en meer chemicaliën te gebruiken om het onkruid dat de rendementen
bedreigt in de hand te houden.
"Slechts 2 jaar geleden betaalde ik 45 dollar per hectare, nu betaal ik meer dan 100
dollar per hectare om onkruid te bestrijden", zei John McKee, een boer in Mississippi,
die maïs, katoen en sojabonen verbouwt op zijn 3300 hectare grote boerderij in de
Delta.
Het probleem is Roundup, een in de jaren 1970 geïntroduceerde herbicide, en zijn
partner, Roundup Ready gewassenzaden, genetisch gemodificeerde zaden om
glyfosaat te weerstaan, het actieve ingrediënt in Roundup. In 1996 introduceerde Monsanto Roundup Ready
soja, dat al snel werd aangeprezen als de toekomstige winnaar.
"Het was voor de afgelopen 15 jaar een extreem waardevol en nuttig hulpmiddel", zei Bob Scott,
onkruidgroei wetenschapper aan de Universiteit van Arkansas. Het probleem is nu dat het onkruid dat
Roundup ooit onder controle had resistent aan het worden is tegen glyfosaat, zei Scott. "Het is een zeer,
zeer ernstige zaak hier in de Delta', zei aangesloten gewasconsultant Joe Townsend. "Het water staat ons
aan de lippen".
Zoals overmatig gebruik van antibiotica heeft geleid tot resistente bacteriën of superbacteriën, heeft het bijna
exclusieve gebruik van glyfosaat geleid tot resistente populaties van onkruid, zoals papegaaikruid en
raaigras, ooit in de hand gehouden door de onkruidverdelger. Glyfosaat resistente onkruiden zijn
geïdentificeerd in Australië, Zuid-Amerika en China, volgens de International Survey of Herbicide-Resistant
Weeds.
Om resistente onkruiden te bestrijden gaan boeren over tot oudere methoden om het onkruid in de hand te
houden, meer chemicaliën en meer grondbewerking, wat leidt tot verhoogde niveaus van bodemerosie. "Ik
gebruikte vorig jaar zoveel chemicaliën, het maakte me onvoorzichtig", zei McKee. "We zijn15 jaar achteruit
gegaan".
Bill Freese, wetenschapsbeleid analist bij het Center for Food Safety in Washington, DC, zegt dat het
gebruik van meer chemicaliën echte implicaties heeft voor de volksgezondheid. "Het vergroot de kansen dat
het in ons voedsel en water terecht komt".
Weerstand van onkruid tegen herbiciden is niet nieuw. Het probleem is, zegt Freese, dat het in een veel
sneller tempo gebeurt. "Vanwege het gebruik van een enkele chemische stof (glyfosaat) versneld het de
evolutie."Herbicide resistente gewassen leiden ons in de verkeerde richting". Het is eenvoudigweg niet
duurzaam."
Rick Cole, technische hoofd onkruidbeheer bij Monsanto, zei dat het bedrijf "meerdere manieren van
ingrijpen" aanbeveelt, hoofdzakelijk het gebruik van meer dan één chemische stof, gewasrotatie en
grondbewerking. "Ik denk dat iedereen er gezamenlijk van geleerd heeft. Wanneer iemand zegt dat ze meer
chemie gebruiken, is waar we ons zorgen over maken, is het veilig?, is het effectief"?
Monsanto werkt momenteel aan Roundup Ready 2 Xtend sojabonen, zei Cole, genetisch gemanipuleerd om
bestand te zijn tegen glyfosaat en dicamba. Dicamba is al tientallen jaren op de markt en Cole zegt dat
gewassen boeren meer dan één chemische stof laten gebruiken tegen onkruid.
Bayer CropScience produceert ook genetisch gemodificeerde zaden die bestand zijn tegen Liberty, hun
herbicide.
Door, Kevin Pieper.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/landbouwkosten_stijgen_omdat_roundup_zijn_werking_verliest
Bron / origineel: www.delawareonline.com
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Franse megabank S.G.: Val Nederlands kabinet somber voorteken voor hele eurozone
'Stormseizoen eurozone barst in mei los'
De neiging van de burgers in Frankrijk, Duitsland en Nederland om
'links' te gaan stemmen zal de val van de eurozone alleen maar
versnellen.
De val van het kabinet Rutte wordt uitgebreid besproken in de
buitenlandse media. Volgens de Franse megabank Société
Générale is het uiteenvallen van de CDA-VVD-PVV gedoogcoalitie
zelfs een somber voorteken voor de hele eurozone. De specialisten
van de bank denken dat Nederland nog vóór de verkiezingen in
september zijn AAA status zal kwijtraken. Daarnaast stromen
dagelijks nieuwe slechte berichten uit de eurozone binnen. Zo bevinden onze zuiderburen, de Belgen, zich
inmiddels op het randje van de afgrond.
'Het politieke vacuüm dat het kabinet Rutte achterlaat en de sombere analyse van het IMF aangaande de
publieke financiën betekenen dat een afwaardering waarschijnlijker is als geen afwaardering, en dat nog
vóór de volgende regering is aangetreden,' aldus Société Générale. De eerste tekenen zijn er al: de kosten
voor kredietuitvalverzekeringen (Credit Default Swaps) over de Nederlandse staatsobligaties zijn inmiddels
aan het stijgen.
De situatie in Nederland laat zien 'hoe de strijd om de fiscale controle en de inzet van bezuinigingen zich
geïntensiveerd heeft' (1). Het kabinet Rutte is al de achtste Europese regering die in korte tijd valt vanwege
onenigheid over de noodzakelijke hervormingen.
Politici houden vast aan euro fiasco
Het totale fiasco van de euro tekent zich steeds duidelijker af, maar paradoxaal genoeg lijken de meeste
politici in eurozone juist in te zetten op het overdragen van nóg meer macht aan Brussel, dat juist de grootste
oorzaak van alle ellende is. In veel landen gaan de burgers met de misleidende linkse stemmingmakerij
mee, waardoor in bijvoorbeeld Frankrijk de socialistische Francois Hollande aan de macht dreigt te komen.
Hollande, die een opvallend positief stemadvies heeft gekregen van de moslimorganisaties in zijn land mede omdat hij ook niet-EU ingezetenen stemrecht wil geven (2)- heeft al gezegd dat hij Frankrijk minder wil
laten bezuinigen.
België op rand afgrond
De donkere onweerswolken van de schuldencrisis, die eerst Griekenland en daarna Portugal, Ierland,
Spanje en Italië bereikten, hebben zich nu ook samengepakt boven de kern van de eurozone. Hoewel er
weinig media aandacht voor is laat het diep in het rood staande en politiek verscheurde België zien wat de
rest van de eurozone binnen korte tijd te wachten staat. De Belgische centrale bank berichtte dat het
ondernemersvertrouwen in één maand tijd is gedaald van -9,6 naar -10,7, daar waar juist een lichte
verbetering was verwacht.
België is al jaren één van de zorgenkindjes van Europa. Omdat de Belgische economie net als de
Nederlandse sterk verbonden is met die van de buurlanden, zijn de steeds somber wordende vooruitzichten
voor de Belgische economie een vroege indicator voor de hele eurozone. De ervaring leert dat het uiterlijk
drie tot vier maanden duurt voordat deze tendens ook in de andere -eveneens feitelijk failliete- eurolanden
zichtbaar wordt.
N.Y.T.: Eurozone als vlak vóór WO-2
De radicale bezuinigingen stuiten in steeds meer landen op grote weerstand, ook in de voorheen stabiel
geachte landen Nederland, Finland en Oostenrijk. In Nederland krimpt de economie dit jaar met minstens
0,75% en is de werkloosheid gestegen naar 5,9% (een jaar geleden: 5,1%). Niet voor niets blijft het
Nederlandse consumentenvertrouwen dalen. De New York Times vergelijkt de instortende economie van de
eurozone inmiddels met de crisis in de voormalige Duitse Weimar Republiek. En iedereen weet waar die
crisis uiteindelijk toe leidde.
Situatie Griekenland explosief
Het wegvallen van Nederland als één van de laatst overgebleven stabiele peilers van de eurozone heeft
samen met de steeds erger wordende crisis in Spanje de aandacht voor Griekenland, het epicentrum van de
crisis, naar de achtergrond gedrongen. De situatie in Griekenland is echter explosiever dan ooit. De recessie
verergert zich alleen maar, waardoor het Griekse BNP dit jaar met maar liefst 5% zal dalen, daar waar op
4,5% gerekend was. Voor 2013 wordt een lichte groei voorzien, maar onafhankelijke analisten beschouwen
dit als totaal onrealistisch en enkel bedoeld om (valse) hoop te geven aan de steeds wanhopiger wordende
burgerbevolking.
Eurostat meldde weliswaar dat het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone in 2011 is gedaald naar
4,1%, maar ook dat tegelijkertijd de schulden zijn gestegen tot gemiddeld 87,2% van het BNP. Over het
algemeen wordt 90% als de grens gezien waarboven de schulden onhoudbaar worden en uiteindelijk
staatsbankroeten onvermijdelijk worden.
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Stormseizoen barst in mei los
Meteorologen verwachten voor 2012 een mooiere zomer dan vorig jaar, maar dat is dan ook het enige
goede nieuws voor Europa. Het stormseizoen barst waarschijnlijk los na 6 mei, als de socialist Hollande de
macht krijgt in Frankrijk, de 'rood-groene' partijen in het Duitse Nordrhein Westfalen de CDU zullen verslaan
en er aan het begin van de herfst in Nederland waarschijnlijk een veel linkser kabinet zal komen dat het
traditioneel niet zo nauw neemt met de (besteding van de beschikbare) financiën, nóg meer macht zal
overdragen aan Brussel en de bevolking koeien met 'groene' -maar uiterst kostbare- horens zal beloven. Het
bankroet van de Nederlandse samenleving zal daarmee vrijwel onafwendbaar worden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) SOS Österreich, (3) KOPP

Als reactor 4 in Fukushima instort, wordt leven op aarde weggeveegd
Door: Luc Beernaert −25/04/12 © reuters.
Het komt uit de mond van de Japanse diplomaat Akio Matsumura: de
nucleaire ramp in Fukushima, de kerncentrale die door de aardbeving en
tsunami van maart vorig jaar zwaar werd getroffen, kan uitmonden in een
nog grotere ramp die alle leven op onze planeet zou wegvegen.
Amerikaanse specialisten delen zijn bezorgdheid.
Het probleem situeert zich voornamelijk in reactor vier van de Fukushima Dai-Ichi site.
Staven met gebruikte splijtstof
Mitsuhei Murata, voormalig Japans ambassadeur in Zwitserland: "Als het zwaar gehavende gebouw van
reactor 4 instort, zullen we alle zes de reactoren moeten opgeven vanwege de vrijgekomen radioactiviteit.
Maar dat zou ook gevolgen hebben voor het bad met gebruikte splijtstof waarin 6.375 staven met splijtstof
zitten en dat op vijftig meter van reactor 4 ligt".
"85 keer zoveel Cesium 37 als in Tsjernobyl"
Het totaal aantal radioactieve staven splijtstof op de Fukushima-site die momenteel niet beschermd zijn,
bedraagt 11.421. Dat aantal vertegenwoordigt, "onder andere", 85 keer de hoeveelheid Cesium 137 die bij
de kernramp in Tsjernobyl vrijkwam. Indien reactor 4 instort, zou het minstens vijftig jaar duren om het
vrijkomen van radioactiviteit te stoppen.
Murata benadrukt dat de radioactieve brandstofstaven niet ingekapseld zijn maar aan de lucht zijn
blootgesteld op de tweede verdieping van reactor 4.
Catastrofe zonder voorgaande
Mocht het gebouw instorten, bijvoorbeeld door een nieuwe aardbeving, of mocht er water wegsijpelen, zou
dat een wereldwijde catastrofe zonder voorgaande veroorzaken. Hij beseft dat de verantwoordelijkheid van
Japan tegenover de rest van de wereld "onmetelijk" is. Dergelijke ramp zou het leven op aarde eeuwenlang
schier onmogelijk maken.
Amerikaanse hulp
De Amerikaanse Democratische senator Ron Wyden, lid van het energiecomité in de schoot van de
Amerikaanse regering, bezocht onlangs de kerncentrale van Fukushima. Ook hij maakt zich zorgen om de
blootliggende gebruikte splijtstof van reactor 4.
Hij stuurde inmiddels brieven aan de Japanse ambassadeur in de VS Ichiro Fujusaki, aan Amerikaans
buitenlandminister Hillary Clinton, aan de Japanse minister voor Energie Steven Chu en aan Gregory
Jaczko, voorzitter van de Nucleaire Toezichtscommissie, waarin hij hen vraagt hun kabinetten
voorbereidingen te laten treffen om uitbater TEPCO hulp te verlenen bij het zo snel mogelijk beveiligen van
de hele site in Fukushima.
"Het vrijkomen van radioactiviteit in eender welke reactor, voornamelijk die in reactor 4 - die het meeste en
de heetste splijtstof bevat - zou kunnen resulteren in meer vrijgekomen straling dan bij het initiële ongeval
gebeurde", schrijft hij daarin.
Risico op aardbevingen onderschat
"Het plan dat TEPCO in december vorig jaar ontplooide, stelt dat het tot tien jaar zal duren om de verbruikte
splijtstof veilig te verwijderen. Dit plan houdt echter buitengewone en aanhoudende risico's in indien er
opnieuw seismische activiteit zou plaatsgrijpen. Het risico op aardbevingen op de site is altijd zwaar
onderschat en blijft onopgelost. Ik kijk ernaar uit van u te vernemen welke inspanningen kunnen geleverd
worden om dit proces te versnellen en hoe de Verenigde Staten hulp kunnen verlenen aan de Japanse
autoriteiten bij het controleren van het werk dat TEPCO levert. Ik wil ook graag vernemen wat er
ondernomen wordt om voorspellingen van toekomstige tsunami's te verbeteren", aldus Wyden.
Demorgen.be
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Iran bereidt zich voor op 'laatste 6 maanden': kernoorlog en komst Mahdi
Iraanse machthebbers streven naar uitbreken Derde Wereldoorlog - Overloper Iraanse inlichtingendienst:
Revolutionaire Garde heeft ook neutronenbommen
De islamitische messias, imam Mahdi, verschijnt pas als Israël en
Amerika zijn vernietigd en twee derde van de Wereld wordt verteerd
in het atomaire vuur.
Ondanks de ogenschijnlijke bereidheid van Teheran om nu toch te
onderhandelen over het nucleaire programma van het land en het
feit dat de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei herhaaldelijk
verklaard heeft dat Iran geen kernbom ontwikkelt, zijn er duidelijke
aanwijzingen dat de islamitische machthebbers zich massaal
voorbereiden op een totale oorlog, precies zoals deze werd
voorzien in het in 2003 door de Iraanse 'Heilige Defensie'
gepubliceerde boek 'De laatste zes maanden'. De mullahs in Teheran zijn er van overtuigd dat de in dit boek
beschreven voorwaarden voor de komst van de islamitische messias, de Mahdi, bijna zijn vervuld.
In het boek, waarvan er destijds honderdduizenden werden verspreid op alle militaire en Revolutionaire
Garde bases, worden de aanslagen van 9/11 (Twin Towers / Pentagon) en de invasies van Irak en
Afghanistan als tekenen van de aanstaande komst van de Mahdi beschouwd. De meest duidelijke signalen
die pal aan de komst van de moslim messias vooraf gaan zijn echter een Westerse aanval op Syrië en
vervolgens een aanval op Iran zélf. Gezien de actuele wereldsituatie behoeft het geen uitleg dat deze
gebeurtenissen ophanden lijken te zijn.
Laatste zes maanden, WO-3 en komst Mahdi
Het boek, dat voor een groot deel gebaseerd is op de hadiths en 'profetieën' van de profeet Mohammed en
zijn afstammelingen, wijst de komende Westerse en/of Israëlische aanval op Iran aan als het begin van de
'Laatste Zes Maanden', waarin er een kernoorlog zal losbranden en Iran eerst Israël en dan ook de
Verenigde Staten zal vernietigen. Tijdens deze Derde Wereldoorlog zal twee derde van de wereldbevolking zo'n 4,5 miljard mensen- omkomen. Als chaos de wereld in zijn greep heeft zal de Mahdi vervolgens
verschijnen en een islamitisch wereldrijk oprichten.
In de al eerder op deze site besproken Iraanse documentaire 'De Komende is Met Ons' werd onthuld dat
opperleider Ayatollah Khamenei de in de islamitische profetieën beschreven historische figuur is die in de
eindtijd tegen de ongelovigen zal opstaan en de vlag van de islam zal overdragen aan imam Mahdi. Volgens
een naar Europa overgelopen voormalige inlichtingenofficier van de Revolutionaire Garde heeft Iran
miljarden dollars uitgegeven om de verwachte en zelfs gehoopte totale oorlog tegen Israël en het Westen te
kunnen voeren. Ook zouden er volgens hem over de hele wereld duizenden Iraanse terreurcellen
klaarstaan, wachtend op bevel uit Teheran om in actie te komen.
'Lange zwarte man' met naam 'Hussein'
Volgens de overloper is het Iraanse regime er heilig van overtuigd dat de aanstaande Israëlische en/of
Amerikaanse aanval op hun land de eeuwenoude hadiths in vervulling zal doen gaan. Het Iraanse leger
bereidt zich daarom voor op een gelijktijdige massale tegenaanval op Israël, Saudi Arabië, de Arabische
Golfstaten en Amerikaanse bases in de regio, alsmede ook op de Verenigde Staten zelf. Eén van deze oude
islamitische profetieën voorspelde verbijsterend genoeg dat in de eindtijd het machtigste land ter wereld zal
worden geleid door 'een lange zwarte man' wiens (mede)naam 'Hussein' zal zijn en die de komst van de
Mahdi zal helpen mogelijk te maken.
Oude Sovjet kernbommen
Volgens het IAEA heeft Iran voldoende uranium verrijkt om zes kernbommen te kunnen bouwen. Al in 1984
gaf de toenmalige opperleider Ayatollah Khomeini de opdracht om kernwapens te ontwikkelen, omdat dit 'de
enige manier is om de essentie van de Islamitische Revolutie te beschermen tegen de intriges van zijn
vijanden, met name de VS en Israël, en om de komst van de imam Mahdi voor te bereiden.'
Iran heeft zeer waarschijnlijk al enkele kernwapens in bezit. Na de val van de Sovjet Unie boden Iraanse
geheime agenten voormalige Sovjet staten honderden miljoenen dollars in ruil voor enkele bestaande
Russische kernbommen. Volgens bronnen binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een
Russische generaal bevestigd dat Iran op zijn minst twee werkende Sovjet kernkoppen heeft. Ook de
overloper van de Garde vertelde dat hij in geheime vergaderingen te horen had gekregen dat Iran inderdaad
al twee nucleaire wapens in bezit heeft.
'Iran heeft neutronenbom'
Angstwekkender is echter dat Iran volgens hem dankzij bondgenoot Noord Korea ook neutronenbommen
heeft. Neutronenbommen geven een grote hoeveelheid straling af waardoor al het leven wordt gedood, maar
laten gebouwen en infrastructuur vrijwel volledig intact. Een neutronenbom kan ook gebruik worden om een
Elektro Magnetische Puls (EMP) af te geven. Als zo'n bom op 30 kilometer hoogte tot ontploffing wordt
gebracht worden alle van elektriciteit afhankelijke systemen en apparaten over een gebied van vele
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duizenden vierkante kilometers permanent verwoest. Dit zou de samenleving onmiddellijk in het stenen
tijdperk terugwerpen, waardoor volgens schattingen 66% tot 90% van de bevolking zal omkomen.
Het IAEA heeft enkele jaren geleden bevestigd dat de Iraanse Garde vanaf schepen proeflanceringen heeft
gehouden met ballistische raketten en het laten exploderen van hun ladingen op grote hoogte boven de
Aarde. De Garde heeft inmiddels diverse marineschepen uitgerust met deze raketten en is van plan deze in
de Atlantische Oceaan te stationeren.
Gevaarlijke blinde vlek Westen
Terwijl het Westen zich dus -net als in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog met Nazi Duitslandgeruststelt met het idee dat Iran 'rationeel' zal handelen en hun 'vreedzame' nucleaire programma daarom
(deels) kan worden geaccepteerd, is er helaas dus nog steeds sprake van een enorme blinde 'Chamberlain'
achtige vlek: het totale -door velen zelfs doelbewust gewenste- onbegrip over de huiveringwekkende
apocalyptische islamitische ideologie waar de Iraanse machthebbers zich door laten leiden en die de hele
wereld in de meest gruwelijke oorlog ooit dreigt te storten.
Xander - (1) World Net Daily

Een ‘wijze les’ van jongeren aan oudjes…
Bij het verlaten van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij voortaan
haar eigen boodschappentas maar mee moet nemen, in plaats van een plastic tas te kopen. “Want plastic
tassen zijn niet goed voor het milieu”, zo zegt ze.
De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: ”Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!”
De caissière antwoordde: ”Ja, en dat is nou juist ons probleem vandaag de dag, jullie generatie maakte zich
niet druk om het sparen van het milieu voor de toekomstige generaties!”
Ze had gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we melk in flessen,
frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terugbrachten naar de winkel. De winkel
stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw
gevuld. Wij deden écht aan recycling. Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!
Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de
supermarkt en hesen onszelf niet iedere keer in een 300 PK machine, elke keer als we twee blokken verder
moesten zijn. Maar ze had gelijk, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!
Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. We droogden onze kleren aan de
lijn en niet in een energieverslindende machine die continue 220 volt verbruikt. Wind- en zonne-energie
droogden onze kleren echt. Vroeger, in onze dagen.
Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. Maar
de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
In die tijd hadden we – misschien – 1 tv of radio in huis en niet 1 op elke kamer. De tv had een klein
schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter grootte van de bijenkorf.
In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten
hadden die alles voor ons deden.
Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter
bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie.
In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het gazon maaide. We gebruikten een
maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht.
Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende
loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe
toen niet.
Wij dronken uit een fontein wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, die we na 30 slokken
weggooien. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij
vervingen de mesjes van het scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje
bot is. Maar wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun moeder als
24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan
stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien.
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die
2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te vinden waar de
dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.
Maar is het niet triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij ‘oudere mensen’ waren,
gewoon omdat wij dat groene gedoe niet hadden in die tijd…
Bron: Blogaequalis.wordpress.com
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Vulkaan achter Atlantis-legende na meer dan 60 jaar weer actief
De vulkaan, die mogelijk de aanleiding gaf tot de legende van de
verloren stad Atlantis, is opnieuw actief. Wetenschappers stellen
bewegingen vast rond de vulkaan, die deels onder water nabij het
Griekse eiland Santorini ligt.
Sinds de enorme uitbarsting in 1950 die een grote impact op de
Griekse samenleving had, zijn er alleen maar kleinere uitbarstingen
geweest. Na meer dan zestig jaar vertoont de vulkaan dus opnieuw activiteit. Onderzoekers konden met een
GPS-systeem vaststellen dat de bodem nabij de vulkaan steeds sneller begint op te zwellen. De stroming
van magma zou hier verantwoordelijk voor zijn.
Uitbarsting mogelijk
Toch denken de onderzoekers dat er niet meteen een nieuwe uitbarsting zit aan te komen. Zeker in
vergelijking met wat er voor de uitbarsting van ongeveer 3.600 jaar geleden gebeurde, stellen de resultaten
van hun onderzoek weinig voor. 'We hebben hetzelfde gezien bij andere supervulkanen - Yellowstone, Long
Valley California en Campi Flegrei - zonder uitbarsting', zegt onderzoeker Andrew Newman, geofysicus van
het 'Intitute of Techonolgy' in Georgia. 'Maar we kunnen natuurlijk ook niet ontkennen dat een
uitbarsting mogelijk is. Iedere vulkaan is in zekere zin anders.'
Kleine uitbarsting al voldoende…
Bovendien kan bij deze onderwatervulkaan een kleine uitbarsting al voldoende zijn om gevaarlijke as in de
lucht te spuwen, of om aardverschuivingen en tsunami's te veroorzaken.
Bron: Ad.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Dit is het nieuwe boek van Geert Wilders: "Ten dode opgeschreven"
Op 1 mei presenteert Wilders in New York het boek 'Marked for Death: Islam's War
Against the West and Me'. De inhoud van het boek is echter al door een aantal
journalisten ingezien.
Het boek is speciaal geschreven voor de Amerikaanse markt. Wilders ziet het boek als
een waarschuwing aan de VS om harder op te treden tegen moslimextremisme. Hij haalt
ook uit naar president Obama, die hij 'naief' noemt en iemand die buigt voor de islam.
RTL Nieuws heeft te horen gekregen dat de regering in Den Haag overleg heeft gevoerd
met Nederlandse ambassades in moslim landen over mogelijke negatieve reacties op het
boek. Voor de liefhebbers. Het is gewoon te bestellen bij Amazon.com.
Vrij Nederland citeert het boek
Opvallend: Wilders kust de grond in Turkije:
"Eén keer is Wilders onbedoeld geestig. Onbedoeld, want hij wist natuurlijk niet dat zijn boek zou worden
gelezen net in de tijd dat hij uithaalt naar de Turkse president Gül. Het is 1994 en Wilders is in zijn
hoedanigheid als fractiemedewerker van de VVD in Iran. Hij geeft een toespraak in Teheran en uit forse
kritiek op het mensenrechtenbeleid van de Iraanse overheid. De volgende ochtend wordt hij op het matje
geroepen bij het Iraanse ministerie van justitie: pas op, krijgt hij te horen, zo direct kan je zelf aan levende
lijve ervaren wat onze opvattingen over mensenrechten zijn. Wilders besluit om direct te vertrekken. Op weg
naar huis moet hij overstappen op een ander vliegtuig in Istanbul. ‘Upon arriving in Turkey, I literally kissed
the ground, as if I were the pope.’ "
Kogelvrij
Over zijn huidige schuilplaats schrijft Wilders dat het kogelvrij is en
dat er een paniekkamer is voor het geval 'een van de aanhangers
van de 'godsdienst van de vrede' langs zijn bewakers komt.
Bron: Welingelichtekringen.nl
Ik heb net een advocaat ingeschakeld en hoop van harte dat deze
zo spoedig mogelijk contact kan opnemen met Micha! bron
http://www.argusoog.org/micha-kat-opnieuw-opgepakt/

Hij kan al met

n hand fietsen, nu nog leren regeren
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Wetenschap: dubbele flop in één week!
Geen donkere materie rond Zon, Kosmische straling niet afkomstig van Gamma-uitbarstingen
Nieuw onderzoek wijst op raadselachtig gebrek aan donkere materie in omgeving zon…
In de naaste omgeving van de zon zijn geen grote hoeveelheden
donkere materie te vinden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de
bewegingen van vierhonderd sterren op afstanden van 5000 tot
13.000 lichtjaar van de schijf van ons Melkwegstelsel.
Volgens algemeen geaccepteerde theorieën zou de zonsomgeving
juist rijk moeten zijn aan donkere materie - een geheimzinnige,
onzichtbare substantie die alleen indirect waarneembaar is via de
zwaartekrachtsaantrekking die zij uitoefent. De donkere materie
werd tachtig jaar geleden voor het eerst opgevoerd, om te verklaren
waarom de buitenste delen van sterrenstelsels zoals onze eigen Melkweg zo snel roteren. Inmiddels is zij
echter ook een cruciaal onderdeel van theorieën die ontstaan en levensloop van sterrenstelsels proberen te
verklaren. Tegenwoordig gaan de meeste astronomen ervan uit dat tachtig procent van alle massa in het
heelal uit donkere materie bestaat. Behalve in onze naaste omgeving dan. Door heel nauwkeurig de
bewegingen van sterren op flinke afstand van het melkwegvlak te meten, hebben vier astronomen van de
universiteit van Chili en de Europese Zuidelijke Sterrenwacht kunnen reconstrueren, hoeveel materie in de
naaste omgeving van de zon aanwezig is. De berekende hoeveelheid massa blijkt heel goed overeen te
komen met wat astronomen hier aan sterren, stof en gas waarnemen. Meer materie - donkere dus - lijkt er
gewoon niet te zijn!
Verklaring tevens zoek
Volgens de astronomen is er geen voor de hand liggende verklaring voor dit lokale gebrek aan donkere
materie. Eén mogelijkheid is dat de halo van donkere materie, die ons Melkwegstelsel omhult, niet bolvormig
is, maar meer weg heeft van een rugbybal die min of meer loodrecht op de melkwegschijf staat. In dat geval
zou de meeste donkere materie zich binnen de omloopbaan van de zon kunnen bevinden.
Meer informatie:
Zware tegenslag voor theorieën over donkere materie? (origineel persbericht)
Meest energierijke kosmische straling niet van hypernova’s afkomstig.
Waarnemingen met de grote 'neutrinotelescoop' IceCube op
Antarctica hebben nog geen uitsluitsel kunnen geven over de
herkomst van de meest energierijke vorm van kosmische straling.
Eén belangrijke klasse van kandidaten, extreme supernovaexplosies, lijkt echter afgevoerd te kunnen worden (Nature 19 april).
'Kosmische straling' is de verwarrende benaming voor de energierijke
deeltjes uit de ruimte - voornamelijk protonen - waarmee de aarde
voortdurend wordt gebombardeerd. De meeste van deze snelle
deeltjes zijn waarschijnlijk afkomstig van supernova-explosies, maar
sommige hebben zoveel energie dat een 'gewone' sterontploffing
tekortschiet om die te verklaren. Gedacht werd dat zogeheten hypernova's - de hevige explosies die
optreden als een zeer zware ster tot een zwart gat ineenstort - wellicht de bron van deze extreem
energierijke deeltjes waren. Naast snelle protonen produceren deze hypernova-explosies ook kortstondige
flitsen van gammastraling. En bij interacties tussen extreem energierijke protonen en gammastraling zouden
neutrino's moeten vrijkomen. Als hypernova's inderdaad de bron van de meest energierijke vorm van
kosmische straling waren, zou IceCube in de periode mei 2008- april 2010, toen de neutrinodetector nog niet
helemaal compleet was, na elke gammaflits ongeveer acht neutrino's uit de richting van de hypernova
hebben moeten opvangen. Maar hoewel er in die jaren meer dan driehonderd gammaflitsen zijn
waargenomen, heeft IceCube verrassend genoeg niet één neutrino gedetecteerd dat met zekerheid van zo'n
hypernova-explosie afkomstig was.
De vraag is nu waar de meest energierijke kosmische straling dan wél vandaan komt.
Eigenlijk is er nog maar één serieuze klasse van kandidaten: de actieve kernen van sterrenstelsels. In deze
kernen houden zich superzware zwarte gaten schuil, die materie uit hun omgeving opslokken en een deel
van hun 'buit' als bundels van energierijke deeltjes terug de ruimte in blazen. De komende tijd wordt
onderzocht of IceCube de daarbij vrijkomende neutrino's wél waarneemt.
Meer informatie:
IceCube Neutrino Observatory explores origin of cosmic rays
Bron: Astronieuws.nl en Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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20 dingen waarover het nieuws vreemd genoeg zwijgt
Omdat bepaalde onderwerpen niet voorkomen in het acht uur
journaal of de krant, bestaan ze daarom niet?
Jammer genoeg redeneren nog veel mensen zo: "Als dat waar
geweest zou zijn, dan was het toch wel op televisie geweest?"
Hier volgen een aantal voorbeelden van nieuws, dat niet in de
mainstream media komt, maar daarom niet minder waar is.
Er gebeuren vreemde dingen op de zon
De laatste tijd gebeuren er hele vreemde dingen in en op de zon. Zoals
kortgeleden toen er een tornado op de zon raasde die vijf keer groter was dan de aarde.
Fukushima
Fukushima is nu al de ergste nucleaire ramp ooit in de geschiedenis van de mensheid. En er is maar heel
weinig voor nodig om deze ramp nog ontelbare keren groter te maken. Het ineenstorten van het gebouw van
Reactor 4 om maar iets te noemen.
Mount Fiji in Japan
Mount Fiji in Japan bevond zich gedurende de laatste 300 jaar in een slaaptoestand, maar recentelijk zijn er
talloze aanwijzingen dat de vulkaan aan het wakker worden is. Als deze vulkaan tot uitbarsting komt, dan zal
dit het leven kosten aan miljoenen Japanners en de Japanse economie zou onmiddellijk in elkaar storten.
Verbluffende stijging in vulkanische activiteit wereldwijd
Over de gehele wereld vertonen vulkanen tekenen van verhoogde activiteit. Dit is met name het geval bij
vulkanen die zich bevinden in het gebied dat men de "Ring van Vuur" noemt, het gebied rondom de Stille
Oceaan.
Wederom wereldwijde stijging van voedselprijzen
Volgens Reuters zijn de wereldvoedselprijzen voor de derde achtereenvolgende maand weer gestegen. De
voedselopstanden die we de laatste tijd hebben gezien in de ontwikkelingslanden zullen waarschijnlijk
frequenter en heviger van aard worden.
Amerikaanse credit rating wederom naar beneden bijgesteld
Het ratingbureau Egan Jones heeft de credit rating van Amerika vorige week verlaagd van AA+ naar AA. Dit
feit werd nauwelijks ergens vermeld.
500 miljoen dollar om de IRS Obamacare te helpen uitvoeren
De regering-Obama geeft de IRS 500 miljoen éxtra dollars, "buiten het normale proces" om, om hen te
helpen de Obamacare uit te voeren, waar ze toezicht over houden.
Naar de gevangenis als je iemand beledigt op het internet, in Arizona
Een wetsvoorstel in Arizona maakt het ook daadwerkelijk een zeer ernstig misdrijf, wanneer je iemand
beledigt op het internet. Dus als je in Arizona woont, moet je misschien heel voorzichtig zijn over wat je zegt
als je een reactie plaatst op bijvoorbeeld een artikel.
Geen paspoort meer bij belastingschuld
Een wet die op dit moment door het Amerikaanse congres wordt behandeld, zal de federale regering in staat
stellen om mensen een paspoort te weigeren als ze een betaalachterstand hebben bij de belastingdienst.
Als je niet in staat bent je belasting te voldoen, mag je het land niet verlaten.
Voorbereiding voor een oorlog in de Perzische Golf
Een tweede Amerikaans vliegdekschip is onderweg naar de Perzische Golf. De spanningen met Iran lopen
verder op en gedurende de laatste maanden zijn er allerlei indicaties geweest, die wijzen op een militaire
voorbereiding voor een aanstaand gewapend conflict…. Wereldoorlog 3.
Massale sterfte van dieren
Grote aantallen vogels, vee, bijen, vissen, dolfijnen en walvissen blijven op mysterieuze wijze sterven over
de hele wereld. De wetenschap zit met de handen in het haar en heeft geen enkele verklaring.
De Federal Reserve koopt Amerikaanse schuldpapieren
Volgens een artikel in de Wall Street Journal heeft de Federal Reserve in 2011 61% van de Amerikaanse
schuldpapieren opgekocht. Dit ondanks dat FED voorzitter Ben Bernanke had beloofd dat dit nooit zou
gebeuren.
Gigantische "sinkholes"
Enorme "sinkholes" (grote diepe zinkgaten in de grond) verschijnen spontaan over de hele wereld, zoals
bijvoorbeeld in Zweden waar een ca. 70 meter breed zinkgat ontstond.
Toename aantal aardbevingen wereldwijd
Er is een sterke toename geweest van grotere aardbevingen de afgelopen jaren. Tot nu toe zijn er in 2012 al
vier aardbevingen geweest met een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter. Alle vier vonden plaats
in de "Ring van Vuur".
Toename aantal aardbevingen in de Verenigde Staten
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Wetenschappers erkennen dat er een enorme toename is van het aantal aardbevingen in het midden van de
Verenigde Staten, maar ze geven de schuld hiervan aan natuurlijke olie- en gaswinning.
Vreemde geluiden in de lucht
Over de hele wereld nemen mensen vreemde geluiden waar in de lucht. Men heeft geprobeerd hier allerlei
verklaringen voor te vinden, maar tot nu toe is het mysterie niet wetenschappelijk opgelost. De meldingen
over vreemde apocalyptische geluiden blijven binnenstromen.
Ongewoon veel tornado's
Tot nu in dit jaar heeft Amerika een ongewoon aantal tornado's voor de kiezen gekregen. Twee keer zoveel
als normaal. Waarbij vermeld dient te worden dat het jaar 2011 het slechtste jaar ooit was qua tornado's. Als
het zo doorgaat, wordt het jaar 2012 nog dramatischer!
Evacuatie oefeningen op Openbare scholen in de Verenigde Staten
Overal in de Verenigde Staten worden ‘evacuatie oefeningen’ op de openbare scholen uitgevoerd, die
kinderen op bussen zet en naar alternatieve locaties brengt. Soms zijn de alternatieve locaties "geheim" en
de ouders wordt alleen verteld, wat de geheime locaties waren, als de oefeningen voorbij zijn.
‘Tsunami drills’
Regelmatig werden Tsunami oefeningen gehouden, alleen al in Amerika.
Obama tekent verontrustende wet
Enkele weken geleden heeft Obama een wet ondertekend die hem de mogelijkheid geeft om alle voedsel,
energie, alle gezondheidsfaciliteiten en transportmiddelen onder controle te krijgen. Het was weliswaar een
aanpassing van een bestaande wet, maar nu heeft Obama de mogelijkheid om dit te doen, zonder dat er
een noodtoestand bestaat.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan met de lijst…
De wereld waarin we leven wordt met de dag onstabieler. En dat terwijl de TV programma's ons vertellen dat
alles goed komt. Vorige generaties hebben nooit te maken gehad met veranderingen die met deze
ongelooflijke snelheid plaatsvinden. Het tempo waarin dingen bewegen, is bijna niet voor te stellen en het
lijkt erop alsof het alsmaar sneller gaat.
Zie ook:
(America) Be Prepared For Higher Food Prices This Year Because Of National Drought Conditions
(Japan) Fukushima Plume-Gate Part Of Global Disaster Cover-up, For Depopulation
(Japan) Death To Planet Earth Looms : Is Fukushima's Doomsday Machine About To Blow?
Russian troops mass north of Iran in preparation for a NATO attack
An Executive Order declaring Martial Law! Kay Granger/ Member of Congress (April 20, 2012)
Bron: Pakalertpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Breaking Micha Kat gearesteerd, Klokkenluideronline is kapot
25 April 2012
Publicist en actievoerder Micha Kat is de afgelopen avond op
Schiphol aangehouden door de marechaussee. De politie was al
enige tijd op zoek naar hem in verband met verschillende aangiftes
van bedreigingen. Kat werkte jarenlang als freelancejournalist voor
NRC Handelsblad. Na een conflict beschuldigde hij de krant in een
boek en op internet van onrechtmatigheden. Later kreeg Kat het aan
de stok met De Telegraaf. Hij gaf zich ten onrechte uit als medewerker van de krant, oordeelde de rechter.
Kat publiceert tegenwoordig vooral op internet. Op zijn website, Klokkenluideronline, neemt hij vooral het
koningshuis en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie op de korrel. De laatste
wordt door Kat beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen.
Doodsbedreiging
Vorig jaar werd Kat veroordeeld tot 120 uur dienstverlening, waarvan de helft voorwaardelijk, wegens
doodsbedreiging van Telegraaf-verslaggever Bart Mos. De journalistenbond NVJ schrapte naar aanleiding
van deze bedreiging Kat als lid.
De rechtbank in Den Haag veroordeelde Kat dit jaar tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een
geldboete voor het bekladden van de woning van de topambtenaar van Justitie. Kat was bij het proces niet
aanwezig. Hij woont tegenwoordig in Laos.bron http://nos.nl/artikel/366132-publicist-micha-katopgepakt.html Gisteravond bereikte mij het hieronder weergegeven mailtje:
Beste vrienden en bekenden van Micha,
Met de grootste voorzichtigheid is Micha gisteren in het uiterste ‘geniep’ van Laos afgereisd naar Nederland.
Missie: zijn appartement in Schiedam ontruimen waarvan hij de huur en vaste lasten niet meer kan betalen!
Helaas is hij na aankomst op Schiphol meteen in de kraag gevat en afgevoerd naar een politiecel in Delft!
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Kamirov een der grofste en gruwelijkste dictators in de islamitische wereld
Om geboortecijfers landelijk te kunnen controleren, dwingt de dictator van
Oezbekistan artsen om baarmoeders van vrouwen te verwijderen, zonder
dat die daarvan op de hoogte zijn of toestemming hebben gegeven. Dit is
een vuil en bloederig misdrijf tegen vrouwen, georganiseerd door de
weerzinwekkende leider van het land. Het is nu tijd om hier een einde aan te
maken. Karimov is één van de grofste dictators ter wereld – hij draait er
zijn hand niet voor om activisten van de oppositie levend te koken.
Toch betaalt de VS hem miljoenen dollars, voor toegang van militair
transport. Met zijn laatste brute acties tegen de vrouwen van zijn land heeft
dit monster zichzelf in de internationale spotlights geplaatst. Laten we dit verschrikkelijke moment gebruiken
om zijn belangrijkste steunpilaar over te halen hem niet langer te steunen.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton
kan de militaire sancties weer terug instellen, en er bij de VS en
andere machtige landen op aandringen om alle steun te eindigen.
Ze heeft Karimov al publiekelijk veroordeeld voor het schenden van
mensenrechten, en deze nieuwste aanval op vrouwenrechten —
een onderwerp dat haar aan het hart gaat! — vergroot de noodzaak
alleen maar. Teken onderstaande petitie en roep Clinton op
Karimov’s schrikbewind te beëindigen en het brute misbruik
van vrouwen te stoppen:
https://secure.avaaz.org/nl/uzbekistan_sterilisation_meme/?vl
Activisten schatten dat er tien- of zelfs honderdduizenden vrouwen in het geheim zijn gesteriliseerd tijdens
een verblijf in het ziekenhuis voor een routinecontrole of bevalling. Ontwakend uit de narcose hebben ze
geen idee dat hun baarmoeder zojuist is verwijderd. Eén Oezbeekse gynaecoloog gaf toe dat “elke dokter te
horen krijgt hoeveel vrouwen er gesteriliseerd moeten worden. Mijn quotum is vier vrouwen per maand.
Willekeurige arrestaties en marteling komen zo vaak voor dat vrouwen zich uit angst voor vergelding niet
durven uit te spreken. En buitenlandse journalisten en mensenrechtenactivisten worden routinematig het
land uitgegooid.
Het kan ook anders gaan — De VS kan Karimov hard aanpakken, die voor zijn luxueuze levensstijl
afhankelijk is van de vaste geldstroom voor transport naar Afghanistan. De mensenrechten-horrorshow
in Oezbekistan bleef lang ongezien, maar met het rapport van de BBC hebben we nu een goede kans om te
stilte te doorbreken. We kunnen ons achter de dappere Oezbeekse vrouwen scharen die het ondanks het
risico op zware onderdrukking aangedurfd hebben hun verhaal te vertellen.
Sluit je aan bij onze oproep voor een overwinning van rechtvaardigheid en mensenrechten in deze oorlog
tegen vrouwen – klik hieronder om de petitie aan Clinton te ondertekenen:
https://secure.avaaz.org/nl/uzbekistan_sterilisation_meme/?vl
Leden van Avaaz zijn keer op keer opgekomen voor vrouwenrechten wereldwijd. Laten we weer
samenkomen en de VS eraan helpen herinneren dat kiezen tussen mensenrechten of nationale belangen
een valse keuze is, en dat we onze strijd voor vrouwenrechten voorzetten daar waar ze worden
bedreigd.
Met hoop en vastberadenheid,
Stephanie, Pedro, Morgan, David, Emma, Ricken, Lisa, Wissam en de rest van het Avaaz-team.
Extra informatie:
‘Oezbekistan steriliseert vrouwen tegen hun wil en zonder dat ze het weten’, Volkskrant
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3239811/2012/04/12/Oezbekistan-steriliseertvrouwen-tegen-hun-wil-en-zonder-dat-ze-het-weten.dhtml
(In het Engels)
Karimov, één van de ergste dictators van de wereld:
http://www.parade.com/dictators/2008/profiles/islam-karimov.html
Het beleid van Oezbekistan om vrouwen stiekem te steriliseren, BBC:
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17612550
Activisten worden levend gekookt, Guardian:
http://www.guardian.co.uk/world/2003/may/26/nickpatonwalsh
Clinton hecht waarde aan vrouwenrechten, Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/17/AR2009081702379.html
Geweld tegen activisten in Oezbekistan verergert, Human Rights Watch:
http://www.hrw.org/news/2012/04/12/uzbekistan-activist-free-crackdown-widening
US stelt einde aan militaire steun aan Oezbekistan uit
http://www.rferl.org/content/uzbekistan_united_states_military_assistance/24470588.html
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Clinton uit kritiek op mensenrechtensituatie in Oezbekistan, CNN:
http://articles.cnn.com/2011-10-22/asia/world_asia_tajikistan-clinton-visit_1_tajikistan-tajik-afghan-centralasian-country?_s=PM:ASIA
Steun de Avaaz gemeenschap!
We worden volledig gefinancierd door schenkingen en ontvangen geen geld van regeringen of bedrijven.
Ons toegewijd team zorgt er voor dat zelfs de kleinste bijdragen veel helpen.

Windturbines blijken klimaat 10 x sneller op te warmen
Politiek in Den Haag bezuinigt enorm, maar geeft net zoveel miljarden uit aan zinloze 'groene'
energiesubsidies - In VS al 14.000 windmolens versleten en uitgeschakeld
Windmolenparken: extreem kostbaar en inefficiënt, maar toch
geeft de politiek er miljarden aan uit. De EU wil zelfs dat er
300 meter (!!) hoge windmolens worden gebouwd.
Hoewel talloze onafhankelijke wetenschappers de theorie van
door mensen veroorzaakte (Co2) opwarming van het klimaat
allang met de grond gelijk gemaakt hebben, blijken
windturbines - de 'groene' energie waar de EU en de meeste
politieke partijen zo op inzetten- het locale klimaat tot maar
liefst 10 x sneller op te warmen. Desondanks willen zowel de
'Kunduz coalitie' als de andere linkse partijen SP en PvdA
miljarden uitgeven aan subsidies voor onder andere volstrekt zinloze windmolenparken - en dat terwijl er op
alle andere fronten enorm bezuinigd moet worden. Wetenschappers hebben ontdekt dat de luchttemperatuur
rond de vier grootste windmolenparken ter wereld in 10 jaar tijd met 0,72 graden is gestegen. Ter vergelijk:
de gemiddelde temperatuur op Aarde is sinds 1900 met slechts 0,8 graden gestegen, een opwarming waar
overigens al zo'n 20 jaar geleden een einde aan is gekomen.
Windmolens veranderen het weer
Naarmate er meer windmolens worden gebouwd zullen deze een steeds groter effect hebben op het
regionale weer maar ook op het dierenleven. Nu al komen jaarlijks honderdduizenden vogels en vleermuizen
om het leven door windmolens. Daarnaast zouden bestaande wind- en regenpatronen permanent veranderd
kunnen worden.
Amerikaanse wetenschappers van de Universiteit van New York in Albany ontdekten aan de hand van
satellietgegevens dat de temperatuur rond windmolenparken sterk stijgt vanwege de enorme warmte afgifte
van de turbines en de turbulentie die de wieken veroorzaken. Bij een groot windmolenpark in Texas steeg de
temperatuur in korte tijd zelfs bijna 1 graden, in klimatologisch opzicht een forse toename.
Sommige wetenschappers hebben daarom al gesuggereerd dat windmolenparken kunnen worden gebruikt
om het weer te veranderen en te controleren. In Europa en de VS wordt de komende tientallen jaren enorm
veel geld geïnvesteerd in nieuwe windmolenparken. De EU wil zelfs dat er windmolens van maar liefst 300
meter hoog gebouwd gaan worden (4). In China komen er dagelijks 36 nieuwe windturbines bij. (1)
Windenergie kost miljarden
Ondanks de beter wordende technologie is windenergie nog volstrekt onrendabel en ziet het er niet naar uit
dat dit op korte of zelfs middellange termijn zal veranderen. Onder grote druk van de door links gesteunde
milieulobby zet 'Den Haag' echter massaal in op windenergie. E n windmolenpark op zee kost ongeveer €
10 miljard. Er zijn veel van dit soort parken nodig om 30% van onze elektriciteit -en slechts 10% van ons
energieverbruik- op zogenaamd 'groene' manier op te wekken.
Bedenk daarbij dat windmolens al na maximaal 15 tot 20 jaar versleten zijn en er opnieuw een
miljardeninvestering nodig is om zo'n park te vervangen. (2) Ervaringen in de VS laten zien dat windmolens
veel sneller slijten dan in het verleden werd verwacht, reden waarom al 14.000 windmolens (van de 52.000)
permanent moesten worden uitgeschakeld. (5)
'Duurzaam' is extreem DUUR
De klimaatsubsidies zijn zelfs net zo hoog als de 18 miljard euro die de gevallen VVD-CDA-PVV
gedoogcoalitie vorig jaar ging bezuinigen. De Duitse windmolenfabrikant BARD krijgt daarvan alleen al 5,3
miljard euro. De subsidies op 'duurzame' energie bedroegen in 2010 al 10,2 miljard euro (bruto, gegevens
Rekenkamer)(3). Met andere woorden: terwijl wij burgers het grootste slachtoffer zijn van de
miljardenbezuinigingen, geeft de politiek in Den Haag tegelijkertijd minstens zoveel geld uit aan zinloze
'groene' energie(subsidies). 'Duurzaam' is daarmee heel, maar dan ook echt héél erg DUUR. Des te triester
dat we hier helemaal niets voor terugkrijgen.
Xander - (1) Daily Mail, (2) Climategate, (3) Climategate , (4) KOPP , (5) Daily Mail
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Absurd: Portugal hoeft leningen ECB pas over 8000 jaar terug te betalen
Nigel Farrage verkettert opnieuw de eurozone en begint gelijk te krijgen
De meeste niet-EU economen zijn het er over eens dat de faliekant
mislukte Europese éénheidsmunt gedoemd is in te storten.
De Europese Centrale Bank neemt steeds absurdere maatregelen om de
landen van de eurozone overeind te houden. Zo accepteert de ECB
inmiddels Portugese staatsobligaties als onderpand voor leningen die pas
op 31 december 9999 hoeven worden terugbetaald. Ja, u leest het goed,
dit is geen grap: Portugal krijgt een kleine 8000 (!) jaar de tijd om aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: nooit (1).
De bekende -en voor het gevestigde politieke establishment beruchteBritse Europa afgevaardigde en euro-criticus Nigel Farage heeft de afgelopen weken op zijn kenmerkende
briljante wijze zowel de crisismaatregelen van de eurozone als diens leiders -EU president Van Rompuy en
EU Commissie president Barroso- compleet door de mangel gehaald.
'Niemand gelooft u nog, meneer Barroso'
'Jammer dat de heer van Rompuy er nu niet is,' begon Farrage één van zijn redevoeringen. 'Want een
maand geleden vertelde hij ons nog dat het ergste voorbij is en we het keerpunt hadden bereikt. Hij zei zelfs
dat hij de eurocrisis had opgelost! Vandaag hebben we een ietwat realistischer heer Barroso, die zegt dat als
we zijn beleid volgen en het samen doen, we het uiteindelijk kunnen oplossen.'
'Sorry, maar niemand gelooft u nog! Met het oog op de snel verslechterende situatie zijn uw opmerkingen
feitelijk belachelijk. In Spanje neemt de massale werkloosheid dagelijks toe en wordt de interne democratie
van Spanje bedreigd. In Italië, waar meneer Monti zoals ons werd voorgehouden alles zou regelen, dalen de
groeicijfers en verslechtert de situatie op de staatsobligatiemarkt.'
'De euro is verdoemd!'
'Zelfs een IMF functionaris heeft nu gezegd dat het duidelijk is dat de euro op zeker moment zal instorten.
Dat zijn grote veranderingen. De euro is verdoemd! En uw beleid, meneer (Barroso): zelfs al zou
Griekenland de bezuinigingen die u hen heeft opgelegd accepteren, zelfs als ze dit in de volgende 8 jaar
allemaal uitvoeren, dan zullen ze in 2020 nog steeds een schuld van 120% van het BNP hebben. Dat doet je
afvragen: wat heeft dit allemaal voor zin?'
'Het verschil is dat Groot Brittannië NIET in de economische gevangenis van de euro zit! Onthou dit: als de
productiviteit in Spanje per jaar een half procent zou kunnen stijgen -wat op dit moment onwaarschijnlijk lijktzou het 40 jaar duren voordat het land het concurrentieverschil met Duitsland heeft overbrugd. Deze (Zuid
Europese) landen werden met kunstmatig lage rentetarieven in een compleet valse economische hausse
gezogen en betalen daar nu de prijs voor.'
Niet-EU economen: Instorten euro onvermijdelijk
'Dit beleid kan niet slagen! Gelukkig zeggen economen buiten dit (EU) instituut nu dat het instorten van de
euro onvermijdelijk is, en dat het enkel nog de vraag is hoe dit zal gebeuren. Daarom hoop ik echt dat het
IMF besluit te stoppen met het pompen van geld in al deze bailouts, en dat geen cent van de Britse
belastingbetaler meer wordt aangewend om iets overeind te houden wat zou moeten sterven.'
Xander - (1) KOPP, (2) YouTube / KOPP

Zware aardbevingen afgelopen 10 jaar net zoveel als gedurende gehele 20e eeuw
Russische wetenschappers gealarmeerd door het aantal zware aardbevingen
dat onze planeet treft.
Russische wetenschappers kondigden vorige week alarmerende observaties
aan over de sterke aardbevingen, die de aarde deden schudden. In het eerste
decennium van de 21e eeuw werden er bijna evenveel aardbevingen
gemeten, van boven 6.0 op de schaal van Richter, als er gedurende de hele
20e eeuw plaatsvonden. 14 van dergelijke gevallen werden geregistreerd in
de periode 2001-2011 in vergelijking met de 17 sterke aardbevingen in de
hele 20ste eeuw. Zie ook: Aarde stort in onder voetganger!
Massive Solar Flares, Earthquakes & 49th Volcano Eruption to rock Earth this year! (April 24, 2012)
2012 MEGA California Earthquake & Tsunami Cause GLOBAL Chaos & Jesus' Soon RETURN???
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Nanotechnologie - we gebruiken het steeds meer, maar is het veilig
Over nanotech bestaat nog lang geen overeenstemming
Nanotechnologie, een zegen voor de mensheid, een bedreiging voor de
gezondheid en/of een risico in de handen van ‘terroristen’. In Nederland zijn
minstens 119 producten te koop waarin mogelijk Nanodeeltjes zijn verwerkt.
Dat rapporteerde de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onlangs.
Zoals het wel vaker gaat met moderne ontwikkelingen: de kosten gaan voor de
baat. In het moderne bedrijfsleven kijken de aandeelhouders mee over de schouders van ontwikkelaars en
wetenschappers. Ze willen veiligheidstesten tot een minimum beperken om zo snel mogelijk hun
investeringen terug te kunnen verdienen. Wat dit in de praktijk betekent, hebben we al vele malen gezien bij
onder andere de farmaceutische industrie, waar kortstondig geteste medicijnen toegepast worden op
werkelijk miljoenen mensen... om nadien te ontdekken dat dit vele mensenlevens heeft gekost, waarna
uiteindelijk het medicament uit de markt verdween. Deze voorbeelden zijn er legio, met onder andere de
pijnstiller Vioxx en het middel Avandia voor diabetes stond op de verdachtenlijst. Het kwalijkste aan deze
zaak is dat de ontwikkelaar GlaxoSmithKline al vele jaren op de hoogte was van de dodelijke bijwerkingen.
In hoeverre mag je dan vertrouwen op fabrikanten van nieuwe medicijnen, voeding ingrediënten, genetisch
gemodificeerde voeding en nanotechnologie? Terwijl er nog geen of weinig informatie beschikbaar is over
mogelijke gezondheidsrisico’s, giftigheid of milieubedreigingen wordt nanotechnologie al wel toegepast in
commerciële producten. Dit gebeurt vaak zonder dat de consument daar zicht op heeft.
Wat is de interactie van deze microstofjes?
Kunnen Nanodeeltjes bijvoorbeeld uit de verpakking in het voedsel trekken?
Met zo’n slordige 60.000 chemicaliën komt men er nu in de praktijk ook pas achter dat sommige stoffen
ongewenste nevenreacties vertonen, na vele tientallen jaren gebruik! Nadat het de gezondheid en levens
heeft verwoest van vele onwetende mensen…
Voeding veiligheid organisaties spreken dan ook over nanotechnologie in termen van: specifieke
onzekerheden, gelimiteerde kennis, moeilijk te karakteriseren, moeilijk te detecteren, moeilijk te meten,
moeilijk te analyseren, mogelijk gebruik en blootstelling zijn een mysterie….
De Europese Voedsel Veiligheid Autoriteit (European Food Safety Authority) zegt hierover ten aanzien van
het risico management: “Voorzichtige zaak voor zaak benadering”.
In April stelde het Europese Parlement nog dat nanotech producten van de markt gehaald zouden moeten
worden, totdat er meer bekend zou zijn over de veiligheid.
We kunnen inmiddels stellen dat nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid de gezondheid meer
werd bedreigd door de aanwezigheid van giftige stoffen dan nu.
Nanotechnologie kan wel degelijk een zegen zijn om deze nieuwe techniek te omarmen. Het kan echter de
wetenschappers, ontwikkelaars en aandeelhouders niet van de verplichting ontslaan om eerst uitermate
voorzichtig om te gaan met de mogelijke gevaren en risico’s.
Nanodeeltjes in de babykamer
Voedingsbh’s waarin Nanozilver is verwerkt, babyvoeding met Nanodeeltjes als antiklontermiddel…
Nanotechnologie is overal, dus ook in baby- en kinderproducten. Het wordt toegepast in de chemische,
technische en medische wereld, en Nanodeeltjes worden verwerkt in consumptieartikelen. Vrouwen- en
Milieu Netwerk WECF startte daarom een voorlichtingscampagne voor jonge (groot)ouders over
nanotechnologie.
WECF maakt zich sterk voor de gezondheid van alle kinderen door te werken aan betere wetgeving en
handhaving, een groter aanbod aan gezonde en veilige producten en betere informatie aan ouders. Met de
campagne “Nano in de babykamer” wil het netwerk, in samenwerking met retailers, producenten en
wetenschappers, werken aan meer bewustwording over het gebruik van nanotechnologie in alledaagse
consumptieartikelen, met name bij producten die gebruikt worden door (zwangere) vrouwen en kleine
kinderen. Aan de hand van gefilmde interviews met retailers, producenten en experts leidt WECF jonge
ouders door de virtuele babykamer.
Nanodeeltjes: schadelijk voor je baby?
“Zolang de veiligheid van Nanodeeltjes niet gewaarborgd kan worden, vinden wij dat producten met
nanotechnologie zeer zorgvuldig moeten worden onderzocht en dat er uit moet worden gegaan van het
voorzorgsprincipe”’, stelt Marie Kranendonk, oprichtster van WECF. “We zitten niet te wachten op een
probleem waarvan de gevolgen vergelijkbaar zouden kunnen zijn met die van asbest.”
WECF wil daarom ook goede wet- en regelgeving rondom de verschillende soorten Nanodeeltjes en is blij
met de beslissing van het Europese Parlement om veiligheid voorop te stellen als het om toepassing van
Nanodeeltjes in voedsel gaat.
Kranendonk: “Uit onderzoek blijkt dat Nanodeeltjes de bloed- en celbarrières gemakkelijk passeren. De
mens is bezit geen afweermechanismen om Nanodeeltjes te weren uit kwetsbare organen of uit de
baarmoeder. Wij vragen dus om extra voorzorg en goed onderbouwd onderzoek, voordat toepassingen
worden gebruikt die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor zwangeren, baby’s en kinderen. Daarnaast
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reageren mannen en vrouwen, vanwege hun lichaamsbouw, anders op blootstelling aan bepaalde stoffen en
mogelijk dus ook op Nanodeeltjes. Het is dan ook belangrijk dat de overheid duidelijke regels stelt en zorgt
voor goede wetgeving”.
Wat is Nanotechnologie?
Bij nanotechnologie, een nieuwe techniek, gaat het om kunstmatig gemaakte, zeer kleine deeltjes van een
stof. Deze deeltjes hebben andere eigenschappen dan grotere deeltjes van dezelfde stof en worden juist
daarom gebruikt.
Waar wordt het allemaal in verwerkt?
Toepassingen variëren van krasvrije autolak tot zonnecellen, waterbestendige kleding, cosmetica,
zonnebrandcrème en medicijnen. Bijna al onze elektronica zoals LCD schermen, nanocamera’s en
smartphones bevatten tegenwoordig chips op nanoschaal. Het is belangrijk te beseffen dat niet in alle
‘Nanoproducten' daadwerkelijk Nanodeeltjes zijn verwerkt. Vaker is nanotechnologie in het productieproces
gebruikt. Het is echter lastig om erachter te komen of ook een product Nanodeeltjes bevat.
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in 2009 inventariserend onderzoek gedaan naar de
Nederlandse markt van consumentenproducten met Nanodeeltjes. Dit gebeurde op verzoek van het
ministerie van VWS die de gegevens gebruikt voor beleidsontwikkeling. Voor consumenten is het soms niet
mogelijk om producten met Nanodeeltjes te herkennen omdat er nog geen verplichting is om Nanotoepassing op producten te vermelden.
FDA says nanotech may need extra safety tests
Gepubliceerd op 21 apr 2012 door Marygreeley1954
Bron: Uitdaging.net en Newsdaily.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Pesticide resistentie, bacteriën en insecten slaan de handen ineen
Bron / origineel: www.sciencenews.org
Insecten en bacteriën werken samen om een insecticide te weerstaan
Tijdens labonderzoek blijkt dat een insect die bepaalde bacteriën eet resistent
tegen gifitge chemicaliën kan worden. Dit ontgiftigingsdieet is het eerste voorbeeld
van een symbiotische relatie welke insecten resistentie geeft tegen insecticiden.
De resultaten werden gisteren 23 april gepubliceerd in Proceedings of the
National Academy of sciences. Microbioloog Yoshitomo Kikuchi (National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology in Hokkaido, Japan): tot nu toe ging men ervan uit dat het
mechanisme achter insecticide-resistentie zich bevindt in de erfelijke informatie van het insect zelf. Echter
onze bevindingen laten zien dat dit een foute gedachte is.
Kikuchi en collega’s behandelden potten met aarde met fenitrothion, een goedkoop insecticide dat
wereldwijd wordt ingezet. De Burkholderia bacterie is resistent tegen dit middel en floreerde dus in de aarde.
De van de insecticide genietende bacteriën leven ook in jonge kevertjes: Riptortus pedestris. De insecten
kregen de bacteriën binnen via de planten in de potten of werden aan het voedsel door de onderzoekers
toegevoegd. Een enkel insect kan in zijn darmen meer dan 100 miljoen van de bacteriën met zich
meesjouwen. In ruil voor de comfortabele levensomgeving ontvingen de kevertjes van de bacteriën
resistentie tegen de insecticide. De meeste insecten overleefden een blootstelling aan fenitrothion waaraan
meer dan 80% van de onbehandelde kevertjes binnen vijf dagen stierven.
Verschillende wetenschappers maken zich zorgen over deze wijze van het opbouwen van resistentie, de
verspreiding op de velden kan in een razendsnel tempo verlopen. Normaliter verloopt de opbouw van
weerstand tegen insecticiden vrij traag, dit omdat de resistente genetische veranderingen tijdens opeen
volgende generaties ontstaat. Echter de bodembacteriën in de darmen van het kevertje versnellen dit proces
aanzienlijk en bij het rondvliegen van de insecten worden de bondgenoten ook nog eens verspreid.
Nancy Moran (Yale University): dit is misschien een verklaring waarom insecticides op sommige velden veel
effectiever zijn.
Daarnaast verlieten de onderzoekers ook het lab en gingen op de velden in Japan op zoek naar mogelijk
resistente insecten. Op een suikerrietveld op Minami Daito Island bleek 8% van de schildwantsen de
beruchte bacterie Burkholderia met zich mee te dragen.
Bruce Tabashnik (University of Arizona) vindt dit percentage wel meevallen en hij betwijfeld sterk of de
bacteriën op de velden daadwerkelijk wel zoveel resistentie tegen fenitrothion bezitten. Op de velden worden
insecten trouwens ook aan veel hogere dosis insecticide blootgesteld dan bij het experiment.
Volgens Tabashnik wordt de resistentie van de kevertjes door de bacteriën maar een klein beetje vergroot.
Deze weerstand is bij de bestrijding in de meeste gevallen onvoldoende.
By Devin Powell
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/pesticide_resistentie_bacterien_en_insecten_slaan_de_handen_ineen
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De onzichtbare hand wordt zichtbaar
“Als je droomt lijkt alles echt, en dan word je wakker”.
Geplaatst op april 24, 2012 door Lextells
Deel 1. Inleiding
1.1. Zomaar een paar vragen
Wat zijn de werkelijke effecten van vaccinatieprogramma`s? Wat is de waarheid met betrekking tot
chemtrails? Wat is nu het werkelijke verhaal achter 9/11? Hoe zijn de reguliere media georganiseerd? Hoe
komt het nieuws tot ons en wat zijn de motieven achter de keuze voor het nieuws dat we voorgeschoteld
krijgen? Waarom gebruiken we nog steeds massaal vervuilende energie terwijl vrije energie allang
beschikbaar is én geïntroduceerd had kunnen zijn? Waarom zit er eigenlijk aspartaam in ons eten? Wat
doen genetisch gemodificeerde ingrediënten in het eten met ons? Wat doet chemische fluoride in het
drinkwater en tandpasta? Hoe kan het zijn dat de reguliere gezondheidszorg focust op symptoombestrijding
en niet op de oorzaak van een ziekte? Wat is het HAARP-programma en wat doet het precies? Hoe zit het
met de belangen van het Vaticaan in de wapenindustrie? Hoe volledig of correct zijn onze
geschiedenisboeken? Waarom weten we eigenlijk zo weinig over de Bilderberg-groep en wat er besproken
wordt op de gelijknamige conferenties? Waarom weten we zo weinig van de vrijmetselarij terwijl het bekend
is dat de leden van deze geheimzinnige organisatie een zeer grote rol spelen in de wereldpolitiek? Hoe zit
het met (het contact met) andere levensvormen in het universum? Waarom praten de reguliere media niet
over deze thema`s? Waarom leren we hierover niets op school? Waarom leren we op school eigenlijk de
dingen die we er leren en niet (ook) andere, bijvoorbeeld over chakra`s, communicatie, ademhaling,
meditatie?
Natuurlijk zijn dit niet zomaar een paar vragen. De antwoorden zijn van cruciaal belang voor het begrijpen
van onszelf en de wereld om ons heen. Toch kennen we ze als gewone burgers niet. We halen onze
schouders op als dergelijke vragen gesteld worden. Het interesseert ons niet, we willen er helemaal niet over
nadenken. De mensen die dat soort vragen stellen zijn maar vermoeiend. Liever zitten we in de kroeg of
hangen we op de bank te kijken naar, ik noem maar wat, RTL-boulevard, Ik hou van Holland of de
Champions League.
David Icke is een uitzondering: hij is op onderzoek uitgegaan. Icke
is een Engelsman (voormalig profvoetballer, sportjournalist voor de
BBC en politicus) die al meer dan 20 jaar geleden voorspelde waar
de wereld op af koerst, hoe dat gebeurt en waarom. Zijn verhaal
werd, zeker toen, totaal niet serieus genomen. Hij was een fantast,
een relschopper met complottheorieën. Inmiddels echter is zijn
verhaal door vele feiten en gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden bevestigd. David Icke krijgt nu wereldwijd steeds
meer aandacht krijgt en zijn gedachtegoed wint steeds meer aan
populariteit. Maar goed ook: zijn verhaal dat tot nu toe waar blijkt te zijn, is namelijk nog niet af.
1.2. Waarom dit artikel?
Nu we (weer) te maken hebben met de economische crisis en oplopende spanningen in het Midden-Oosten
en (nu ook) mondiale klimaatproblemen moeten we ons de tijd gunnen om eens na te denken over een paar
zaken. Laten we excuses ‘dat het gaat zoals het gaat’, ‘dat we er toch geen invloed op hebben’ of ‘het toch
nooit helemaal kunnen begrijpen’ eens voor wat ze zijn. Misschien is er wel wat te begrijpen. Natuurlijk zijn
veel zaken voor de gewone mens onduidelijk, schimmig en met mysteriën omgeven. Maar waarom laten we
het daarbij en kijken we niet verder? Misschien zijn er wel antwoorden die we kunnen bevatten.
Het is echt belangrijk dat we dit gaan doen. Om 2 redenen. 1: Pas als we de wereld om ons heen begrijpen,
als we begrijpen hoe ‘het systeem’ werkelijk werkt, kunnen we serieuze alternatieven zien en in actie komen.
Anders doen we maar wat. 2: Pas als we ons bewust worden van wie we werkelijk zijn, kunnen we écht
begrijpen dat deze situatie geen juiste afspiegeling daarvan is. Een nieuw bewustzijn is nodig. Einstein zei
al: problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt.
Eerlijk gezegd was ik ook zo iemand die in z`n vrije tijd liever in de kroeg zit of tv kijkt dan me bezig te
houden met van die grote vragen. Ik nam die types die er wel mee bezig waren ook nooit serieus. Maar ik
ben toch niet zo lang geleden het internet opgegaan. Ik had teveel vragen waarop ik geen antwoord kreeg
via de reguliere media. Zie de opsomming aan het begin van dit artikel. Er was teveel rook en ik wilde weten
of er en zo ja waar het vuur was. Het internet is een prachtige bron van informatie. Natuurlijk, je vindt er ook
veel bagger maar je leert vanzelf te filteren. Zo ontdekte ik dat er inderdaad vuur is. Geen brandje, noem het
liever een vuurzee.
“Het zou best eens zo kunnen zijn dat de grootste tragedie van deze sociale overgangsperiode niet de
verblindende luidruchtigheid van de zogenaamde slechte mensen is, maar de ontstellende stilte van de
zogenaamde goede mensen.” — Martin Luther King, jr.
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Ik schrijf dit artikel omdat ik wil delen wat ik ben gaan inzien, namelijk hoe ongelooflijk anders de
werkelijkheid is dan ik altijd gedacht heb. Niets blijkt te zijn wat het lijkt. Hoe de politiek en de economie
‘werken’, de rol van onze overheden, van de media en de entertainmentindustrie, van Hollywood en de
muziekindustrie, de intenties achter 9/11, achter het conflict tussen Israël en de Palestijnen, de
wereldoorlogen, de Europese Unie en de euro. Ik kan nog wel een tijdje zo doorgaan, het is allemaal anders
dan we denken. Zelfs onze geschiedenis is immens veelzijdiger dan dat we leren uit de
geschiedenisboeken. Eindelijk zie ik welk spel er gespeeld wordt. Het was nogal een schok om de omvang
van de illusie waarin ik geloofde tot me te laten doordringen maar snel daarna volgde het gevoel van
bevrijding. Het kwartje is gevallen en ik hoop met dit artikel ook anderen dichter bij dat punt te brengen. Wat
me nog het meest schokte is dat het allemaal zo evident is. Zo “out in the open”. De feiten laten aan
duidelijkheid niets te wensen over. We moeten alleen onze ogen openen om ze te zien en de verschillende
‘dots’ met elkaar te verbinden.
Je hoeft dit stuk niet te lezen. Doe het vooral niet als je echt tevreden bent met je leven en de wereld om je
heen. Het is niet aan mij om je te vertellen dat je in een illusie leeft. Zo`n conclusie kun je alleen zelf trekken.
Ik dank David Icke, voor het stellen van vragen. Dankjewel dat je me hebt uitgedaagd hierover na te denken.
Dankjewel ook voor het delen van jouw antwoorden. Dankjewel voor de wake up call.
Deel 2. Wat brengen de overheid en het economisch systeem ons?
2.1. Een paar vragen als vertrekpunt
Laten we eens kijken naar de volgende vragen:
 Hoe kan het dat de wereld zich op vele gebieden
in een crisis bevindt als tegelijkertijd overal ter
wereld overheden bezig zijn met het algemeen
belang?
 Hoe kan het dat economische crises ons blijven
achtervolgen en armoede er altijd geweest is?
Overheden en ons economisch systeem bepalen in zeer
belangrijke mate wat er om ons heen gebeurt. Het
publieke domein wordt grofweg door deze 2 krachten
gedomineerd. Enerzijds is geld de prikkel achter de meeste activiteit in onze samenleving. Anderzijds maken
overheden beleid ten behoeve van de samenleving en stellen regels op om dat beleid te effectueren. Ik wil
hier eens wat meer op detail op inzoomen. Bieden de overheid en het economisch systeem ons wat we van
ze mogen verwachten?
2.2 Onze overheden
We gaan er van uit dat onze overheden in het algemeen belang opereren. Daarmee bedoelen we dat ze
zorgen voor goede zorg, goed onderwijs, veiligheid, voedselvoorziening, behoud van onze leefomgeving
enz. Toch moeten we vaststellen dat het op al deze fronten werkelijk achteruit gaat.
Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Iemand zou kunnen betogen dat het beleid van de overheid op dit
gebied juist enorm succesvol is omdat de levensverwachting algemeen is toegenomen en dat we vergeleken
met 40 jaar geleden veel meer ziektes kunnen behandelen enz. Feit is toch dat de kosten in de
gezondheidszorg de pan uitrijzen. We hebben heel veel zorg nodig. Als het echt goed ging met onze
gezondheidszorg zouden we toch juist het tegenovergestelde moeten zien? We worden misschien wel
ouder, gezonder worden we niet. Recent is bekend geworden dat meer dan de helft van de Nederlandse
bevolking te dik is. En in 10 jaar tijd is het aantal kankergevallen in Nederland met 36% toegenomen. We
1
gebruiken massaal antidepressiva, bloedverdunners, paracetamol, antibiotica, ritalin, ga zo maar door .
2
Steeds meer onderzoek wijst op de negatieve gevolgen van de vaccinatieprogramma`s . Je zou kunnen
zeggen dat er maar 1 groep is die wel profijt heeft van het overheidsbeleid met betrekking tot onze
gezondheid en dat is de farmaceutische industrie. De enige juiste conclusie is dat de gezondheidszorg is
verworden tot een systeem dat niet gebaat is bij onze gezondheid.
De overheid faalt dus overduidelijk bij het zorgen voor onze gezondheid. Het is
maar een voorbeeld, de gezondheidszorg. Iemand die kan kijken, ziet dat de
overheden op alle fronten falen. Milieu, vrede, veiligheid en economie, ook op deze
thema`s staat het er niet best voor. En dat terwijl we toch druk zijn met beleid,
internationale afspraken en samenwerking. De meeste problemen kennen we al
decennialang. Toch vinden we geen oplossingen. Of beter: de oplossingen zijn vaak
wel al gevonden maar ze worden niet uitgevoerd. Klimaatverdragen eindigen
standaard in een fiasco. De armoedebestrijding heeft niets opgeleverd. Onze
voeding barst van de schadelijke ingrediënten, goed drinkwater wordt schaars, de oceanen zijn bijna leeg,
we zitten weer in een economische crisis en gewelddadige conflicten of dreiging daarvan zijn aan de orde
van de dag. Ik wil geen oordeel uitspreken over de mensen die bij de overheid werken. Ze doen ongetwijfeld
hun best. Ik wil alleen laten zien dat de inspanningen van overheden het omgekeerde effect bereiken:
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wereldwijde, verergerende problemen. Zwartgallig? Nee. Realiteit? Ja. Kijk gewoon en kijk dan verder. Er
zijn namelijk antwoorden en oplossingen.
2.3 Waarom falen onze overheden?
Waarom lukt het de overheid niet het algemeen belang werkelijk te dienen? Het is een cruciale vraag. Het
antwoord dat Icke geeft is even hard als schokkend. Hard en schokkend omdat het zo voor de hand ligt:
overheden zijn helemaal niet bezig met het dienen van het algemeen belang. Dit lijkt misschien een ernstig
ongenuanceerd en overtrokken statement. Als je dat vindt, lees dan nog even door.
Vooral degenen die voor de overheid werken (en dat zijn er nogal wat) zullen zich aangevallen kunnen
voelen. Hen zou ik een paar vragen willen stellen: vind je écht dat jouw werk bijdraagt aan het algemeen
belang? Of draag je bij aan kortetermijnambities, de positie van de minister, de burgemeester of de coalitie,
aan behoud van controle, aan de eigen organisatie, aan symboolpolitiek, aan imago? Wat in jouw werk dient
werkelijk het algemeen belang? Wordt binnen jouw werk wel eens de vraag gesteld of het algemeen belang
er werkelijk mee wordt gediend? Of wat het algemeen belang eigenlijk is?
Voor de lezer is wellicht interessant dat ikzelf 11 jaar voor de overheid heb gewerkt. Eerst 3 jaar bij een
rechtbank en daarna 8 jaar bij een ministerie als jurist en projectleider. Mijn ervaring is dat slechts een fractie
van wat de overheden doen het stempel kan krijgen van echt waardevol voor de samenleving. Geld, macht
en de positie van bijvoorbeeld de minister prevaleren namelijk altijd. Ik kan zo nog 10 belangen bedenken
waarna misschien een keer het belang van de samenleving in beeld komt. Mijn ervaring is dat overheden
zich niet laten leiden door de vraag wat echt bijdraagt aan de samenleving. Ik ben daarom voor mezelf
begonnen.
Conclusie: overheden slagen er niet in werkelijke vooruitgang te boeken, op welk gebied dan ook. Ze zijn
feitelijk niet dienend aan de bevolking, de problemen worden voor haar juist eerder groter.
Maar als overheden niet bezig zijn met het algemeen belang, wat doen ze dan wel? Daar kom ik straks op
terug.
2.4 Het politieke systeem
Het opvallende is ook dat het niet uitmaakt welk politiek systeem een land hanteert, en ook niet welke partij
of coalitie aan de macht is. Tijdens iedere verkiezingscampagne worden opnieuw beloftes gedaan. Ons
wordt telkens weer herstel, vooruitgang, verandering en verbetering beloofd. We snakken er als burgers
inderdaad naar maar het gebeurt niet. In Nederland betogen we dan nog wel eens dat dat komt doordat nu
eenmaal compromissen moeten worden gesloten omdat geen enkele partij de meerderheid in het parlement
behaalt. Maar ook in tweepartijenstelsels (GB, VS) zien we hetzelfde. De verschuivingen in beleid zijn ook
daar slechts marginaal en echte oplossingen voor onze problemen worden niet ingevoerd. Hoe je het ook
wendt of keert, per saldo wordt het er niet beter op tijdens een regeringsperiode. Op geen enkel front. Door
de geschiedenis heen hebben we wereldwijd ongeveer alles op politiek gebied wel uitgeprobeerd. En altijd
hebben we ons voor (dezelfde) problemen gesteld gezien. Zelden was er voor langere tijd rust, vrede,
stabiliteit of gezondheid. Sterker nog, de problemen worden groter, grootschaliger, talrijker en ingewikkelder.
Niets lijkt echt te werken. Conclusie: Het doet niet ter zake welke politieke kleur de macht heeft of welk
politiek systeem een land hanteert.
2.5 Wat we moeten weten over ons economisch systeem
Voor mij was het een eye opener dat de controle over de hoeveelheid geld in
omloop niet een verantwoordelijkheid van overheden is, maar volledig in handen is
van private instanties: de banken. Ook de meeste centrale banken, met als
belangrijkste exponent de Federal Reserve in Amerika, zijn niet van de overheid
3
maar puur privaat. Banken beheersen dus de geldkraan . Laat dat maar eens tot je
doordringen. Overheden hebben niets te vertellen, zij lenen van de banken. Daar
moeten de overheden uiteraard ook rente over betalen. Die schuld bij de banken –
we noemen het niet voor niets ‘staatsschuld’ – wentelen de overheden weer af op de
belastingbetaler, jij en ik. We betalen geen belasting zodat de overheden van dat
geld kunnen investeren in onderwijs of infrastructuur. Nee, we betalen belasting zodat de overheden hun
schuld kunnen aflossen bij de banken. Bezuinigingen zijn alleen noodzakelijk om de staatsschuld niet nog
verder te laten oplopen. We liggen dus volledig aan de ketting bij de banken.
Is dat nodig? Nee, helemaal niet. Overheden kunnen regels stellen aangaande het financiële verkeer. Ze
mogen zelfs hun eigen geld drukken en dat als enige geldige betaalmiddel introduceren en renteloos aan de
burgers uitlenen. Dat zou pas dienend aan de bevolking zijn! Waarom gebeurt dat niet? Waarom houden we
deze afhankelijkheid van de banken in stand? Zometeen kom ik daarop terug. Eerst nog iets meer over het
financiële systeem, of beter nog: geld.
Geld is een vreemd iets. Het beheerst ons leven totaal. Ga maar na in je eigen situatie. Des te
merkwaardiger is het dat het niet meer dan gebakken lucht is. Waarheid is namelijk dat slechts een minieme
fractie van al het geld werkelijk in tastbare vorm (papiergeld en munten) beschikbaar is. De rest zijn letterlijk
getallen in de computer. Niets meer. Door middel van schuld (een lening of hypotheek) creëren banken geld,
‘out of thin air’. Wat wij denken dat geld is, is eigenlijk schuld. Doordat banken ook nog rente vragen in ruil
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voor de getallen in de computer, wordt er nóg meer geld gecreëerd dat al helemaal niet bestaat en daarom
nooit in z`n geheel kan worden terugbetaald. De schuld zal altijd groter zijn dan de hoeveelheid beschikbaar
geld (zelfs al zijn het maar getallen). Zo zal er altijd schaarste zijn, precies de realiteit die we ervaren.
Op basis van de illusie dat er geld is, creëren we alles om ons heen. Maar diezelfde illusie veroorzaakt ook
dat er nu massaontslagen plaatsvinden, dat mensen uit hun huizen worden gezet omdat ze de huur of
hypotheek niet meer kunnen betalen, dat andere mensen (niet zelden kinderen) worden uitgebuit, dat
mensen sterven van de honger, dat we onze planeet op een misdadige wijze verkrachten en dat we als de
dood zijn onze baan te verliezen en dat we bijgevolg onszelf uitputten om het hoofd boven water te houden.
We zijn slaven van het economisch systeem, van vrijheid om je als mens te ontplooien op de manier die jij
wil is totaal geen sprake. Lekker systeem! Misschien zeg ik nog niet eens iets nieuws en wist je dit al, maar
toch: waarom houden we het zo, zeker als het niet zo hoeft?
Heeft ons economisch systeem ons dan geen welvaart gebracht? Er wordt
vaak gezegd dat de welvaart sinds WOII algemeen gestegen is. Maar is
dat echt zo en als dat al zo is, hoe hebben we die welvaart dan bereikt en
tegen welke prijs? De aarde raakt uitgeput en er is nog steeds grote
armoede in grote delen van de wereld. De welvaartsgroei gaat bovendien
alleen op voor een klein deel van de wereldbevolking. En van dat kleine
deel is weer een heel groot deel afhankelijk van het economisch tij. En dat
allemaal weer, nogmaals, terwijl de banken de geldkraan beheersen (door
het verhogen of verlagen van de rentes) en geld voor het overgrote deel
een fictie is.
Nu bevinden we ons binnen 3 jaar in een tweede grote crisis. Ook deze
tweede keer is ze veroorzaakt door de financiële wereld zelf. Maar de gevolgen ervan worden, zo zien we
het gebeuren, afgewenteld op al diegenen die er eigenlijk part noch deel aan hebben.
Conclusie: ons economisch systeem is grotendeels gebaseerd op een illusie. Het dient slechts enkelen en
veroorzaakt voor een enorme massa heel veel ellende.
Deel 3: Waarom hebben we deze overheden en dit economisch systeem als ze feitelijk niet dienend
zijn?
3.1. Is dit toevallig zo ontstaan of juist doelbewust?
Ik heb lang nagedacht over hoe ik je kan meenemen in de boodschap die ik in dit artikel wil overbrengen.
Een belangrijke horde die ik zelf moest nemen was deze vraag: is het huidige systeem, waar we zo weinig
baat bij hebben, nu toevallig zo of zit er een plan achter? Als het het een niet is, dan moet het het ander zijn.
Met deze vraag in mijn achterhoofd ben ik mijn internet-onderzoek begonnen. Al gauw werd duidelijk dat de
feiten klip en klaar zijn: er is niets toevalligs aan onze werkelijkheid.
Ik heb lang geloofd in de optie dat het systeem dat we gecreëerd hebben per ongeluk niet deugt.
Ik dacht: we doen allemaal ons best. We hebben onze beperkingen nou eenmaal. Niemand heeft de
overview en uiteindelijk gaan dingen dus wel ergens wringen en botsen. We bedenken met de beste
bedoelingen oplossingen maar omdat we toch niet met alles rekening hebben gehouden, gaat het uiteindelijk
toch weer mis, waarna we weer beginnen met het bedenken van oplossingen, met de beste bedoelingen
weer uiteraard. Deze optie gaat ook uit van een zekere oncontroleerbaarheid der dingen. We kunnen
gewoon niet beter en we moeten het gewoon accepteren. We moeten eigenlijk gewoon nog beter ons best
doen.
Inmiddels weet ik dat ik ernaast zat. Het was puur onwetendheid, het ontbreken van feitenkennis. Ik zag de
zaken daardoor niet in het juiste perspectief. Al die tijd heb ik ook onderschat wat de werkelijk kracht van de
mensen is. We zijn geen machteloze, kleine radertjes in een groot geheel die niet verder komen dan maar
wat rommelen in de marge. Onze creatiekracht is zelfs ongekend. Alles is mogelijk als je je energie erop
richt. Waar een wil is, is een weg, zo gaat het gezegde. En of we willen! Echte oplossingen voor onze
economische, ecologische en gezondheidsproblemen zijn allang voorhanden. Wij mensen hebben die
oplossingen allang bedacht. Natuurlijk kunnen we dat! Alleen, en hierin zit het probleem: de oplossingen
worden niet ingezet, toegepast of benut. Schone en vrije energie bestaat en had allang wereldwijd op een
goedkope manier kunnen worden ingezet. Ook ligt allang een voorstel op de plank dat wereldwijd het
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economisch klimaat tot rust kan brengen . De reguliere gezondheidszorg wil maar niet kijken naar de
oorzaak van ziektes terwijl hierover massa`s eeuwenoude en bewezen effectieve kennis en methodes
beschikbaar zijn.
De vraag is dus: hoe bestaat het dat we oplossingen voor onze problemen niet allang toepassen? Hoe
bestaat het dat we nog iedere dag te maken hebben met armoede, oorlogen, vervuiling en ziektes? Hoe kan
dat?
3.2 Collectiviteit en creatiekracht
Het antwoord zit in onze collectieve wil in relatie tot onze creatiekracht. Ik bedoel daarmee het volgende. Als
echt niemand op de wereld armoede, oorlog etc. wil, dan kúnnen we het eenvoudigweg niet creëren. Ons
collectieve bewustzijn en de keuzes die daarmee samenhangen zouden dan namelijk bijdragen aan vrede,
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delen van rijkdom, gezondheid en respect voor de natuur. Als ieder mens vandaag weigert om wapens te
gebruiken zouden vandaag alle oorlogen voorbij zijn. Jij en ik, wij allemaal creëren onze realiteit door de
keuzes die we nu maken. Dat samenspel van keuzes, die collectiviteit, creëert alles en dus ook de wereld
zoals die momenteel is. Welnu, als jij en ik de huidige problemen niet willen en we stemmen onze keuzes
daarop af maar de problemen zijn er toch, dan moeten er dus ook mensen op aarde zijn die ze wél willen en
hun keuzes dáárop afstemmen. Waar komt anders die voortdurende stroom van grootschalige problemen
vandaan als er niemand is die ze wil? En waar komt anders die schijnbaar onzichtbare hand vandaan die
reeds bestaande cruciale oplossingen voor onze problemen tegenhoudt als iedereen wil dat ze worden
ingevoerd?
Deze theorie brengt de andere optie in beeld: er zit een plan achter onze huidige situatie. Het is helaas niet
slechts theorie. We kunnen het zien in de praktijk…
3.3. De onzichtbare hand, de illuminatie
Ik heb het hiervoor gehad over onze overheden, de politiek en ons economisch
systeem. Ze dienen de mensen duidelijk niet. Ook zagen we dat overheden niet
ingrijpen in het bancaire systeem, terwijl iedereen ziet dat het tot absurde
excessen leidt. Ten slotte zagen we dat de oplossingen voor onze problemen
bekend en voorhanden zijn maar ze worden toch niet gebruikt. Als mensheid
zijn we zo voortdurend bezig te dealen met een constante stroom van
problemen. Toch is er een kleine groep mensen die overduidelijk wel profiteert
van ‘het systeem’ en geen last heeft van de problemen. Deze mensen zijn
schathemelrijk en worden alsmaar rijker. Crisis na crisis, oorlog na oorlog maar
deze mensen hebben er niets van te lijden. Is dat toeval? Nee, dat is het niet.
Deze mensen zijn de ware machthebbers in de wereld. Ze controleren zowel de regeringen als de banken.
Daarnaast beheersen ze het onderwijssysteem en de wetenschap (universiteiten, onderzoek), de
gezondheidszorg (farmaceutische industrie), de media (televisie, radio, kranten) en de belangrijkste
multinationals (bijvoorbeeld Monsanto en oliemaatschappijen). Niet op de voorgrond maar achter de
schermen. Met hun onzichtbare hand trekken ze aan alle touwtjes.
3.4. Wie zijn het?
Over welke mensen hebben we het? Icke noemt ze de illuminatie of de Cabal. De occupiers die wereldwijd
hun kampen hebben opgeslagen de 1%. Het gaat om een zeker netwerk rondom 13 bloedlijnen, onmetelijk
rijk, die achter alle schermen (het maakt – nogmaals – dus niet uit welk ideologisch systeem, welke politieke
kleur, welke financiële instelling of internationale corporatie) de touwtjes in handen hebben. Denk aan de
Rotschilds en de Rockefellers, dat soort namen. We kennen ze allemaal wel maar de meesten weten er het
fijne niet van. Ook de hoogste graden van de vrijmetselarij zijn nauw betrokken, net als enkele minder
bekende geheime elitegenootschappen zoals de Skull & Bones orde waarvan onder andere de Bush familie
maar ook bijvoorbeeld Bill Clinton (!) leden zijn. Het is allemaal met veel geheimzinnigheid omgeven. Bewust
uiteraard. De illuminatie bestaan in ieder geval echt, hoewel ze zichzelf niet zo noemen, en ze zijn echt bezig
met een plan. Ik beschreef hiervoor de werking van ons economisch systeem en onze overheden, of beter:
het disfunctioneren ervan. Dit zijn de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Sterker nog: ze willen dat
het disfunctioneert! Ze hebben het zo ontworpen! Achter de schermen trekken ze aan de touwtjes zodat
precies datgene gebeurt dat hun doelen dient. Obama, Poetin, Sarkozy, Merkel, van Rompuy het zijn niet
meer dan hun puppets.
We weten het dankzij dappere onderzoekers die het internet gebruiken om hun bevindingen te delen. De
reguliere kanalen zullen hieraan nooit aandacht besteden, eenvoudigweg omdat die beheerst worden door
dezelfde kliek. Daarover zometeen meer. De werkelijkheid is zo anders dan wij denken.
Bush junior staat links van de klok!
3.5. Wat willen ze?
Hun plannen zijn gericht op het volgende: centralisatie van macht
tot er een wereldregering over blijft, met een wereldrecht, een
wereldleger, een wereldmunteenheid en wereldordedienst. Een
‘New World Order’, google maar eens. Als de intenties positief
waren, dan was er misschien nog niet zoveel aan de hand. Maar
helaas zijn de intenties niet positief. Ze willen absolute controle over
de wereldbevolking en hun wereldvisie, niet goedschiks dan kwaadschiks, aan ons opleggen. Hun
wereldvisie heeft niets maar dan ook niets met liefde te maken. Ze draait juist om controle en onderdrukking
van alles wat met onze ware essentie te maken heeft. Het doel is de mens tot slaaf maken voor hun eigen
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overleving en ze zijn al een heel eind, als je goed kijkt. Orwells 1984 is niet uit de duim gezogen . De daarin
beschreven maatschappij is waarnaar we heel hard op weg zijn.
3.6. Waarom willen ze dit?
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Er is ook een waarom achter dit alles. Dit is voor diegenen die nog niet erg zijn ingewijd in deze materie
nogal gecompliceerde en op z`n zachtst gezegd verrassende stof. Het voert te ver om dit hier nu uiteen te
zetten. Het vereist een werkelijk open geest om het waarom te kunnen bevatten. Maar als je na het lezen
van dit artikel meer wilt weten, weet ik zeker dat het je zal lukken het waarom zelf te achterhalen. In Deel 5
van dit stuk schets ik in ieder geval een groter perspectief waarbinnen dit verhaal geplaatst moet worden.
Deel 4. Hoe de illuminatie hun doel najagen
4.1. Inleiding
Om te begrijpen hoe dit waar kan zijn, is een ander perspectief nodig. Omdat wij niet beschikken over de
juiste informatie, zien we de werkelijkheid om ons heen op een ernstig vervormde manier. Zouden we wel
over volledige en volledig juiste informatie beschikken dan zouden we onze wereld totaal anders zien. Dan
zouden we zien hoe schijnbaar totaal op zichzelf staande gebeurtenissen heel duidelijk verband met elkaar
houden. Het is echt een kwestie van perspectief, van waarneming, om de puntjes met elkaar te verbinden.
Achter de (wereld)politiek, de wereldreligies, het bancaire systeem, de media, de farmaceutische industrie,
de grote multinationals, Hollywood en de muziekindustrie enz. zit aantoonbaar hetzelfde netwerk van
machtige mensen. Maar we weten het niet en dus leggen we geen verbanden tussen bijvoorbeeld een
economische crisis hier en een terroristische aanslag daar. In Ickes laatste boek, Remember who you are,
wordt op een ongelooflijk gedetailleerde wijze uitgelegd dat hetgeen wij als waarheid aannemen een
geweldige illusie is. De feitelijke onderbouwingen zijn zo talrijk dat je je gaat afvragen hoe we al die tijd zo
blind hebben kunnen zijn. Hij noemt het niet voor niets ‘the elephant in the living room’. Hij staat er, je kunt er
niet omheen, maar toch zien we hem niet. Hieronder zal ik proberen je dit andere perspectief aan te reiken.
4.2. Hun voorsprong en manipulatie van onze geest
Het eerste dat hier genoemd moet worden is dat de illuminatie ten opzichte van de gewone mensen een
aantal stappen voorsprong hebben. We lopen weliswaar hard op ze in, maar toch. Hun bloedlijnen lopen
zeer ver terug. Sommigen spreken over de Babylonische tijd, anderen gaan nog veel, veel verder terug.
Kennis over de (ware aard van de) mensen, hebben de illuminatie zorgvuldig binnen hun eigen kringen
bewaard en zorgvuldig voor ons verborgen gehouden. Hun opdracht, de realisatie van de nieuwe
wereldorde, is generatie op generatie doorgegeven. Ze wisten daardoor dat ze de politiek en het geld
moesten beheersen. Koninkrijken en later democratieën zijn door hen in het leven geroepen. Het systeem
om het publieke domein te controleren (grofweg: overheid en geld) is door de eeuwen heen door hen
ontworpen, bijgesteld en verfijnd. Om hen te dienen, niet ons. Dat we kunnen kiezen bij verkiezingen
betekent niet dat we werkelijk een keuze hebben. Achter de schermen van links en rechts bepalen de
illuminatie toch de koers. Daarom verandert er nooit werkelijk iets ten goede en glijden we steeds dieper af
in de problemen. Ze grijpen in als het mogelijk een kant op gaat die hun doelen niet dient. Datzelfde geldt
voor de financiële wereld. Het bancaire systeem, zelfs het idee van geld en rente, zijn uit hun brein
ontsproten. Dat het beheer van de geldpers voor het overgrote deel een verantwoordelijkheid is van private
partijen hangt dus samen met het complot. En dat overheden er niets aan doen ook. Lybië was hierop
trouwens een uitzondering en dit is een van de redenen waarom kolonel Gadaffi het veld heeft moeten
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ruimen .
Door hun (kennis)voorsprong hebben ze daarnaast een groots manipulatief spel met de mensen kunnen
spelen. Kern van dit manipulatieve spel is ons te laten geloven in een illusie. De illuminatie hebben begrepen
dat voor het welslagen van hun plan het essentieel is dat ze onze geest controleren. We moeten vooral niet
voor onszelf gaan denken. Als je de film ‘The Truman Show’ kent, krijg je een beetje het idee van de omvang
van het bedrog in ons leven. Des te minder wij van onszelf en de wereld begrijpen, des te gemakkelijker zij
hun gang kunnen gaan om hun doelen te bereiken. Ze hebben daarom geprobeerd een werkelijkheid te
creëren die zo anders is dan de echte werkelijkheid dat wij de sprong tussen de ene naar de andere niet of
nauwelijks kunnen maken. En dat is ze best goed gelukt.
Om de mind game met ons te spelen hebben de illuminatie o.a. de
volgende middelen ingezet:
 het institutionaliseren van de grote wereldreligies,
 het manipuleren van het onderwijs,
 het manipuleren van de media,
 het negatief beïnvloeden van het elektromagnetisch veld van de
7
aarde door HAARP ,
 het manipuleren van de werking van ons lichaam door
1. vervuiling van lucht (industrie, verkeer, chemtrails),
2. voedsel (schadelijke additieven en gen technologie),
3. drinkwater (fluoride),
4. medicijnen,
5. straling (kernafval, elektromagnetische straling door b.v. draadloze netwerken), en
6. het (in het verre verleden) op non-actief stellen van het grootste deel van ons DNA (nooit vreemd
gevonden dat we maar ongeveer 4% gebruiken?).
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In het navolgende licht ik een aantal aspecten wat dieper uit.
4.3. Hoe kan het überhaupt? De kennispiramide
Je vraagt je misschien af hoe dit eigenlijk allemaal mogelijk is zonder dat dit naar buiten komt. Er moeten
nogal wat mensen bij betrokken zijn om zo`n plan uit te voeren. Dat is ook zo maar de meesten weten niet
dat ze eraan meewerken. De illuminatie werken aan de hand van de zogenaamde kennispiramide. Er zijn
maar enkele insiders: de 13 bloedlijnen. De illuminatie zitten in de top van de piramide. Alleen daar is
helemaal duidelijk wat het plan is. Hoe lager je komt (en wij als burgers staan helemaal onderaan) hoe
moeilijker het te begrijpen is wat jouw rol in het geheel is. Deze constructie is bewust zo opgezet en daarom
spelen geheime en gelaagde genootschappen zo`n belangrijke rol in dit verhaal. Hoe hoger je komt hoe
meer ingewijd je raakt maar het totaal zul je pas zien als je hebt bewezen 1 van hen te zijn en wordt
toegelaten tot de hoogste rang. Zo kan het werken zonder dat eigenlijk iemand het in de gaten heeft. Zo kan
het gebeuren dat we er nog zelf aan meewerken ook. Als doktoren, burgemeesters, ambtenaren,
parlementariërs, leerkrachten, winkeliers, wetenschappers, militairen enz. Praktisch niemand ziet het
totaalplaatje en daarom stelt niemand vragen. “Het zal wel”. Je bent sowieso al druk genoeg met proberen er
iets van te maken in het leven of nog erger: met overleven.
Een ander aspect dat hier genoemd moet worden is het tijdspad dat
ze hanteren. Het ‘spel’ dat gespeeld wordt moet gezien worden
tegen een achtergrond van een bepaalde geschiedenis van zeker
enkele millennia. Hierop ga ik nog even kort in in Deel 5. Dit maakt
dat ze de tijd hebben gehad om hun plannen te realiseren. Icke
noemt dit het proces de “Totalitarian Tiptoe”. Heel geleidelijk, beetje
bij beetje, werken ze toe naar totale wereldbeheersing. Alleen als je
je perspectief aanpast, zie je wat de koers is en waar we op
afstevenen. Doe je dat niet dan zie je slechts op zichzelf staande
gebeurtenissen, min of meer toevallig, ‘door omstandigheden’ tot
stand gekomen. Vooral de afgelopen eeuw is het hard gegaan.
Maar ook het Romeinse Rijk, het kolonialisme en de Verlichting
hebben bijgedragen aan de doelen van de illuminatie. Uiteraard, ze
zaten er zelf achter. Icke beschrijft heel precies hoe ver de
illuminatie al zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we nu wakker
worden.
Tot slot moet ik hier nog opmerken dat er genoeg mensen zijn geweest die wel naar buiten zijn gekomen
met de waarheid. Helaas worden die mensen meestal niet serieus genomen. En ook daar hebben de
illuminatie hun tactieken voor ingezet: het belachelijk maken van mensen die met de waarheid komen. Of ze
doden….
4.4. Problem, Reaction, Solution
Icke heeft een van de principes volgens welke de illuminatie werken een naam gegeven. De constante
stroom van problemen op aarde laat zich door dit principe verklaren. Hij noemt het het principe van problem,
reaction, solution (PRS).
Je gebruikt PRS als je veranderingen in de samenleving wilt introduceren waarvan je weet dat ze weerstand
zouden oproepen als je openlijk vertelde wat je van plan bent te doen. Denk aan het voeren van oorlog, of
wetgeving die de beperking van vrijheden inhoudt, of – waar de illuminatie mee bezig zijn – het invoeren van
een Orwelliaanse politiestaat. Wat je dan doet, is niet openlijk vertellen wat je van plan bent. Het volk zou
meteen in opstand komen. Nee, je start een PRS. Het werkt in 3 stappen:
1: je creëert een probleem. Bijvoorbeeld een terroristische aanval of een economische crisis. Dan geef je via
de media (die je toch al controleert) de schuld aan iets of iemand anders. 2: Door zo jouw versie van het
probleem te geven lok je een reactie uit bij de bevolking (woede, wanhoop, angst, onrust etc.), een reactie
van “help, doe iets!”. 3: En dan presenteer je de oplossing. Jouw oplossing dus. De oplossing die allang
klaar lag en de reden vormde voor het probleem dat je zelf startte.
De problemen die de mensen door de eeuwen heen hebben gekend zijn voor een groot deel bewust op
deze manier gecreëerd door de illuminatie. Ook de huidige financiële crisis is vantevoren opgezet. Net zoals
periodes van economische groei overigens zijn ‘toegestaan’. Doordat banken tegen lage rentes geld
uitlenen, krijgt de economie een boost. Ineens is de sky the limit. Maar dan besluiten de banken dat ze geld
willen zien. De rentes gaan omhoog en een nieuwe crisis is een feit. Zoals ik al eerder schreef is er door de
introductie van rente sowieso nooit genoeg geld om de openstaande schuld terug te betalen. Er is altijd
schaarste. Huiseigenaren verliezen hun huis aan de bank. Bedrijven verliezen hun activa aan de bank. Hele
landen verliezen hun land aan de bank. Dit spel wordt al decennia zo gespeeld. Stap voor stap wordt alles
eigendom van de banken, ehh, de illuminatie. In Afrika zijn ze al erg ver en nu is Europa aan de beurt. De
euro is nooit bedoeld om te slagen. Hij zal dus ook vallen. En welke oplossing zal dan geboden worden?
Nog verder centraliseren. We gaan hoe dan ook niet terug naar de gulden, de frank, de lire en de peseta.
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Een ander voorbeeld van PRS vormen de terreuraanslagen. Deze inside jobs maken de weg vrij voor
wetgeving die onze vrijheden en privacy ernstig inperkt. De politiestaat wordt zo langzaam ingevoerd.Het is
geen fictie, het is werkelijk gaande en het gebeurt allemaal recht voor onze neus. Er zijn talloze voorbeelden
te noemen. Het is een kwestie van je perspectief veranderen om het te kunnen zien, om de puntjes met
elkaar te kunnen verbinden. De wereldoorlogen bijvoorbeeld zijn door de illuminatie bewust geënsceneerd.
Ze hebben nota bene alle betrokken partijen gefinancierd! Werkelijke intentie van deze oorlogen was
namelijk het zetten van volgende stappen richting de latere wereldregering (VN) en het wereldleger (NAVO).
De Europese samenwerking is eveneens bedoeld als stap richting een wereldorde. Al die soevereine staten
op een kluitje was niet bevorderlijk voor de plannen van de illuminatie. Inmiddels bepaalt de EU al voor meer
dan 75% de regelgeving van 27 landen en is voor een groot deel 1 munteenheid geïntroduceerd. Zeer
recent is ook nog het ESM-verdrag ondertekend waarmee de lidstaten in feite ook de soevereiniteit over de
schatkist hebben opgegeven. Als je er even bij stilstaat is het eigenlijk ook heel bijzonder hoe in relatief korte
tijd (een paar eeuwen) het globaliseringsproces zicht heeft voltrokken. Het proces is alleen nog niet af. De
illuminatie zijn er nog niet. Er ís duidelijk nog geen wereldorde. Kunnen we dan achterover leunen nu? Nee.
De plannen voor de laatste stappen liggen namelijk al klaar. Allang zelfs. Het is namelijk hun bedoeling dat
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er een 3e wereldoorlog komt . De spanningen in het Midden-Oosten vanwege de burgeroorlog in Syrië en
tussen Iran en het Westen moeten ook in dit perspectief gezien worden. Het zijn allemaal opzetjes. De VS
en Europa staan al tegenover Rusland en China. We moeten ons werkelijk zorgen maken. Of beter: we
moeten het tij gaan keren.
4.5. Onderwijs
Of iets voor jou waar is of niet hangt in grote mate af van hoe jouw denkkaders zijn
geplaatst. Alles buiten die kaders doe je vaak snel af als onzin of onmogelijk. Toch is het
niet zo dat alles wat zich buiten jouw kaders bevindt per definitie onwaar is. Heel lang
dacht men dat de aarde plat was en werden mensen uitgelachen als die beweerden dat
ze bol was. Ik bedoel maar. De illuminatie hebben veel moeite gedaan om jouw
denkkaders te helpen vormen. Onderwijs heeft daarin een zeer grote rol gespeeld. Wat
we daar wel – en vooral ook wat we er niet – leren, is bewust zo gemanipuleerd.
Hóé we er leren trouwens ook. Ons onderwijssysteem focust praktisch volledig op onze
linkerhersenhelft (redeneren, logica, ordenen). Het spreekt het denken aan, niet het
voelen. Via de linkerhersenhelft zien we bovendien alles zien in termen van verdeeldheid. De illuminatie
hebben het zo gemanipuleerd omdat ze niet willen dat wij de werkelijkheid zien zoals ze is, namelijk één
groot samenhangend geheel. Daarom wordt onze rechterhersenhelft (creativiteit, intuïtie, gevoel etc.)
praktisch volledig wordt uitgesloten in het onderwijssysteem. Het schakelt zo een
belangrijk onderdeel van wie we zijn en een belangrijk instrument om de wereld
te begrijpen uit. Ons onderwijssysteem spreekt niet het hart aan. Ons hart is de
plek waar we alles zien in termen van eenheid. Het is ons nagenoeg afgeleerd
hoe je je hart kunt volgen. We durven het dan ook maar zelden, we raken er
meestal van in de war. Ons beoordelingsvermogen van wat waar of onwaar is
wordt al met al dus bepaald door de kaders die onze ratio (linkerhersenhelft) kan
bevatten. Zodra ons gevoel wordt aangesproken, raken we in de war. Het moge duidelijk zijn dat ons
beoordelingsvermogen geheel uit balans is en maar op halve kracht werkt. Alleen datgene wat te
beredeneren valt, kan waar zijn. Ingenieus.
Kun je op school oplepelen wat je geleerd is, dan word je beloond en slaag je voor je examen. Je succes in
je leven hangt af van de mate waarin je meedoet aan de kaders die het systeem voor je heeft bepaald.
Ruimte voor andere visies is er niet, althans niet zonder risico voor het behalen van je diploma en daarmee
je toekomst. We worden zo massaal perfect gedrild.
4.6. De media
Een andere belangrijke bron van informatie die jouw referentiekader bepaalt,
vormen de media. De illuminatie hebben die in handen. We hebben geen vrije
toegang tot informatie. Althans, niet via de reguliere kanalen. De illuminatie
bepalen uiteindelijk wat je ziet op tv, leest in de krant en hoort op de radio. Het is
echt nodig dat we ons verdiepen in hoe onze media functioneren, wie onze
media beheren en hoe informatie dus tot je komt.Je zult gaan begrijpen dat we
bewust gemanipuleerd worden. ANP en Reuters? Illuminatie. Hier voeg ik een
interessante link bij: http://www.occupyamsterdam.nl/2012/01/20/2701/.
Tegenwoordig kun je via internet gelukkig veel te weten komen. Het is maar goed trouwens dat internet nog
vrij is. Nog, want misschien heb je al gehoord van de ACTA-agreement? Zoek anders even bij youtube op
“ACTA explained”. Je schrikt je rot. Terecht dat er wereldwijd wordt geprotesteerd.
Omdat internet nog vrij is, vormt het een belangrijke bedreiging voor de illuminatie. Naast de waarheid die de
illuminatie ons willen voorschotelen via de door hen beheerste media, is er nu ook een hele andere bron van
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informatie beschikbaar voor iedereen. De groep mensen die het spel dat de illuminatie spelen begint door te
krijgen, wordt dankzij internet heel snel steeds groter. Ook andere waarheden kunnen nu razendsnel de
wereld rondgaan. De totstandkoming van de ACTA-agreement moet ook in dit licht gezien worden.
4.7. Film & Televisie en de mainstream muziekindustrie
Van de media wil ik de film-, televisie- en muziekindustrie hier vanwege de grote invloed op ons bewustzijn
nog apart benoemen.
Televisie kijken heeft een bewezen hypnotiserend effect. Wat je te zien krijgt, beïnvloedt je ongemerkt. Ooit
afgevraagd waarom televisie kijken zo verslavend is? Televisie moet ons in een staat van angst en dus
volgzaamheid houden. Bijna alles wat we bijvoorbeeld op het journaal zien, speelt in op angst. Ook het
overgrote deel van de rest van de programma’s (interessante benaming trouwens vind je niet?) appelleert
aan ons ‘lagere zelf’. Sex, geweld, uiterlijk, ego, competitie, verdeeldheid enz.
Een heel belangrijk wapen dat de mindcontrol via televisie zo krachtig maakt
zijn de zogenaamde subliminale boodschappen. Vanwege het onmiddellijk
hypnotiserend effect van tv kijken, komen de boodschappen – die zo kort in
beeld zijn dat je ze met het blote oog niet kunt waarnemen – direct binnen in
het onderbewuste. Denk aan termen als “Obey” en “Love = Hate”. Zonder
dat je het in de gaten hebt, gaan dit soort overtuigingen onderdeel van jouw
systeem uitmaken.
Wist je dat de grootste investeerders achter Hollywood wederom de
illuminatie zijn? Het verschijnsel ‘to hide in the open’ is in veel films
zichtbaar. In deze – vaak hele dure en gehypte – producties, wordt de waarheid gepresenteerd, maar flink
overtrokken met een vleugje onzin erdoorheen. Op deze manier wordt veel van de waarheid door velen als
fictie gezien en eenieder die de waarheid probeert naar buiten te brengen afgeschilderd als ‘fantast’,
complotdenker enz. Je hebt dan teveel films gekeken, briljant toch!
Ook in de muziekindustrie hebben de illuminatie een belangrijke hand. De ‘ver-sexing’ en de verheerlijking
van rijkdom in videoclips is een belangrijke brainwasher voor de jeugd. Verder wel eens afgevraagd hoe
sommige middelmatige ‘artiesten’ toch enorm gehyped worden en doorbreken? Ook opgevallen dat dit nooit
artiesten zijn met een boodschap van liefde, waarheid en eenheid? Het is aangetoond dat sommige artiesten
slechts worden toegelaten tot de mainstream industrie als zij instemmen met het verbergen van duivelse
boodschappen in hun muziek. Ook hierover is veel informatie op het internet te vinden. Jay-Z is een goed
voorbeeld. Ongelooflijk maar waar. Tupac trouwens zong letterlijk over de illuminatie (in het nummer
Killuminati) en we weten hoe het met hem is afgelopen.
4.8. Gezondheid: chemische en genetische vervuiling
Door massale vervuiling van ons drinkwater met chemische fluoride wordt systematisch de werking van onze
pijnappelklier onderdrukt. Door de pijnappelklier werkt je derde oog. Als hij werkt, “zie” je meer, beter en
helderder. Goede werking van de pijnappelklier helpt je bij het onderscheiden van waarheid en leugen. Het
gebruik van chemische fluoride is geïntroduceerd in WOII door de nazi’s (die natuurlijk de illuminatie achter
zich hadden voor de nodige steun). Het aangetoonde effect is een soort lichte ‘stoned-heid’ die gepaard gaat
met een volgzame houding. Ook bijna alle tandpasta is om die reden met fluoride vervuild. Het verstrekt
wellicht het glazuur maar daar zijn ook alternatieven voor (natuurzouten).
Verder worden er aan ons voedsel ontzettend veel mysterieuze ‘hulp’-stoffen toegevoegd zoals de ‘Enummers’ (additieven die door de EU zijn goedgekeurd). Het is bijzonder moeilijk om vast te stellen waaruit
deze stoffen bestaan en het zit zo’n beetje overal in. Ook aspartaam is een goed voorbeeld. Dit wordt
gebruikt als zoetstof voor talloze producten. Het is echter ook bestanddeel van rattenvergif. Smakelijk eten!
Het erge is dat een natuurlijke zoetstof, stevia, jarenlang van de markt is geweerd. Je begrijpt inmiddels wel
welke krachten daarvoor verantwoordelijk waren. Naast het volstoppen van ons voedsel met chemische
troep wordt het inmiddels ook nog eens genetisch gemanipuleerd. Misschien wel eens van het bedrijf
Monsanto gehoord? Een illuminatie-bedrijf van de eerste orde en de grootste ontwikkelaar van genetisch
gemanipuleerde producten.
Dan de vaccinaties: Op zeer jonge leeftijd worden we ingevolge – mind you! – rijksvaccinatieprogramma`s
ingespoten met onwerkelijke hoeveelheden chemische stoffen die aantoonbaar ernstige schade toebrengen
aan ons immuunsysteem. Hoe kan het anders want die is nog volop in ontwikkeling als het kleine lijfje al
immense hoeveelheden gif te verwerken krijgt! Dat kan het lijfje ook niet dus blijft het ermee zitten, met alle
gevolgen van dien. Bekijk de volgende link eens om hierover meer te weten te komen:
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&l=NL. Of bezoek de site van de Nederlandse
Vereniging voor Kritisch Prikken (NVKP): http://www.nvkp.nl/.
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4.9. Verdeel en heers
De illuminatie kennen de werkelijke aard van de mens. Ze weten dat we in de kern liefdevolle wezens zijn en
11
dat ieder mens met elkaar verbonden is . Zouden we ons leven leiden in overeenstemming met onze aard
dan zou de aarde een waar paradijs zijn. Precies niet waar de illuminatie op zitten te wachten.
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Zij hebben daarom zorgvuldig het verdeel en heers principe toegepast. Kort gezegd komt het er op neer dat
je de massa zoveel mogelijk verdeelt om vervolgens de ene partij meer te gunnen dan de andere. Deze
partijen raken met elkaar in conflict zonder dat ze weten dat er een derde partij is die het veroorzaakte. Eén
blik op de wereld en haar geschiedenis en je ziet het.
4.10. Wereldreligies
De belangrijkste wereldreligies zijn ontworpen om de mens het gevoel te geven afhankelijk te zijn van een
onzichtbare, maar toch alom aanwezige macht en hen zo het geloof in eigen kracht te ontnemen. Hemel of
hel, geluk of ongeluk, allemaal afhankelijk van de wil van die Ene. Angst en schuld zijn voorts principale
emoties die door religies worden uitgebuit. Het effect van religies op de wereld is niet vrede en
verdraagzaamheid geweest, maar het tegenovergestelde. Het heeft ons verdeeld en onderlinge haat
aangewakkerd. Religieus geweld heeft door de eeuwen heen en tot de dag van vandaag tot gigantisch leed
geleid. Te bizar voor woorden eigenlijk maar het is allesbehalve toeval. Ze zijn er juist toe in het leven
geroepen. Als je je erin verdiept zul je zien dat religies uiteindelijk dezelfde wijn in verschillende kruiken is.
Ze zijn te herleiden tot hetzelfde principe waarover Icke zeer uitgebreid uitweid in z`n boeken. Wederom
heeft het niets met liefde te maken. Wist je bijvoorbeeld dat tot in de top van het Vaticaan satanisme wordt
bedreven en Vrijmetselaars zijn geïnfiltreerd? De positie van de R.K.-kerk tijdens WOII en haar belangen in
de wapenindustrie zijn natuurlijk uiterst discutabel, zo niet te belachelijk voor woorden, te noemen. Ook
mogen we ons gaan afvragen wat de werkelijke reden is van het kindermisbruik in de kerk. Neem maar van
mij aan dat het niet alleen te maken heeft met door het celibaat gefrustreerde mannen die hun driften niet
kunnen beheersen.
Natuurlijk biedt religie ook een uitnodiging tot spirituele groei. De meesten die een religie aanhangen of in de
hiërarchie ervan een positie innemen, zullen dit zeer zeker met de beste intenties doen. Dit betekent echter
niet dat we onze ogen moeten sluiten voor de ware aard, oorsprong en intenties van deze religies.
Deel 5. Het grotere plaatje
5.1 Complottheorieën?
‘Complottheorie’ is een woord met een smaakje. Mensen doen er lacherig
over en als je erin gelooft heb je al gauw te veel films gekeken. Maar
bestaan complotten dan per definitie niet? Natuurlijk wel. Onze geschiedenis
bulkt van de complotten. Een van de bekendste is wel die van de moord op
Kennedy. Nog steeds zijn er maar enkelen op aarde die weten hoe het
precies zit. Maar dat er een complot achter zit moge boven iedere twijfel
verheven zijn. Je kunt niet iedere complottheorie zonder zelf onderzoek te doen meteen diskwalificeren. Dat
is roekeloos zelfs, zeker als je niet hebt onderzocht of je huidige overtuiging wel op waarheid berust.
Soms zijn complottheorieën zo onwaarschijnlijk dat ze ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Denk aan
9/11. Daarvan wordt beweerd dat het een inside job was. Voor de meesten is dat onvoorstelbaar. Zoiets kán
toch niet waar zijn? En we trekken dan maar de conclusie dat het dus niet waar is. Heel gevaarlijk, want als
jij weet dat het zo werkt, weet een kwaadwillende dat ook. Je kunt dan iets totaal bizars (9/11) doen
waarmee jouw belangen gediend zullen worden (angst bij de bevolking, controle, macht, wapens, industrie).
Toch zal iedereen jouw versie van het verhaal, namelijk dat er terroristen achter zitten, geloven. Waarom
geloven ze je? Enkel en alleen om het feit dat de echte waarheid totaal bizar is. Vervolgens krijg je ook nog
alle steun voor de ongelimiteerde ‘war on terror’. Wat wil je nog meer? Perfecte dekmantel. Het bestempelen
van een theorie tot complottheorie is in feite het sterkste wapen van de illuminatie tegen ontwaken van de
mensen. Overigens zie je in het 9/11-voorbeeld ook het principe van problem-reaction-solution terug. Je
creëert, door middel van een verschrikkelijke gebeurtenis, angst en totale chaos (problem). De bevolking is
bang en in paniek. Ze willen bescherming (reaction). Je geeft ze de oplossing door ‘de terroristen te gaan
pakken’ en start een oorlog (solution). Onderliggende doel is al die tijd de creatie van een vijand die
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wereldwijd kan toeslaan (het terrorisme) , oorlog en de introductie van wetgeving die de rechten van
burgers ernstig aantast.
5.2 Het breder perspectief
Er is geen reden om nu angstig te worden of boos. Dat zijn de energieën
waarin we al te lang in gehouden zijn. En het zijn niet die energieën die
werkelijk iets te maken hebben met wie we zijn. Het verhaal dat ik hier heb
uiteengezet is namelijk onderdeel van een groter geheel. Ik wil hierover in dit
artikel kort iets zeggen. Het breder perspectief zelf is op z`n minst een heel
artikel waard.
Je hebt vast wel iets meegekregen van de 2012-hype. 2012 betekent niet het
eind van de wereld , totale verwoesting van onze samenleving of iets dergelijks (zoals wordt gepropageerd
om ons in de energie van angst te houden). Wel staat het symbool voor het einde van de tijden zoals we die
nu kennen. We zitten nu in de eindfase van de overgang van dualiteit naar eenheidsbewustzijn en de
overgang zal inderdaad ergens in de komende jaren plaatsvinden. Hoe heftig die overgang gaat zijn en
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wanneer precies is iets waar weinigen het over eens kunnen worden. Icke stelt zelfs dat de 2012-profetieën
ook uit het brein van de illuminatie komen om ons op een vals spoor te zetten. Toch zegt ook hij dat er grote
veranderingen gaan komen. Veranderingen die verband houden met het aan het licht komen van de leugens
overal ter wereld waardoor we in waarheid gaan leven.
Onze wereld zoals we die nu kennen is er een van uitersten. Alles heeft een keerzijde, alles is duaal. Dit is
niet zomaar zo, hiervoor hebben we als mensheid bewust gekozen. Door de ervaring van de dualiteit in het
stoffelijke (de materie, onze lichamen) bieden we onszelf de kans tot een enorme bewustzijnssprong. Het is
in zekere zin een experiment, gewoon omdat in het oneindige universum alles mogelijk is. Ook de ervaring
van dualiteit (terwijl alles in wezen 1 is) moest dus een keer geprobeerd worden. Dit experiment voltrekt zich
op aarde en bevindt zich nu in de eindfase. Het is overigens in de geschiedenis van de aarde al een paar
keer goed misgegaan (denk aan Atlantis) maar nu kan het niet meer misgaan. De mensheid heeft voldoende
besef gekregen van z`n werkelijk aard (namelijk liefde) om de stap nu definitief terug te zetten, weer in de
richting van de bron. De illusie of de matrix die de illuminatie door de eeuwen heen hebben gecreëerd, valt
langzaam uiteen. Een sluier van onwaarheid wordt opgetild en we gaan ons langzaam weer herinneren wie
en wat we werkelijk zijn.
Alles wat ik hierboven heb gezegd over illuminatie, zo duivels als het is, is een uiting van de dualiteit. Als ze
er niet waren geweest konden we haar niet in alle mogelijke expressies ervaren.
Als alles 1 is, zijn we ook een met hen. We moeten ze dan ook niet bevechten. We moeten ze danken voor
het spelen van hun rol in het geheel maar wel een heel duidelijk en krachtig ‘nee!’ laten horen. Zoals Icke zo
vaak zegt: ‘we’re not having it anymore!’ Met z’n karakteristieke Engelse accent. Het is tijd om bewust te
gaan kiezen voor het uiting geven aan ons wezen: liefde, creatiekracht, vreugde en vrede.
5.3. Hoe verder?
1. Ga op onderzoek uit en bepaal je eigen standpunt. Geloof mij niet, geloof Icke niet, geloof alleen
jezelf. Ga zelf de waarheid zoeken. Het internet barst van de informatie. Stel je open en filter zelf wat
met je resoneert of niet. Blijf jezelf vragen stellen. Hoe komt het dat we zijn waar we zijn, terwijl
niemand het zo wil hebben? Kijk nog eens naar de vragen aan het begin van dit artikel. Je zult je
verbazen als je op onderzoek uitgaat. De omvang van dit verhaal is namelijk nog vele malen groter.
Stop met denken dat ‘het gewoon is zoals het is’. Als je al overtuigd bent van een andere waarheid,
verifieer dan de herkomst van de informatie waarop die overtuiging is gebaseerd.
2. Als je dan tot de conclusie komt dat dit systeem niet deugt, stop dan met eraan meewerken waar
het kan. Het systeem werkt omdat wij het laten werken. Uiteindelijk zijn de illuminatie ook maar
afhankelijk van de mate waarin wij er met z`n allen in meegaan. Dus:
3. Begin met je af te vragen wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat. Elementaire
vragen waar verreweg de meesten van ons gek genoeg geen antwoord op hebben. We zijn niet de
weerloze slachtoffers van een systeem. We zijn niet afhankelijk van de wil van een godsbeeld. We
zijn niet klein en onwetend. We zijn oneindig krachtige en creatieve wezens met liefde in de kern.
We zijn hier niet om elkaar te doden of anderszins te laten lijden. We zijn 1, ook de wetenschap
komt nu tot die conclusie. Pas als we ons bewustzijn vergroten over wie we zijn kunnen we daaraan
gevolg geven door middel van onze keuzes en acties. Begin dus met onderzoek naar wie je eigenlijk
bent. Er zijn hierover prachtige boeken geschreven.
4. Kijk goed naar wat je eet en drinkt. Veel van ons voedsel is ernstig vervuild en tast ons
immuunsysteem en helder denken en voelen aan. Vlees en vis zijn grote ‘boosdoeners’, maar ook
kraanwater (en alles dat daarmee is bereid) en eigenlijk alle niet biologische producten. Deze zijn zo
arm door het productieproces (kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen) dat je er regelrecht ziek
van wordt, zeker op langere termijn. Eigenlijk best vreemd dat het vrij ingewikkeld is en meestal
extra moeite kost om verantwoord te eten. Toeval? Nee. Gelukkig is er ook veel informatie
beschikbaar die je op het juiste spoor kan brengen.
5. Zorg goed voor je gezondheid. Naast goede voeding is het belangrijk rust te nemen, stress te
reduceren en vermijd zoveel mogelijk elektromagnetische straling van mobiele telefoon en draadloos
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internet . Zoek regelmatig de stilte op en laat de stroom van gedachten er even gewoon zijn zonder
dat er iets meteen moet. Maak ruimte, onthaast, stap uit de gekmakende ratrace.
6. Kijk geen televisie en stop met het volgen van de reguliere media, of neem in ieder geval de
gepaste afstand. Televisie heeft een bewezen hypnotiserend effect. Je onderbewustzijn wordt er
door beïnvloed, of je het wilt of niet. De reguliere media voorzien je vanwege het spel dat wordt
gespeeld niet van volledige of volledig juiste informatie. We zijn zo grotendeels gebrainwashed. Stop
ermee en sta open voor een reset van je overtuigingen. Wees in de wereld en niet van de wereld…
7. Stem niet bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen zijn een farce en laten ons geloven dat er iets
te kiezen valt. Zoals we hebben gezien is dit niet waar. Wie er ook aan de macht is, uiteindelijk zijn
het speelpoppetjes van de illuminatie achter de schermen. Links, rechts, wat dan ook, het zijn
slechts maskers op hetzelfde gezicht. De politiek heeft de mensheid niet verder kunnen brengen.
Het is een schijnvertoning. Voed dat niet meer. Niet stemmen is een krachtig signaal richting de
illuminatie. Ook protesteren heeft geen zin, zien we keer op keer. “What you fight, you become.”
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8. Start initiatieven in het commerciële verkeer waar ruilhandel de regel is. En start sowieso samen
initiatieven die gebaseerd zijn op de ‘nieuwe waarden’ zoals liefde, overvloed en eenheid.
9. De belangrijkste: handel vanuit liefde en niet vanuit angst. Datgene waar de illuminatie het meest
bang voor zijn, is liefde. Zij voeden zich (letterlijk) met de energie van angst. Onthoud dat we allen
één zijn.
Ten slotte nog een aantal links naar goede sites waar heel veel achtergrond
informatie te vinden is (via youtube is ook een schat aan informatie te vinden in
ontelbare filmpjes over dit onderwerp):
 www.niburu.nl
 www.wanttoknow.nl
 http://www.earth-matters.nl/
 www.davidicke.com (check z’n laatste boek met alles erin: Remember Who
You Are)
 www.wijwordenwakker.nl
 http://www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl/
 http://marcelmessing.intelly.nl/content.asp? (zie nieuwsbrief 1 t/m 4 voor een prachtig, diepgaand en
onderbouwd verhaal)
 http://www.earthwatcher.nl/
1 De resten van alle medicijnen zitten in ons drinkwater (zij het in lage concentraties) en krijgen ook gezonde
mensen zo binnen. Zelfs de Nederlandse drinkwaterbedrijven pleiten voor maatregelen om de emissie van
medicijnresten via het riool te verminderen:
http://www.kraanwater.nu/feiten/Kraanwater_zuiver_van_kwaliteit/Pages/Medicijnresten_in_kraanwater.aspx
2 http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=M22&ss=P647&l=NL
3 Lees ook dit verhelderende artikel: http://www.occupyamsterdam.nl/2012/02/13/griekenland-is-kaalgepluktop-naar-de-volgende/
4 Het gaat om de “wet NESARA” (als je googelt vind je er een berg informatie over). NESARA gaat uit van
schuldkwijtschelding en verdeling van middelen op basis van het overvloedsprincipe (we verdelen alles
eerlijk want er is meer dan genoeg voor iedereen).
5 Orwell was een insider, aangesloten bij de geheime “Fabian society”. Hij wist zo van de illuminatie en hun
plannen.
6 De zogenaamde Arabische Lente was geen spontane revolutie. De illuminatie hebben bestaande
sentimenten aangewakkerd en misbruikt voor hun doelen: macht in de regio door de leiding te nemen in de
landen die in chaos achterbleven na de val van het regime. Icke licht dit zeer gedetailleerd toe in zijn laatste
boek.
7 http://nl.wikipedia.org/wiki/High_Frequency_Active_Auroral_Research_Program
8 Het is zeer opmerkelijk dat dit zo geruisloos is gegaan. De reguliere media hebben nauwelijks aandacht
besteed aan deze zeer ingrijpende besluitvorming. De burgers zijn absoluut onvoldoende geïnformeerd
hierover en de democratische legitimatie is uiterst dubieus.
9 Nog voor de eerste begonnen was, was al duidelijk dat er drie zouden komen.
10 http://nl.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera
11 Zijn de illuminatie dan zelf geen mensen? Jawel, alleen missen zij het gen dat empathische gevoelens
mogelijk maakt. Daarnaast hebben ze evolutionair gezien een bepaalde rol te vervullen, waarom ze doen
wat ze doen. Zie hierover Deel 5 over ‘het grote plaatje’. Er circuleren overigens vele filmpjes op internet
over de ware aard van de illuminatie. Ga vooral zelf kijken.
12 Een vijand die nooit verslagen kán worden. Zie de link met 1984 van Orwell. Perfect als je plannen hebt
in de richting van werelddominantie.
13 http://www.superleefklimaat.nl/straling/straling-door-telefoon
http://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/

Prijs voedsel wereldwijd 8 procent gestegen
Laatste update: 26 april 2012 Foto: AFP
WASHINGTON – In het eerste kwart van 2012 is de prijs van voedsel wereldwijd
dusdanig gestegen dat miljoenen mensen het risico lopen niet genoeg te kunnen
eten. Dat heeft de Wereldbank woensdag bekendgemaakt.
De toename van 8 procent tussen december 2011 en maart 2012 is volgens de
Wereldbank het gevolg van hogere olieprijzen, ongunstige weersomstandigheden
en een sterke vraag in Azië voor de invoer van levensmiddelen.
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Fukushima update: Grond in Tokyo zou hier als kernafval worden behandeld
Amerikaanse senator: Mensheid met uitsterven bedreigd als reactorgebouw 4 instort
Nucleair Expert Arnie Gundersen meet in Tokyo de grond in speeltuinen,
parken en langs straten. De conclusie is in alle gevallen: kernafval.
De vorig jaar op deze site regelmatig aangehaalde nucleaire expert Arnie
Gundersen, die tot nu toe in al zijn sombere analyses gelijk heeft geregen,
reisde enkele weken geleden naar Japan om persoonlijk metingen te
verrichten in hoeverre Japan nu werkelijk radioactief besmet is door de ramp
met de Fukushima kerncentrale, nu ruim 13 maanden geleden. Gundersen
nam in de hoofdstad Tokyo monsters in onder andere parken, speeltuinen en stukjes gras langs de straten,
en wat hij constateerde was ronduit schrikbarend: de besmetting is zó hoog, dat alle monsters in het Westen
als kernafval zouden worden behandeld. (1)
'Hoe zou u zich voelen als u in een park wat bloemen plukt en te horen krijgt dat u daarbij in kernafval bent
gaan zitten? Dat is precies wat er nu in Tokyo aan de hand is,' aldus Gundersen, die niet de enige
Amerikaan was die persoonlijk poolshoogte ging nemen in Japan. Senator Ron Wyden volgde zijn voorbeeld
en schrok zó van wat hij aantrof, dat hij een brandbrief stuurde aan de Amerikaanse ambassadeur in Japan
(Ichiro Fujisaki), minister van Energie Steven Chu, minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de
voorzitter van de Amerikaanse Nucleaire Regel Commissie, Gregory Jaczko. (2)
Heel noordelijk halfrond besmet
Metingen laten zien dat de hele Verenigde Staten zijn besmet met radioactieve deeltjes van Fukushima,
waar volgens TEPCO -de beheerder van de centrale- inderdaad drie kernsmeltingen hebben
plaatsgevonden, iets wat Gundersen van meet af aan vermoedde (zie de artikelen vanaf vorig jaar maart).
Het enige wat TEPCO al 13 maanden doet is water op deze gesmolten reactoren gooien, wat de afgifte van
radioactieve deeltjes aan de atmosfeer echter niet kan voorkomen. Op deze wijze is inmiddels het hele
noordelijke halfrond -inclusief Europa- radioactief besmet met iodine, cesium, strontium, plutonium, uranium
en een hele serie andere kernsplijtingsdeeltjes.
Eén staaf kan bijna 3 miljard mensen doden
Officiële kanalen zullen echter blijven beweren dat de mate van besmetting geen gevaar oplevert voor de
volksgezondheid. Mochten ze gelijk hebben, dan dreigt nog altijd de grootste ramp aller tijden te gebeuren:
het instorten van reactorgebouw 4. Bovenin het op instorten gebouw bevindt zich een reservoir met zo'n
1565 brandstofstaven, waarvan enkele 'vers' waren en klaarstonden om in de reactor te worden gebracht
toen de kerncentrale werd beschadigd door de aardbeving en de tsunami.
Als hier MOX brandstofstaven (gemixte kernbrandstof) met 6% plutonium bij zitten, dan heeft één zo'n staaf
de potentie om 2,89 miljard mensen te doden. Senator Wyden waarschuwt daarom niet voor niets dat als
gebouw 4 met het brandstofreservoir inderdaad instort er zóveel radioactiviteit zal vrijkomen, dat de
wereldbevolking letterlijk met uitsterven zal worden bedreigd.
Evacuatie naar Zuidelijk Halfrond
Bedenk dat experts hebben vastgesteld dat er niet eens een nieuwe aardbeving voor nodig is om
reactorgebouw 4 te verwoesten; een simpele en veel voorkomende naschok kan de ongekende ramp al in
werking zetten. Nucleaire experts zoals Arnie Gundersen en Helen Caldicott bereiden hun gezinnen daarom
voor op evacuatie naar het zuidelijk halfrond als dit daadwerkelijk gebeurt. Het noordelijke halfrond moet dan
als verloren worden beschouwd.
Reactorgebouw 3 nóg groter gevaar
Mocht reactorgebouw 4 het wél houden en mocht TEPCO het gebouw op de één of andere manier
permanent weten te versterken, dan bestaat er volgens Gundersen nóg een ander levensgroot gevaar: het
brandstofreservoir van reactorgebouw 3, dat er volgens de kernexpert zelfs nóg slechter aan toe is dan het
reservoir in gebouw 4 en feitelijk uit één grote puinhoop bestaat waar nog niemand bij in de buurt heeft
durven komen.
Onvoorstelbare ramp dreigt
Met andere woorden: hoewel u in de reguliere media nog maar zelden iets leest over Fukushima, is de
situatie in Japan bij lange na niet verbeterd, laat staan onder controle. Integendeel, in werkelijkheid bevindt
de hele mensheid zich op het randje van een ramp die alle eerdere rampen bij elkaar volledig in de schaduw
zal stellen en het aanzien van onze planeet definitief dreigt te veranderen.
Xander - (1) Fairewinds, (2) Max Keiser
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Nederlandse overheid geeft toestemming publicatie controversiële H5N1 vogelgriep onderzoek
Exportvergunning voor publicatie onderzoek vogelgriepvirus
Nieuwsbericht | 27-04-2012
Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I) heeft een exportvergunning afgegeven voor publicatie
van het onderzoek van prof. dr. R.A.M. Fouchier naar het H5N1
vogelgriepvirus in het Amerikaanse weekblad Science.
Dinsdag 24 april 2012 ontving het ministerie van EL&I een verzoek om
een exportvergunning van Erasmus MC, waar de heer Fouchier het
onderzoek heeft uitgevoerd.
Dual-usegoederen
Het vogelgriepvirus H5N1 is een micro-organisme dat op de Europese
lijst van dual-usegoederen staat waarvoor bij uitvoer naar het buitenland een vergunning nodig is. Deze lijst
is opgenomen in bijlage 1 van de EU Dual Use Verordening (428/2009). De vergunningplicht geldt ook voor
de overdracht van technologische informatie over deze dual-usegoederen.
De regelgeving verplicht de overheid om zorgvuldig om te gaan met verzoeken om exportvergunningen
omdat het risico bestaat dat de goederen of de technologische informatie over deze goederen voor
verkeerde doeleinden worden gebruikt.
Afweging
Staatssecretaris Bleker heeft alle voordelen en risico’s van publicatie van het vogelgrieponderzoek
afgewogen en daarbij vooral gekeken naar vrijheid van wetenschap en publicatie, gezondheid en veiligheid.
Hij heeft bij zijn afweging ook gebruikgemaakt van inzichten van nationale en internationale experts op het
gebied van veiligheid, gezondheid en wetenschap, het positieve advies van de Amerikaanse National
Science Advisory Board on Biosecurity aan de Amerikaanse overheid over publicatie van het onderzoek, en
het besluit van de Amerikaanse overheid om dit advies over te nemen.
Na overleg met collega bewindspersonen is staatssecretaris Bleker tot de conclusie gekomen dat hij, alle
voordelen en risico’s afwegende, een exportvergunning kan verlenen voor publicatie van het onderzoek
naar het H5N1 vogelgriepvirus…
Bron: Rijksoverheid.nl en Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Groene wolken boven Moskou wakkeren vrees aan voor Apocalyps
MOSKOU - Inwoners van Moskou zijn donderdag opgeschrikt door een
grote mysterieuze groene wolk die boven hun stad hangt.
Op sociale media als Twitter en Facebook verschenen direct verontruste
berichten als dat de Russische hoofdstad zou zijn getroffen door een
gifaanval. Die angst werd nog eens gevoed doordat het afgelopen
donderdag precies 26 jaar geleden was dat de kernramp van Tsjernobyl
plaatsvond.
Pollen? Een mooi excuus…
Maar volgens het Russische persbureau Interfax is er geen reden voor paniek. De groene wolk bestaat uit
stuifmeel van bomen en planten. Met name de bloeiende berkenbomen in de stad zouden veel van deze
zogeheten pollen verspreiden. De warmte, in combinatie met harde wind, zorgt er vervolgens voor dat de
pollen een grote groene wolk vormen.
Green Clouds In Russia Spark Fears Of Apocalypse - April 26, 2012
Gepubliceerd op 26 apr 2012 door jcattera
Overheid houdt informatie achter
Anderen geloven dat de autoriteiten informatie achterhouden voor het publiek: "Pollen, het is gewoon een
excuus. Het kan net zo goed het begin van de Apocalyps zijn!"
Fabriek ontploft
Sommigen melden dat het afkomstig zou kunnen zijn van chemische stoffen uit een vermeende brandende
fabriek in de regio Moskou. Russische Twitter gebruikers posten alarmerende berichten, als "Moskou
scholen zijn gesloten als gevolg van de ontploffing! Kinderen worden naar huis gestuurd", "Lucht is helemaal
groen in het zuiden van Moskou!" en "De fabriek in Kaluga is verwoest!"
Ook werd een stroom van 911 telefoontjes geregistreerd.
Bron: Telegraaf.nl
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Van Auschwitz tot Codex Alimentarius - Waarom horen wij hier toch zo weinig over?
De Codex Alimentarius ontwikkelt richtlijnen, normen en standaarden over al het
voedsel in de hele wereld. Minstens 173 landen doen hier aan mee. Gezamenlijk
hebben zij 16.000 pagina's gevuld. In die pagina's ligt besloten wat wel en niet wordt
toegestaan op voedselgebied, alleen… niet in ons voordeel. Maar wat is precies de
achtergrond van deze codex? En waarom horen we er toch zo weinig over?
Codex Alimentarius
Het staat al zo’n 50 jaar op het programma, maar de gevestigde media weigeren er
nog altijd enige aandacht aan te geven: de officiële invoering was op 31 december
2009. Volgens de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en de Voedsel- en
Landbouw Organisatie van de VN (de FAO) zal deze codex aan minstens 3 miljard mensen het leven
kosten.
Wie zitten er achter de schermen?
1) NWO; Monsanto de grootste Bio-Tech genetische zaden fabrikant
2) W.H.O.; World Health Organisation
3) F.A.O.; Food Agricultural Organisation
4) U.N.; United Nations
5) W.T.O; World Trade Organisation
Wat is hun uiteindelijke missie?
De Codex Alimentarius is officieel bedoeld om de verschillende standaarden en eisen ten aanzien van
voedsel en voedingsstoffen in de wereld te harmoniseren, zodat de handel tussen de landen vergemakkelijkt
wordt. Omdat de invoering van de Codex in 1994 door de Wereld Handels Organisatie (WTO) werd
geaccepteerd en de WHO en de FAO toezicht houden op deze invoering, is er feitelijk geen sprake van een
'vrijwilligheid', hoewel dit wel als zodanig gepresenteerd wordt. Ieder land dat lid is van de WTO zal zich er
aan moeten houden.
Echter, het werkelijke doel is: Controle over de bevolkingsgroei (NIET de bescherming van het volk!) en
deze moet naar 500 miljoen gereduceerd worden = 90% reductie/afname.
Volgens de Codex Alimentarius moet:
1. Elke melk koe behandeld worden met het Monsanto Recombinant Bovine Groei Hormoon.
2. Elk dier dat voor de menselijke consumptie gebruikt wordt, moet behandeld worden met subklinische
antibiotica en het exogeen groeihormoon welk de menselijke Groei hormoon release factor doet
verminderen.
3. Al het voedsel moet bestraald worden met X-gammastraling (=microwave effect). Ratten die
gemicrowaved voedsel eten, sterven 3x zo snel aan kanker.
Voedsel en water als wapen tegen de mensheid
Voedsel wordt als wapen gebruikt tegen de mensheid en het publieke water wordt
geleidelijk aan vergiftigd. Sodium Fluoride werd geïntroduceerd in de
Gulag/Russische gevangenis en de gevangenen werden meegaand als lammeren.
Fluor wordt ook gebruikt in antidepressiva als Prozac. Arsenicum, radioactief lood,
cadmium in drinkwater geeft kanker en hersendefecten.
Medicatie als wapen tegen de mensheid
Dan hebben we het nog niet over alle medicatie (pijnstillers, hormonen) die al tig
keer uitgeplast zijn in de boventak van de Rijn.
Meeste mensen met voedsel intoleranties en voedsel allergieën worden al gek in
hun hoofd, doordat 95% van al het voedsel bewerkt, bestraald of verkracht is.
Niets is meer zuiver.
Symptomen van vitamine B12 tekort zijn onder meer:
Ontsteking van het mondslijmvlies en de tong, prikkelbaarheid, depressiviteit, chronische vermoeidheid,
bloedarmoede, verhoogde homocysteïne-waarden, overgevoeligheid voor licht en geluid,
zenuwontstekingen en -degeneratie, menstruatieproblemen, een onaangename lichaamsgeur (dit kan ook
een gevolg zijn van magnesiumgebrek), een stijve rug, moeilijkheden bij het lopen en een slepende tred.
Het meest voorkomend - en minst herkende verschijnsel van een vitamine B12-gebrek (levensgraadmeter) –
is seniele dementie, waaraan veel oudere mensen lijden. Recentelijk is ook aangetoond, dat ook jongeren
met een mild B12-gebrek slechter scoren in cognitieve testen en geen optimale geheugenfunctie hebben.
De B12 zelf kan inactief gemaakt worden door de binding van het B12 atoom Cobalt (27) aan zware metalen
= Lood, Cadmium, Kwik, Tin en of door Chlorofyl ring (corrinering) te binden (toxine hechting aan):
1) het Lyme DNA; Genetische variabiliteit in de Borrelia soorten is groot en elk soort heeft op zijn minst 132350 functionele genen, waardoor de bacterie over een groot aantal mutatie/hechtingstactieken beschikt.
Borrelia houdt niet van O2 en zal zich aan de B12 mantel hechten om een eigen voedingsbodem te creëren
die O2 vrij is.
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2) Toxine hechting X-Gammastraling voedsel, Tjernobyl granen import Ukraine; test Hoge belasting
>100.000 Lage stress <100.000.
3) Insecticiden, Vaccinatie ballast stoffen; Methyl kwik, antivries, etc.
Aspartaam = rattengif
Aspartaam staat letterlijk geregistreerd als rattengif en het wordt door onze eigen Voedsel- en Warenwet
toegestaan in al onze consumptie artikelen. De bestanddelen Methanal, Aspartic Acid, L’fenylalamine
veroorzaken ondermeer blindheid en hersentumoren.
Ritalin
Ritalin staat geregistreerd onder de Harddrugs wetgeving en de meeste scholen in de VS stellen het
verplicht om in te nemen i.v.m. het grote leraren ziekteverzuim.
Gezondheid consument niet voorop!
Er zijn ongeveer 27 Trade Commissies in het leven geroepen in de VS, die gezamenlijk 4000
Statuten/regelementen hebben samengesteld van alles, dat voor consumptie geschikt is en die geen
wettelijke fundering hebben, maar gewoon als standaard protocollen uit de duim zijn gezogen. De Trade
Commissie heeft tot doel: Geld & Winst, en heeft geen interesse in de bescherming van de gezondheid van
de consument!
De 27 Trade Commissies vallen gezamenlijk onder de W.T.O.= World Trade Organisation.
De W.T.O. wil wereldwijd onderlinge Internationale geschillen voorkomen en proactief oplossen, door alle
landen de Codex Alimentarius gemoedwillig te laten accepteren en harmoniseren.
Bij een conflict hebben die landen, die zich hebben aangesloten, altijd gelijk in het Gerechtsgebouw, en dit is
dus een economisch belangenverstrengeling. De Codex lost die wetten op, die ons als consument zouden
moeten beschermen en hun Statuten en Regelementen zijn niet meer onder vrijwillig voorbehoud sinds 31
december 2009. De Vitaminen/Mineralen/Kruiden/Voedsel Statuten/Regelementen beschermen niet meer
de consument, maar worden als een handelswapens embargo gebruikt en toegepast. De
bedrijven/eigenaars van de grote Voedsel/Vitaminen/Mineralen Producenten zijn dan ook: Farmaceutisch,
Chemisch, Bio-Technisch, Agrarisch, Medisch.
Vitaminen e.d. als toxisch geclassificeerd!
Vitaminen, mineralen en kruiden worden als voeding nutriënten gezien en er is een + lijst gemaakt (1994)
van alles, dat niet kan worden toegestaan en dus verboden is. Voedingsmiddelen en kruiden die maar enig
therapeutisch effect hebben, worden geclassificeerd als toxinen. En als zodanig moeten wij als consument
‘beschermd’ worden tegen hun giftige toxicologische werking.
POPS – de échte toxinen
Deze standaard wordt gecreëerd door een self-fulfilling risk assessment. De Ratio = significante relevantie =
discernable impact : 100 = ultra kleine veiligheidsmarge (LD-50 dosis reikwijdte). Dus de natuurlijke kruiden
die een ultra miniem therapeutisch effect hebben, worden gecategoriseerd als ‘giftig’, terwijl de andere kant
van de medaille is dat juist de normwaarden voor de giftige chemicaliën POPS (echte toxicologie!)
schrikbarend hoog worden toegestaan.
Er zijn 12 POPS of slechte organische chemicaliën, waarvan 9 van de 12 Pesticiden zijn, en waarvan 7
van de 9 worden toegestaan in onze voedingsproducten, zoals: hexachloorbenzeen, toxaphene, chlordane,
aldrin, DDT, Mirex, Dieldrin, pentachloorphenol, Endrin, DAHS, Dioxine, Furans.
Referenties: www.codexalimentarius.nl en www.codexalimentarius.com
Besmet voedsel
Besmet voedsel kan niet aan de grens worden gestopt, omdat dat een overtreding van de Internationale
Handelswet (= trade violation) is, met sancties van de W.T.O. en een juridisch veroordeling door noncompliance. Het gaat er nu om of de consument wakker of ziek wil worden….
Bekijk ook: www.healthfreedomusa.org
De Codex Alimentarius heeft een hele grote invloed op:
* vlees, vis, groenten, fruit
* genetisch gemodificeerd en biologisch voedsel
* etikettering, additieven, pesticiden, enz.
* natuurlijke voedingssupplementen, mineralen, vitaminen
* farmaceutische, natuurgeneeskundige en homeopathische producten
Gruwelijk maar waar: Hermann Schmitz (rechtsboven, de voormalige NAZI
topman van I.G.Farben, het bedrijf dat het gas voor de gaskamers van
bijvoorbeeld Auschwitz leverde (achtergrond), is de vader van de Codex
Alimentarius.
NAZI-oorsprong Codex Alimentarius
Dit gruwelijke gegeven is extra wrang in het licht van de feit, dat Hermann
Schmitz tijdens de tribunalen van Neurenberg schuldig bevonden werd aan
misdaden tegen de mensheid, omdat zijn bedrijf Nazi-Duitsland voorzag
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van het gas waarmee miljoenen Joden en anderen in concentratiekampen vermoord zijn… Maar, nadat
Schmitz uit de gevangenis kwam, ging hij onmiddellijk naar zijn vrienden bij de VN, en presenteerde een
alternatief voor zijn oorspronkelijke genocideplannen. Onder het mom van 'consumentenbescherming' werd
een handelscommissie opgericht, die de naam 'Codex Alimentarius' kreeg. Deze Codex heeft sinds 1962
echter nooit de gezondheid van de wereldbevolking op het oog gehad.
Dr. Rima Laibow, als medisch directeur werkzaam bij de Natural Solutions Foundation (NSF), strijdt al vele
jaren tegen de invoering van de Codex Alimentarius. De Codex verbiedt tevens het gebruik van talloze, nu
nog vrij te verkrijgen en te gebruiken voedingssupplementen, vitamines en mineralen, en geeft strakke
richtlijnen welke stoffen wél en welke niet in het voedsel mogen worden verwerkt.
De lijst met toegestane voedingssupplementen is volgens dr. Laibow beperkt tot slechts 18 stoffen,
waaronder fluoride. Die stof heeft niet alleen geen enkel biologisch nut (ook niet voor uw gebit) maar is
volgens velen zelfs zeer schadelijk voor de gezondheid.
Zeer verontrustend
Maar behalve het feit dat ons voedsel een groot aantal broodnodige gezonde stoffen wordt onthouden,
vormen de circa 300 supplementen die wél door de Codex worden toegestaan, volgens dr. Robert Verkerk,
oprichter en directeur van de Alliance for Natural Health (Alliantie voor Natuurlijke Gezondheid), een
regelrechte bedreiging voor onze gezondheid.
De meeste van deze supplementen, zoals aspartaam, BHA en BHT (anti-oxidanten E320 en E321) zijn
synthetisch. Dr. Verkerk is zeer bezorgd over het feit dat er geen enkele aandacht is voor de potentiële
risico's die kleven aan langdurige blootstelling aan een dergelijke mix van allerlei synthetische supplementen
(E-nummers e.d.), zoals die in de meeste voorverpakte voeding is terug te vinden.
Het wordt echter nóg erger…
In 2001 besloten 176 landen om 12 zeer giftige organische chemicaliën, ook wel bekend als POPS
(persistente organische vervuilingen) uit al het voedsel te verbannen. Er zijn veel meer schadelijke
chemicaliën, die in voedsel worden gebruikt, maar deze 12 waren unaniem als de allerslechtsten verklaard.
9 van deze 12 stoffen zijn pesticiden.
Onder de Codex Alimentarius worden 7 van de 9 in 2001 verboden pesticiden echter weer toegestaan
bij de productie van voedsel.
In totaal staat de Codex het gebruik van 3275 verschillende soorten pesticiden toe, waaronder een aantal
verdachte stoffen die waarschijnlijk kanker opwekken en de schildklier beschadigen.
Alleen grote concerns hebben baat bij invoering Codex
Het toezicht op organisch voedsel staat volledig in dienst van de grote voedselproducenten. Talloze
synthetische, chemische toevoegingen en dito bewerkingsmethoden kunnen vrij spel krijgen. Als 'organisch'
bestempeld voedsel mag wellicht gewoon bestraald worden en verborgen niet-organische middelen
bevatten.
Monsterconcern Monsanto lid van de Codex
Het monsterconcern Monsanto zal enorm profiteren van deze richtlijnen, omdat deze de invoering van
steeds meer genetisch gemodificeerd voedsel zullen toestaan. Ook zullen zogenaamde 'terminator zaden'
goedgekeurd worden voor de internationale handel. De planten en gewassen die uit deze terminator-zaden
groeien, produceren geen eigen vruchtbare zaden, waardoor de boeren verplicht worden om ieder jaar
nieuw zaad bij Monsanto aan te schaffen.
‘Legalisering van verplichte vergiftiging en ondervoeding’
Vanwege al deze feiten bestempelt dr. Laibow de Codex als 'legalisering van verplichte vergiftiging en
ondervoeding'. Volgens haar hebben de WHO en de FAO becijferd dat minstens 2 miljard mensen zullen
sterven als gevolg van te voorkomen ziekten, die ontstaan door ondervoeding, zoals bepaalde vormen van
kanker, hartziekten, diabetes, etc. Nog eens 1 miljard mensen zal omkomen als gevolg van het verbannen
van noodzakelijke vitaminen en mineralen.
Alleen de rijke elite zal toegang hebben tot zuiver voedsel en goede voedingsstoffen, waardoor zij
het zullen overleven.
Dr. Gregory Damato, wetenschapper en schrijver voor Natural News, kenmerkt de Codex als
'bevolkingscontrole in ruil voor geld'. Hij ziet de invoering van de Codex als onderdeel van de doelstelling van
de Nieuwe Wereld Orde, om de wereldbevolking fors uit te dunnen en een 'duurzame' samenleving te
creëren. Uiteindelijk moet volgens de machtselite zo'n 90% van de wereldbevolking verdwijnen (zie ook:
Georgia Guidestones).
Codex Alimentarius - NL ondertitels - Dr. Laibow
Een nog steeds zeer actuele video, met Nederlandstalige ondertitels!
Dr. Laibow stopte haar praktijk als arts om zich fulltime in te zetten tegen deze en vele andere problemen
omtrent ons voedsel, die veroorzaakt worden door de Codex Alimentarius.
Bron: Xandernieuws.punt.nl en Community.argusoog.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Olympische Spelen 2012 in Londen gebruikt Digitale ‘WOLK’ om gebeurtenissen in de lucht te
projecteren - PROJECT BLUE BEAM
Gepubliceerd op 23 apr 2012 door 829speedy
De WOLK stelt een geheel nieuwe vorm van observatiedek voor. Het verbindt bezoekers van zowel geheel
Londen als uit de hele wereld, hen onderdompelend in euforische windvlagen van het weer en digitale
gegevens. Elke individuele voetstap in de klim naar de WOLK is een deelnemen in een enorme collectieve
energie-oogst activiteit. Iedereen over de hele wereld kan bijdragen aan de Wolk - ofwel door het zelf
bezoeken, of door het sponsoren van een LED, zodat de Londense lamp blijft branden (in vuur en vlam).
VERBORGEN
De geschiedenis van de Olympische Spelen en Expo’s is een van zwaarte - van massa en monumentaliteit
en opvallende uitgaven van vaste objecten. Onze meest bijzondere hedendaagse staaltjes van techniek zijn
meer verborgen, uitgebreider en onzichtbaarder dan deze traditionele monumenten van glas, baksteen en
staal.
VORM
De structuur bestaat uit een filigrane centrale reeks van wolkkolommen - die als circulatie systemen dienen
en uit de lucht vallen.
Holografische wolken en mensen met Project Blue Beam
MENSEN
Mensen kunnen kiezen om naar de Wolk op te stijgen (‘Ascentie’),
te voet of met de fiets – om de status van de dagelijkse Olympiërs
te verkrijgen. Elke individuele voetstap draagt bij aan een
uitgebreide gezamenlijke energie-oogst krachtsinspanning.
FINANCIERING
Iedereen uit de hele wereld zal in staat zijn een steentje bij te
dragen aan de Wolk - hetzij door middel van de toegangsprijzen en de lichamelijke aanwezigheid van hun
bezoek, of door hun bijdragen aan een bijzondere sfeer en hun eigendom van een LED, zodat de lamp van
Londen blijft schijnen.
MILIEU
De Wolk heeft betrekking op onze dubbele aandacht reikwijdte voor de korte-termijn behoefte aan informatie
en stimulatie, en ons groeiende lange-termijn bewustzijn van onze invloed op de toekomst en onze
productieve rol binnen een grotere harmonieuze ecologie. Het biedt twee middelen – energie en data –
zowel het oogsten van het natuurlijke ecosysteem als de aanvullende cyber-sfeer van de mensheid, de twee
met elkaar versmeltend.
INFORMATIE
Net als alle verklikkersignalen van het weer, is de Wolk een weergave
systeem (display). Het is zowel een scherm als een barometer, archief en
sensor, verleden en toekomst. De patronen van de geanimeerde
achtergronden bieden een - op maatschappelijke schaal – smart-meter voor
Londen als geheel, bewegwijzering van bijzondere gebeurtenissen,
transportvoorbeelden, weersvoorspellingen, tijdschema's en beelden, die
ofwel real-time zijn, of tientallen jaren oud. Haar bewegingen kunnen de
bewegingen onthullen van zowel de menigte beneden als die van hen
binnenin haar structuur - een ruimte, levend om aan te raken, een lucht-ecologie.
Satan aapt ook de Opname na
Het gaat om twee dingen…
Een technologisch gesimuleerde ‘wederkomst’ en de heropleving van nieuwe "MONTAUK" (tijdreizen) type
projecten, die de mogelijkheid hebben een hele hoop mensen op te nemen, als in een soort van 'opname'
situatie, om zo de hele groep in niemandsland over te wippen.
Mindcontrol
Ironisch genoeg, hebben delen van de holografische projecties (Project Blue Beam!) de potentie om de
planeet te veranderen in een ‘eenheid met god’. Jammer genoeg werkt dit op de vooronderstelling dat de
Mens op de een of andere manier ‘god’ zal worden in menselijke gedaante, en andere mensen zal
controleren en alle acties en gedachten zal bepalen (mindcontrol!).
De grootste holocaust ooit komt nog
De berekende weerstand tegen de nieuwe religie (New Age leer), de Nieuwe Wereld Orde en de nieuwe
"Messias" zal leiden tot menselijk verlies op grote schaal in de daarop volgende "heilige oorlogen". Het
"BLUE BEAM PROJECT" zal zich voordoen als de universele vervulling van aloude profetieën, net zoals een
belangrijke gebeurtenis die ruim 2000 jaar geleden plaatsvond! In principe zal het project gebruikmaken van
de hemel als een holografisch projectiescherm voor in de ruimte gestationeerde laser-genererende
satellieten (‘Star Wars’). Deze projectoren zullen gelijktijdig beelden projecteren naar de vier hoeken van de
planeet, in alle talen en dialecten van de regio.
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Het gaat over het religieuze aspect van de NIEUWE WERELD ORDE
Het "systeem" is al getest. Holografische projecties van de "CHRISTUS GEDAANTE" werden reeds gezien
in sommige afgelegen gebieden. Deze werden alleen gemeld in plaatselijke kranten, zodat ze direct
betwistbaar lijken.
Ze kunnen ook beelden projecteren van buitenaardse voertuigen (UFO’s), aliens, monsters, engelen - noem
maar op. Computers sturen de satellieten aan en de software zal de show uitvoeren en het verhaal vertellen.
3D Ruimteshow met geluidseffecten
Holografie is gebaseerd op bijna identieke signalen, deze te combineren om beeld, of een hologram, te
produceren, met diepte perceptie (3D). Dit is evenzeer van toepassing op akoestische (ELF, VLF, LF) golven
als optische verschijnselen.
In het bijzonder zal de "show" bestaan uit laserprojecties van verschillende holografische afbeeldingen naar
verschillende delen van de planeet. Hierbij zal iedereen verschillende beelden ontvangen, volgens het
overheersende regionale religieuze geloof aldaar. Geen enkel gebied zal worden uitgesloten.
Met computer animatie en geluidseffecten lijkt het te komen uit de diepten van de ruimte. Verbaasde
aanhangers van de verschillende geloofsovertuigingen zullen getuige zijn van hun eigen teruggekeerde
‘messias’ in spectaculaire overtuigende levensechte echtheid.
Zie ook:
Voor de Olympische Spelen 2012 maakt Anthony McCall een verticale-wolk-van-1000-meter
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=tKasJqlH6ac (Engelse tekst)
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Department of Homeland Security koopt genoeg munitie om 7 jaar oorlog te voeren tegen het
Amerikaanse volk
Zoals we onlangs meldden, heeft het Department of Homeland Security (DHS),
een agentschap met als belangrijkste doel, "terrorisme op eigen bodem" te
dwarsbomen, een contract toegekend aan munitiefabrikant ATK voor de inkoop
van 450 miljoen 0.40 kaliber holle punt munitie.
Vele lezers zullen het misschien niet weten, maar "holle punt" munitie wordt
nooit gekocht voor oefening of training. Deze munitie wordt gekocht met als enig
doel te worden gebruikt in actieve gevechten! Tegelijkertijd is het een
schending van de Conventie van Genève om holle punt munitie te
gebruiken op het slagveld.
Dit is cruciaal om te begrijpen. Het betekent dat de bezettende federale overheid deze munitie koopt om te
worden gebruikt tegen het Amerikaanse volk. Bovendien vecht de DHS geen buitenlandse oorlogen. Het is
een binnenlands agentschap met binnenlandse taken. De aankoop van 0.40 munitie is een heldere en
duidelijke indicatie dat DHS van plan is oorlog te voeren tegen het Amerikaanse volk.
Een hóé grote oorlog?
Hier is het waar dit onderzoek pas echt interessant wordt.
Een zeven jaar durende oorlog met Amerika!
Hoeveel munitie is 450 miljoen kogels precies? Om die vraag te beantwoorden, zocht ik op het internet naar
getuigenissen van Amerikaanse militaire kopers, die ons wellicht een kijkje geven in het aantal kogels,
afgevuurd in een actieve oorlog. Deze informatie was opmerkelijk moeilijk te vinden, maar ik heb het
uiteindelijk gevonden…
Uit dit getuigenis blijkt dat:
• In de actieve strijd operaties in Irak wordt munitie verbruikt met een aantal van 5.5 miljoen kogels per
maand. Dat is 66 miljoen kogels in een jaar. Ik gebruik voor het gemak 70 miljoen als afgerond cijfer voor
het jaarlijkse munitiegebruik in een actief oorlogsgebied.
7+ jaar oorlog met het Amerikaanse volk?
Dus als je kijkt naar de DHS inkoop van 450 miljoen kogels van 0.40 munitie, kom je als snel bij het feit dat
dit voldoende is voor 6.4 jaar van actieve oorlog met het Amerikaanse volk. Maar wacht! Er is meer...
Een actieve oorlog maakt gebruik van verschillende kogels, niet slechts één
type! Dat betekent dat deze 450 miljoen kogels voor pistool munitie meer dan
voldoende zijn voor een tienjarige oorlog tegen het Amerikaanse volk.
Nogmaals, vergeet niet dat dit alles munitie is om in eigen land te worden
gebruikt, tegen het Amerikaanse volk. Geen van deze munitie komt in handen
van de militaire gevechtsoorlogen in het buitenland.
Inschakelen TSA agenten
Ik twijfel er niet aan dat het uiteindelijke plan is om hier TSA agenten te
bewapenen en hen los te laten in de VS als een nieuwe stormtrooper macht,
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en zodoende totale tirannie te brengen in het hele land. Het leger zal hier buiten worden gehouden, juist
omdat de meeste soldaten weigeren deel te nemen aan tirannie, omdat ze in feite moraal, normen en
waarden bezitten.
TSA agenten, aan de andere kant, zijn kinderpornodistributeurs, pooiers, drugskoeriers, kinderverkrachters,
dieven, criminelen en perverselingen. Zij zijn de veiligheidsmacht die geen morele grenzen heeft - ze zullen
ALLES doen tegen een andere persoon, zolang ze maar betaald krijgen. Dit zijn de dikbuikige
overheidsmisdadigers die onschuldige Amerikanen graag martelen, verkrachten en vermoorden als hen dit
opgedragen wordt. Zij zijn de "Bruinhemden" van Amerika. Zij zijn de meest zielige mensen die werkzaam
zijn in de regering vandaag de dag, en in hun hart en geest zijn het demonische criminelen, die er gewoon
op wachten dat hen nog meer macht gegeven wordt, zodat ze kleine kinderen, supermodellen en oudere
oma’s seksueel kunnen molesteren. De volgende logische stap in de neerwaartse spiraal van onderdrukking
is om deze mensen te bewapenen en te gebruiken om de staat neer te halen tot een totale politiestaat
tirannie in heel Amerika. Bij de eerste kans - waarschijnlijk na een door de overheid georganiseerde valse
vlag aanslag met een vuile bom of biologische wapens – zullen deze TSA goons worden ingezet op alle
belangrijke wegen en autosnelwegen, met behulp van hun nieuwe kogelwerende autoweg controleposten en
hun 0.40 kaliber holle punt munitie, om Amerika te brengen in een complete Martial Law gevangenis (Staat
van Beleg, Politiestaat), waar iedereen wordt beschouwd als een mogelijke terrorist, en geheime arrestaties
(folteringen, ondervragingen, mishandelingen, etc.) aan de orde van de dag zijn.
Want op dat punt kunnen gewapende TSA agenten worden losgelaten om gewoon te doden en verkrachten,
iedereen die ze maar willen, en dat alles onder de vlag van "de bescherming van het vaderland." (Vandaar
de naam "Homeland Security", dat is natuurlijk met opzet zo gelinkt aan Nazi-Duitsland en de term
"Heimatland".)
De tien stappen voor oprichting van een dictatuur (NWO)
Vergeet niet, Naomi Wolf vertelt over dit alles in haar documentaire “The End of America”, waar zij een
overzicht geeft van de 10 stappen, waardoor alle naties een dictatuur vestigen:
1. Creëer een interne / externe dreiging die de bevolking terroriseert. Dit is reeds bereikt met Oklahoma City
(valse vlag) en 9/11 (nóg een valse vlag). Zie de film "A Noble Lie" van www.InfoWars.com om de waarheid
over Oklahoma City te kennen.
2. Creëer geheime gevangenissen, met marteling. Obama deed dit mooi met de NDAA-wet (evenals met
GITMO geopend te houden, nadat hij beloofd had het te sluiten).
3. Creëer een paramilitaire (politie)macht. Dit is de TSA.
4. Bestempel gewone burgers als 'lastige personen’. Dit werd bereikt door Janet Napolitano's "If you see
something, say something" propaganda campagne.
5. Invoering van surveillance van groepen burgers en gewone burgers, die als "lastig” worden beschouwd.
Dit is al in volle gang door controle van e-mails, telefoongesprekken, volgen van voertuigen en nog veel
meer.
6. Vastzetten en bevrijden van burgers zonder hen formeel te beschuldigen van enig misdrijf. Dit werd
recentelijk "gelegaliseerd" onder NDAA door Obama!
(http://www.naturalnews.com/034537_NDAA_Bill_of_Rights_Obama.html)
7. Val de belangrijkste personen aan die goed bekend staan, populaire figuren. Dit is al begonnen en zal
waarschijnlijk verergeren. Wie denk je dat Andrew Breitbart vermoordde? En Congreslid Bono?
8. Beperk de pers. Dit wordt al gedaan. De regering in feite controleert de mainstream media vandaag de
dag.
9. Herdefinieer afwijkende meningen als verraad. Dit gebeurt al met figuren als Ted Nugent, die onlangs
werd "bezocht" door de geheime dienst na zijn anti-Obama uitspraken. Door alle overheidstoespraken,
tegenwoordig, verkondigen de criminelen aan de top dat iedereen die twijfelt aan de overheid, "antiAmerikaans" is en mogelijk betrokken bij binnenlands terrorisme! De FBI waarschuwt zelfs dat mensen die
"voorraden voedsel" aanleggen, terroristen zouden kunnen zijn! (Terwijl de overheid zelf enorme voorraden
voedsel, wapens, munitie, communicatie-uitrusting, medische voorraden en nog veel meer heeft aangelegd.)
10. Ondermijnen van de rechtsstaat. Reeds gebeurd. De wet is compleet verlaten door de ATF, DEA, FDA,
USDA en elke andere federale instantie die je maar kunt bedenken.
Waarom?
De ‘climax crescendo’ naar de grootste economische ineenstorting nadert, met een geschatte tijd van
aankomst in de komende 6-18 maanden, nu Spanje officieel in het eindspel is. Kijk alleen al naar Iran, Israël,
Noord-Korea en Fukushima... en ons eigen landje, Nederland. Bereid je daarom voor!
Als je me niet gelooft of denkt dat ik slechts een alarmerende persoon ben, kijk dan gewoon naar de
Amerikaanse overheid, en wat ze nog méér hebben gekocht de afgelopen twee maanden...
75.000 pakketten Kaliumjodide om legertroepen te beschermen tegen radioactieve straling! (link)
Zie ook: President Obama's Latest Executive Order is an Abuse of Power (April 23, 2012)
April 23, 2012 Executive Order Targets Internet Monitoring Syria, Iran : Yahoo Says Abuse Of Power
Alert : H.R. 1505 Would Take Control Of "ALL" Lands With-in 100 Miles Of Mexico and Canada
NORAD and USNORTHCOM To Conduct Major Exercise May 2-9 Includes Nuclear Weapons

Nieuwsbrief 152 – 5 mei 2012 – pag. 81

(Wikileaks) Manning judge orders state reports released : US 'waging war' on whistleblowers
Bron en verder lezen: Naturalnews.com/035649_DHS_ammunition_domestic_war en
Naturalnews.com/035607_government_checkpoints_Martial_Law
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Mogelijk luchtafweer op Londense daken
Laatste update: 29 april 2012
LONDEN – Honderden Londenaren moeten er deze zomer rekening mee
houden dat luchtafweergeschut op hun dak in stelling wordt gebracht.
Foto: AFP - Bekijk video
De luchtdoelraketten moeten het Olympisch Stadion beschermen als daar in
juli en augustus de Spelen plaatsvinden.
Het ministerie van defensie heeft naar eigen zeggen zo’n zevenhonderd
bewoners van een appartementengebouw in Bow op de mogelijke plaatsing
van het geschut voorbereid. Bow ligt op een kilometer of drie van het stadion.
De aankondiging baart de bewoners zorgen, liet hun zegsman Brian Whelan
weten. Defensie wil de raketten plaatsen op een watertoren die deel uitmaakt van het wooncomplex. Samen
met straaljagers en helikopters moeten die tijdens de Spelen het luchtruim boven Londen beveiligen.
Bron: nu.nl

Ook in Zwitserland gaan moslims de koran verspreiden
RD, 27-04-2012 | Kerkredactie
ZÜRICH – Ook in Zwitserland hebben moslims aangekondigd gratis Korans te gaan verspreiden.
Dat meldt het Duitse protestantse magazine Pro. Eerder deze maand ontstond in Duitsland ophef omdat een
ultraconservatieve salafistische moslimbeweging een begin maakte met het gratis distribueren van 25
miljoen exemplaren van de Koran.
Volgende week zullen Zwitserse moslims 14.000 exemplaren van de Koran gratis verspreiden in de steden
Zürich, Basel, Aargau, Winterthur en St. Gallen. Overigens verklaarden de Zwitserse moslims dat ze
onafhankelijk handelen van de salafisten in Duitsland.
De Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) stelde tegenover Pro dat het verspreiden van religieuze
geschriften een mensenrecht is. „Iedereen is vrij dat te doen, als het binnen de wettelijke kaders gebeurt. Wij
kunnen niet als kerk aanspraak maken op dit recht en het dan anderen verbieden”, aldus algemeen
secretaris van de SEA Hansjörg Leutwyler.
De Islamische Zentralrat Schweiz (IZRS) distantieert zich van de actie. „Wij vinden een dergelijke
uitdeelactie niet zinvol”, aldus woordvoerder Naim Cherni. „De Koran is geen flyer.”
De gematigde Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweize (FIDS) zegt daarentegen dat er van het
uitdelen van de Koran door veelal jonge moslims geen dreiging uitgaat. Volgens woordvoerder Hisham
Maizar is het „minder opdringerig om de Koran op straat uit te delen dan wanneer een Jehova’s getuige met
de Bijbel in de hand aan de deur staat.”

Droogte in Engeland kan tot kerstmis duren
De helft van Engeland kampt officieel met droogte. Dat stelt het Britse agentschap
voor het milieu, dat onlangs voorspelde dat de situatie nog tot het einde van het
jaar zou kunnen duren.
Ondanks de regen vorige week in het land staan de rivieren en het grondwater in
het zuiden en het centrum van Engeland nog steeds zeer laag na twee opeenvolgende droge winters. De
voorbije zes maanden viel er in bepaalde Engelse regio's zowat 40 procent minder neerslag dan gewoonlijk.
"Een lange droogte, die tot Kerstmis en zelfs langer zou kunnen duren, is meer dan waarschijnlijk", meende
Trevor Bishop van het milieu agentschap. Hij riep bedrijven, particulieren en waterschappen op, water zuinig
te gebruiken. Zeven watermaatschappijen namen al beperkende maatregelen voor het watergebruik in het
zuiden en oosten van Engeland, waar ongeveer 20 miljoen mensen wonen. Ze mogen geen water gebruiken
voor de tuin, geen auto's en boten wassen, geen zwembaden vullen en ook fonteinen en bekkens mogen
niet meer worden bevoorraad. Publieke tuinen vallen eveneens onder die beperking. Wie zijn tuin toch
besproeit, riskeert een boete van 1.000 pond (1.200 euro)!
Bron: Hln.be en Theextinctionprotocol.wordpress.com
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Eerste gezamenlijke Russische / Amerikaanse legeroefening tegen ‘terroristen’ in Amerika!
Gepubliceerd op 27 apr 2012 door adrinilinjunky
De Russen komen eraan! Eerste gezamenlijke 'Top Gun' oefeningen te houden in de VS
Voor het eerst in de geschiedenis zullen Russische en Amerikaanse luchtmachtroepen gezamenlijke
oefeningen houden in de VS. De anti-terreur drill staat gepland voor mei 2012 en vangt aan met een
vliegende start, met een tactische landingsoperatie en een "terrorisme" bestrijding strooptocht.
"Dit is de eerste keer dat een dergelijk evenement wordt gehouden," benadrukte Russische ministerie van
Defensie woordvoerder kolonel Aleksandr Kucherenko, toen hij het plan aankondigde. "De Russische
luchtmacht zal bijdragen in een speciale task-group die zal oefenen met Amerikaanse special service
wapens." De oefeningen werden georganiseerd door het Russische Luchtmacht Commando en een
Amerikaanse militaire delegatie in Moskou in december vorig jaar.
Russische soldaten krijgen voorbereidende training in Fort Carson, Colorado, met de VS wapens en
uitrusting, die ze zullen gebruiken tijdens de operatie. De oefeningen omvatten onder andere
parachutespringen, operationele planning, verkenning, aanval operaties en evacuaties per helikopter.
"Volgens het oefenscenario zullen soldaten van de beide naties een
tactische luchtoperatie uitvoeren, waaronder verkenning van een
denkbeeldig terroristenkamp en een inval doen", onthulde kolonel
Kucherenko.
De drills vinden plaats tussen 24 en 31 mei 2012
Maar het is niet alleen werken: op 27 mei krijgen de Russische paratroepers
een kans zich te ontspannen tijdens een honkbalwedstrijd in Colorado
Springs.
Bron: Rt.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Zonnebrandleugen – Hoe zonnebrandcrème juist kanker veroorzaakt
Veel zonnebrandcrèmes zijn volgens een onderzoek van het Instituut voor
Farmacologie en Toxicologie van de Universiteit van Zurich mogelijk schadelijk voor
de gezondheid. Dr. Leonard Coldwell in Amerika gaat zelfs zover dat hij stelt dat de
zon juist helpt om ons tegen kanker te beschermen!
Drie veel gebruikte stoffen tegen schadelijke UV-straling zouden wel eens
kankerverwekkend kunnen zijn, zo concluderen de onderzoekers.
De Deense regering heeft op basis van de bevindingen van het onderzoeksteam
besloten veel zonnebrandcrèmes van de markt te halen. De drie schadelijke stoffen
zouden gemakkelijk opgenomen worden in het lichaam en borstkanker en een verstoorde
hormonenhuishouding veroorzaken, aldus de Deense autoriteiten.
3 gevaarlijke stoffen
Het draait volgens het Deense ministerie van Milieu om 4-methylbenzilideenkampfer, octyl
methoxycinnamate en benzofenon-3.
60% bevat verdachte stoffen
Het departement onderzocht 68 soorten zonnebrand en heeft vastgesteld dat in 60 procent daarvan de
verdachte stoffen zit, zo meldde de Deense televisie.
Volgens de lijst die het departement op internet heeft gezet, zouden onder meer bepaalde producten van de
merken Biotherm, Elizabeth Arden, The Body Shop en Nivea Sun de schadelijke stoffen bevatten.
Oproep
De autoriteiten roepen de Deense detailhandel op producten, die op de internetlijst als schadelijk worden
betiteld, uit de schappen te halen (www.miljoestyrelsen.dk/Kemi/UV-liste.htm > klik op Engelse vertaling).
De meeste Deense apothekers en winkels hebben volgens het persbureau Ritzau meteen gehoor gegeven
aan de oproep van het ministerie.
The Sun Prevents Skin Cancer, Sunscreen Causes It
Gepubliceerd op 11 apr 2012 door FernanDoylet
Dr. Leonard Coldwell legt uit dat de aanmaak van vitamine D3 in ons eigen lichaam, welke wordt aangezet
door blootstelling aan de zon, ons lichaam juist helpt kanker te voorkomen. Hij beschrijft ook hoe hij gelooft
dat zonnebrandcrème de oorzaak is van huidkanker. Luister naar zijn beredeneringen en ervaringen!
Bron: Bovendien.com
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Palestijnen hebben christenen bijna volledig weggezuiverd
Palestijnse terroristen die in 2002 de christelijke Geboortekerk in
Bethlehem bezetten bidden richting Mekka. De terroristen maakten geheel in lijn met de Palestijnse houding tegen christenen- een
zwijnenstal van de kerk (inzet) en gebruikten deze als openlijk toilet.
Nog altijd negeren de Westerse media de systematische
vervolgingscampagne die de Palestijnen voeren tegen de christenen in
'hun' gebieden. Ook veel Westerse kerken -besmet met het 'politiek
correcte' anti-Israël virus- zwijgen over deze zowel religieuze als etnische zuiveringen, die het percentage
christenen in bijvoorbeeld Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, hebben verminderd van 50% in 1950
naar amper 2% nu. De christenen die zijn overgebleven worden door de Arabische moslims gedwongen om
voor de camera's te zeggen dat het allemaal de schuld van 'de Zionisten' is. Doen ze dat niet, dan staat ook
hen gedwongen huwelijken en bekeringen, slagen, diefstal, brandstichting, boycots, martelingen,
kidnappings, afpersing, aanrandingen en verkrachtingen te wachten. Sinds de eerste Intifada creëerden de
Palestijnen een geforceerd 'moslim-christen' front dat voor de Westerse camera's Israël steevast als de grote
Zionistische agressor en koloniale invasiemacht neerzet, met als doel de Joodse staat te vernietigen. Voor
de vele voornamelijk Katholieke en Orthodoxe Arabische christenleiders was het niet zo moeilijk zich daar bij
aan te sluiten, aangezien zij zelf eveneens een lange historie van Jodenfobie- en haat kenden. Zo werd
bijvoorbeeld de term 'Nakba' bedacht door een Grieks-Orthodoxe christen, dezelfde richting als waar de
vrouw van aartsterrorist en massamoordenaar Yasser Arafat toe behoorde.
Christenen onder dwang anti-Israël
Hetzelfde politieke front werd gebruikt om de vele misdaden van de PLO en andere islamistische
groeperingen tegen christenen onder tafel te schuiven. Het laatste slachtoffer van de Palestijnse
haatcampagne is de Baptistenkerk in Bethlehem, die door de Palestijnse Autoriteit als illegaal is bestempeld
vanwege het feit dat de kerk de Palestijnen oproept tot verzoening met Israël, daar waar de officiële koers
van de PA nog altijd gericht is op maar één ding, en dat is de totale vernietiging van de Joodse staat.
Arabische christenen worden gedwongen zich openlijk achter de Palestijnen op te stellen, omdat ze anders
worden geconfronteerd met hevige vervolging. In een recente reportage van het Amerikaanse tv-station CBS
waren dan ook Palestijnse christenen te zien die de 'Israëlische bezetter' de schuld gaven van het feit dat er
steeds minder christenen in de Palestijnse gebieden wonen. Dat deze christenen voor het leeuwendeel
uitgerekend in het vrije Israël gaan wonen werd er natuurlijk niet bij verteld, net zomin dat het juist de
christenen zijn die zwaar te lijden hebben onder het door Arafat opgerichte bandietenregime.
Palestijnse etnische zuiveringen
Al pal na de oprichting van Israël in 1948 waren het de christengemeenschappen die het meest te verduren
kregen, niet door de Israëlische 'bezetting' -Judea en Samaria waren immers al jaren bezet door de
Arabieren- maar door het feit dat moslim 'vluchtelingen' doelbewust in deze gemeenschappen werden
geplaatst. Ramallah was vóór de oorlog voor 90% christelijk en Bethlehem voor 80%. In 1967 was al de helft
van de bevolking van Bethlehem moslim, terwijl Ramallah inmiddels een vrijwel uitsluitend islamitische stad
is geworden. Arafat veranderde de bevolkingssamenstelling van Bethlehem door duizenden moslims uit
vluchtelingenkampen over te laten brengen en de stad tot een broedplaats van zelfmoordterroristen te
maken. Hij veranderde het Grieks-Orthodoxe klooster -pal naast de Geboortekerk- in één van zijn
residenties en christelijke begraafplaatsen en instellingen werden ontwijd en beschadigd. De christenen die
er bleven wonen werden vervolgens door de PLO gebruikt als menselijke schilden en hun kerken werden
massaal beschilderd met slogans zoals 'Islam zal winnen' en 'Eerst de zaterdag-mensen, dan de zondagmensen'.
Christenen vluchtten weg voor Arafats terroristen
Toen kwam in 2000 de Tweede Intifada, die uitbrak nadat Arafat het bereikte vredesakkoord met Israël op
het allerlaatste moment afwees. In het eerste jaar van de Tweede Intifada hielden Arafats terreurbendes
dermate huis in de christelijke gemeenschappen, dat nog eens 1640 christenen Bethlehem ontvluchtten en
880 Ramallah. In 2007, toen Hamas de Gazastrook overnam, werd de eigenaar van de enige christelijke
boekenwinkel vermoord, werden christelijke winkels en scholen in brand gestoken en werden vele tot het
christendom bekeerde Palestijnen vermoord.
Het is daarom verbijsterend dat onder zoveel haat, geweld en moord zowel het Vaticaan als de Wereldraad
van Kerken al die tijd blijven zwijgen. Slechts een handjevol christelijke leiders heeft de moed om de
Palestijnse etnische zuiveringen te veroordelen. Zelfs toen Palestijnse christenen openlijk christelijke
organisaties durfden te benaderen en klaagden over bijvoorbeeld het feit dat terroristen hun huizen
gebruikten als basis om op Israël te schieten, kregen ze geen enkele steun.
Kerken en media negeren feiten veiligheidshek
Enkele dagen geleden riep het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk in Engeland, aartsbisschop Vincent
Nichols, de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague op iets te doen aan om de 'tragische
situatie' van de Palestijnen. Niet vanwege de islamistische bedreigingen en gewelddaden, maar omdat er
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Arabieren zouden zijn 'ontheemd' door de Israëlische barrière in Beit Jala, ondanks het feit dat er bij de bouw
van dit veiligheidshek geen millimeter land is 'geannexeerd' en er geen enkel huis werd afgebroken, en er
dus niemand gedwongen heeft moeten verhuizen.
Deze bizarre oproep ligt echter geheel in de lijn van het voortdurend doelbewust negeren door de Westerse
media én kerken van het feit dat de veiligheidsbarrière in Israël niet alleen in de Joodse staat, maar ook in
Bethlehem de rust en kalmte heeft doen terugkeren. Zo kan de Geboortekerk, in 2002 nog bezet en ontwijd
door Palestijnse terroristen, dankzij Israël weer door toeristen van over de hele wereld worden bezocht.
Wat u ook nergens zult lezen is dat de Katholieke en Orthodoxe kerken -ondanks het feit dat hun leiders
virulent anti-Israël zijn- de Israëlische autoriteiten vaak hebben gevraagd om het verloop van de barrière te
wijzigen omdat ze NIET onder de Palestijnse dictatuur wilden leven. Om die reden werd op verzoek van de
moeder-overste van de Rosary Sisters School in een wijk in het noorden van Jeruzalem aan de Israëlische
kant van het veiligheidshek geplaatst. Overigens blijkt keer op keer opnieuw dat de grote meerderheid van
de in Oost Jeruzalem woonachtige Palestijnen het liefst onder het bestuur van Israël wi blijven leven,
huiverig als ze zijn voor de puinhopen die Hamas en de PA heeft aangericht in de door hen gecontroleerde
gebieden.
Bethlehem een tweede Damour?
Anno 2012 dreigen Palestijnse christenen hetzelfde lot te ondergaan als hun broeders en zusters in Libanon.
Velen herinneren zich nog de bloedbaden in de Palestijnse vluchtelingenkampen in Sabra en Shatila (1982),
maar slechts weinigen weten dat de eerste etnisch gezuiverde gemeenschap tijdens deze burgeroorlog een
christelijk dorp was. In november 1976 trokken Palestijnse troepen Damour binnen, bliezen huizen en kerken
op en moordden complete families uit. Op de christelijke begraafplaats groeven ze de overblijfselen van
dode christenen op en gooiden deze bij het afval. Die dag stierven er 500 christenen door islamitische
handen. Als het Westen blijft zwijgen zou Bethlehem wel eens het tweede Damour kunnen worden.
Xander - (1) Ynet News

Spanje beoordeelt eis Pakistaanse vluchteling om Koran te verbieden
Palestijnse moslims bidden tot Allah bij een muurschildering van een
geweer en de Koran. Een Pakistaanse vluchteling eist nu dat de Koran in
Spanje wordt verboden omdat deze oproept tot discriminatie, haat, dood,
oorlog en geweld.
De uit het streng islamitische Pakistan afkomstige politieke vluchteling
Firasat Imran heeft iets voor elkaar gekregen dat tot nu toe voor onmogelijk
werd gehouden in Europa: de grondwetcommissie van het Spaanse
parlement gaat zijn eis om de Koran te laten verbieden serieus onderzoeken.
Enkele weken geleden diende Imran daartoe een officieel verzoek in bij het Spaanse ministerie voor het
presidentschap, het Congres van afgevaardigden, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie
van Binnenlandse Zaken. De Pakistaan zet zijn eis kracht bij met de volgende tien onderbouwingen:
1. De Koran is geen heilig of religieus boek, maar een boek dat geweld, haat en discriminatie predikt.
2. De Koran is een wreed boek, dat de zogenaamde gemeenschap van moslims opdraagt de Jihad te
voeren, onschuldige mensen te doden en de wereldvrede te verwoesten.
3. De Koran is verantwoordelijk voor al het terrorisme dat we in de afgelopen jaren hebben beleefd. Hierbij
hebben duizenden mensen hun leven verloren.
4. De Koran is een boek dat zijn gelovigen duistere opdrachten geeft en hen aanzet om de hele wereld te
veroveren en tegen iedere prijs de macht te grijpen.
5. De Koran is een boek dat tot haat en geweld oproept en is daarmee onverenigbaar met de moderne
wereld en de Spaanse rechtscultuur.
6. De Koran is een boek dat discriminatie tussen mensen bevordert.
7. De Koran is een boek dat geen vrijheid van meningsuiting en religie toelaat.
8. De Koran is een boek dat door zijn onrechtvaardige en overdreven mannelijkheidswaan ontstane
voorschriften bij vrouwen pijn en lijden veroorzaakt.
9. De Koran is een boek dat geen leer van eenheid overdraagt, maar zijn aanhangers oproept tot tweedracht
en hen vriendschappen met niet-moslims verbiedt, omdat zij in de ogen van de Koran ongelovigen zijn.
10. De Koran is een grote bedreiging voor de vrije samenleving van Spanje. Een boek, dat tot de Jihad, de
dood, haat, discriminatie en wraak oproept is op generlei wijze verenigbaar met het rechtssysteem van
Spanje. Het is een boek dat volledig in tegenspraak is met alles wat het Spaanse recht en de Spaanse
grondwet garandeert. Het zet aan tot haat en geweld in ons land.
Xander - (1) Unzensuriert / Minuto Digital
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Wordt Project Bluebeam gebruikt om wereldwijd nepverschijningen van religieuze figuren te
creëren?
De Blue Beam (blauwe (laser)straal) technologie zal naar verluidt laserprojecties van meerdere
holografische beelden aan de hemel kunnen weergeven, die overal op de wereld zichtbaar zullen zijn.
Ieder gebied krijgt verschillende beelden te zien, die aansluiten op het overheersende regionale geloof.
Geen enkel gebied wordt uitgesloten.
Dit zal naar verluidt worden gedaan met behulp van computeranimatie en geluidseffecten, die vanuit de
diepten van het heelal lijken te komen.
Computers zullen de satellieten coördineren en software zal dit audiovisuele spektakel aansturen. Er wordt
gezegd dat verbaasde aanhangers van verschillende geloofsovertuigingen hun eigen weergekeerde
Messias in spectaculaire, overtuigende levensechtheid zullen zien.
De verschillende beelden van Christus, Mohammed, Boeddha, Krishna, etc. zullen samenvloeien in één
beeld, na een juiste uitleg over de mysteriën, profetieën en openbaringen die in de loop van de tijd werden
onthuld.
Deze ‘Ene God’ zal uitleggen dat de verschillende heilige geschriften verkeerd begrepen zijn en dat de
religieuzen van de ‘oude stempel’ ervoor verantwoordelijk zijn dat broeder zich tegen broeder keerde, natie
tegen natie en dat de wereldreligies moeten worden afgeschaft om plaats te maken voor het Nieuwe Wereld
Geloof, dat vertegenwoordigd wordt door de ene God die zij nu voor zich zien.
Sommigen beweren dat de Blue Beam technologie een trance-scenario kan oproepen, waarin wordt
waargenomen dat mensen de hemel in gestraald worden. Anderen zeggen dat het Blue Beam project in
staat is om een buitenaardse aanval te creëren. Net als een visuele War of the Worlds, waarin we overtuigd
worden van een namaak landing van, en contact met een UFO.
Klinkt belachelijk, nietwaar?
Vorige maand verzorgde Ground Zero Radio een rapportage over het derde lustrum van mogelijk een van
de meest waargenomen UFO observaties in de geschiedenis.
Op 13 maart 1997 werd een driehoekig gevormde UFO van ruim1600 meter lengte waargenomen boven
Phoenix, Arizona.
Het forse ruimteschip had een hele rij lichten aan de achterzijde en een enorm licht aan de voorkant. Hoewel
veel getuigen, die uit de omgeving van Phoenix naar het radioprogramma belden bevestigden dat wat zij
gezien hadden een enorm vliegend platform was, waren er ook anderen die geloofden dat het een
holografische afbeelding van een groot ruimtevaartuig was.
Dit zou dus betekenen dat in die nacht vele duizenden mensen deel uitmaakten van een massale Psy-Op
(Psychological Operation – psychologische operatie). Er is indirect bewijs dat suggereert dat wat werd
gezien onderdeel was van een experiment met de naam Project Blue Beam. Dit Project is naar verluidt
gecreëerd door de NASA en de Amerikaanse Psy-ops Divisie om een emotionele reactie te ontlokken door
middel van door de computer gegenereerde verschijningen, gemoduleerde microgolfbeelden en geluiden en
stemmen die in je hersenen opgenomen worden.
Bron
Het beeld van een grote UFO werd door de hele stad Phoenix gezien en trok
alle soorten pers. Hoewel de reactie van het publiek typerend was voor een
UFO waarneming, waren er ook andere reacties die werden gemeld en
vervolgens vergeten.
Rond het tijdstip van de waarneming werd door Majoor Craig Button een A-10
gevechtsvliegtuig gestolen. Het vliegtuig werd in Utah gezien. Het wrak van
het vliegtuig werd uiteindelijk drie weken later, op 2 april gevonden in de
Colorado Rockies. Werd Button gealarmeerd door het nieuws dat er een
invasie was begonnen? Volgens de rapporten pleegde Button zelfmoord
vanwege persoonlijke problemen met zijn vriendin. Niemand weet waarom hij uit de formatie brak.
Button zette zijn transponder uit, waardoor het vliegtuig moeilijk te traceren werd. Zijn vliegtuig werd voor het
laatst gezien in het luchtruim, ongeveer100 kilometer ten westen van Denver. Het zigzagde door de lucht
voordat het in bergachtig gebied te pletter sloeg, ongeveer15 mijl ten zuidwesten van Vail, Colorado, op de
Gold Dust Peak in een verlaten deel van Eagle County.
De crash vond plaats op een hoogte van ruim4000 meter. Het duurde maanden voordat een reddingsteam
het vliegtuig en de stoffelijke resten van Craig D. Button kon bergen. De vier 500-pounds Mk-82 bommen die
onder het vliegtuig hingen zijn, ondanks een uitputtende zoektocht met metaaldetectoren en
bodemdoordringende radar, nooit teruggevonden,
Er bestaat echter enige speculatie dat Button, na de waarneming in Arizona, geobsedeerd werd door de
mogelijkheid van verborgen buitenaardse bases in het Zuidwesten en besloot dat het zijn taak was deze te
vernietigen. Honderden mensen meldden dat zij luide explosies hadden gehoord in het noorden van Arizona,
Telluride en Aspen.
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Het was een vreemde situatie die nooit verklaard zal worden. Sommigen geloofden dat Button een geheime
Amerikaanse ondergrondse basis aanviel. De regering echter had de situatie keurig afgedekt.
Op 27 mei 1997 werd een rapport ingediend dat nog een A-10 was neergestort. De piloot was Captain Amy
Lynn Svoboda, die feitelijk Craig Button opgeleid had.
Is dit allemaal toeval?
De Heaven’s Gate Cult (Hemelpoort Sekte) pleegde een paar dagen na de waarneming in Arizona massaal
zelfmoord. Marshall Applewhite ontving een ‘teken’ dat het voor hem en 38 van zijn volgelingen tijd was hun
menselijke omhulsels af te werpen en zich te voegen bij het Evolutionaire Niveau Boven de Mens in een
ruimteschip dat zich schuil hield achter de Hale Bopp komeet.
Was de verschijning van een ‘moederschip’ boven Phoenix het bewuste teken dat hij ontving?
e
Het leek toeval te zijn dat zowel het UFO gebeuren en de zelfmoorden plaats vonden op de krachtige 33
graad noorderbreedte, een gebied dat wordt gezien als een krachtige plaats om bloed te vergieten of
magische werken uit te voeren.
De Heaven’s Gate Cult pleegde zelfmoord op vrijwel dezelfde 33 graden 30 minuten noorderbreedte, in
‘Ranch Santa Fe’, ten noorden van San Diego. De grote driehoekige UFO werd gezien boven Phoenix,
Arizona, op ongeveer 33° 24’– 32° 34’noorderbreedte. Is dit weer een toevalligheid? Misschien niet als we
ons bedenken dat er een poging kan zijn ondernomen om een Blue Beam test boven Arizona uit te voeren,
die werd gecreëerd door computerprogrammeurs die overleden bij de Heaven’s Gate zelfmoorden. Drie
leden van het Heaven’s Gate ‘onderweg team’ werkten voor de Advanced Development Group (ADG), Inc.,
een bedrijf dat computerondersteunde instructies ontwikkelde voor het Amerikaanse leger. ADG werd later
ManTech Advanced Development Group; deze organisaties hebben banden met de First Earth Battalion[1].
Een Psy-Op groep werd binnen het Amerikaanse leger geformeerd om, zoals wordt beweerd, buitenaardse
militaire zaken zoals ontvoeringen, contacten via telepathie, remote viewing[2] en ESP en mogelijke
gesimuleerde buitenaardse ‘oefeningen’, met behulp van holografische technologie te bewerkstelligen.
First Earth Battalion werd uiteindelijk het Jedi Project. Al deze geheime Psy-Ops groepen zijn, of waren zeer
bedreven in het verspreiden van informatie en disinformatie over het occulte, de Heaven’s Gate Cult, de
aanvallen van 11 september, remote viewing en UFO’s.
Zoals al eerder tijdens een Ground Zero werd besproken, is de holografische technologie exponentieel
vooruit gegaan. Het verslag van de ‘holla-graphic’ verschijning van Tupac Shakur bij Coachella, of verslagen
van een holografische verschijning van Prins Charles bij een Wereld Milieu Conferentie in Abu Dhabi laten
zien dat de technologie aanzienlijk vooruit is gegaan en dat de projectiesystemen zeer goed in staat zijn om
een anderhalve kilometer lang driehoekig ruimteschip boven Phoenix te creëren.
Als de waarneming boven Phoenix onderdeel was van het Blue Beam Project, een project waarover ons
wordt verteld dat het een namaak aanval van buitenaardsen kan simuleren, of de wederkomst van een
Messiaans wezen, zou het dan niet logisch zijn dat we meer dan een decennium later vooruitgang zouden
kunnen zien die zo overtuigend kan zijn, dat het gewoon niet te geloven is?
Een projectiesysteem kan op zich effectief een namaakaanval van buitenaardsen creëren.
Indien je echter de tweede komst van Christus, of de komst van een God wilt vervalsen, wordt dat een ander
verhaal. De indrukwekkende beelden van een Godheid moeten vergezeld gaan van een even
indrukwekkende soundtrack.
Die kan niet worden uitgezonden via enorme speakers. Dat zou onmogelijk zijn. De soundtrack zou direct in
je brein gezonden moeten worden om je te imponeren.
Misschien zou er een virale videocampagne ontwikkeld worden door mensen die vreemde geluiden op aarde
opnemen, geluiden die kunnen worden beschouwd als trompetten of heerschaar van engelen die de komst
van een God verkondigt. Het leger heeft nu Long Range Acoustics, of LRAD systemen ontwikkeld die ze
kunnen gebruiken om geluid uit te zenden dat in het geheel niet door de oren opgevangen kan worden, maar
dat regelrecht je hoofd in gaat.
De LRAD bundel werd oorspronkelijk gebruikt om met een sterk geluid iemand uit te schakelen en in
hechtenis te nemen. Nu wordt het gebruikt om gesproken boodschappen tot 300 meter ver te versturen.
Vreemd genoeg heeft het LRAD systeem de bijnaam ‘De Stem van God’ gekregen.
Nu kunnen we beschikken over projectiemiddelen en over geluid dat je in je hoofd hoort. Een beeld dat als
God of Jezus wordt geïnterpreteerd verschijnt in de lucht.
Je kijkt op en al gauw hoor je: “Ik ben Alpha en Omega[3], Je zult je knie buigen en je tong zal bekennen dat
ik de enige ware God ben.” Als je dit niet doet zal je huid beginnen te branden en je zult je zorgen maken dat
je opgeslokt zult worden in het vuur van zijn wraak.
Soldaten beginnen mensen bijeen te drijven. Je zegt tegen jezelf dat dit niet waar kan zijn. Plotseling begint
je huid te branden en je valt op de grond. Dit kan het resultaat zijn van holografische technologie, of LRAD
systeem die de boodschap uitzenden en actieve ontkenningssystemen die binnen het bereik op je huid
branden. Al deze technologie is echt en kan tegen je worden gebruikt.
Geloof je nog steeds niet dat die technologie echt is?
Misschien kun je dan eens goed kijken naar een artikel in de Washington Post waarin staat dat Abu Zabaida,
een actief lid van Al Quaida, gevangen werd genomen en er zelfs waterboarding[4] werd toegepast om aan
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informatie te komen. Het maakte niet uit hoeveel zij hem martelden, hij liet geen informatie over terroristische
activiteiten los. De volgende dag was hij 180 graden gedraaid. Zubaida liep de ruimte binnen en vertelde zijn
ondervrager dat Allah in een droom naar hem was gekomen en direct met hem had gesproken, zeggend dat
hij met de functionarissen moest meewerken. Wat het echt Allah? Of zou het een door LRAD opgewekte
elektronische hallucinatie kunnen zijn geweest?
John Ronson is een krachtige schrijver, onderzoeksjournalist en documentairemaker uit het Verenigd
Koninkrijk. Hij heeft kortgeleden onthuld dat diverse experimentele projecten worden uitgevoerd door het
Amerikaanse leger. Zijn boek ‘The Men Who Stare at Goats’ onthulde vreemde psychologische operaties die
werden uitgevoerd door de Amerikaanse overheid, waaronder het gebruik van psychische oorlogsvoering
om een vijand te vermoorden.
In 2007 maakte Ronson melding van echte, ‘niet dodelijke’ technologieën die door het leger ontwikkeld zijn,
zoals de ‘homo-bom’, een bom die het afrodisiacum feromoon vrij geeft, ontworpen om de vijandelijke
troepen zo tot elkaar aangetrokken te maken, dat de Amerikaanse troepen gewoon binnen kunnen
marcheren en de zaak over kunnen nemen.
Hij ontdekte ook plannen om laagfrequente ‘infrasound’ wapens te gebruiken, die gemakkelijk doordringen in
de meeste gebouwen en voertuigen en zorgen voor misselijkheid, verlies van controle over de darmen,
desoriëntatie, mogelijke inwendige schade aan organen en de dood.
In zijn artikel ‘Bijen op het slagveld en andere Amerikaanse militaire experimenten’ onthult Ronson tevens
dat het leger koortsachtig werkt aan iets dat ‘De Profeet Hologram’ heet, dat technologie betreft dat de
beeltenis projecteert van een oude god boven een vijandelijke stad, waarvan de openbare communicatie is
overgenomen en tegen die stad en de bevolking wordt gebruikt in een massale psychologische operatie.
Aan Yitzhaq Hayutman, een 61-jarige cyberneticaspecialist, werd in het tijdschrift WIRED Magazine een
speciaal artikel gewijd. Zijn ‘claim to fame’ (aanspraak op roem) is naar zijn mening door, gebruik makend
van holografische beelden, de Messias te ontbieden naar de Rotskoepel in Jeruzalem te komen. Door
gebruik te maken van lasers, een blimp (een soort luchtballon/zeppelin) en nog wat andere zaken, is hij in
staat om een grote troon in de hemel te projecteren die door moet gaan voor de troon van God. Hij denkt
ook dat dit middel gebruikt kan worden voor het bewerkstelligen van vrede. Hij gelooft dat deze technologie
een apocalyps kan veroorzaken waardoor de mensen voor altijd verenigd zullen zijn.
Volgens het Technisch Informatie Centrum van Defensie heeft het Amerikaanse leger een patent met
nummer ADA33849 geregistreerd als een 3 dimensionaal holografisch scherm dat gebruik maakt van
Strontium Barium Niobaat, een verbinding die als aerosol gebruikt kan worden.
Het is gecreëerd door de Onderzoekslaboratoria van het Leger als een nieuwe en innovatieve techniek om
driedimensionale holografische afbeeldingen te genereren die direct over een breed perspectief of
gezichtsveld kan worden waargenomen. Het holografische beeld is vrij van systeem geïnduceerde
afwijkingen en heeft een uniforme, hoge kwaliteit over het gehele beeldscherm.
De verbeterde beeldkwaliteit is het gevolg van het gebruik van een fase conjugaat[5] een rode of blauwe
straal die wordt gegenereerd vanuit een tweede fotorefractie kristal dat werkt als een ‘double pumped phase
conjugate mirror (DPPCM)[6]’. Meerdere driedimensionale beelden zijn in het kristal opgeslagen via
golflengte multiplexing.
Hoe krijgt men genoeg Strontium Barium Niobaat in de lucht voor zo’n overtuigend holografisch beeld?
Je legt sporen van de chemische stof in de lucht. Deze verspreiden zich over kilometers. Het beeld wordt
dan geprojecteerd in deze ‘mist’; deze technologie wordt ‘FOGSCREEN’ (mistscherm) technologie genoemd.
Een studie uit 1996, ‘Air Force2025’genaamd, uitgevoerd in opdracht van een team van de Amerikaanse
luchtmacht, laat zien hoe een toekomstige ‘Vliegende holografische projector’ eruit moet zien. In dit
voorbeeld wordt een virtueel vliegtuig gemaakt om de vijand te misleiden betreffende de grootte en de
locatie van de aanvallende strijdkrachten.
Er lijkt zoveel bewijs te zijn dat suggereert dat ‘Blue Beam’ Psy-ops technologie bestaat en gebruikt kan
worden voor een of andere gebeurtenis waarbij een massareactie kan plaatsvinden.
Terwijl Operatie Blue Beam bedoeld is als universeel bedrog dat verondersteld wordt alle Christelijke religies
en hun gelovigen te bedriegen, schijnt het dat de meeste van theorieën achter de zeer reële technologieën
zijn gebaseerd op christelijke paranoia. Velen zeggen dat het project zal worden gebruikt om ‘Gods’ woord te
vervalsen. Het maakt niet uit wiens woord vervalst wordt, de simulatie wordt werkelijkheid, zoals
Baudrillard[7] geschreven heeft in zijn boek Simulacra and Simulation: “Het simulacrum is nooit datgene dat
de waarheid verbergt – het is de waarheid die verbergt dat er geen is. Het simulacrum is waar.”
De meerderheid van de mensen hebben een idee gecreëerd over God via renaissance-schilderijen, films,
heiligen postzegels, kruisbeelden, voederbakken, donder en bliksem en vuur. De enige verbeeldingen die
we van God, Jezus, Allah of Mohammed hebben, zijn gecreëerd op canvas, of uitgezonden via de televisie,
of weergegeven in films. Met dit in het achterhoofd zal de waarde die wij hechten aan fantasiebeelden
beïnvloeden, hoe wij de werkelijkheid waarnemen. Het zal gemakkelijk zijn om een meerderheid van de
mensen met digitale trucs voor de gek te houden.
Operatie Blue Beam zal, zo wordt beweerd, ook gebruik kunnen maken van instrumenten als HAARP, dat,
met behulp van ultra lage frequentietechnologie aardbevingen kan veroorzaken. De aardbevingen zullen
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zich voordoen op vele, als ‘heilige centra’ aangewezen plaatsen. Deze centra zullen in ieder geval het
Midden-Oosten, Mesopotamië, Israël en het Vaticaan in Rome omvatten.
De aardbevingen zullen, naar wordt beweerd, nieuwe ontdekkingen aan het licht brengen die aan alle
mensen de grote vergissingen zullen uitleggen in de huidige fundamentele godsdienstige doctrines. De grote
angst van elke religie is, dat deze ondermijnd wordt door nieuwe informatie die alle naties doet geloven dat
hun religieuze doctrines al eeuwenlang verkeerd zijn begrepen en geïnterpreteerd.
Op Palmzondag 2008 waarschuwde Paus Benedictus de Zestiende voor de liefde voor materiële welvaart
boven die voor God en hoe de wereld tot slaaf is gemaakt door economisch bedrog. Hij sprak van de
geldwisselaars en hoe ze verdreven moeten worden. Hij sprak natuurlijk over de Geheime Regering die de
economie in zijn greep heeft.
Hij sprak zich uit tegen de Nieuwe Wereldorde en daarna vond er op die Palmzondag in Rome een flinke
aardbeving plaats. De Paus bedacht zich onmiddellijk.
Het was ook toevallig dat later, in de film ‘Angels and Demons’ (Het Bernini Mysterie), Tom Hanks terugkeert
als Robert Langdon, professor in de Symboliek aan de Universiteit van Harvard. Het verhaal is geweven
rond de Illuminatie en een machtig wapen dat zij hadden, dat het Vaticaan zou kunnen vernietigen. De
nieuwe technologie was toevallig ontwikkeld bij CERN. De opmerkelijke synchroniciteit van dit alles is, dat
CERN een wormgat of een dimensie kan openen, waardoor het lijkt alsof er een toegangspoort in de hemel
is verschenen. Dit was een realiteit voor de Noren, die wakker werden van wat een verlichte spiraal in de
hemel leek, die uiteindelijk een wormgat opende. Het meest vreemde aan Project Blue Beam en al zijn
veronderstelde krachten is, dat terwijl bewijsmateriaal suggereert dat het project zeer reëel is, er anderen
zijn die denken dat het één groot stuk desinformatie is. Het klinkt tenslotte allemaal als een ongelooflijk
filmscript, of een stuk uit ‘Childhoods End’ van Arthur C. Clarke.
In dit verhaal verschijnt er een enorme UFO boven elke grote stad als de buitenaardsen behulpzaam de
wereld overnemen met hun technologie, die het verstand van de mens te boven gaat.
Interessant genoeg, laten de welwillende indringers zich niet zien, totdat zij honderd jaar aan de macht zijn
en de aardbewoners zijn opgegroeid met en hebben geprofiteerd van hun heerschappij. Als ze dan eindelijk
verschijnen, lijken zij precies op demonen uit de hel. Het blijkt dat het menselijk ras een voorspellend
vermogen heeft en de indringers die zij in hun toekomst zagen, verkeerd interpreteerden als zijnde
demonen. Maar het interessante hier is, dat wanneer de indringers zich onthullen, alle grote schotels
verdwijnen, behalve de ene boven New York. Het blijkt, dat alle andere gewoon hologrammen waren. We
zijn voor de gek gehouden. Hoe toevallig.
_______________________________________
[1] De First Earth Battalion (Eerste Aarde Bataljon) was de naam die door
luitenant-kolonel Jim Channon, een Amerikaanse soldaat die hadden
gediend in Vietnam, voorgesteld werd voor zijn idee van een nieuwe
strijdkracht die zou moeten worden georganiseerd volgens New Age lijnen.
[2] Remote viewing (RV) is de praktijk van het zoeken van indrukken over
een ver of onzichtbaar doel met behulp van paranormale middelen, in het
bijzonder door buitenzintuiglijke waarneming (ESP) of ‘voelen met de geest’.
[3] “Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die
was en die komt, de Almachtige.” (Openbaring 1:8)
[4] Waterboarding, in het Nederlands soms als gesimuleerd verdrinken of schijnverdrinking
omschreven, is een verhoortechniek waarbij de vastgebonden verhoorde een natte doek over het gezicht
krijgt gelegd waarover telkens water wordt uitgegoten. Hierdoor krijgt deze het gevoel te verdrinken. [5]
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&tl=nl&u=http%3A%2F%2Fsharp.bu.edu%20%2F~slehar%2F
PhaseConjugate%2FPhaseConjugate.html&anno=2
[6] http://hexagon.physics.wisc.edu/papers%20and%20pubs/papers%20in%20pdf/1995/josab_ dpcm.pdf
[7] http://www.kabk.nl/docu/baudrillard.pdf
Bron
Oorspronkelijk artikel: http://theintelhub.com/2012/04/19/project-bluebeam-to-be-used-to-create-fakeappearances-of-religious-figures-worldwide/
Datum: 19 april 2012 Door: Clyde Lewis Vertaling Frank Bleeker
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/wordt-project-bluebeam-gebruikt-om-wereldwijd-nepverschijningen-van-religieuzefiguren-te-creeren/
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Intriest: Groot-Brittannië vernedert zichzelf tegenover de islam
Moslims vinden integratie vaak maar niks. Nauwelijks Europa binnengekomen of ze proberen hier hun
religieuze en culturele ideeën door te drukken i.p.v. zich aan te passen aan het desbetreffende gastland.
Hoe groter de islamitische immigratiegroepen worden, des te eerder hebben ze succes met hun eisen. In
Groot-Brittannië wordt hen nauwelijks nog iets in de weg gelegd. Soeren Kern heeft voor het Gatestone
Institute een serie voorvallen op een rijtje gezet en van bronnen voorzien. Hieronder de vertaling van zijn
artikel.
Geen alcohol op de universiteitscampus
De grootste universiteit in Londen plant een verbod op de verkoop van alcohol op de campus om tegemoet
te komen aan de “cultuurgebonden gevoeligheid” van haar islamitische studenten. Malcom Gillies, de
vicekanselier van de London Metropolitan University, zei dat het niet verstandig zou zijn om nog steeds een
“nostalgische zienswijze” aan te hangen, volgens welke een grote meerderheid van de studenten voor de
verkoop van alcohol op de universiteit zou zijn. In plaats daarvan zou hij er voorstander van zijn, dat de
universiteit ook rekening zou moeten houden met andere opvattingen, namelijk die van de moslims, die op
dit moment 20% van alle studenten op zijn universiteit zouden uitmaken.
“Veel van onze studenten komen uit families waar het drinken van alcohol negatief wordt beoordeeld. We
e
moeten er daarom over nadenken hoe we kunnen voldoen aan de balans van de 21 eeuw”, verklaarde
Gillies in een interview. “Wat wij niet willen, is tirannie door de meerderheid tegenover een
minderheidsmening”, voegde hij er aan toe.
Gillies´ voorstellen om de sociale normen op de campus te herzien hebben, wat niet verrassend is, vooral
voor negatieve reacties van de kant van de studenten gezorgd; veel studenten vinden, dat een verbod op
alcohol ondraaglijk zou ruiken naar het aanpappen met de politieke correctheid. Maar ook de moslims zijn
niet allemaal tevreden met Gillies. In plaats van hem voor zijn multiculturele activisme te bedanken, wordt er
van islamitische kant gezegd, dat men “beledigd zou zijn op grond van zijn generalisaties over hun geloof”.
Nu is de London Metropolitan Univerity niet de eerste instelling in Groot-Brittannië die ruggelings buigt om
maar geen moslims te “beledigen”. In werkelijkheid gaat er nauwelijks een dag voorbij waarop de Britten niet
een of ander aspect van hun cultuur en tradities opgeven – om maar te zwijgen van hun rechten op vrije
meningsuiting – om Groot-Brittannië veilig te maken voor de islam.
“Beledigend” onderwijs
Op Britse scholen wordt bijvoorbeeld de joodse Holocaust helemaal niet meer genoemd in
geschiedenislessen om geen islamitische leerlingen te beledigen, wat staat in een rapport van het Britse
Ministerie van Onderwijs met de titel “Teaching Emotive and Controversial History” (“Hoe men emotionele en
controversiële geschiedenis onderwijst”). Britse leraren spreken ook niet zo graag meer over de
middeleeuwse kruistochten – dus over de oorlog van christenen met islamitische legers in de strijd om de
controle over Jeruzalem –, want wat hier in de lessen ter sprake komt, weerspreekt maar al te vaak datgene
wat er in de plaatselijke moskeeën wordt onderwezen.
Britse sociale instellingen hebben sinds kort een verbod op de afbeeldingen van varkens op
Nieuwjaarskalenders en gelijksoortige cadeauartikelen afgekondigd om daardoor geen moslims te
beledigen. Medewerkers van de sociale dienst in Dudley Rat, West Midlands, moesten bijvoorbeeld alle
voorwerpen met afbeeldingen van varkens verwijderen, waaronder speelgoed, porseleinen figuurtjes,
kalenders en zelfs de verpakking van papieren zakdoekjes met een opdruk van Winnie the Pooh en Piglet.
Daarvoor al had de Park Road Junior Infant and Nursery School in Batley, West Yorkshire, het voorlezen
van verhaaltjes verboden, waarin varkens een rol spelen, o.a. “De drie kleine biggetjes”, omdat
moslimkinderen zich daardoor beledigd zouden kunnen voelen.
De Greenwood Primary School in Nottingham had een kerstspel afgelast, omdat dit in botsing kwam met het
islamitische feest Eid al-Adha. Het Yorkshire Coast College in Scarborough had de woorden Kerstmis en
Pasen van zijn kalender verwijderd om geen moslims te beledigen. Het Tayside Police Department in
Schotland verontschuldigde zich voor de afbeelding van een puppy van een herdershond in het kader van
een campagne om de nieuwe telefoonnummers voor meldingen bekend te maken. De ansichtkaarten,
waarop de puppy stond, vormen voor de 3000 in de stad wonende moslims een potentiële belediging:
Volgens de islamitische rechtstraditie zijn honden namelijk “onrein”.
De British Girl Scout Association heeft nieuwe uniformen ontworpen, speciaal voor islamitische padvindsters,
aangezien zij met het bestaande kledingaanbod “problemen” zouden kunnen hebben. In Sheffield werd de
paspoortaanvraag van een vijf jaar oud meisje afgewezen, omdat de ambtenaar van mening was dat de
naakte schouders op haar foto beledigend zouden kunnen zijn voor moslims.
“Correctness” op kosten van de gezondheid
Islamitische artsen en verpleegsters mogen in Groot-Brittannië mogen voor zichzelf gebruikmaken van een
uitzonderingsregeling van de strenge hygiënevoorschriften van de National Health Service , hoewel deze
ertoe dienen de verbreiding van zogenaamde superbacteriën in de ziekenhuizen tegen te gaan. De
uitzonderingsregeling werd toegestaan, nadat enkele islamitische vrouwen geweigerd hadden hun arm
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onder de elleboog te ontbloten, zoals het voorschrift vereiste. Het voorschrift had tot doel om het aantal
deels zelfs dodelijke ziekten ten gevolge van zulke bacteriën te verminderen.
In South Yorkshire overleed een oudere vrouw in een verzorgingstehuis, nadat ze gevallen was en bloedend
op de vloer bleef liggen, omdat de islamitische verpleegster Abdul Bhutto erop stond eerst haar gebed te
beëindigen, voordat ze de vrouw te hulp kwam.
In Oldham werd een voedende moeder uit de wachtkamer van het gemeentehuis (in Groot-Brittannië geldt
dit als een “multicultureel gebouw”) gestuurd om moslims niet te beledigen. Daarbij staat het Britse recht
nadrukkelijk het voeden ook in het openbaar toe.
Moslims onderdrukken het dagelijkse leven
In Glasgow werd de presentator van een christelijke radiozender ontslagen, nadat hij een debat tussen een
moslim en een christen had geleid, waarbij het er om ging of Jezus “de weg, de waarheid en het leven” zou
zijn. In Birmingham werden twee christenen door de politie weggestuurd met de opmerking: “U kunt hier niet
prediken, want dit is een omgeving waar moslims wonen”. Twee studenten van de Alsager High School in
Cheshire werden door hun leraar bestraft, nadat ze weigerden om tijdens het godsdienstonderwijs tot Allah
te bidden. Een 14-jarig rooms-katholiek meisje, dat de Ellesmere Port Catholic High School (eveneens in
Cheshire) bezocht, werd door de leraren als spijbelaarster bestempeld, toen ze weigerde in islamitische
kleding een moskee te bezichtigen.
In Liverpool moest een christelijk echtpaar zelfs zijn hotel verkopen, nadat een vrouwelijke gast van het
islamitische geloof de man en vrouw ervan had beschuldigd haar tijdens een discussie over de islam
beledigd te hebben. Rory Bremner, een politieke cabaretier uit Londen, vertelde, dat hij iedere keer als hij
een islamkritische sketch zou schrijven, er bang voor zou moeten zijn om zijn eigen doodvonnis te
ondertekenen. Door Scotland Yard in Londen werd verkondigd, dat moslims, die een schoen naar iemand
anders gooien, zich daarmee niet schuldig zouden maken aan een delict, omdat dit gangbare islamitische
praktijk zou zijn.

Is de crisis nu opgelost?
Rob van Eeden, gepubliceerd op 04-05-12
Op de een of andere manier is de indruk ontstaan dat de crisis, na kordaat optreden van enkele politieke
partijen, nu -zo goed als- is opgelost. Maar het akkoord dat er ligt biedt vooral bezuinigen, zonder veel
aandacht voor andere oplossingen. Daar lijkt nauwelijks oog voor te zijn, terwijl evident is dat bezuinigingen
wel noodzakelijk, maar niet voldoende zijn om uit de crisis te komen.
Wat er nog meer nodig is om uit de crisis te komen? Nieuwe ideeën, nieuwe bedrijven, nieuwe banen.
Daarmee komen we pas echt verder. En die ontstaan niet door politici, niet bij de overheid en ook niet bij
grote bedrijven (want die krimpen juist in). Maar wel in kleine bedrijven, daar gebeurt het!De afgelopen tien
jaar ontstond maar liefst 85% van alle nieuwe werkgelegenheid (totaal meer dan een miljoen banen) in het
midden- en kleinbedrijf (MKB). Met de nadruk op kleinbedrijf, want meer dan de helft van alle nieuwe banen
kwam voor rekening van bedrijven met minder dan tien werknemers. Zo blijkt uit onderzoek van het NICIS.
Het is jammer dat er vanuit de politiek zo weinig aandacht is voor het MKB. Wel de BTW verhogen, maar
geen voorstellen om het MKB meer ruimte en kansen te geven. Jammer, want daardoor zijn we als vanouds
innovatief land flink aan het afzakken op de wereldranglijst. We staan nu op de 23ste plek, achter koplopers
Verenigde Staten, Duitsland, Japan, China en Zuid-Korea. En ook binnen Europa zijn we geen trekkers
meer, maar volgers, achter Zweden, Denemarken, Duitsland en Finland.
Toch zijn er nog heel wat ondernemers in Nederland die niet bij de pakken neerzitten, maar hun handen vaak letterlijk- uit de mouwen steken en aan de slag gaan, tegenwerking of niet. Zoals de initiatiefnemers
van 2theloo, die van één van de meest basale menselijke behoeften een bijzonder bedrijf hebben weten te
maken. Frisse toiletwinkels in binnensteden, winkelcentra en trein- of tankstations. In heel Europa, met als
doel dit concept wereldwijd uit te rollen, zoals dat in het jargon heet.
Maar er zijn veel meer ondernemende bedrijven, zoals DyeCoo in Weesp, waar textiel geverfd wordt (met
CO2 inplaats van water) wat per kilo textiel 100-150 liter water bespaart. Een revolutie in textielverven, tot nu
toe een zeer vervuilende industrie.
Een goed beeld van al die innovatoren en Willie Wortels is te krijgen door een kijkje te nemen op de site
van De MKB Innovatie Top 100, die jaarlijks wordt samengesteld. Daar kom je zoveel uiteenlopende
producten tegen, dat je bewondering voor al die ondernemende mensen alleen maar stijgt. Of het nu gaat
om factureren per e-mail, elektrische fietsen, planten die gevels en binnenmuren groen maken, langer
douchen met minder water, sla met kluit voor op ‘t aanrecht of onkruid doden met heet water.
Allemaal mensen die op zoek zijn gegaan naar echte oplossingen voor onze problemen. Mensen die hun
nek uitsteken, die vaak hun eigen geld investeren, die dag en nacht bezig zijn iets op te bouwen.
Aan hen kunnen onze dames en heren politici een voorbeeld nemen, in plaats van hoofdzakelijk
bezuinigingen presenteren en nauwelijks plannen voor structurele vernieuwing.
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20 mei 2012 Mega aardbeving – diverse voorspellingen
Prepare & Pray
Lukas 21:11 is Nu
Het volgende is een korte compilatie van gegevens afkomstig van een
YouTube video, die zijn weg vond in mijn e-mailbox. Daarnaast heb ik nog
wat aanvullende informatie, die daarop aansluit. Hopelijk ben je je bewust
van de tijd waarin we leven. De klok tikt rustig door. De valstrik staat op het
punt te klappen.
‘En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestilentiën en hongersnoden zijn, en ook vreselijke
dingen en grote tekenen aan de hemel.’ Lukas 21:11
De Grote Aardbeving 2012
De volgende YouTube video biedt de primaire bron voor deze meest verontrustende reeks van "toevallige"
gebeurtenissen / data. Voor degenen die YouTube video's niet kunnen bekijken, ben ik hieronder wat dieper
ingegaan op de inhoud.
THE GREAT EARTHQUAKE MAY 20 2012
Geüpload door 1UNKNOWNPRODUCTIONS op 2 feb 2012
Nostradamus kwatrijnen over de Aardbeving in Mei
[X 67] Een kolossale aardbeving in de maand mei.
Saturnus, Steenbok, Jupiter, Mercurius staan in Stier,
Venus ook. Kreeft, Mars staan in Nonnay (Cero)
Hagel zal vallen, groter dan een ei.
[IX 83] Wanneer de Zon in de twintigste graad van Stier staat,
Zal de aarde zeer geweldig beven.
Het zal de grote gevulde schouwburg verwoesten
De lucht, de hemel en de aarde worden duister en vertroebeld
Dan zal de ongelovige God en de heiligen aanroepen.
20 mei 2012 Uitlijning bevestigingen
De volgende video omvat de aanvullende conjunctie (uitlijning) van de Pleiaden sterrengroep, op precies
dezelfde datum.
Geüpload door Laverdadsobrehaiti op 6 dec 2011
De Eclips van de Slang
Een andere bezoeker van Tribulation-Now stuurde deze video, die de
Zonsverduistering beschrijft, die zal plaatsvinden op 20 mei 2012. Blijkbaar
wordt dit aangeduid als de "Serpent's Eclipse" (Eclips van de Slang). Houd
in gedachten dat dit niet alleen een uitlijning is van de aarde, maan en zon
- maar ook de Pleiaden sterrengroep lijnt tegelijkertijd uit van achter de
zon (van de verre uithoeken van de hemel), op precies hetzelfde moment.
What is an Annular Eclipse...May 20, 2012 -The Serpent's Eclipse (see descrip)
Gepubliceerd op 28 mei 2011 door TheyKNOWandYOUdont
De toevallige uitlijning van de mysterieuze Rode X
Tijdens deze Eclips van de Slang zal de schaduw van de maan uitlijnen
over de aarde, zodanig dat het centrum zich direct zal bevinden boven de
mysterieuze Google Earth “RODE X” locatie. Deze locatie werd vorig jaar
vermoedelijk gelekt door NASA, in het bestand met de naam
byss.arc.nasa 11133.kml. In 2011 werd dit ten onrechte aangenomen als
een Elenin impact gebied. Het was tevens "toevallig" de exacte locatie van
de Pacific Wave 11 oefening-tsunami-drill.
De afbeelding hieronder toont de impact kaart, gedocumenteerd in
het UNESCO tsunami drill-scenario papierwerk. Dit evenement
werd gerapporteerd als één van de grootste tsunami
legeroefeningen in de geschiedenis.
Let op de bron van de tsunami golf in onderstaande grafiek. Dit is
nabij de top van de Aleoeten-eilandengroep en toevallig daar waar
de mysterieuze "RODE X" op Google Earth verschijnt bij het
gebruik van het "NASA"-bestand.
En hieronder een afbeelding uit de originele YouTube video hierboven, die laat zien hoe de schaduw van de
maan (tijdens de "Serpent's" Eclipse) zich direct boven deze mysterieuze "Rode X" bevindt.
Mayaprofetie – Terugkeer van de Jaguar Slang
Naar verluidt is er een Maya profetie, genaamd "De terugkeer van de Jaguar Slang”, een aantal
onheilspellende gebeurtenissen afschilderend, die zich rond dezelfde tijd kunnen ontvouwen.
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Hier zie je dat de grafiek het volgende toont:
1. Het Centrum van de Lucht - De Zon en Pleiaden conjunctie op
20 mei (huidige tijdperk)
2. Een mogelijke Kukulcan / Quetzalcoatl manifestatie er tussenin
(21 maart - 20 mei)
De Maya overlevering voorspelt dat na een wereldwijde
aardbeving, de "nieuwe mannen van kennis" naar de aarde zullen
terugkeren om een globale overheid (Nieuwe Wereld Orde) in te
luiden.
Graancirkel Analyse op het 16e UFO Congres
Hier is een korte videoclip van Jaime Maussan, UFO-onderzoeker,
met een presentatie van de resultaten van hun gezamenlijke
analyse van een graancirkel formatie, die er op lijkt te wijzen dat de
Meso-Amerikaanse gevederde slang "stergod" Quetzalcoatl
eventueel kan terugkeren in mei 2012.
Jaime Maussan - Crop Circle Date May 2012 16th UFO
Congress
Geüpload door mrfairsquare op 23 mei 2007
Droom - Erge Aardbevingen in mei 2012
Vervolgens, terwijl ik al deze informatie aan het onderzoeken ben, kom ik "toevallig" deze videowaarschuwing tegen. De YouTube video is van een man die een levendige droom kreeg van ten minste één,
en mogelijk meer zware aardbevingen in de buurt van 26 mei 2012. Wat ECHT fascinerend van dit "toeval"
e
is, is dat hij zegt dat de datum niet exact de 26 is en dat de video werd gepost in juni van 2010.
Dream - Bad Earthquake(s) on May 26th 2012 / Arkansas Hit Hard
Geüpload door khalome op 20 jun 2010
Fransman uit 1980 voorspelt in 2012 Alien Invasie
En hier zie je een video van een Fransman, die verklaart dat hij een buitenaardse invasie ziet, die zich in het
jaar 2012 voltrekt, samen met een groot aantal andere verbazingwekkende voorspellingen, die blijkbaar al
zijn uitgekomen.
De Sumerische “goden” keren terug
En hier is een van mijn persoonlijke favoriete getuigenissen van onze geweldige broeder in de Heer, Stan
Deyo van ‘Millennium Ark’ (www.standdeyo.com), die spreekt in een radioshow en "insider informatie" met
ons deelt, namelijk dat bronnen in het Pentagon van de Verenigde Staten in feite de terugkeer van de
Sumerische "goden" verwachten (ook bekend als de Annunaki).
NIBIRU Planet X - ANNUNAKI 'Returning' 2012 - Stan Deyo
Geüpload door infamos op 17 aug 2011
Het tellen van de Omer is in volle gang
We zitten op dit moment in de periode tussen Pesach en Sjavuot. Sjavuot is toen Mozes de Torah
openbaarde aan de oude Hebreeën. Shavuot, dat plaatsvindt op 26/27 mei, valt dit jaar ook samen met
Pinksteren. Dit is van een Hebreeuws gebedenboek, bekend als een Siddur.
KIJK naar wat het zegt. Dit is verbazingwekkend...
Pinksteren is een spannende datum om naar uit te kijken, omdat
Jezus terugkomt voor zijn Bruid, en omdat "vlak voor" Pinksteren
Jezus naar de hemel ging en de Heilige Geest terugzond. In
essentie, wanneer Jezus komt voor de Bruid, zal de Heilige Geest
ook terugkeren, naar de hemel.
Wacht slechts totdat hij (de Heilige Geest), die op het ogenblik nog
tegenhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze (antichrist) zich
openbaren… 2 Tess. 2:7-8
Zie ook:
Tekenen-in-de-zon-Zeldzame-ring-van-vuur 20 mei 2012
Bron: Tribulation-now.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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