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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
tzonderingsregeling werd toegestaan, nadat enkele islamitische vrouwen geweigerd hadden hun arm onder
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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.

Politiestaat Amerika: Heropvoedingskampen en staatspropagandazender
Document ministerie van Defensie spreekt letterlijk over indoctrineren van burgers
Opnieuw bevestiging dat de beruchte FEMA-kampen, waar op het
alternatieve internet al jaren over gesproken wordt, echt bestaan.
Dat de Verenigde Staten de laatste jaren in pijlsnel tempo
veranderen in een ware politiestaat zal de meeste lezers bekend
zijn. Veel 'complottheorieën' rond dit gegeven blijken inmiddels
harde werkelijkheid te worden. Zo is er een officieel document van
het ministerie van Defensie uitgelekt waaruit blijkt dat politieke
tegenstanders van het Witte Huis in de (nabije?) toekomst zullen
worden opgesloten in 'heropvoedings' kampen. Daarnaast wil het
ministerie van Buitenlandse Zaken naar het voorbeeld van Iran en China zendtijd kopen om 24/7
propaganda van de staat te kunnen verspreiden.
'Indoctrineren' van burgers
Het gelekte Defensie document werd in februari 2010 alleen aan betrokken partijen overhandigd en spreekt
van het opzetten van interneringskampen in en buiten de VS, waar 'politieke activisten' door 'PSYOP
(Psychological Operations) agenten' zullen worden overgehaald om 'het Amerikaanse beleid te gaan
waarderen'. De kampen kunnen ook worden gebruikt voor het opvangen van burgers na een (natuur)ramp of
terreuraanslag. Hierbij worden de VN en het Rode Kruis als partners genoemd van het ministerie van
Homeland Security en FEMA.
Behalve vijandelijke strijders zullen ook gewone burgers die zich op wat voor manier dan ook verzetten
tegen de overheid tijdelijk of semi-permanent (=langer dan 6 maanden) in de kampen worden geplaatst. In
het document wordt vervolgens uitgelegd hoe zij zullen worden 'geïndoctrineerd' om een politiek correcte
mening en houding aan te nemen.
De geschiedenis leert dat dergelijke 'heropvoedings' kampen uitsluitend worden opgezet door dictatoriale
en/of fascistische regimes zoals in de voormalige Sovjet Unie en het huidige Noord Korea. Op 1 januari 2012
tekende president Obama de omstreden National Defense Authorization Act, die het mogelijk maakt om
Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbepaalde tijd op te sluiten. (1)
'Ministerie van Propaganda'
Een ander overheidsdepartement, dat van Buitenlandse Zaken, wordt ondertussen veranderd in een waar
'ministerie van Propaganda'. Het Staatsbureau van Publieke Zaken is op zoek naar een 'wereldnieuws
provider' die 24/7 het nieuws door de bril van de Amerikaanse overheid moet gaan weergeven. Naast
traditionele zullen ook 'nieuwe' media platforms (het internet) worden ingeschakeld bij het verspreiden van
het (video)materiaal. (2)
Xander - (1) Infowars, (2) World Net Daily
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20 mei 2012 Mega aardbeving – diverse voorspellingen
Prepare & Pray
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 is nu.
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.
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Maya profetie – 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.
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 video-waarschuwing 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
e
ECHT fascinerend van dit "toeval" 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...
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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'Waarin een klein landje groot kan zijn'
1954 : eerste Bilderbergconferentie gehouden op initiatief van Nederlandse Prins Bernhard en Belgische
premier Paul Van Zeeland in Hotel Bilderberg in Oosterbeek (Ndl).
2012 : 22' pc-scherm nodig om deze wereldwijdvertakte organisatie in beeld te krijgen :
http://postimage.org/image/u9gor8o0d/full/
Nog maar eens deze 'wereld-leiders' onder de aandacht brengend :

Voor een complete lijst met locaties en deelnemers zie de Lijst van Bilderbergconferenties.

Voor Belgische en Nederlandse deelnemers vanaf 2000, zie de lijst van Belgische en Nederlandse
deelnemers van Bilderbergconferenties

In het Europees Parlement worden er al vanaf 1998 vragen gesteld over de Bilderberggroep, zie
vragen en antwoorden betreffende de Bilderbergconferentie in het Europees parlement.
Dr. Helen M. Caldicott noemt dit zelfs een “incestueus nepotisme”. Interessante vrouw ! Onvermoeibare 73jarige Australische anti-kernenergie activiste, fysicus en dokter met o.a. onthullende visies over Fukushima
en Tsjernobyl.
http://www.helencaldicott.com/about/cv/
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30 jaar NASA leugens en doofpotoperaties onthuld - 'Moon Rising'
Geüpload door SECRETSPACETHEATRE op 3 jun 2010
Secret Industries Space Theatre Present's - een trailer van Moon Rising.
"NASA loog niet over bepaalde dingen, Ze logen over ALLES"
BellComm/NASA Insider
NOTE: Secret Industries.com & Secret Space Theatre Are Authorized, And Have Had Special Permission To
Present These Jose Escamilla Trailers & Films.
Meer over de film ‘Moon Rising’
Op 25 februari 1994 waren er 1,8 miljoen foto's gemaakt van de Maan tijdens de
'Clementine missie'. Verschillende variaties werden genomen, inclusief foto's,
volledig in kleur. De hoes van deze DVD is een van de honderden foto's, die
worden gepresenteerd in de film. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de
mens dat de Maan in zijn volledige natuurlijke kleuren wordt geopenbaard!
Los van het feit of we naar de Maan geweest zijn of niet... we zijn er zonder twijfel
geland. Deze film gaat over wat er op ons stond te wachten, toen we er
aankwamen, en de leugens die in gang zijn gezet om wat werd gevonden, te
verdoezelen.
Maanonderzoekers die in deze film in beeld komen, vertellen over de feiten die
tientallen jaren voor u verborgen bleven. Deze feiten zullen je verrassen en
tegelijkertijd shockeren. Je zult jezelf afvragen, waarom deze leugens ons zo lang
zijn voorgeschoteld.
De antwoorden op deze vragen bewijzen dat we niet als gelijken worden behandeld door degenen die aan
de touwtjes trekken in deze 'grootste ontdekking ooit ontkend'.
Het achteroverdrukken van het bewijs dat er beschavingen kunnen zijn geweest op de Maan, of zelfs nog
ongelooflijker, de mogelijkheid dat zij er nog steeds zijn, doet vragen oproepen over waarom wij daarover in
het duister zijn gehouden. De grootste belediging is dat ons wijs werd gemaakt dat de Maan een grijze,
kleurloze rots is. Daarentegen lijkt de Maan meer op een kleine planeet, die wemelt van het leven, en
structuren van het soort dat je nooit eerder hebt gezien, tot de dag van vandaag. Het lijkt er in elk geval
sterk op dat de Maan bewoond was in 1994, toen deze foto's zijn genomen.
Op de DVD hoes zie je rechts bovenaan een heldere zilverblauw kleurige schijf met een lichtgroene koepel
in het midden. In vergelijking met het terrein eronder, komt het niet overeen met de hoek van de oppervlakte.
Het object zweeft erboven, op zijn zij. De andere schijf, aan de onderkant, is correct gepositioneerd op het
Maanoppervlak en verlicht de directe omgeving.
Moon Rising is de eerste film die Full Color Fotografie van de Maan presenteert…
Geüpload door masjosh op 10 jan 2011
Al meer dan 50 jaar hebben we te horen gekregen en werden we ervan overtuigd dat de Maan niets meer is
dan een zwart-wit verlaten rots met maan stof en kraters. De duizenden foto's, vrijgegeven aan het publiek,
hebben altijd een zwart-witte Maan afgeschilderd. Zelfs de meest recente Hubble foto's van de Maan zijn
zwart-wit.
NASA echter blijft de "leugen" in stand houden, dat de Maan zwart-wit is.
Een film van Jose Escamilla
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
‘De volgende crisis komt eraan’
10-5-12 – 06:27 bron: NRC Next © ANP
De volgende bankencrisis komt eraan. Volgens de Duitse econoom
Daniel Gros is de discussie over bezuinigen versus groei ‘een
schijndebat’. Het echte debat moet volgens hem gaan over banken.
Daarmee gaat het zo slecht dat een nieuwe bankencrisis dreigt,
waarvan de rekening, net als tijdens de vorige, betaald zal worden door
de belastingbetaler. Vooral de banken in Zuid-Europa hebben het
moeilijk, schrijft NRC Next vandaag. Dat het zo slecht gaat met de banken komt volgens Gros door de
kapitaalvlucht en terugtrekking van Noord-Europese banken en andere investeerders uit Zuid-Europa.
Daarmee is ook het risico voor de noordelijke eurolanden meer van de particuliere naar de publieke sector
verschoven.
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Jesse Ventura en de BP olieramp in de Mexicaanse Golf
Geüpload door TheNWOtruth op 8 aug 2011
Oud-Gouverneur Jesse Ventura en zijn team zijn weer op pad getrokken om een samenzwering aan te
pakken: een aflevering waarin hij de BP Olieramp helemaal uitdiept. De ramp leidde tot een verwoesting van
de kust van Louisiana, met haar vis- en toeristenindustrie.
Dat BP - geliefd omwille van de slogan 'We care' - de hand niet omdraait voor vieze zaakjes, weten we zeker
sinds er gewikileakt is dat BP een grote gasramp in Azerbeidzjan heeft weten te verzwijgen, mede doordat
het bedrijf een ijzeren greep op het land zou hebben. Nu komt Jesse met een nog grotere pot rommel naar
buiten… tot in het Witte Huis aan toe...
Geldspoor zoektocht
Door het geldspoor te volgen, kwam Ventura tot enkele schokkende conclusies. BP-Baas Tony Hayward
verkocht zijn eigen aandelen een paar weken vóór de olieramp! Goed van hem, want anders waren die
gekelderd en verloor hij een fortuin aan centjes. Nog los van het feit dat het vreemd is, dat een directeur de
aandelen in zijn eigen bedrijf verkoopt, ruikt een dergelijke transactie naar voorkennis. Verboden bij wet en
toch niet zeldzaam.
Ventura's zoektocht leidde naar het bedrijf Halliburton. Daarvan is bekend dat het een vuistdiep belang en
zeggenschap heeft tot in het Witte Huis. Dick Cheney, lang vice-president, was bijvoorbeeld lang CEO en
voorzitter van Halliburton. Hij diende onder publieksfavoriet George W. Bush die, volgens de Jesse Venturashow zelfs een Manchurian Kandidaat is, net zoals Barack Obama. De allereerste zwarte president zou al
sinds zijn 20e levensjaar als CIA-asset op de lijst staan.
Jesse Ventura ontdekt een groot complot
De BP-olieramp zou, net zoals enkele andere rampen, een groter doel dienen en bewust zijn uitgelokt.
Enkele mensen en bedrijven hebben gigantisch veel verdiend door als bij wonder bepaalde transacties te
doen. Zo kocht Halliburton, een energiebedrijf, 11 dagen vóór de BP olieramp, een groot schoonmaakbedrijf.
U kunt al raden welk bedrijf werd ingezet om de olie op te ruimen. Uiteindelijk blijkt er namelijk meer te
verdienen aan het schoonmaken van de olie dan aan het produceren en verhandelen ervan!
Cashen op de schoonmaak is niet het enige doel
Met alle gifstoffen die tegen beter weten in worden gebruikt, wordt een groot gebied onbewoonbaar… Laat
dat net een gebied zijn dat vol geplant moet worden met olieboorinstallaties.
Bevolking uitroeien
En dan hebben we nog Alex Jones die langskomt en het in een nóg groter kader ziet, het uitroeien van grote
groepen mensen. Enfin... laat ons zeggen dat niet alles naar uw believen zal zijn, maar toch is de aflevering
alwéér een aanradertje.
De productie van het programma was gereed, maar er werd nog geen vaste datum bekendgemaakt voor
deze episode van ‘Conspiracy Theory’, omdat men verwachtte dat het programma mogelijk gedwarsboomd
zou gaan worden…
Na de ramp heeft een onderzoeksrapport met 30 punten laten zien
dat de BP-olie ramp in de Golf van Mexico inderdaad een misdadig
geënsceneerde ramp was, waarbij als één van de hoofdschuldigen
o.a. Dick Cheney betrokken was.
30 bewijzen van de vooropgezette ramp met het olieplatform
‘Deepwater Horizon’
Dit artikel legt uit wat er precies gebeurde in de Golf van Mexico,
wie er precies verantwoordelijk is voor de explosie op het
booreiland, en hoe de massale vernietiging er voor zorgde dat
investeringsbanken werden gediend met dit drama. Banken die aandelen over de wereld verhandelen,
markten maken of breken, en banken die deze crisis ook hebben gepland en een serie catastrofes hebben
gecreëerd, teneinde voortgang te boeken met de geopolitieke financiële agenda voor hun Nieuwe Wereld
Orde.
Introductie
Het Rothschild-imperium is een niets ontziend misdadig netwerk geworden, een familie die heerschappij
over onze Aarde claimt.
De oorlog is verklaard aan ‘We the People’… Maar, er is geen enkel leger of land dat de VS te hulp schiet.
Geheime infiltraties en corruptie in overheden door de ‘Rothschild Club’, die bestaat uit bankiers en ‘private
investeerders’, zorgen er nu voor dat onze lichamen worden vergiftigd, onze geesten, onze planeet. Maar
passend militair of gewapend verzet is verboden…
Zogenaamde crisis-kapitalisten zorgen voor petrochemische massaslachtingen op ons en op ons milieu. Zij
hebben propagandamechanismen ontwikkeld evenals massa-media-beïnvloeding om hun werkelijke
intenties en wereldwijde vernietiging te camoufleren!
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De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, het water dat we drinken, is verontreinigd om
‘winstgevende ziekten op te leveren, evenals depopulatie, daarbij een ‘verschroeide-aarde-politieke oorlog’
voerend.
Burgeraanhoudingen, gerechtelijke onderzoeken door de Grand Jury, criminele tenlasteleggingen, en zelfs
oorlogsmisdadenzijn uiterst noodzakelijk, doch verboden. De enorme inzet van het angstwapen, depressie,
vermoeidheid, en apathie ondermijnt onze defensie, helpt de tegenstanders en stelt ons bloot aan ziekten en
vroegtijdige sterfte.
Gebaseerd op de volgende, onweerlegbare feiten, blijkt de zogenaamde ‘ongelukkige explosie’ in de Golf
van Mexico een aanval van het consortium Transocean/Halliburton/BP (British Petroleum)/Goldman-Sachs.
Vooralsnog een van de laatste onbesproken oorlogsmisdaden van het Anglo-Amerikaanse ‘Rothschild
bankiersgilde’.
De definitie en de functie van oorlog
Oorlog wordt gedefinieerd als ‘een strijd tussen naties of staten, uitgevoerd door een macht, voor de groei
van handel, om de superioriteit te behalen en te vestigen, daarbij de ander te overheersen.’
Overweeg daarbij het feit, dat ‘er geld nodig is om geld te maken’. Door alle beschavingen heen, blijkt
vandaag de dag, dat je leningen van banken nodig hebt, om industriële productie goeden aan te schaffen of
bedrijven te laten groeien. Feitelijk wordt de manier waarop burgers, staten en zelfs landen economisch
voortschrijden, vastgelegd en ondertekend door de bancaire industrie.
Op deze wijze is oorlog dus ook ALTIJD gefinancierd door banken, en wordt dienovereenkomstig afbetaald
door belastinggeld van een staat of land. Als je de onderstaande feiten doorleest, overweeg daarbij dan de
methodes, waarop ‘We the People’ op dit moment op een nachtmerrie-achtige wijze verslaafd zijn geworden
aan een systeem van woekerrentes van een wilde con-sum-tie. (Overigens een woord dat staat voor
‘aftakeling’ door een dodelijk ziekte; een totaal-som)
Overweeg de manier waarop de ‘investeringsbanken’ de aandelenmarkten verzorgen en zich op geen
enkele wijze bekommeren over hoeveel soorten uitsterven, inclusief mogelijkerwijze het menselijke ras…
Vandaag de dag heeft het ‘Rothschild-gilde’, naast het genereren van winsten, zoals hieronder aangegeven,
en het behouden van overheersing van de globale economieën, haar massa-manipulaties, haar depopulatieprogramma én de vernietiging van het wereldwijde milieu verder uitgebreid als een bescherming tegen ‘We
the People’. Want langzamerhand zijn wij aan het ontwaken, als een slapende reus. Onze berispingen van
hun daden zijn langzamerhand een bedreiging aan het worden voor hun plannen voor wereldcontrole.
Dit zijn de 30 ijzingwekkende FEITEN, die bewijzen dat ‘We the People’ worden aangevallen door het
‘Rothschild-bankiersgilde, die één vuile en vooral laffe oorlog voeren, die niet aan ons werd bekendgemaakt:
1) De media blijken in grove mate de omvang van de olieramp in de Golf van Mexico te censureren. Het is
de bedoeling dat de giftige stoffen (olie en het Corexit-bestrijdingsmiddel) zich over de hele aardbodem
verspreiden, waarbij eerlijke berichtgeving niet is toegestaan en onafhankelijke verslaggevers zelfs worden
gearresteerd.
2) De programmering van het nieuws via de verschillende netwerken, is een vorm van mindcontrol, die wordt
georkestreerd door de ‘partners’ van het ‘Rothschild bankiersgilde’, waaronder we Goldman Sachs,
JPMorgan-Chase en USB mogen rekenen. Deze 3 banken hebben een ongemeen grote invloed op deze
bedrijven: BP, Transocean, Halliburton, de grote schoonmaakbedrijven, Corexit leveranciers. Hierbij worden
zelfs de aankondigingen van diverse TV-zenders gebruikt voor propaganda. Dit gaat met name via partnerinvesteerders, die zwaar vertegenwoordigd zijn in het Partnership for New York City (PFNYC), ooit gesticht
door (jawel!) David Rockefeller en goedgekeurd door de Engelse Koninklijke familie.
Alles bij elkaar genomen, heb je met deze ‘partners’ een keur aan formidabele economische macht in de
wereldgeschiedenis.
3) Een steeds maar erger wordende milieuverwoesting is al een tijdje een van de top agendapunten van dit
‘Rothschild-bankiersgilde’, in ieder geval sinds eind jaren 1960, hetgeen op te maken valt uit hun uitgelekte
economic agenda. Door het vernietigen van het milieu worden wereldwijde rampen gecreëerd, waarbij de
rol/functie van wereldwijd vertakte bankiers onredelijk lijkt, maar uiterst reëel is, bij het bestrijden van deze
rampen.
4) De catastrofe in de Golf van Mexico laat zien dat deze gebeurtenis één van de 3 belangrijke vervangers is
voor het genereren van financiële bronnen boven het voeren van oorlogen. Op dit moment, minder urgent
dan milieubedreigingen, zijn de ruimte-gebaseerde dreigingen, bijv. zonnevlammen, buitenaards leven dat
zich bekendmaakt en inslaande astroïden). Het derde, en de minst in het oog springende winstmaker, naast
oorlogsvoering, is de petrochemische-farmaceutische verslaving.
Al deze 3 prikkels en doelen voor totale wereldheerschappij, het gereedstaan tijdens noodgevallen en een
winstgevend militair apparaat en de reacties van ‘Homeland Security’, ‘dragen het gewicht van een
aanzienlijke en actuele opoffering van leven’ (een citaat uit het ‘Rapport van Iron Mountain’, een uitgelekt
rapport waarvan geclaimd wordt dat het door propagandisten van het ‘Rothschild Bankiersgilde’ is gemaakt:
een instructief, serieus, niet-satirisch, niet-fictioneel rapport, waarin ook mediadeskundigen een satire
blijken).
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5) De tactische propaganda-zet die het meest gebruikt is, in het geval van de olieramp in de Mexicaanse
Golf, evenals in alle crises, is om schijnboeven op het toneel te brengen en hen de schuld te geven.
Wanneer Obama bijvoorbeeld de schuld krijgt van de oliecrisis, dan bevlekt dit ‘ongeluk’ ook de
Democratische Partij. Wanneer Haliburton de schuld krijgt, dan straalt dit op de Republikeinen af. Deze
tactiek van verdeel-en-heers trekt massa’s idioten naar zich toe, brengt de onafhankelijke intelligentie van de
media in diskrediet en doet dié mensen het schaamrood naar de kaken stijgen, die claimen dat we een ‘vrije
en verantwoordelijke’ pers hebben.
6) Het ‘Deepwater Horizon’ (Mississippi Canyon 252) olieplatform dat explodeerde, is het eigendom van
‘Transocean’, en dus niet van British Petroleum (BP); en beide bedrijven zijn financieel onder ‘voogdij’ van
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, en de investeringsbank ‘UBS’, toevallig banken die allemaal opereren
onder het Rothschild “League” of banks.
7) Heel toevallig, of eigenlijk heel monsterlijk…, explodeerde de cementprop om de bron af te sluiten,
precies op de verjaardag van Adolf Hitler, en juist op tijd om de Wereld-Aarde-dag te vergiftigen, door de
‘inzet’ van het bedrijf dat door Transocean was gecontracteerd, het beruchte bedrijf Halliburton Company
van de ‘fameuze’ werknemer Dick Cheney, werkzaam onder George Bush jr.
8) Halliburton op haar beurt, heeft toegegeven voor een congrescommissie, en later in een verklaring
ondertekend, dat het aannemelijk was dat hun cement-afdichtings-klus bij het olieplatform, zou gaan
exploderen. (Zie hier de verklaring: Congressional testimony)
9) Kadermensen van Goldman Sachs (GS) wisten kennelijk dat het olieplatform zou gaan exploderen, toen
het dat deed! Zij gokten met miljoenen dollars op de aandelenbeurzen, enkele dagen voordat het
olieplatform de lucht in ging. Ene meneer Lloyd Blankfein, voorzitter van de Raad van Bestuur van GS, gaf
opdracht om maar liefst 4,6 miljoen aandelen van BP (44% van hun bezit!!) te dumpen op de
aandelenbeurzen, 3 weken voordat de explosie plaatsvond!
10) Niet geheel als verrassing bleek ‘Transocean’ al in 2007 in haar huidige positie te zijn gemanoeuvreerd
door Goldman Sachs (ook genaamd: ‘Government Sachs’)
11) David Sidwell, voorzitter van de verzekeringsraad van UBS, (de rijkste, Zwitserse bank in het Rotschild
bankiersgilde, of – alliantie van zogenaamde ‘concurrerende banken’) en tevens manager van ’s werelds
grootste ‘goede doelen’, dumpte ook BP-aandelen, op massale wijze (maar liefst 99% van het BPaandelenpakket dat de bank onder zich had, of 2,1 miljoen aandelen!). En ook de bank Wachovia/Wells
Fargo haalde hetzelfde ‘truucje’ uit.
12) Wat algemeen bekend is geworden, is dat meneer Tony Hayward, de voorzitter van de Raad van
Bestuur van BP, maar liefst 1/3 van zijn aandelenpakket had verkocht, op 17 Maart 2009, en dat waren maar
liefst 223.288 aandelen!
Bron en verder lezen: Wanttoknow.nl
Zie ook:
BP-ingenieur opgepakt om olieramp
In de Verenigde Staten is recent een oud-ingenieur van oliemaatschappij BP opgepakt. Hij zou
bewijsmateriaal over de olieramp in de Golf van Mexico hebben vernietigd.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de man honderden sms'jes van hemzelf en een manager van BP
gewist. In die berichten zou gevoelige informatie staan die aantoont dat BP veel eerder op de hoogte was
van de omvang van de ramp. De ingenieur zat in het team, dat moest kijken hoe het olielek het beste kon
worden gedicht.
Sms-berichten verwijderd
Hij had van BP opdracht gekregen om alle sms-berichten te bewaren. Door ze toch te verwijderen, heeft hij
het onderzoek tegengewerkt, zegt justitie. Het is de eerste arrestatie in het onderzoek naar de olieramp.
Nasleep-bp-olieramp-zeedieren-met-verminkingen-en-afwijkingen
First Person Arrested Following BP Gulf Spill Out On Bail
Bron: Grenswetenschap.nl en Nos.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Het contant geld verdwijnt rap
Opmerking redactie vooraf: Wij Worden Wakker raadt iedereen
aan zoveel mogelijk en zo lang mogelijk contant te blijven betalen.
De meeste mensen denken aan een contant-vrije samenleving als
iets dat ver weg is in de verre toekomst. Helaas is dat
eenvoudigweg niet het geval. De waarheid is dat een contant-vrije
samenleving veel dichter is dan de meeste mensen zich ooit
durven voorstellen. De overgang naar een contant-vrije samenleving wordt grotendeels vrijwillig gedaan.
Vandaag de dag wordt slechts 7 procent van alle transacties in de Verenigde Staten met contant geld
gedaan, en de meeste van die transacties gaan over zeer kleine geldbedragen. Denk er eens even over.
Waar gebruik je nog contant geld tegenwoordig? Als je een hamburger of iets op een rommelmarkt koopt zul
je nog contant betalen, maar voor elke middelgrote of grote transactie zal de overgrote meerderheid van de
mensen een andere vorm van betaling gebruiken. Ons financieel systeem is drastisch aan het veranderen
en contant geld is hard op weg om iets van het verleden te worden. We leven in een digitale wereld en
nationale overheden en grote banken stimuleren beiden de terugtrekking van bankbiljetten en munten. Maar
wat zou een contant-vrije samenleving voor onze toekomst betekenen? Zijn er gevaren verbonden voor een
dergelijk systeem? Dat zijn heel belangrijke vragen, maar meestal worden beide zijden van de medaille niet
evenwichtig gepresenteerd in de heersende media. In plaats daarvan neigen de meeste heersende
nieuwsartikelen naar het verbannen van contant geld en praten ze over hoe geweldig de digitale valuta is.
Een recent CBS nieuwsbericht verklaard bijvoorbeeld dat we binnenkort misschien niet langer “dat haveloze
dollarbiljet” nodig hebben en dat het “bankbiljet er binnenkort geweest is” …
Het is waarvoor de portemonnee werd uitgevonden, om contant geld mee te nemen. Er was tenslotte een
tijd dat we overal waar we heen gingen contanten nodig hadden, van tankstations tot betaaltelefoons. Zelfs
de tandenfee werkte enkel met contanten.
Maar geld is niet alleen maar fysiek. Het is niet alleen de centen in je spaarvarken of dat haveloze
dollarbiljet. Geld is ook digitaal – het zijn nullen en enen in een computer opgeslagen, dat sommige
economisten doet voorspellen dat het ouderwetse bankbiljet binnenkort er geweest is. “Er zal een tijd komen
– ik weet niet wanneer, ik dan je geen datum geven – dat fysiek geld gewoon ophoudt met bestaan”, zegt
econoom Robert Reich.
Zullen we dus in de nabije toekomst een volledig contant-vrije samenleving zien? Natuurlijk niet. Het zou
enorm onpopulair zijn voor de regeringen van de wereld om een dergelijk systeem in één keer op te dringen.
In plaats daarvan stellen de grote banken en regeringen van de geïndustrialiseerde wereld alles in het werk
om ons zover te krijgen om op vrijwillige basis over te stappen naar een dergelijk systeem. Zodra 98 of 99
procent van alle transacties niet langer contant geld vragen, zal het verwijderen van de overblijvende 1 of 2
procent alleen maar normaal lijken. De grote banken willen een contant-vrije samenleving omdat het veel
winstgevender voor hen is. De grote banken verdienen miljarden Dollars aan kosten van debetkaarten en ze
maken absoluut enorme winsten met kredietkaarten. Maar wanneer mensen contant geld gebruiken
verdienen de banken niets. Dus uiteraard dat de grote banken en de grote kredietkaartbedrijven grote
cheerleaders zijn voor een contant-vrije samenleving. De meeste regeringen over de hele wereld staan ook
te popelen om over te gaan naar een contant-vrije samenleving en wel om de volgende redenen …
 Contant geld is duur om te printen, te inspecteren, te verplaatsen, op te slaan en te beschermen.
 Namaak zal altijd een probleem zijn zolang papieren geldbiljetten bestaan.
 Contant geld heeft de voorkeur bij criminelen omdat het geen papieren spoor nalaat. Het elimineren
van contant geld zou het veel moeilijker maken voor drugsdealers, prostituees en andere criminelen
om zaken te doen.
 Bovenal zou een contant-vrije samenleving regeringen meer controle geven. Regeringen zouden in
staat zijn om vrijwel alle transacties te volgen en zouden ook in staat zijn om de naleving van de
belastingwetgeving veel meer op de voet te kunnen controleren.
Als je de hierboven genoemde factoren begrijpt, wordt het gemakkelijker om te begrijpen waarom het
gebruik van contant geld steeds meer gedemoniseerd wordt. Regeringen over de hele wereld bekijken het
gebruik van contant geld steeds meer in een negatief daglicht. Het is zelfs zo dat volgens de Amerikaanse
overheid in sommige omstandigheden betalingen met contant geld nu aanzien wordt als “verdachte activiteit”
die gemeld moeten worden aan de autoriteiten. Deze minachting van contant geld is ook heel sterk gegroeid
in de financiële wereld. Het volgende komt uit een recent artikel uit Slate …
David Birch, een directeur bij Consult Hyperion, een firma die gespecialiseerd is in electronische betalingen,
zegt dat een verschuiving naar digitale valuta deze verborgen kosten zou afknippen. In de ideale wereld van
Birch zouden betalingen met contant geld aanzien worden als rijden onder invloed – iets dat we minder en
minder doen naarmate meer en meer mensen de negatieve sociale gevolgen ervan begrijpen. “We proberen
industrieel-tijdperk geld te gebruiken om de handel te ondersteunen in een post-industrieel tijdperk. Dat
werkt gewoon niet”, zegt hij. “Vroeg of laat zullen de tectonische platen verschuiven en dan zul je jezelf heel
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snel in deze nieuwe omgeving vinden waarin als je iemand vraagt om je contant te betalen, je gewoon zult
aannemen dat ze een prostituee of een Somalische piraat zijn.”
Zie je wat er aan het gebeuren is? Simpelweg het gebruik van contant geld is genoeg om je deze dagen te
brandmerken als een potentiële misdadiger. Vele mensen zullen bang zijn om contant geld te gebruiken
gewoonweg door het stigma dat er steeds meer aan verbonden wordt. Dit is een trend die niet alleen
plaatsvindt in de Verenigde Staten. Feitelijk zijn vele andere landen veel verder op weg naar een contantvrije samenleving dan wij. In Canada zijn ze op zoek naar manieren om zelfs munten te elimineren zodat
mensen alternatieve vormen van betaling kunnen gebruiken voor al hun transacties…
De Royal Canadian Mint kijkt ook naar de toekomst met de MintChip, een nieuw product die een digitale
vervanger kan zijn voor munten.
In Zweden is nog slechts ongeveer 3 procent van alle transacties met contant geld. Het volgende is
afkomstig uit een recent artikel uit de Washington Post …
In de meeste Zweedse steden accepteren openbare bussen geen contant geld, tickets worden vooraf
betaald of aangekocht met een SMS-bericht van een mobiele telefoon. Een klein maar groeiend aantal
bedrijven accepteren enkel kaarten, en sommige bankkantoren – die geld verdienen met electronische
transacties – zijn helemaal gestopt met het gebruik van contant geld.
“Er zijn steden waar het helemaal niet meer mogelijk is om een bank binnen te stappen en contant geld te
gebruiken,” klaagt Curt Persson, voorzitter van de Zweedse Nationale Gepensioneerden Organisatie.
In Italië zijn alle zeer grote contante transacties verboden. Eerder was de limiet voor het gebruik van contant
geld in een transactie terug gebracht tot het equivalent van slechts een paar duizend Dollar. Maar in
december stelde minister-president Mario Monti een nieuwe limiet van ongeveer 1300 Dollar voor voor
contante transacties. En dat is de manier waarop vele regeringen zullen overgaan naar een contant-vrije
samenleving. Ze zullen een plafond zetten en zullen ze het meer en meer laten zakken.
Maar is een contant-vrije samenleving echt veilig? Natuurlijk niet. Bankrekeningen kunnen worden gehackt.
Kredietkaarten en debetkaarten kunnen worden gestolen. Identiteitsdiefstal stijgt wereldwijd. Dus zijn
bedrijven over de hele planeet koortsachtig werkende om al deze contant-vrije systemen veel veiliger te
maken. In de toekomst is het onvermijdelijk dat nationale overheden en grote financiële instellingen ons
allemaal willen doen overgaan naar biometrische identiteitscontrolesystemen om de misdaad in het
financiële systeem te bestrijden. Vele van deze biometrische identiteitssystemen worden zeer vergevorderd.
Kijk zo bijvoorbeeld maar eens naar wat IBM heeft ontwikkeld. Het volgende komt uit een recent IBM
persbericht…
Je zult niet langer meerdere paswoorden voor verschillende logins moeten aanmaken, bijhouden of
onthouden. Stel je voor dat je in staat zult zijn om naar een pinautomaat/bancontact te gaan en veilig geld
afhaalt door simpelweg je naam te zeggen of door in een kleine sensor te kijken die de unieke patronen in
het netvlies van je oog erkent. Of door hetzelfde te doen je jouw saldo kunt bekijken op je mobiele telefoon
of tablet. Elke persoon heeft een unieke biologische identiteit en achter dat alles zitten gegevens.
Biometrische gegevens – gezichtsbepalingen, netvliesscans en spraakbestanden – zullen worden
samengesteld door middel van software om je DNA-unieke online paswoord op te bouwen. Slimmere
systemen, genaamd multi-factor biometrie, zullen in staat zijn om deze informatie te gebruiken in real-time
om ervoor te zorgen dat wanneer iemand probeert om toegang te krijgen tot jouw informatie, het
overeenstemt met jouw unieke biometrische profiel en de poging wordt toegestaan.
Ben je er klaar voor? Het komt eraan. Als je in de toekomst geen afstand doet van je biometrische
identiteitsinformatie kun je worden uitgesloten uit het hele financiële systeem. Een andere methode die
gebruikt kan worden om de financiële identificatie veiliger te maken is het gebruik van implanteerbare RFID
microchips. Ja, er is veel weerstand tegen dit idee, maar het feit is dat het gebruik van RFID-chips bij dieren
en bij mensen snel rondverteld wordt. Sommige steden in de VS hebben het implanteren van microchips al
verplicht voor alle katten en honden zodat ze kunnen worden gevolgd. Overal in de Verenigde Staten
worden werknemers verplicht om badges te dragen die RFID-chips bevatten en in sommige gevallen vragen
werkgevers aan hun werknemers om een RFID-chip in hun lichaam te injecteren. Steeds vaker worden
RFID-chips geïmplanteerd in de bovenarm van patiënten die de ziekte van Alzheimer hebben. Het idee is
dat dit gezondheidswerkers helpt om Alzheimer-patiënten die de weg kwijt zijn te volgen. In sommige landen
worden microchips nu daadwerkelijk in schooluniformen ingezet om ervoor te zorgen dat studenten niet
nalaten naar school te gaan.
Kan je zien waar dit alles heengaat? Sommige bedrijven ontwikkelen zelfs RFID-technologieën die geen
injectie vragen. Een bedrijf met de naam Somark heeft een chipvrije RFID-inkt ontwikkeld die direct op de
huid van een dier of mens wordt aangebracht. Deze “RFID-tatoeages” worden in ongeveer 10 seconden
aangebracht met behulp van micro-naalden en een herbruikbare applicator en kunnen gelezen worden door
een RFID-lezer tot op maximaal 1,22 meter afstand. Zou jij een “RFID-tatoeage” toestaan als de overheid of
je bank erom vraagt? Sommige mensen zijn wezenlijk heel enthousiast over deze nieuwe technologieën.
Een columnist met de naam Don Tennant schreef bijvoorbeeld een artikel met de titel “Chip Me – Alsjeblief!”
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waarin hij zijn ongebreidelde enthousiasme uitsprak voor een implanteerbare microchip die al zijn medische
informatie bevat …
“Al wat ik kan zeggen is dat ik de eerste persoon zou zijn die in de rij staat voor een implantaat.”
Maar zijn er reële gevaren in het gaan naar een systeem dat volledig digitaal is? Bijvoorbeeld, wat als een
verwoestende EMP-aanval ons electriciteitsnet en de meeste van onze computers van kust tot kust
uitvegen? Hoe zouden we kunnen blijven functioneren? Helaas denken de meeste mensen niet na over dat
soort dingen. Onze wereld verandert sneller dan ooit tevoren en we zouden rekening moeten houden met
waar deze veranderingen ons naartoe nemen. Het is niet omdat onze technologie zich ontwikkelt, dat onze
wereld een betere plek wordt. Er zijn miljoenen Amerikanen die absoluut niets te maken willen hebben met
biometrische identiteitssystemen of RFID-implantaten. Maar de heersende media blijft verkondigen dat niets
de veranderingen die op til zijn kunnen stoppen. Een recent CBS nieuwsartikel gaf de volgende verklaring …
“De meeste mensen zijn het erover eens dat een contant-vrije samenleving niet alleen onvermijdelijk is, voor
de meesten van ons is ze hier al.”
Ja, een contant-vrije samenleving komt eraan. Ben jij er klaar voor?
Bron: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-cashless-society-may-be-closer-than-most-peoplewould-ever-dare-to-imagine
Vertaald door ‘t Vertalers-collectief
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P1622&l=NL

Griekse 'aardappelbeweging' slaagt
Het Griekse platteland briannaorg / Flickr creative commons by
Toegevoegd: vrijdag 6 apr 2012, 19:03
Update: dinsdag 10 apr 2012, 09:47
Door correspondent Conny Keessen
De 'aardappelbeweging', een initiatief van Griekse particulieren om de voedselprijzen te drukken, is in steeds
meer delen van Griekenland succesvol. Boeren verkopen hun producten rechtstreeks aan de consumenten,
zonder tussenkomst van dure tussenhandelaren.
Op een industrieterrein net buiten de stad Veria in het noorden van het land rijden inwoners af en aan om
aardappels, rijst, meel, groenten en fruit in hun auto's te laden. Boeren uit de wijde omgeving zijn naar Veria
gekomen om hun producten te verkopen. Het begon allemaal met een noodkreet van aardappelboeren uit
het uiterste noordoosten van het land. Zij hadden miljoenen aardappels in hun schuren liggen, die zij niet
voor de lage prijs van 10 cent per kilo aan de tussenhandelaars wilden verkopen. Zij beschuldigden de
handelaars ervan aardappels uit Egypte en Turkije te importeren. Tegelijkertijd betaalden consumenten rond
de 70 cent voor een kilo aardappels in de supermarkt.
Particulier idee
Dat bracht een bewonersgroep in Katerini, ook in het noorden van Griekenland, op een idee. Zij namen
contact op met de aardappelboeren en boden hen aan hun producten voor 27 cent direct aan de bevolking
te verkopen. De boeren gingen akkoord en de 'aardappelbeweging' was geboren.
Andere particuliere organisaties en gemeenten volgden het voorbeeld. Volgens initiatiefnemer Nikos
Aslanoglou in Veria is het een manier om de voedselprijzen te drukken. "Want zoals iedereen inmiddels in
Europa weet, zijn de lonen en pensioenen in Griekenland drastisch gedaald, maar de prijzen niet", zegt
Aslanoglou.
Hij benadrukt dat alles officieel met kwitanties wordt afgehandeld. "We willen kwaliteitsproducten, we hebben
deskundigen ingeschakeld om dat te controleren en we vragen van de boeren officiële papieren. Daarna
kunnen de inwoners van Veria bestellingen plaatsen en vrijwilligers zorgen voor de organisatie."
"Voor ons is het goed nieuws", zegt een oudere man die drie zakken aardappels in zijn auto laadt. "Mijn
pensioen is al twee keer gekort en de derde keer komt eraan."
Meer producten
Vooralsnog is de aardappelbeweging typerend voor de nieuwe en inventieve manieren waarop Grieken
proberen elkaar te helpen in een crisissituatie. "Wij willen hiermee de coöperaties, tussenhandelaren en de
overheid onder druk zetten om iets te doen", zegt Aslanoglou.
"De verkoop beperkt zich inmiddels niet meer tot aardappels. Ook meel, rijst, bonen, fruit en zelfs olijfolie uit
Kreta worden nu direct verkocht aan de mensen. Ons volgende project is vis, van de vissers van het eiland
Kalymnos."
Of het uiteindelijk gaat leiden tot verbeteringen in de ingewikkelde en chaotische markt voor agrarische
producten in Griekenland moet de toekomst uitwijzen.
http://nos.nl/artikel/359826-griekse-aardappelbeweging-slaagt.html
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Koningin Wilhelmina en het Horst-Wessel lied
april 22, 2012 By: vader Jakob
Op 5 januari 1937 wordt er in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag een galaconcert
gegeven ter ere van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard dat op 7 januari 1937 zal
plaatsvinden. Naast het Wilhelmus en het Deutschlandlied zal er die avond pertinent ook het NationaalSocialistische Horst Wessel-lied gespeeld moeten worden.
De dirigent Peter van Anrooy en 25 leden van zijn orkest weigeren principieel dit laatste lied te spelen.
Koningin Wilhelmina is furieus en laat onmiddellijk Van Anrooy vervangen door de dirigent van de Koninklijke
Militaire Kapel die wèl bereid is het Horst Wessellied te dirigeren.
Op last van koningin Wilhelmina werd Peter van Anrooy daarna op staande voet ontslagen als Harer
Majesteits vaste dirigent bij koninklijke concerten.
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Ook in de lezenswaardige strip “Agent Orange, Het
huwelijk van prins Bernhard ”, een uit een reeks
stripverhalen, komt deze Koninklijke Schandvlek ter
sprake.
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Hoogconjunctuur in de vaccinatiewereld
Bijna driehonderd nieuwe vaccins in aantocht … ‘Hoera’ ! … maar wie vraagt daar eigenlijk om ?
26 april 2012
Geachte, Met bijzondere aandacht lazen we in dit recent artikel van 24 april gepubliceerd in het vakblad
van de PhRMA ( Pharmaceutical Research and Manufacturers Association ) , het vakblad van de
Amerikaanse farmaceutische gezondheidsweldoeners, de aankondiging van bijna driehonderd nieuwe
vaccins vanuit de USA alleen al :
 170 voor infectieziekten
 102 voor kankers
 8 voor neurologische aandoeningen
We hebben enkele vragen …
1 ° Zal deze vloedgolf ook Vlaanderen overspoelen ?
Men moet vrezen van wel. In enkele jaren tijd is men erin geslaagd om het als normaal te doen aanvaarden
dat een babietje van één jaar al 24 doses vaccin heeft moeten incasseren en dat ieder mens regelmatig
moet bijtanken om zijn vaccinatiepeil op niveau te houden.
Zoals je de olie van je automotor toch ook regelmatig ververst …
Volgens de Vlaamse gezondheidszorg kan zelfs een babylichaampje probleemloos tot tienduizend
vaccinatiedoses in één keer kan verwerken! U geloof het niet . Lees hier
Er wordt uiteraard met geen woord gerept over hoe de virussen gekweekt worden en dat men hiervoor
regelmatig een cultuur gebruikt bestaand uit cellen van nieren (ratten, apen, honden) en zelfs menselijke
geaborteerde foetussen.
Ook dat lijkt op weinig of geen weerstand te stuiten … Alleen het Vatikaan pruttelt wat tegen (lees hier),
maar erg ‘geloof’-waardig is dit instituut niet dat zelf royale sponsor is van menig vaccinatieprogramma …
2 ° Komt deze vloed er op vraag van de gezondheidsector ?
Zijn het de patiënten die hierom vragen ? De geneesheren ? Zijn onze professoren virologen op dit idee
gekomen of is dit uit hun eigen onderzoek gekomen ? We vermoeden dat het vooral te maken heeft met de
forse investeringen van big mama farma in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe medicijnen (bijna
50.000.000.000 dollar vorig jaar alleen al in USA !) en dus het verlangen van de aandeelhouders op een
behoorlijke return on investment. Lange tijd dienden vaccins om ziekten te voorkomen, nu wil men ze ons
ook opdringen om te genezen. Een nieuwe markt opent zich met bijna onbeperkte perspectieven nu de
mensheid zo doodziek geworden is … . Wie een verband ziet tussen de toename van vaccins en de
farmaceutische industrie wordt steevast gestigmatiseerd als een complot-denker.
3 ° Zullen we nog een keuze hebben ?
Theoretisch wel maar in de praktijk zal ook hier de druk bijzonder groot zijn …
In het nieuwe actieplan van minister Vandeurzen, dat vorige week zaterdag gelanceerd is in het kader van
de Week van de Vaccinatie, staat dat men ook in Vlaanderen zal streven naar het zo maximaal en
regelmatig als mogelijk vaccineren van wieg tot graf van zoveel mogelijk mensen: in de regel 95 % van de
bevolking om op die manier toch maar die o zo noodzakelijke kudde-immuniteit te bereiken …
Zo zie ze ons : de kudde
4° Zullen deze vaccins veilig zijn ?
Er is niets dat hierop wijst. Dit is en blijft onze grootste bezorgdheid .
Eenieder die binnen het gezondheidssysteem werkt blijft de mantra (moeten) herhalen : ” Ze zijn zo veilig ” .
Wie hen met feiten, rapporten en studies confronteert die dit tegenspreken krijgt nooit een reactie.
In het Franstalig landsgedeelte is hierover terecht tumult onstaan omdat het ONE ( het Franstalige
equivalent van Kind en Gezin ) onomwonden haar eigen medewerkers en de ouders blijft inprenten dat
vaccins absoluut geen gevaar bieden, zelfs al wordt dit expliciet aangegeven in de bijsluiter zelf.
U leest het goed : het ONE ontkent de gevaarlijke neveneffecten die de farmaceutische bedrijven zelf
toegeven ! Document in bijlage van Initiative Citoyenne in een vertaling van Ellen Vader toont vlijmscherp
aan hoezeer dit door de realiteit wordt tegengesproken. Bij wijze van voorbeeld geven we het overzicht van
studies die de relatie vaccinatie-autisme aantonen . Ook dit wordt koppig en ongemotiveerd ontkend door de
Hoge Gezondheidsraad.
Geachte dames en heren van de politiek, de journalistiek,de gezondheidszorg,
De vaccinatielocomotief der farmaceutische multinationals dendert maar verder. Het is onze groeiende
overtuiging dat we met zijn allen ons de grote vraag moeten stellen
Welk belang wordt hier gediend? Hun winst …of … Onze gezondheid?
Hoogachtend, Peter Vereecke
BIJLAGEN:
1. http://data.argusoog.org/download/Documentatie/Verband autisme en vaccinatie – een overzicht dd. 29
april 2012.doc
2. http://data.argusoog.org/download/Documentatie/IC over ONE.doc - http://www.argusoog.org/36021/
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Abortus is genocide!
Hoe hypocriet zijn wij als natie? Wel een dodenherdenking maar
tegelijkertijd moorden we er lustig op los!
In wezen en goed beschouwd zijn wij als volk geen haar beter of
slechter dan de dame die op 4 mei wederom met uitgestreken
gezicht een krans legt voor de ‘gevallenen’, maar als staatshoofd
en in haar functie als Bilderberger in wezen haar volk verraadt.
Want het volk laat het moorden op onschuldig leven toch ook
massaal toe? Tot en met de z.g. nog christelijke partijtjes aan toe !! S.V.
We herdenken massaal op 5 mei de bevrijding van het Nazi-juk en herdenken de gevallenen waaronder de
genocide op de vele miljoenen Joden. Tegelijk pleegt Nederland jaarlijks een genocide op 30.000 ongeboren
levens, en dat legaal sinds de abortuswet van 1981. Al bijna 1 miljoen Nederlanders mochten het levenslicht
niet aanschouwen onder het mom van de satanische baas in eigen buik doctrine! Sinds 1981 hebben we in
Nederland een regering die er Nazi praktijken op nahoudt. Zelfs koningin Beatrix heeft deze goddeloze
abortuswet ondertekend. Ze had het met God moeten wagen en haar kroon op de grond moeten werpen.
Het is alles Ikabod: de eer is weggevoerd! Men pakt de Libische leider Muammar Gadaffi wel aan omdat hij
zijn wapens richt tegen de eigen bevolking, maar in Nederland en andere westerse landen gebeurt de
volkerenmoord op subtielere wijze door middel van abortus. Men acht tegenwoordig de dieren hoger dan de
mensen, wat blijkt uit het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om ritueel slachten niet meer onverdoofd
te laten plaatsvinden. Dan komen de geaborteerde kinderen er slecht vanaf doordat ze onverdoofd uit elkaar
getrokken worden. Voormalig Servisch bevelhebber Ratko Mladic willen ze voor het Joegoslavië tribunaal
doen verschijnen om hem te berechten, maar ik hoor nergens dat de makers van de abortuswet en de
uitvoerders en degenen die het laten uitvoeren voor het gerecht gesleept moeten worden. De profeet
Jeremia zegt: “Want zij hebben de hoogten van Baäl gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden, den
Baäl tot brandoffers; hetwelk Ik niet geboden noch gesproken heb, noch in Mijn hart is opgekomen.” (Jer.
19:5). In onze tijd worden de ongeboren zonen en dochters geofferd voor de Baälsgoden van deze tijd zoals
“1 of 2 kinderen is genoeg”, de vakantie, de kosten, en wat niet meer zij. Medeburgers van Nederland: het is
een gruwel in Gods ogen! De partijen in de politiek die zich christelijk noemen, zoals CDA, CU en SGP
pleiten ook niet meer openlijk voor afschaffing van abortus. Zelfs de SGP heeft dit spoor verlaten en laat via
haar website horen: “De SGP zal in het debat over de kabinetsbrief (kabinet Rutte-1) een geloofwaardige
inzet bepleiten gericht op stevige inperking van het aantal abortussen en verlaging van de abortusgrens.” In
het SGP verkiezingsprogramma staat: “Deze Abortuswet is in strijd met de menselijke waardigheid en moet
vervallen.” Terwijl de Abortuswet in strijd is met Gods Wet, en abortus moord genoemd moet worden en
bestraft dient te worden volgens Bijbelse maatstaven. Men doet echter aan haalbaarheids- en stappen-in-degoede-richting politiek die haaks staat op de Wet van God. Niet hetgeen haalbaar is moet uitgangspunt zijn
van ons handelen, maar het beginsel moet uitgangspunt zijn! Dat, treurig genoeg, de SGP ook geleid wordt
door de haalbaarheidsnorm toont ze door naast te pleiten voor een verlaging van de abortusgrens ook door
te pleiten voor verhoging van de prostitutiegrens. Alsof prostitutie bij 18 jaar minder zondig is dan bij 21 jaar.
Men maakt Gods Woord compleet belachelijk, en dat onder de noemer van Bijbels genormeerde politiek. De
kracht der zonde is de Wet (1 Kor. 15:56), en men doet door bovengenoemde politiek de Wet van God
teniet. De Wet is de bediening des doods (2 Kor. 3:7). Als we de Wet in ons persoonlijk leven op bezoek
hebben gehad door de ontdekking van de Heilige Geest, en wij door de Wet der Wet gestorven zijn en met
Christus opgewekt zijn in een nieuw godzalig leven, dan doen we niet meer aan haalbaarheidspolitiek. De
Wet van God neemt geen genoegen met minder abortussen, een hogere (legale) prostitutie leeftijd of minder
koopzondagen. Het is alles of niets. Als we dit beginsel loslaten, dan hebben we Gods Woord losgelaten,
ook al noemen we ons duizend keer gereformeerd of wat dan ook. Zich Christen noemend Nederland:
Verstaat u dat door de Heilige Geest? Of redeneert u nog van 20.000 abortussen is beter dan 30.000
abortussen? Als dat laatste het geval is, dan bent u geen Christen. U kunt zich hiermee vleien en kussens
onder de oksels laten naaien, maar dat zal u echt niet baten als u voor de rechterstoel van Christus zult
moeten verschijnen. De SGP ziet geen probleem in politieke samenwerking met regeringen of partijen die
abortus toestaan, bepleiten als een verworven recht, en niet bestraffen. Daar kan de SGP gewoon mee
samenwerken! Men doet gewoon of de neus bloed, onder het mom van “het land moet toch geregeerd
worden”. Er wordt geen enkel getuigenis meer in ‘s-lands vergaderzalen afgegeven, want dan zou men wel
worden verketterd, als het niet ter harte wordt genomen. Men wordt alleszins bejubeld door de constructieve
bijdragen die men levert, en door de kennis van zaken die men op veel terreinen heeft, terwijl de ergernis
van het kruis van Christus teniet wordt gedaan. U denkt misschien: “Een mooi verhaal van iemand die aan
de zijlijn staat. De beste stuurlui staan aan wal. En als je politiek bedrijft dan maak je toch vuile handen?”
Politiek bedrijven en kiezen tussen kwaden staat echter haaks op de leer van Christus. De SGP is niet meer
wat ds. P. Zandt voor ogen had, en heeft geen bestaansrecht meer, of ze moet tot bekering komen
http://www.hetgekrookteriet.com/Abortus/Abortus_is_genocide.html
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Moslims slachten opnieuw honderden christenen af in Nigeria
In grote delen van islamitisch Noord Afrika zijn slachtpartijen op
christenen al jaren aan de orde van de dag (archieffoto: bij moslim
aanslagen levend verbrande Nigeriaanse christenen).
De Nigeriaanse islamistische groepering Boko Haram zwoer
onlangs opnieuw 'het christendom uit te roeien'. De moslims laten
er geen gras over groeien en blijken recent bij een serie aanslagen
opnieuw honderden christenen te hebben vermoord.
Volgens de Nigeriaanse nieuws website Bikya Masr heeft Boko
Haram de oorlog verklaard aan alle christenen in het noorden van het land. Het Barnabas Fonds bericht dat
in één bisdom 300 christenen zijn vermoord en dat afgelopen zondag drie kerkdiensten werden aangevallen,
waarbij 27 gelovigen werden omgebracht.
In Kano vielen moslims twee kerkdiensten binnen, gooiden bommen en vuurden hun geweren leeg op de
aanwezige christenen. Minstens 22 mensen werden vermoord en 23 raakten er gewond. Later op de dag
werd in Maiduguri een kerk aangevallen, waarbij de voorganger en vier andere gelovigen omkwamen.
Kerkgang hachelijke zaak
Op paaszondag kwamen al 40 christenen om het leven bij een islamitische zelfmoord bomaanslag op twee
kerken. 'In grote delen van Nigeria is alleen al het op zondag naar de kerk gaan een hachelijke zaak
geworden,' aldus Patrick Sookhdeo, internationaal directeur van het Barnabas Fonds. 'Ze hebben ontzettend
onze gebeden nodig, want ondanks het meedogenloze geweld blijven ze moedig hun kerkdiensten houden.'
Jonathan Racho, woordvoerder van de mensenrechten organisatie International Christian Concern, is
woedend op de aanhoudende islamistische golf van extreem geweld. 'Hoe kan een land als Nigeria, met al
zijn hulpbronnen, olie, veiligheid en militairen... niet in staat zijn onschuldigen te beschermen tegen dit soort
aanslagen?'
Kenia, Soedan, Egypte
In Kenia zijn christenen eveneens steeds vaker het doelwit van de volgelingen van Allah. Bij een open lucht
bijeenkomst van 150 christenen gooide een bende moslims granaten tussen de aanwezigen. In buurland
Soedan, dat onlangs in tweeën splitste, woedt al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het
christendom. Vele tienduizenden Soedanese christenen zijn hier reeds het slachtoffer van geworden. Ook in
het aan het islamisme ten prooi gevallen Egypte neemt de vervolging van christenen steeds ernstigere
vormen aan. (1)
Xander - (1) World Net Daily

Satanische agenda en Alien invasie in Hollywood onthuld
2012 Coming Attractions (Pt.10) Signs_Hollywood Speaks
Gepubliceerd op 28 apr 2012 door MarkcusResurrection
Films die werden gebruikt:
21 Jump Street, Act of Valor, The Amazing Spider Man, American Reunion, The Avengers, Battleship,
Beauty and the Beast 3D, Big Miracle, Brave, The Cabin in the Woods, Casa de Mi Padre, Chronicle,
Contraband ,The Dark Knight Rises ,The Dictator, The Divide, Expendables 2, Extremely Loud and
Incredibly Close, First Position, The Five-Year Engagement, Flowers of War, G.I. Joe: Retaliation, Ghost
Rider: Spirit of Vengeance, Gone, Good Deeds, The Goon, Haywire, The Hobbit, The Hunger Games, I am
Bruce Lee, Ice Age 4, Jack the Giant Killer, John Carter, John Dies at the End, Journey 2, The Lady, The
Lorax, The Lucky One, Madagascar 3, Men in Black 3, Mirror Mirror, Moonrise Kingdom, Pirahna 3DD,
Pirates!, Premium Rush, Project X, Prometheus, Rampart, The Raven, Red Tails, Rock of Ages, Safe
House, Safe, The Secret World of Arrietty, Snow White and the Huntsman, Star Wars Episode I 3D,
Streetdance 2, This Means War, A Thousand Words, The Three Stooges, Tim and Eric's Billion Dollar
Movie, Titanic 3D, Underworld Awakening, The Vow, W.E., We Need to Talk about Kevin, Woman in Black,
Wrath of the Titans
Hollywood's Satanic Agenda...VERY Eye Opening..
Geüpload door redbonesmkia op 21 jun 2011
Hollywood ontmaskerd. Very Eye-opening!
Diverse beroemde Hollywood artiesten spreken zich uit…
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De ‘oranjes’ en het gastvrije Nederland
Bron / origineel: herstelderepubliek.wordpress.com
Dat het met de Oranjes en/of pseudo-Oranjes in het verleden moreel en mentaal niet zoveel beter was
gesteld als vandaag, zullen wij u duidelijk proberen te maken aan de hand van enkele historische gegevens
uit volstrekt open bronnen. Een opsomming van gebeurtenissen maakt duidelijk dat deze familie met de
Nederlanders niets heeft en hun gastland per generatie wel een keer verraadt. Een bloedrode draad van
bedrog, misleiding, geheimzinnigheid en manipulatie is er uit te destilleren. Er ligt een zware financieeleconomische en politieke verbinding met het Verenigd Koninkrijk, c.q. de British Crown. De wijze waarop de
geschiedschrijving de bronnen interpreteert is precies het probleem waar we mee hebben te maken. Men
kan het evenzeer censuur noemen.
Vandaag spreken wij echter over een briljant synoniem voor censuur, de zogenaamde media-code. Een
goed verstaander begrijpt onmiddellijk, dat we hier hebben te maken met een verregaande beperking van de
persvrijheid, opgelegd door een instituut, dat we zelf in de benen houden, de Rijks Voorlichtings Dienst. Dit
censuur-bureau in dienst van de zogenaamde oranjes geeft gecontroleerde pers-berichten uit, zonder
daarbij aan te geven hoe het zit met het waarheidsgehalte. Soms komt er nieuws, wat niet is voorbereid en
binnen een paar uren is dat echte nieuws gekaapt en gecensureerd. Het meest recente voorbeeld is het
?ongeval? met Friso in Oostenrijk. De initiële berichten waren éénduidig, waarop de RVD direct verwarring
schiep en vervolgens de berichtgeving overnam, om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. Niet
voor ons, de burger, maar voor de wederom ?zwaar getroffen familie?, die vervolgens letterlijk in zak en as
talloze malen voor de camera?s heen en weer paradeerden. Een ongeloofwaardige zwarte vertoning, maar
niemand die ook maar een enkele kritische noot liet horen, integendeel.
Velen van ons denken soms tegen beter weten in, dat de vermeende oranjes het beste voor hebben met
volk en vaderland. Een zorgvuldig gecultiveerd imago, met hand en tand verdedigd door een steeds
groeiend operationeel leger van hulptroepen. Maar bepaalde historische gebeurtenissen plaatsen dat imago
in een geheel andere context. De rode draad door de geschiedschrijving wordt gekenmerkt door
machtsmisbruik, kapitaal en desinformatie. Telkens door de eeuwen heen culmineert dit in loepzuiver
landverraad. Velen van ons menen dat dit absoluut niet het geval is, maar sommigen beginnen te twijfelen
omtrent de integriteit en goede bedoelingen van het ?vorstenhuis?.
De koninginnen
Het huidige staatshoofd heeft verzuimd haar nageslacht een fatsoenlijke opvoeding te geven, met als gevolg
dat we momenteel zitten met een verzameling nietsnutten en klaplopers, zelfingenomen wereldvreemde
lieden met een volstrekt duistere agenda. Waar het huidige staatshoofd echter wel goed voor heeft gezorgd
is de financiële erfenis van de familie. Door zich in te laten met occulte genootschappen als Bilderberg
Conferenties, Maltheser Ridderorde, de Club van Rome, de Zwanenbroeders en allerlei andere verborgen
toestanden waar wij geen weet van hebben dankzij de ?media code?. Door als staatshoofd niet in te grijpen
bij de verkwanseling van de Nederlandse soevereiniteit, als gevolg van het laten vallen van de Gulden en
het ratificeren van de EU Grondwet-met-een-ander-kaft, heeft zij land- en volksverraad gepleegd. Bij
referendum was vastgesteld, dat de Nederlander niets te maken wil hebben met een door bureaucraten
opgelegd reglement van orde.
Doen we vervolgens nog een stapje terug in de tijd, dan stuiten we onherroepellijk op de controleur van
moeder Juliana, haar ?echtgenoot? Bernhard zur Lippe B. Ook hem en zijn vrouw kunnen land- en
volksverraad worden verweten door in de meidagen van 1940 een goed voorbereide vlucht naar Engeland
uit te voeren, terwijl op de Grebbeberg nog Nederlanders sneuvelden voor Koningin en Vaderland. Na de
oorlog werd hij binnengehaald als verzetsheld, deed een poging tot staatsgreep in Indonesië na de
soevereiniteitsoverdracht, deed een poging tot staatsgreep in Nederland die bekend is geworden als de
Greet Hofmans Affaire. Steekpenningen, spionage, wapenhandel, desertie, landverraad, overspeligheid,
occulte bijeenkomsten, corruptie en nog veel meer inferieure eigenschappen waren verenigd in één persoon,
de crimineel Bernhard (in media-code: ?de schavuit?)
Ook hun moeder en schoonmoeder Wilhelmina liet zich aan de Nederlanders niets gelegen liggen en nam
de benen op 13 mei 1940 en gaf daarmee de facto de kroon en regering op. De goed voorbereide vlucht
werd een paar jaar later gevolgd door een goed voorbereide staatsgreep. Met name het linkse verzet is door
de Londense kliek stelselmatig verraden en geliquideerd. Door het Englandspiel is het verzet nimmer goed
van de grond gekomen. De lafhartige oranjes hadden geen belang bij een sterk verzet en een sterke,
zelfstandig denkende opponent op het momen dat de staatsgreep ten uitvoer werd gebracht. Voor de oorlog
was de Nazi prins Hendrik met de regelmaat van de klok in opspraak als gevolg van zijn seksuele misdaden
(in media-code: ?escapades?)
De koningen
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Gaan we nog weer een paar stappen terug in de tijd, dan lag de interesse van koning Willem III (de naar alle
waarschijnlijkheid laatste afstammeling van koning Willem I) meer bij persoonlijke geneugten, liep daarbij
syphilis op, was de laatste 20 jaar van zijn leven niet voor rede meer vatbaar en is door de intriges van de
corrupte en valse Emma wijsgemaakt, dat hij op zijn oude dag nog een dochter had verwekt. Desalniettemin
gaan er geluiden dat hij hart voor zijn volk had door donaties, maar daar hechten wij vrij weinig waarde aan,
immers de man en zijn vrouw Sophia bewezen het tegendeel door de Billiton-affaire, een schoolvoorbeeld
van misleiding en voorkennis, waar de Staten generaal toen nog een stokje voor kon steken.
Zijn vader, koning Willem II, die gebrekkig Nederlands sprak is zijn hele leven gechanteerd om zijn biseksuele levenswandel en verplichtingen aan vele bastaarden. De man had dus zijn handen vol aan zichzelf.
Hij is door Thorbecke (ook van een volksverraderlijk slag, in media-code: ?staatsman?) netjes uit de wind
gehouden door middel van een grondwettelijk gedrocht, wat meer lijkt op het ?Handboek voor een koning?,
dan op een basiswet voor een soeverein volk. Bij de afscheiding van België speelde hij een zeer dubieuze
en verraderlijke rol, omdat hij aanspraak dacht te kunnen maken op de troon en eventueel zelfs de Franse
troon. Koning Willem I, zijn vader is in de Nederlanden ook weer via een staatsgreep aan de macht
geholpen. Na jaren van omzwervingen en bedelen om een stukje land of een of ander vorstendommetje in
Duitsland, is hij door de geallieerde overwinnaars van Napoleon, Engeland en Pruisen als zetbaas in
Scheveningen op het strand gezet. Hij ging voortvarend aan de slag door perscensuur af te kondigen en
allerlei lucratieve ondernemingen te helpen oprichten. Ging het goed, dat zat de koning-koopman op de
eerste rij voor zijn dividend, liep het fout, dan was de strop voor de Nederlandse schatkist. ?Koopmankoning? is de media-code voor doortrapte gauwdief, machtsmisbruik, nepotisme en zelfverrijking.
De stadhouders
Zijn vader stadhouder Willem V deed de naam van Oranje alle eer aan door eerst de koning van Pruisen een
patriottische opstand neer te laten slaan en toen het er echt op aan kwam, het land met de staart tussen de
benen te verlaten. In Engeland pleegde hij nogmaals postuum landverraad door met zijn handtekening de
Nederlandse vloot en overige overzeese bezittingen aan de Engelsen over te dragen.
Zijn vader en voorganger stadhouder Willem IV was de eerste machthebber die niet van Willem van Oranje
afstamde, want koning-stadhouder Willem III was in 1702 kinderloos gestorven. Later zullen we een artikel
laten verschijnen, hoe deze Willem III in 1688 met de ?Glorious Revolution? een begin met de ontmanteling
van de Republiek der Nederlanden heeft gemaakt. In 1672 is deze Oranje door middel van een staatsgreep
aan de macht gekomen, waarbij de huurmoord op de Gebroeders de Witt de meest in het oog lopende
gebeurtenis is geweest. Door in 1688 op de troon van het Verenigd Koninkrijk te gaan zitten is de Republiek
financiëel en economisch te gronde gericht.
Zijn vader, stadhouder Willem II was de zoon van Frederik Hendrik. Willem II is als 14-jarige getrouwd met
de Engelse Mary Stuart en overleed op 24-jarige leeftijd aan de pokken, nog voor dat Willem III geboren
was. Deze Willem II had, zo jong als het ventje was, ambitieuze plannen. Rabiaat anti-katholiek en tegen de
vrede met Spanje in 1648, omdat hij en zijn moeder Amalia van Solms vonden, dat er nog wel wat viel te
winnen. Zij verzetten zich uit alle macht tegen een vredesovereenkomst wegens “derving van lucratieve
inkomsten”, u ziet, het draait alleen maar om geld. Echter zijn tegenstanders in de Staten Generaal onder
leiding van het machtige Amsterdam waren hem de baas en zodoende werd de vrede van Münster
getekend. Het land was na 80 jaar oorlogsmoe en er kon goudgeld worden verdiend met de overzeese
handel. De Gouden Eeuw lag voor de deur.
Maar de vaderlandslievendheid van dit kereltje kende echter geen grenzen en dus beraamde hij een heuse
staatsgreep (ook toen al!) samen met zijn compaan Willem Frederik van Nassau-Dietz de stadhouder van
Friesland om de Staatsgezinden onder de duim te krijgen. Republikeins gezinden sloot hij op (de
Loevesteinse factie) en op deze manier stal hij de harten van de Nederlanders……
Conclusie
U leest het: het zat er al vanaf het begin in. De Oranjes en hun erfgenamen zijn hier vijf eeuwen bezig aan
hun gerief te komen ten koste van hun gastland aan de Noordzee. Een bloedrode draad door onze
geschiedenis. Tegenstanders worden rücksichtslos geliquideerd, opgesloten, tegengewerkt, verbannen of
schadeloos gesteld (media-code voor omkoping) met gemeenschapsgeld. Steeds hebben zij kans gezien
om de volksgunst te manipuleren, zodat we worden geboren met de illusie dat Nederland zonder de oranjes
gedoemd is ten onder te gaan. Deze familie laat zich al eeuwen ondersteunen en gebruiken door
buitenlandse mogendheden, bondgenoten noemen we ze. Nederland is een protectoraat, een controle
mechanisme van een Anglo-Amerikaanse machtselite en wordt in het gareel gehouden door haar zetbazen:
De “oranjes”. Langzaam maar zeker tekenen zich drie ontwikkelingen af:
1.
2.

Een nieuwe koning, zo die er al komt, gaat “inhoudelijk-ceremoniëel” aan de slag, de kapitalen zijn het
land uit en hij kan relatief weinig schade meer aanrichten, in tegenstelling tot zijn broer Friso.
Het officiële bestuur van het land wordt op regenteske wijze overgenomen door het nieuwste
centralistische vehikel, de Europese Unie, met allemaal ongekozen ambtenaren die plannen maken
namens het financieel-economische machtskartel.
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3.

Het daadwerkelijke bestuur van dit land is in handen van een goed georganiseerd crimineel
syndicatief kartel, die de rol van zetbaas gaat overnemen van de verraderlijke oranje kliek.
Nederland is eeuwen geleden uitgeleverd en aan de definitieve ontmanteling wordt momenteel de laatste
hand gelegd.
Noot:
Denkt u nog even aan het wat “verwaterde” 2 plus 5 Punten Plan?
We zullen het in deze context maar niet meer aanroeren, want dat kost zoals we hebben ondervonden nogal
wat “overtuigde republikeinen” en levert krasse en vooral negatieve reacties op. Echter: meedoen met het
systeem is het accepteren, daar kan geen orangist tegenop.
Ondertussen schrijdt de tijd wel voort, lopen de spaarpotten leeg en verdwijnt ons recht op zelfbeschikking
langzaam achter de horizon…..
Mits u natuurlijk vrede heeft met een zogenaamd “gekozen” zetbaas, want dan houdt alles op…..
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_oranjes_en_het_gastvrije_nederland

Alert! Buitenlandse troepen gereed om Amerika te bezetten
Zijn ze hier om te helpen???
Update
Ik sprak met een andere chauffeur vandaag; hij is een sergeant en
zei dat hij wat aan het drinken was geweest met enkele Europese
jongens. Ze hadden het over Iran en wat er aan de hand is. Hij zei
dat de Europese soldaten hem vertelden, dat het nooit had mogen
gebeuren, dat Rusland te veel mensen en wapens in de VS heeft.
Ze bedoelden kernwapens… dat Rusland kernwapens had verstopt door heel de Verenigde Staten. Ze
vertelden dat de Russische kant kerncentrales zou treffen en alle grote energiecentrales.
Nog nooit zó druk
Deze week heb ik een volledig schema van transportopdrachten. Ik moet 16 soldaten ophalen van
luchthaven YYC, hen afzetten in Edmonton en nog weer een groep ophalen om vervolgens af te zetten bij
Banff. Ze komen van Letland, Estland, Wit-Rusland, Polen en Roemenië. We hebben 36 chauffeurs in onze
eenheid en we hebben het nog nooit zo druk gehad.
Grote grensoverschrijdende operatie in mei
Er komt een grote grensoverschrijdende operatie in mei. Ik heb gehoord dat het gaat om een Kernwapens
Incident oefening (NUWAIX). En niemand heeft het erover, punt uit. Pas na uren, en eenmaal buiten de
basis, hebben we het over. De jongens zijn erg geschrokken van alle buitenlandse troepen die de Verenigde
Staten binnengaan. Er zijn overal Chinezen… ze komen binnen en kopen van alles. Ik kreeg te horen dat al
onze COMM apparatuur was gehackt. Alle chips en printplaten komen immers uit China en zij hebben
hardware achterdeuren ingebouwd.
Samenzwering
Mijn maatje in de Canadian Forces Base Edmonton is altijd bezig over een of andere gekke samenzwering.
Hij zei geen vaccins te nemen, geen mobiele telefoon te kopen in de legerbasis winkel, en er zitten RFIDchips in al onze ID-bewijzen, inclusief ons rijbewijs. Ok, hij heeft gelijk over het rijbewijs, door te laten zien
hoe het in de magnetron te ‘bakken’.
Waanzinnige toename buitenlandse troepen
Dan roept hij - vorige week - een paar van ons apart, en gaat door over al deze buitenlandse troepen die we
zouden herbergen in 2012.
Ik rijd het vervoer als invaller, waardoor ik meestal nog wat updates krijg over grote opleidingsactiviteiten en
Gezamenlijke Buitenlandse Oefeningen. Op een gemiddeld jaar herbergen wij ongeveer 2.000 buitenlandse
troepen in zes locaties onder Land Force Western Area. Tot nu toe heeft de Area Support Group dit jaar
12.000 buitenlandse troepen geherbergd. De meesten van hen komen via CFB Edmonton en verlaten via
CFB Suffield, om zo in de VS te komen. We krijgen geen officiële info van de andere 3 landmacht
commando's, maar ik hoor vergelijkbare aantallen van buitenlandse troepen die daar binnenkomen.
's Werelds grootste vliegtuig landde onlangs in Calgary International. Het was een enorm Russisch militair
vliegtuig. We krijgen af en toe nog wat Russische en Oost-Europese krachten, maar dit jaar was waanzinnig.
Mijn vriend denkt dat er iets groots wordt gepland in de VS. Gewoon een aantal snelle optelsommen…
wanneer 12.000 buitenlandse troepen door al onze land- en marine-commando’s worden gereden, komt dit
neer op ongeveer 24.000 troepen per maand.
Bron en video’s: Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Aan allen ter info!!! (ingezonden)
Niet enkel op de parking van de Ikea en Makro, enkele weken
geleden zat er een dergelijk kaartje op mijn voorruit en dat was op
de parking van het Koopcentrum te Sint-Niklaas EN OOK
WIJNEGEM SCHOPPING .
Misschien kan je onderstaand mailtje versturen naar je mailgroep.
Als er zijn die al 'ns naar Saturn, IKEA of MAKRO gaan dan is dit
wel nodig om de mensen te waarschuwen.
Ik heb het onlangs ook gehad, zo'n kaartje, en doordat m'n wagen net gewassen was zag ik een aantal
'vettige' vingers op mijn raam vooraan, achteraan en aan de klink van de wagen.
Stond er verder niet bij stil...
Tot ik thuis dit onderstaand mailtje toevallig ontving in m'n mailbox.
Toeval of niet? Kan jullie maar verwittigen hé...
DIT IS GEEN GRAP!!!!!!!!!!
Op de parking van de Makro + IKEA zijn personen bemerkt die aan elke autodeur voelen of ze vast is.
Ze gaan razendsnel en willekeurig te werk, zodat ze niet echt opvallen.
Ze hebben adreskaartjes bij met de melding dat ze interesse hebben om uw wagen 2 de hands te kopen.
Die steken ze zogezegd tussen uw venster vlak boven uw slot. Dit is hun uitleg als ze betrapt worden door
de eigenaar of security.
Origine ven deze personen is Oostblok, en de adreskaartjes staan vol schrijffouten...
Security van de Makro kan blijkbaar daar niks aan doen, ze hebben die gasten al 100x weggejaagd en
politie ingeschakeld maar blijkbaar kunnen ze niet ingrijpen.
Ze zijn soms met verscheidene tegelijk op de parking.
Dus pas op als je naar Makro en IKEA gaat, leg niets waardevols zichtbaar in uw wagen, doe uw deuren
steeds op slot.
En hoop dat je niks kwijt bent als je terug komt....
Laat nooit je gsm , laptop of gps achter in de wagen, ook niet in het handschoenenkastje of de koffer!
Op de parking van het Rekreatief in Wilrijk werden de ruiten van zes wagens ingegooid en werden laptops
gestolen.
Ze lagen nochtans niet zichtbaar in de auto's.
Andere geparkeerde voertuigen bleven onaangeroerd, zij hadden geen elektronisch materiaal liggen.
Hoe wisten de inbrekers dit?
Er bestaat nu blijkbaar een scantoestelletje op de zwarte markt dat energiebronnen zoals batterijen van een
laptop, gsm, gps, ... kan opsporen.
Handig voor inbrekers , ze lopen langs de wagens en weten welke een interessante buit verbergen.
Dus neem altijd je materiaal mee uit de auto, ook al meen je het te kunnen afschermen voor het blote oog...
u bent gewaarschuwd .

Seleniumsupplementen
Een veel betere manier om je selenium-inname te verhogen, is daarom het toevoegen van supplementen
aan je normale dieet. Mindell is vóór het gebruik van supplementen: “Het innemen van
seleniumsupplementen is, naast het eten van voedsel dat rijk is aan selenium, een goede bescherming
tegen ziekte.” Als je liever geen pillen slikt, heeft Dr. Andrew Weil nog een goede tip: het eten van één
paranoot – afkomstig uit de seleniumrijke gronden van centraal Brazilië! – bevat 120 micogram selenium.
Dat komt al dichter bij de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 200 microgram…
Beter humeur
Volgens de redacteuren van FC&A Medical Publishing heeft selenium nog een ander positief effect: het
verbetert de gemoedstoestand. Zij schrijven: “Mensen die niet genoeg voedsel met selenium eten, zijn vaak
chagrijniger dan mensen met een hoge inname, volgens recent onderzoek.”
Hier is een link waar je goedkoop aan deze en andere
supplementen (A-merken) kunt komen: Promo.fabules.nl/product
Bron: Earth-matters.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Amerikaans Ethisch Instituut verklaart de oorlog aan de 'wrede' Bijbelse God
Alsof het lijden op deze wereld nog niet genoeg is wordt je volgens
veel christenen en moslims ook nog eens voor eeuwig in de hel
gegooid als je het verkeerde geloof gekozen hebt.
Hank Pellissier, de algemeen directeur van het Amerikaanse
Institute for Ethics & Emerging Technologies (IEET), verklaart in
een artikel de oorlog aan de God van de Bijbel, die volgens hem
uitermate wreed is en wiens geschapen Natuur door de mensheid
'overwonnen' moet worden. Als over 30 tot 60 jaar dood en ziekte
door de voortschrijdende technologie zijn bedwongen, zullen
traditionele religies zoals het christendom volgens hem als niet meer dan blinde, meelijwekkende systemen
vol idiote, zinloze en irrationele onzin worden beschouwd.
'Er kan geen goede God bestaan,' haalt Pellissier zijn 12 jarige dochter aan. 'Er is teveel moord, ziekte en
dood in deze wereld; een 'almachtige' God zou daarom gemeen, slecht en extreem wreed moeten zijn om
een wereld zoals deze te scheppen.' Ongeveer de helft van haar klasgenootjes is het met haar eens. Ze
vinden het gruwelijk dat alle levende wezens andere levende wezens moeten doden en opeten om te
kunnen blijven voortbestaan. Een almachtige God die deze 'natuurlijke orde' zou hebben ingesteld zou in
hun ogen daarom het pure kwaad moeten zijn.
'God houdt van bloedvergieten'
Na bestudering van het Oude Testament kwam Pellissiers dochter tot de conclusie dat de Israëlieten
dachten dat Yahweh (YHWH), de God van de Bijbel, net zozeer van bloedoffers hield als alle andere goden
uit de oudheid. Mensenoffers werden destijds in vrijwel alle culturen gepraktiseerd, omdat achter het
dagelijkse leven vol ellende, wreedheid, hongersnood, ziekte en slachtpartijen wel een God moest zitten die
het schijnbaar prettig vond om mensen -en dieren- te zien lijden en sterven.
Het voorbeeld dat uit het Oude Testament wordt aangehaald is Jefta, die zijn dochter aan God offerde als
dank voor een oorlogsoverwinning (Richteren 11:1-40). Deze uitleg klopt echter niet, aangezien dit 'offer' niet
bestond uit een bloedoffer (dus het doden van het meisje), maar uit een 'opdragen' aan God in de zin zoals
nonnen dat ook nog steeds doen, namelijk door nooit met een man te trouwen en daarom nooit kinderen te
krijgen (zie vers 38 en 39). Daarnaast is er natuurlijk nog het bekende verhaal van Abraham, die op het
laatste moment door een engel werd tegengehouden bij het willen offeren van zijn zoon Izaäk.
'Christendom gebaseerd op barbaarse zoonsmoord'
Tevens wordt gewezen op de talloze plaatsen in het Oude Testament waarin de Israëlieten van God de
opdracht zouden hebben gehad om hele volken (de bevolking van Jericho, de Midianieten, Amelekieten,
etc.) uit te roeien -inclusief vrouwen en kinderen- en het feit dat Yahweh Zelf alle eerstgeboren zonen van de
Egyptenaren ombracht.
Volgens Pellissier zijn deze praktijken in het Nieuwe Testament beslist niet teruggedraaid. 'Het Christendom
zelf is gebaseerd op regelrechte zoonsmoord: Jezus werd door zijn Vader (God) naar de Aarde gestuurd om
als een menselijk offer de mensheid te verlossen... De barbarij van deze gebeurtenis... wordt in de Nieuw
Testamentische brieven goedgepraat: 'zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving' (Hebr.9:22). Het
primitieve wordt voortgezet in het eucharistische sacrament, een kannibalistische ritueel waarbij de
gelovigen het bloed van Jezus 'drinken' en zijn vlees 'eten',' betuigt Pellissier.
'Wrede, sadistische God is accuraat portret'
'Eén van mijn standpunten is dat de Oud Testamentische God met Zijn toorn, wraak en vampierachtige lust
voor het uitroeien van mensen feitelijk een eerlijker, duidelijker en accurater portret is van de Schepper dan
Zijn gelijkenissen-vertellende, hemelbelovende 'armoede is een zegen' Zoon Jezus Christus. De God van
het Oude Testament vermoordt ons en laat ons lijden, zelfs al gehoorzamen we al Zijn talloze onbeduidende
en agressieve geboden.' 'Dit is wat het leven ons werkelijk leert: zelfs al zouden we moreel en fysiek alles
goed doen, dan nog worden we gefolterd door het verval en de aftakeling van ons lichaam en door de dood.
Ja, het leven bevat ook gelach, liefde en mentale en emotionele hoogtepunten, maar onze vreugde kan op
ieder moment omslaan in ellende. Pijn en lijden zijn onvermijdelijk.'
'De hemel is natuurlijk een vage en bespottelijke hoop, want in werkelijkheid kun je niet ontsnappen aan de
natuur / de Godheid. Waarom zouden we Hem eigenlijk vertrouwen? Hij heeft de mensheid sinds het begin
onderworpen aan sadistische wreedheden. We worden allemaal verplicht te bestaan binnen de grenzen van
deze Wrede Natuur, dat is dit leven met een ingeschapen lijden.'
Religies accepteren lijden en dood
'Het theïsme is naar mijn mening dan ook een langdurige zwakke poging om de kwaadaardigheid van 'God'
te begrijpen en de amorele wetten van de Natuur te accepteren... Iedere slaafse geloofsbelijdenis probeert
Gods gewelddadige spel genaamd Leven-en-Dood te rechtvaardigen met beweringen zoals 'onze beloning
voor gehoorzaamheid is de hemel', of 'het lijden brengt ons dichter bij Jezus, omdat Hij voor ons leed', en
'we kunnen Hem onmogelijk begrijpen want Hij is zoveel wijzer dan wij, laten we dus slechts geloof hebben.''

Nieuwsbrief 153 – 20 mei 2012 – pag. 24

'Als hen gevraagd wordt naar de verachtelijke kwaadaardigheid van 'Gods Plan' reageert de meerderheid
van de religieuzen met het slappe advies te bidden, boete te doen en het te accepteren. In plaats van de
Dood als de ellendige verwoester van onze levens te zien, accepteert de traditionele religie het idee dat we
allemaal 'geofferd' worden voor een hoger doel. Zo verzoent men zich met de Dood en wordt deze zelfs
verheerlijkt.'
'De mens zal de dood overwinnen'
'Wat kunnen we doen? Zijn we gedoemd om onszelf te misleiden met simplistische, zichzelf kleinerende
religies en zoals Jezus' lammeren treurig mee te blaten? En moeten we anders boos blijven op onze
omstandigheden en het Leven haten omdat we de Dood haten?'
'Ik geloof dat er buiten deze twee ellendige opties nog een derde mogelijkheid is: het TransHumanisme. Ons
uiteindelijke ontsnappen aan Pijn en Dood, onze verlossing van gruwelijke, aftakelende en dodelijke ziekten
is er altijd één geweest van menselijke prestaties, en dat zal zo blijven. Geen enkele Godheid heeft ons ooit
geholpen of zal dat ooit doen. Technologische successen die de ellende, wreedheid en pijn van dit leven
verminderen worden uitgevonden door mensen, niet door Godheden.'
'Uiteindelijk... spoedig... zal de Dood eindelijk worden vernietigd! Menselijk vernuft en vastbeslotenheid
zullen triomferen!'
'Religie is obstakel'
'Om uit de vleesetende grip van onze vijand, de Dood, te ontsnappen, moeten we de slechte, verpestende
bedoelingen van de 'natuurlijke orde' overwinnen. Wij zullen onze eigen evolutie controleren. Wij zullen het
biologische overstijgen. Tegenstanders van deze 'H+' (Human Plus) visie zijn vaak religieuzen die het
vreselijk vinden dat wij naar hun idee op arrogante wijze tegen 'Gods Plan' en het 'Natuurlijke' ingaan.
Religieuzen zijn vaak een obstakel van de vooruitgang. Het zou beter zijn als ze hun passie inzetten voor
een 'kruistocht tegen Gods monsterachtige moord op de mensheid' of een 'jihad tegen het lijden'.'
Pellissier haalt ter afsluiting van zijn betoog merkwaardig genoeg wel een Bijbeltekst aan: 'De laatste vijand,
die onttroond wordt, is de dood' (1 Kor.15:26). 'De mensheid moet zichzelf verenigen in een
gemeenschappelijke opdracht: het uitroeien van de oorzaken van onze uitroeiing.' Volgens de Bijbel is het
echter niet de mens met zijn technologie, maar God Zelf die uiteindelijk een definitief einde zal maken aan
het lijden en aan de dood. (1)
Xander - (1) IEET

Beijing maakt spoedig eind communistische alleenheerschappij bekend
Complete artikel: www.epochtimes.com
Volgens een bron die zich hoog in de hiërarchie van de Communistische Partij
bevindt, is binnen de Chinese leiding een akkoord bereikt dat inhoudt dat
China een democratisch gekozen regering zal krijgen. Het nieuws verspreidt
zich op het moment als een lopend vuurtje door Beijing.
Het akkoord, dat is opgesteld door vooraanstaande leden van de Chinese
Communistische Partij (CCP) en het Politbureau, telt vier punten en zal op of
rond het 18e partijcongres dit najaar, officieel naar buiten worden gebracht.
De vier punten luiden:
1. Er zal worden aangekondigd dat de Chinese Communistische Partij zijn historische missie heeft voltooid.
Alle leden moeten opnieuw hun lidmaatschap aanvragen en het staat iedereen vrij om weer lid te worden of
niet.
2. Er zal een voorbereidend comité worden gevormd dat een nieuwe grondwet gaat opstellen. In die
grondwet zal het recht van burgers worden gegarandeerd om zich vrij te organiseren en politieke partijen te
vormen. Mensen uit alle lagen van de bevolking, politieke partijen en maatschappelijke organisaties zullen
worden uitgenodigd om vertegenwoordigers voor dit comité naar Beijing te zenden.
3. Alle groepen die in het verleden aan onrechtmatige vervolging hebben blootgestaan, zullen worden
gerehabiliteerd en een schadeloosstelling ontvangen.
4. Het leger zal worden genationaliseerd.
Dertig leden van de Academie van Wetenschappen in Beijing zouden achter de schermen reeds een
democratische partij hebben gevormd. Die zou de «Liberale Democratische Partij van Chinese
wetenschappers» zijn gedoopt. De groep (Neo-Maoïsten) die betrokken was bij de massale vervolgingen en
onderdrukking van het Chinese volk zal verantwoording moeten afleggen.
Deze stap is onvermijdelijk en de Chinese leiding hoopt dat de overgang vreedzaam zal verlopen door zelf
het initiatief ertoe te nemen. Het is beter deze stap nu zelf te nemen dan meegesleurd te worden door de
loop der gebeurtenissen een zekere ondergang tegemoet.
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HAARP-installaties in de wereld

Jicamarca (right image), Peru is home to one of the many
worldwide locations of H.A.A.R.P. (Source)

Wilders stelt dat de EU is verloren en binnenkort zal instorten
Moslims ontsteld door boek Wilders
Laatste update: 3 mei 2012 07:30
De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) is verbijsterd over het nieuwe boek van PVV-leider
Geert Wilders. Volgens het grootste samenwerkingsverband van moslimlanden is het boek niets anders dan
een herhaling van de haatcampagne van Wilders tegen de islam waarmee hij volgens de OIC zijn vrijheid
van meningsuiting misbruikt. Dat heeft de organisatie in een verklaring laten weten. Wilders is momenteel in
de Verenigde Staten om zijn boek ‘Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me’ te promoten.
Tijdens een van de bijeenkomsten deze week riep hij moslims in de hele wereld op de islam te verlaten.
Minder islam Als Wilders de baas van de wereld zou zijn, zou hij de islam niet verbieden, maakte hij
donderdagochtend duidelijk tijdens een interview met de Amerikaanse presentator Glenn Beck. ”Ik wil
minder islam”, zei Wilders. Hij stelde ook dat de Europese Unie (EU) verloren is en binnenkort zal instorten.
”Europa is het slechtste wat ons ooit is overkomen”, aldus Wilders, die eerder deze week aankondigde dat
de PVV wil dat Nederland uit de EU stapt. ”We zijn onze nationale identiteit verloren.”
Veranderen
De extreem conservatieve Beck toonde zich in het interview kritisch over de ideeën van Wilders, zoals zijn
oproep om de islam te verlaten. Volgens Beck kunnen gematigde moslims het geloof van binnenuit
veranderen. Wilders was deze week ook in New York, waar hij een lezing gaf en werd geïnterviewd door de
rechtse nieuwszender FOX News. Woensdag vloog hij naar Dallas (Texas) voor zijn gesprek met Beck.
De controversiële presentator, die Wilders in 2010 nog een fascist noemde, was tot vorig jaar presentator
van FOX News. Nu heeft hij een eigen radioprogramma en een tv-show op zijn betaalwebsite.
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Hollande of Sarkozy: Frankrijk krijgt hoe dan ook een zwakke president
Verkiezingen in Frankrijk, Nederland en andere Eurolanden een farce: Brussel maakt de dienst uit
Het felle verkiezingsdebat tussen Hollande (L) en Sarkozy (R)
leverde geen winnaar op en had net zo goed niet hoeven
plaatsvinden, aangezien beide heren de dictaten van 'Brussel'
zullen gehoorzamen.
Normaal gesproken zijn de Franse presidentsverkiezingen enkel
een onderwerp voor de reguliere media, maar anno 2012 zijn ze
extra interessant in het licht van de uit de hand lopende financiële
crisis in de eurozone en het feit dat Frankrijk samen met Duitsland
de afgelopen jaren de kernmacht vormde bij het presenteren van
'oplossingen' - vandaar de term 'Merkozy', (bondskanselier) Merkel
en Sarkozy. Het cruciale tv-debat gisterenavond tussen beide kandidaten leverde behalve geen winnaar
echter ook geen daadwerkelijke oplossingen op, omdat met geen woord gerept werd over hét kernprobleem
van de huidige crisis: de euro.
Tijdens het tv-debat stelt Sarkozy zich aanvallend op, wat ongewoon is voor een zittende president. Francois
Hollande wekt de indruk alsof hij urenlang voor de spiegel had geoefend om zo presidentieel mogelijk over
te komen. 1-0 voor Sarkozy, omdat hij natuurlijker oogt dan zijn tegenstrever.
Beide verklaren president voor alle Fransen te willen zijn, maar van Sarkozy weten de Fransen dat hij vooral
president voor Carla Bruni -zijn vrouw en ex-fotomodel- wil zijn. Makkelijk punt voor Hollande: 1-1.
Hitler, Stalin en werkloosheid
De gebruikelijke vergelijking met de geschiedenis leverde beide heren een punt op. Sarkozy windt zich
erover op dat de socialisten hem met Hitler vergelijken (een eigenaardige vergelijking, aangezien Hitler aan
het hoofd stond van de Nationaal Socialisten) en Hollande ergert zich eraan dat de conservatieven hem
naast Stalin zetten: 2-2
De werkloosheid, altijd een belangrijk thema en zeker nu ook in Frankrijk steeds meer mensen zonder werk
komen te zitten. Hollande belooft 60.000 nieuwe banen voor leraren. Sarkozy antwoordt dat hij liever minder
leraren heeft en deze beter wil betalen - een argument dat geen mens begrijpt. 2-3 voorsprong voor
Hollande. Geen punten voor beide heren als het begrotingstekort ter sprake komt. Hollande verwijt Sarkozy
Frankrijk op te zadelen met een tekort van 600 miljoen, waarop Sarkozy spottend antwoordt dat Hollande
zich verrekent en het in werkelijkheid 'maar' 500 miljoen is. De verrekening is pijnlijk, maar het tekort
evenzeer. Stand blijft 2-3.
Frankrijk in Europa
Wat Europa betreft presenteert Sarkozy zich als de staatsman met veel ervaring. Hij is immers bij talloze EU
topbijeenkomsten geweest, Hollande bij nog niet één. Een klassiek eigen doelpunt, aangezien de resultaten
van die bijeenkomsten voor Frankrijk erg magertjes zijn geweest. 2-4 voor Hollande.
Hollande kan echter niet verhullen dat hij met zijn dreigement de afspraken met Europa te veranderen
gebluft heeft, ook niet als hij weliswaar op wat zachtere wijze zijn anti-Merkel slogans herhaalt. Daarbij
maakt hij de pijnlijke fout Sarkozy voor te houden dat Duitsland het op alle fronten beter doet, waarop de
president hem een spiegel voorhoudt door te vragen waarom hij dan zo'n kritiek op Merkel heeft. Kortom, het
is duidelijk dat Hollande na te zijn gekozen gewoon zal doen wat Brussel hem opdraagt en wat de slechte
economie noodzakelijk maakt: hij zal nog meer moeten bezuinigingen dan Sarkozy. Punt voor de president
dus: 3-4.
Kernenergie, conclusie
Twistpunt kernenergie, waar Frankrijk traditioneel -met 59 centrales die 80% van de Franse elektriciteit
opwekken- zwaar op ingezet heeft. Hollande kondigt de sluiting van één centrale aan maar wil tegelijkertijd
alle arbeidsplaatsen behouden. Een vaag en verwarrend plan, aangezien het erop lijkt dat hij een begin wil
maken met het sluiten van kerncentrales en tegelijkertijd de staat wil laten opdraaien voor het behoud van de
werkgelegenheid - een doodzonde die mede verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van de huidige
crisis. 4-4, de stand is weer gelijk.
Conclusie na het debat: Hollande komt sympathieker over, maar is duidelijk een linkse ideoloog - om niet te
zeggen volksdemagoog, die veel belooft maar daar hoogstwaarschijnlijk nauwelijks iets van kan waarmaken,
mede door zijn onervarenheid. Sarkozy is slagvaardiger, maar karakterloos en niet moedig genoeg om grote
veranderingen teweeg te brengen. Beide heren zijn niet de visionaire leider die Frankrijk nodig heeft om
weer uit de crisis te komen. Daarom gaat Le Grande Nation het de komende vijf jaar heel moeilijk krijgen,
ongeacht wie er aanstaande zondag de voorkeur van de Franse kiezers krijgt. (1)
Kernprobleem, de euro en Brussel, niet besproken
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Eindconclusie: Noch Hollande, Noch Sarkozy hebben het kernprobleem van de crisis in Frankrijk en Europa
willen of durven benoemen: de invoering van de euro, die het voor de Zuid Europese landen veel te
gemakkelijk en aantrekkelijk maakte om te hoge schulden te maken. Nu de schuldencrisis maar niet weg wil
gaan zitten deze landen in de euro-val gevangen: ze kunnen niet devalueren om weer concurrerend te
worden. De schulden van Zuid Europa zullen daarom blijven oplopen, omdat de harde bezuinigingen deze
landen in een steeds diepere recessie zullen duwen. Noord Europa
wordt daarin meegetrokken, aangezien een groot deel van de
exportgroei na de invoering van de euro naar Zuid Europa is
geweest.
Het tv-debat tussen Hollande en Sarkozy had daarom net zo goed
niet hoeven plaatsvinden. Beide heren zullen als president niets
anders kunnen dan de dictaten van Brussel te gehoorzamen.
Hetzelfde geldt voor het nieuwe Nederlandse kabinet dat na de
verkiezingen in december zal aantreden. Zolang de euro, de
eurozone en de EU niet als hoofdprobleem worden aangepakt
maakt het geen enkel verschil meer of u op de VVD, de SP, het
CDA, de PvdA, D66 of GroenLinks stemt. Met de fascistische
Europese Commissie aan het roer zijn 'democratische' verkiezingen
in Frankrijk, Nederland en alle andere landen van de eurozone
namelijk definitief een farce geworden.
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten

‘The Simpsons’ en wat er zal gebeuren NA de Opname
What The Simpsons Say America Will Face After The Rapture
Geüpload door ClayEudaly op 1 jan 2012
Opvallende video analyse van ‘The Simpsons’
Wat zegt de al langere tijd lopende Amerikaanse tekenfilmserie The Simpsons dat de toekomst in petto heeft
voor Amerika en de hele wereld?
Een Poolverschuiving, de Sharia Wet in de VS, Prins Harry die het Onthoofden weer terugbrengt en een
Openbaring 13:17 Beest systeem: een Cashloze maatschappij.
Laten we hun versie eens vergelijken met wat de Bijbel zegt...
Diezelfde Simpsons ‘zagen’ ook 9/11 aankomen in… 1997. Lisa Simpson laat in die bewuste uitzending een
tijdschrift zien met '9 dollar' daarop. 'Waarom kozen zij de prijs van 9 dollar, waarom dat getal naast een
afbeelding van de Twin Towers die op een 11 lijkt'?
Werden er in The Simpsons ook toespelingen gedaan naar de Olympische Spelen in Londen 2012? In de
e
laatste 10 minuten van aflevering 11 van het 23 seizoen roeien de tekenfilmfiguren met een kano over de
Londense Thames. De wijzers van de Big Ben wijzen op dat moment naar de 11 en de 1. Bovendien zijn er
'UFO' geluiden te horen in de aftiteling.
Zie ook de onderstaande aflevering met de wat komische titel:
The Simpsons Season 16 Episode 19 Thank God, It’s Doomsday
http://www.cucirca.com/2010/01/12/the-simpsons-season-16-episode-19-thank-god-its-doomsday/
Homer Simpson voorspelt de Opname. Deze aflevering is gecentreerd rond Homer, die de bekende
eindtijdfilm ‘Left Behind’ bekijkt, waardoor hij overtuigd wordt dat de Opname op het punt staat te
gebeuren…
Wachtend op de Opname, een bespotting van christenen die hun
Heer verwachten
Opvallend is dat de elite kennelijk wel in de komende Opname
gelooft, meer nog dan vele christenen. Maar uiteraard worden
christenen, God en de Opname (‘Rapture’) in de serie ook
behoorlijk bespot en belachelijk gemaakt…
Proberen de Illuminati in de media ons wellicht te waarschuwen en
voor te bereiden op wat komen gaat? Binnenkort ongetwijfeld in
The Simpsons…
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Nieuwe supermaan dit weekend
Op 6 mei aanstaande is het weer zo ver: dan is het Volle Maan én
staat hij in zijn zogenaamde perigeum, dat is in zijn elliptische baan
op het punt, het dichtst bij de aarde. De afstand van de maan tot
het midden van de aarde is om 05.35 uur die dag 356.955 km en de
schijnbare diameter van de maan is dan 33’29″.
Officieel noemen we zo’n maan een perigeum maan, maar de
meesten kennen het beter als de ‘supermaan’. Zo’n maan is wel
ongeveer 14% groter en zelfs 30% helderder dan een ‘normale’
Volle Maan en dat merk je met name als hij laag aan de horizon
staat en je hem in de buurt van gebouwen of bomen ziet staan. Hoger in de lucht zal dat verschil niet
opvallen. Aan zo’n supermaan worden allerlei ‘krachten’ toegeschreven, zoals een extra getijdewerking, en
ook zou de misdaad en het aantal psychische zieken gedurende de supermaan toenemen. Sommigen gaan
zelfs zo ver om er allerlei rampen mee in verband te brengen.
Het fenomeen doet zich niet vaak voor
Na 1993 bleef het verschijnsel twaalf jaar lang uit, maar sindsdien kwam de supermaan viermaal in beeld: in
2005, 2008, 2010 en 2011. In de nacht van zaterdag op zondag is het dus weer zover. Daarna is er pas
weer een supermaan in 2016.
ScienceCasts: The Super Moon of May 2012
Gepubliceerd op 9 mrt 2012 door NASAtelevision
Bron: Parool.nl en Astroblogs.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Obama's wetenschappelijk adviseur zegt, ‘Chemtrails zullen de planeet redden’
John Holdren, Obama's wetenschappelijk adviseur, is van mening dat
geo-engineering zal helpen het klimaat op de planeet te stabiliseren
met betrekking tot de opwarming van de aarde.
Holdren ziet geo-engineering als een perfect haalbare manier om
temperatuur op de planeet te laten dalen. Hij staat volledig achter het
proces van het loslaten van deeltjes barium, magnesium, aluminium,
nano-vezels, bacil bloedsporen en andere chemicaliën om het zonlicht
van de aarde weg te reflecteren.
In een artikel uitgebracht in de Council of Foreign Relations Journal
door de Council on Foreign Relations (CFR), is de organisatie vol lof
over het gebruik van zware metalen in onze atmosfeer om opwarming
van de aarde tegen te gaan. Deze redenering is een hoax, gezien het feit dat de door de mens veroorzaakte
klimaatverandering een leugen is, gepleegd op de wereldbevolking door de wereldwijde machtselite en de
Verenigde Naties’ IPCC. Wetenschappers over de hele wereld zijn gekomen tot het feit, dat de zon niet
alleen onze aarde aan het opwarmen is, maar alle planeten in ons zonnestelsel!
De National Institute of Health heeft vastgesteld dat geo-engineering direct verantwoordelijk is voor
neurotoxinen, aangetroffen in menselijk bloed, de longen, alsmede voor het veroorzaken van een hele reeks
van neurotoxische aandoeningen, zoals multiple sclerose. Holdren voegt zich bij de man-made
klimaatverandering-alarmisten, die dreigen dat opwarming van de aarde niet zal worden vertraagd of
gekeerd… Eén van de beweringen is dat het ijs volledig zal smelten in het Noordpoolgebied, hoewel
wetenschappelijke onderzoekers aantonen dat dit overduidelijk onjuist is! Een Syracuse University studie
ontdekte dat de klimaatverandering natuurlijk is en niet veroorzaakt door de mens. De onderzoekers
bestudeerden de warmtecycli van de aarde, meer dan 1.000 jaar in het verleden tot nu. Ze vonden:
 De Aarde koelt in feite af
 Noordpool ijskappen smelten niet
 CO2 is niet de oorzaak van recente extreme weersveranderingen
Holdren is niet de enige die zicht vasthoudt aan deze hoax
De American Meteorological Society is bezig een beleidsverklaring aan het opstellen, die deze leugen zal
ondersteunen door te zeggen, dat "het verstandig is om het potentieel van geo-engineering te overwegen,
tot het uiterste te begrijpen en opwarming te voorkomen." Zie ook:
Global-warming & planeet-x-Wat-de-regering-je-niet-vertelt
IJskap-noordpool-smelt-niet-maar-wordt-juist-dikker
Bestaan-van-chemtrails-nu-wereldwijd-toegegeven
Bron en verder lezen: Occupycorporatism.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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1 op de 7 aardbewoners gelooft dat het einde van de wereld nabij is
Of het nu een kernoorlog, een natuurramp, een zonnevlam of
ingrijpen van God is - 15% denkt dat het einde nabij is, en 10%
gelooft zelfs dat het nog dit jaar zal gaan gebeuren.
Bijna 15% van de bewoners van onze planeet gelooft dat zij nog
tijdens hun leven het einde van de wereld zullen meemaken. 10%
denkt zelfs dat het veronderstelde einde van de Mayakalender op
21 december 2012 erop wijst dat dit mogelijk al dit jaar zal gaan
gebeuren.
'Of het einde van de wereld nu door God, een (natuur)ramp of een
politieke gebeurtenis wordt veroorzaakt, 1 op de 7 denkt dat het er aan zit te komen,' zei Keren Gottfried,
research manager bij Ipson Public Affairs, dat in opdracht van het internationale persbureau Reuters het
onderzoek verrichtte.
'Misschien komt het vanwege de media aandacht voor één interpretatie van de Maya profetie die stelt dat de
wereld in ons kalenderjaar 2012 zal 'eindigen',' vervolgde hij, er tevens op wijzend dat er ook Maya experts
zijn die de populaire interpretatie dat de Maya 'long count' kalender op 21 december 2012 -na 5125 jaar- zal
aflopen, afwijzen.
Het onderzoek, dat werd verricht onder 16.262 mensen in meer dan 20 landen, bracht grote verschillen aan
het licht over hoe er wereldwijd over een eventueel aanstaand 'Armageddon' gedacht wordt. Slechts 6% van
de Fransen, 7% van de Belgen en 8% van de Britten gelooft daar in. In Turkije en Amerika daarentegen
denkt 22% dat het einde nabij is. In Zuid Afrika en Argentinië is dat percentage ietsje lager.
1 op de 10 ondervraagden vreest dat het einde mogelijk al in 2012 komt. Vooral Russen en Polen zijn hier
bang voor. De Britten maken zich daar het minste zorgen over.
Volgens Gottfried zijn het vooral mensen met een lagere opleiding en/of lagere inkomens en mensen onder
de 35 die geloven dat de apocalyps nog tijdens hun leven of al in 2012 zal plaatsvinden, of hier in ieder
geval bang voor zijn. 'Misschien hebben degenen die wat ouder zijn lang genoeg geleefd om minder bezorgd
te zijn voor hun toekomst,' was zijn verklaring.
Xander - (1) Chicago Tribune

De gevaren van een gemanipuleerd dodelijk virus voor de wereldbevolking
mei 04, 2012By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen
Met dank aan: P.v.d. Meer
Bouwplan dodelijk virus gepubliceerd
Dus je wilt de wereld straffen door een dodelijke ziekte los te laten
op de mensheid? Vandaag even Nature kopen.
Het is een van de grootste rampen die de mensheid zou kunnen
treffen. Een zeer besmettelijk en dodelijk virus dat via de lucht van
mens op mens kan worden overgedragen. In onze moderne wereld
zou een dergelijk virus binnen enkele weken miljoenen mensen
kunnen doden.
Gek genoeg gaf de Amerikaanse overheid juist daarom twee
laboratoria opdracht om onder strikte veiligheidsomstandigheden het vogelgriepvirus H5N1 zo te
manipuleren dat het van mens op mens overdraagbaar zou worden. Daarmee ontstaat zo’n horrorvirus.
Maar – zo redeneren de Amerikanen – dan kun je tenminste gelijk leren hoe dat virus werkt en een medicijn
tegen de ziekte ontwikkelen.
Die opmerkelijke stap zorgde wereldwijd voor nogal wat opschudding. Zeker toen de beide laboratoria hun
bevindingen ook nog wilden publiceren. De Nederlander Ron Fouchier, één van de twee onderzoeksleiders,
werd in sommige media afgeschilderd als een doctor Death die terroristen een blauwdruk voor hun volgende
aanslag zou geven.
Ook de Amerikaanse regering was tegen, stopte de experimenten zelfs even, maar veranderde van mening.
Door het onderzoek te publiceren, zorg je er voor dat andere wetenschappers er ook over na kunnen denken
en onze kennis over een voor de mens dodelijke variant van H5N1 snel toeneemt. Dat belang is groter dan
de kleine kans dat terroristen het lab in gaan om het na te maken.
Vandaag verschijnt in het vakblad Nature de eerste studie, gedaan door de University of Wisconsin-Madison
in de Verenigde Staten. Binnen enkele weken volgt het onderzoek van Fouchier in het blad Science. De
Nederlandse regering heeft een exportlicentie voor het onderzoek afgegeven.
Bron: Metro
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Russische legertop dreigt met preventieve aanval op NAVO raketschild
Amerika wil succesvolle Israëlische raketafweertechnologie
Met Russische Iskanderraketten, die met kernkoppen kunnen
worden uitgerust, zou het NAVO raketschild preventief vernietigd
kunnen worden.
Met retoriek die sterk aan de Koude Oorlog doet denken heeft de
generale staf van de Russische strijdkrachten gedreigd met in het
uiterste geval een preventieve aanval op het in ontwikkeling zijnde
NAVO raketschild in Oost Europa.
Mocht de veiligheidssituatie in de ogen van Moskou escaleren dan
zullen er 'nieuwe aanvalswapens in het zuiden en noordwesten van
Rusland worden gestationeerd, om delen van het raketafweersysteem te bestrijden.' Deze Russische
(her)bewapening omvat tevens de stationering van Iskander raketten in de enclave Kaliningrad aan de
Oostzee. 'Met deze mogelijke variant kan de raketschild-infrastructuur in Europa worden vernietigd,'
verklaarde Nikolai Makarow, de stafchef van de Russische strijdkrachten, op de internationale
raketschildconferentie in Moskou. 'Gezien het destabiliserende karakter van het raketafweersysteem... wordt
een onbestrafte (Westerse) aanval mogelijk gemaakt. Daarom bereiden we ons in het geval van een
escalatie voor op het inzetten van bestaande wapens,' voegde generaal Makarow er aan toe.
Raketschild bijna klaar
In maart zei president Medvedev dat het Russische leger in 2017 of 2018 'volledig voorbereid en bewapend'
moet zijn om de dreiging van het NAVO raketschild tegen te gaan. Volgens het Westen is het schild bedoeld
tegen raketten uit Iran, maar Rusland is bang dat het schild een preventieve aanval op de Russische
kernraketten mogelijk maakt. (2)
In maart vroeg president Obama, op bezoek in Zuid Korea, aan Medvedev om geduld tot na de Amerikaanse
presidentsverkiezingen in november. Obama, die niet doorhad dat de microfoons al aanstonden, beloofde
dat de meningsverschillen rond het raketschild na zijn herverkiezing 'kunnen worden opgelost'. (3)
Afgelopen maandag verklaarde de secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, dat het
raketschild juist bijna klaar is en goed lijkt te functioneren. Uit Amerikaanse rapporten zou echter blijken dat
het raketschild te kampen heeft met technische mankementen en fors hogere kosten. (4)
VS wil Israëlische technologie
Amerikaanse parlementariërs hebben mogelijk om onder andere deze reden geëist dat Israël in ruil voor de
honderden miljoenen dollars financiële steun de technologie van het succesvolle Israëlische Iron Dome
antiraketsysteem -dat in maart 80% van de 300 Palestijnse raketten wist te onderscheppen- aan de VS
vrijgeeft (5). Het Iron Dome systeem is echter bedoeld voor korte-afstandsraketten, terwijl het NAVO
raketschild wordt ontwikkeld tegen (middel)lange-afstandsraketten.
Xander - (1) Ria Novosti ; (2) NU ; (3) NOS ; (4) NU ;(5) Arutz 7

Raketschild VS rond Eurazië
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‘Eigen risico zorg naar 350 euro’
Laatste update: 3 mei 2012
AMSTERDAM – Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar omhoog van 220 naar 350 euro. De
verhoging geldt voor iedereen, maar voor lagere inkomens wordt nog gezocht naar een mogelijke
compensatie.
Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van anonieme bronnen.
Het plan komt uit de koker van de vijf partijen die samen het begrotingsakkoord sloten na het mislukken van
het Catshuisoverleg. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen een miljard bezuinigen op de zorg,
maar daar zijn nog weinig details over bekend. Wel zouden medisch specialisten in loondienst van
ziekenhuizen moeten komen en niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm.
Naast alle vaccinaties komen deze kosten er dan ook nog eens bij. Wat is de bedoeling? Dit is geen reële
kostenstijging meer! Het zal voor veel mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ( lees: financiële )
ladder absoluut niet meer leefbaar blijven!

Aswandam vol scheuren, dreigt bij breuk heel Egypte te verwoesten
Egyptenaren: Geen vrede meer met Israël; 'Bij oorlog wordt Aswan dam Nijl vernietigd'
Al in de jaren '80 kwamen de eerste scheuren in de Aswan dam.
Het bouwwerk is inmiddels zó zwak, dat een gigantische ramp
dreigt waarbij tientallen miljoenen Egyptenaren zullen omkomen.
Experts slaan alarm nadat een in april verricht internationaal
onderzoek naar de toestand van de Aswan dam in de Nijl heeft
uitgewezen dat dam, die het op twee na grootste stuwmeer ter
wereld tegenhoudt, vol met scheuren zit en het bij een aardschok
zou kunnen begeven. De vloedgolf die dan ontstaat zal heel Egypte
vernietigen. Om toeristen niet af te schrikken wordt dit
zorgwekkende nieuws echter zoveel mogelijk geheim gehouden.
De internationale studwdamexperts zullen binnenkort hun bevindingen in een rapport aan de Wereldbank en
het Internationale Monetaire Fonds (IMF) overleggen, omdat er onmiddellijk een grote som geld nodig is om
de dam voor instorting te behoeden. Egypte, dat zich door de 'Arabische lente' in een economische crisis
bevindt, kan het herstel van de dam onmogelijk betalen.
Verwoestende vloedgolf
De Aswan dam werd tussen 1960 en 1970 gebouwd, is 111 meter hoog en 3800 meter lang. 30.000
Egyptenaren werkten onder leiding van 2000 Russische experts aan de dam, die een 500 kilometer lang
meer met een inhoud van 169 miljard kubieke kilometer water tegenhoudt. De Sovjets konden niet
voorkomen dat bij de bouw minderwaardig beton werd gebruikt, waardoor al in de jaren '80 de eerste
scheuren werden geconstateerd.
Hoewel Egypte weinig last heeft van aardbevingen, is de toestand van de dam inmiddels zó slecht dat een
flinke aardschok de dam zou kunnen doen barsten. Wat er dan zal gebeuren is nauwelijks voorstelbaar: een
15 meter hoge vloedgolf zal het vruchtbare Nijldal overspoelen en na zo'n 6 dagen de hoofdstad Caïro
bereiken. Omdat bijna alle Egyptenaren in dit 973 kilometer lange dal wonen zal vrijwel de hele Egyptische
beschaving worden vernietigd. Zo'n 50 miljoen Egyptenaren -70% van de bevolking- zal omkomen.
Dam doelwit bij oorlog
In 1992 kwamen in Caïro honderden Egyptenaren om bij een aardbeving, dus dit scenario is allesbehalve
denkbeeldig. Daarnaast zou de dam ook tijdens een militair conflict kunnen worden verwoest. Buurlanden
Libië en Soedan hebben in het verleden meerdere malen gedreigd met een aanval op de dam. Deze zou
normaal gesproken vrijwel onmogelijk met conventionele springstof kunnen worden vernietigd, maar nu de
dam zo verzwakt is zou een bom- en/of terreuraanslag mogelijk voldoende kunnen zijn.
In 2011 heeft ook Israël gedreigd dat Egypte, indien het opnieuw een oorlog tegen de Joodse staat begint,
een aanval op de Aswan dam kan verwachten. Omdat Israël naar aangenomen wordt over kernwapens
beschikt, zou één bom op de dam voldoende zijn, zelfs al zou deze op korte termijn worden versterkt.
Ramp in Bijbel voorzegd?
Volgens sommigen voorzegt de Bijbel dat Egypte inderdaad door deze afschrikwekkende megaramp zal
worden getroffen. In Ezechiël 29 staat de profetie dat Egypte in de toekomst tot aan de 'toren van Syene' zal
worden vernietigd, waardoor het land 40 jaar onbewoonbaar zal zijn. De Aswan dam bevindt zich vlak in de
buurt van de in de Bijbel genoemde stad Syene, dat 'opening' of 'poort' betekent. Aangezien Egypte sinds
Bijbelse tijden nog nooit onbewoond is geweest moet de vervulling van deze profetie ergens in de toekomst
liggen.
Xander - Zie ook nieuwsbrief 125.
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Topman Deutsche Bank: Duitsland mogelijk uit de eurozone
'Euro werd om puur politieke redenen ingevoerd' - 'Merkels 'mislukt de euro - mislukt Europa' is onzin'
In Nederland wordt iedereen die het loslaten van de euro
propageert onmiddellijk belachelijk gemaakt, maar in Duitsland zijn
het bepaald niet de minste experts die dit serieus overwegen.
Thomas Mayer, de scheidende topeconoom van de Deutsche
Bank, heeft gezegd dat het uittreden van Duitsland uit de eurozone
niet langer een taboe is. Met het oog op de steeds ernstiger
wordende financiële crisis in Spanje en Italië denkt Mayer dat nog
tijdens dit jaar duidelijk zal worden welk lot de euro beschoren zal
zijn.
'2012 zal het beslissingsjaar voor de euro worden,' aldus Mayer.
'De wissel zal worden omgezet, óf naar langdurig succes, óf naar ontmanteling. Alles hangt ervan af of Italië
en Spanje bij hun programma blijven. Zo niet, dan moeten wij in Duitsland ons afvragen of de euro de munt
is die wij willen. Dat is een debat dat de verkiezingsstrijd van 2017 zal beïnvloeden.'
Mayer denkt overigens dat een eventuele uittreding een 'langdurig politiek proces' zal zijn, mede omdat de
angst in Duitsland om als spelbreker te worden gezien groot is. 'De invoering van de euro was een puur
politieke zaak. Aan de andere kant is de stabiliteit van een munt altijd een politieke kwestie, want als die niet
gegarandeerd kan worden, dan denk ik dat men naar andere middelen zal grijpen. Ik vind (bondskanselier
Angela) Merkels zin 'mislukt de euro, mislukt Europa' daarom helemaal niets. Ze zou die uitspraak moeten
terugnemen.'
Europa kan zonder de euro
'Europa bestaat ook zonder de euro,' vervolgt Mayer. 'Zijn de Britten of de Zweden minder Europees omdat
ze de euro niet hebben? Dat geloof ik niet. Men moet die zaken scheiden. Uiteindelijk zullen de
verantwoordelijke regeringen dat ook doen, dat zal in de tweede helft van dit decennium gaan gebeuren.
Maar dit jaar zal daarvoor de wissel worden omgezet. In Europa zijn er de afgelopen eeuwen al vele munten
geweest. Waarom zou de euro de laatste zijn?'
Het lot van de euro zal volgens Mayer bepaald worden door Italië en Spanje. Als deze landen zich aan hun
bezuinigings- en hervormingskoers houden, dan zal de nieuwe Franse president -wie het ook wordt- niets
anders kunnen doen dan hen volgen. Hetzelfde zal echter gebeuren als beide landen zich niet aan de
afspraken houden en/of niet hun financiën op orde krijgen. Ook dan zal Frankrijk volgen en is het einde van
de eurozone onvermijdelijk.
Geen politieke unie
Europa als politieke unie ziet Mayer niet zitten. 'Soevereiniteit en eigen verantwoordelijkheid zijn
doorslaggevend. Men kan geen soevereiniteit hebben en als het fout gaat anderen hiervoor aansprakelijk
stellen.' Hij erkent echter dat dit precies is wat er nu in de eurozone gebeurt. 'Soevereine staten moeten hun
eigen verantwoordelijkheid houden,' betoogt hij. 'Naar mijn mening moet Griekenland als precedent worden
gezien. Wie zich zó onverantwoordelijk gedraagt moet ook bankroet kunnen gaan.'
Kritiek op banken
Ondanks de crisis is Mayer positief gestemd over de economische groei in Europa, die volgens hem in de
tweede helft weer zal terugkeren. Wel dienen de landen het vertrouwen te herstellen door serieus werk te
maken van het op orde krijgen van hun huishoudboekje. Dan zal het zelfs met Spanje, met zijn hoge
begrotingstekort en enorme werkloosheid, weer goed komen.
Mayer heeft kritiek op de Zuid Europese banken, die aan de ene kant spotgoedkoop geld van de ECB
krijgen, maar dit gebruiken om staatsobligaties op te kopen en niet om de echte economie (met leningen) te
stimuleren. Op deze manier maken de banken gemakkelijke winsten, omdat ze zelf een veel hogere rente
krijgen dan ze de ECB hoeven te betalen.
Somber vooruitzicht Amerika
De topeconoom ziet de ontwikkelingen in de VS somber in. De FED slaagt er weliswaar in om met enorme
hoeveelheden geld de banken en de economie overeind te houden, maar dit dreigt op zeker moment om te
slaan in oplopende en niet meer te stoppen inflatie. Als er echt een inflatieschok komt en de financiële
markten hun vertrouwen in het land verliezen, dan zou de dollar zijn status als reservemunt kunnen
kwijtraken en zal de munt pijlsnel in waarde kelderen. Dat zal een grote schok teweeg brengen die in Europa
en de rest van de wereld zal worden gevoeld.
Nederland uit de euro?
In dit korte Nederlandstalige filmpje wordt in Jip-en-Janneketaal uitgelegd waarom er geen oplossing is uit
de huidige crisis en ook Nederland uit de eurozone zou moeten treden.
Xander - (1) Wall Street Journal
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Rivier de Eufraat droogt steeds verder op – profetie wordt vervuld!
De rivier de Eufraat vóór 2009, met ruimschoots stromend water,
maar niet nu meer, zoals je ziet op onderstaande foto… Het laat
zien dat de rivier al bijna is opgedroogd, zoals - geprofeteerd in het
boek Openbaring - zal optreden tijdens de 7 jaar van verdrukking!
UPDATE op het uitdrogen van de rivier de Eufraat
Een foto, genomen op 12 april 2011, laat zien hoeveel meer de
rivier is opgedroogd sinds 2009. Ik kan helaas geen recentere foto
laten zien. Het ergste van het ergste zal spoedig op ons komen!
Het leger wordt voorbereid om door deze opgedroogde
rivierbedding te trekken, net zoals het boek Openbaring heeft
geprofeteerd, zou optreden tijdens de 7 jarige periode van
verdrukking.
Eerste keer in de geschiedenis
Daar waar je mensen ziet lopen op de droge rivierbedding was de
bodem ooit bedekt met meer dan 18 meter water. Dit is de eerste
keer in de geschiedenis dat zich zoiets heeft voorgedaan met de
Eufraat! We leven in deze laatste dagen, waarin we getuige zijn van vele belangrijke profetische
gebeurtenissen. Deze worden op dit moment snel en gelijktijdig vervuld, in de aanloop naar die dag en dat
uur…. de "Dag van YAHUWAH.
En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg
bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. Openbaring 16:12
And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up,
that the way of the kings of the east might be prepared. Revelation 16:12
Opdrogen Eufraat ruim 1900 jaar geleden reeds voorzegd!
Het boek Openbaring dateert uit ca. 90 jaar na Christus en handelt over de allerlaatste fase van de
geschiedenis van de mensheid. Het opdrogen van de Eufraat is een van de zeven plagen, die de mens te
verduren zal krijgen als gevolg van het volgen en aanbidden van de antichrist en daarmee het aannemen
van 'het teken van het beest' (RFID chip in hand of voorhoofd).
Invasie uit het Oosten
De Eufraat droogt op, en er zal in het Midden-Oosten een invasie vanuit het Oosten (waarschijnlijk China)
plaatsvinden. In Israël zal vervolgens de beruchte slag bij Armageddon plaatsvinden, die onderbroken zal
worden door de wederkomst van Jezus Christus aan het einde van de 7 jaar durende verdrukking.
Spotters
Dat lijkt me een zeer duidelijke en ernstige waarschuwing voor iedereen - ook christenen! - die weigeren te
accepteren, dat de profetieën in de bijbel waarheid zijn en beweren, dat het niet meer dan bangmakerij is…
De rivier de Eufraat is aan het opdrogen. Natuurlijk zullen velen het afdoen als toeval, maar de waakzame
christenen begrijpen, mede door dit gegeven, dat de tijd nabij is.
De spotters zullen het straks wel móéten geloven, wanneer de bedding helemaal droogvalt en miljoenen
soldaten uit het Oosten richting Israël optrekken.
Bron: Faithfreaks.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Tien goedburgerlijke maatregelen tegen moslimterrorisme
1. Elke zelfmoordterrorist dient ingenaaid in een varkenshuid te worden begraven.
2. Na eerwraak of een zuuraanval op ongesluierde vrouwen worden de moskeeën een periode gesloten.
3. Elke organisatie die jihad nastreeft, dient te worden verboden.
4. Elke organisatie die sharia nastreeft, dient te worden verboden.
5. Er moet antisektewetgeving komen waarmee organisaties en instellingen die bijvoorbeeld structureel
hersenspoeling en intimidatie inzetten tegen hun volgelingen, verboden kunnen worden.
6. Onverdoofd slachten moet worden verboden.
7. Gezichtsbedekkende kleding in het openbaar dient te worden verboden.
8. Besnijdenis bij jongens en meisjes moet worden verboden.
9. Kinderhuwelijken en polygame huwelijken moeten worden verboden en mogen nooit leiden tot enige
registratie bij de overheid of enige aanspraak op sociale voorzieningen.
10. Het verbod op islamofobie in het Verdrag van Lissabon en elke wetgeving die islamisering actief
bevordert, moet worden opgeheven of Nederland verlaat de EU om alleen een vaste handelspartner van de
EU te worden.
(Hak de nekken van de ongelovigen, 8:12, 47:4).
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'De tijd is afgelopen': Religieuze sekte 666 zet billboards op voorafgaand aan de 'transformatie'
Een billboard op Bloor Street West in Toronto toont Jose Luis De
Jesus. Volgelingen van de sekteleider geloven dat hij de incarnatie
van Christus is.
Doris Rosado kijkt naar haar tienerdochters, Ninette en Kiara
Mongrut, die de nummers "666" getatoeëerd krijgen op hun pols,
stralend van trots. Het nummer is verbonden met bijbelse
symboliek en wijst duidelijk naar de Antichrist, maar dezes St.
Catharines’ familie in Ontario behoort tot een obscure christelijke
sekte, voor wie "666" een positief symbool is van hun messiaanse
groepsleider.
"Ze wilden het doen," zei Doris Rosado in de tattooshop salon,
waar haar dochters werden geïnkt. "Maar nu is het meer belangrijk, omdat we aan het aftellen zijn... Ik ben
zo trots."
Voor deze familie, en andere leden van Growing in Grace International, zijn deze tatoeages een manier om
hun geloof te tonen als ware gelovigen van Jose de Luis De Jesus - van wie ze vurig geloven dat hij de
tweede komst van Jezus Christus is - want een dag van afrekening zal het grootste deel van de mensheid
wegvagen, zo geloven zij.
De groep, die volgens hen vestigingen heeft in vijf Canadese steden en leden in meer dan 130 landen, is
van mening dat op 30 juni 2012 (of juli 1 over de internationale datumgrens), hun in Texas gevestigde leider
en zijn volgelingen zullen worden getransformeerd, zei Alex Poessy, de bisschop van de sekte in Canada.
Om de boodschap te verspreiden, zet Growing in Grace billboards met de heer De Jezus op in Toronto deze
week.
"Die dag, zal het lichaam van Jose de Luis De Jesus…, die een mens is zoals jij en ik, zal zijn vlees
onsterfelijk zijn. Hij zal voor altijd leven. En dat zal gebeuren met hem, maar ook met zijn volgelingen."
Armina Ligaya voor National Post
“Maar”, aldus de heer Poessy, "al diegenen die geen gelovigen zijn, zullen
worden vernietigd."
Growing in Grace International is niet de eerste die voorspelt dat het
zogenaamde einde van de wereld dit jaar zal komen. De Maya kalender
noemde 21 december 2012 reeds, zoals bekend.
Jose Luis De Jesus, leider van Growing in Grace International
Maar de heer De Jezus voorspelt ook dat de "transformatie" hem, en zijn
trouwe volgelingen, zal begiftigen met superkrachten, zoals de mogelijkheid
om te vliegen en door muren lopen, zei Axel Cooley, de dochter van de
bisschop.
De wereldwijde economie zal instorten als de valutamarkten "falen" en
regeringen over de hele wereld zullen worden gedwongen af te treden. Deze
voorspellingen zijn gebaseerd op bijbelse passages, voegt ze eraan toe.
"De wereld zal niet eindigen. Wat gaat eindigen is het systeem.... Alle
regeringen en de valuta's zullen vallen. De nieuwe regering van de 666 zal
het overnemen”, zei ze.
De billboards zijn voorzien van een foto van de heer De Jesus, met berichten als "666, het getal van
wijsheid" of "Aftellen naar de transformatie 30 juni 2012".
Religious Sect "666" Tattoo's "Mr. De Jesus" Will Be Immortal?
Gepubliceerd op 2 mei 2012 door paulbegley34
Jose de Luis De Jesus zegt dat hij "Jezus Christus in het vlees" is, en iedereen moet de 666 tatoeage krijgen
of zal worden vernietigd… Meen je dat echt???
‘Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook
zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet
geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk,
en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin van de
weeën.’ Matt. 24:5-8
‘Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse
christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, zo mogelijk,
ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.’ Matt. 24:23-25
Bron en verder lezen: Life.nationalpost.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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THz-technologie binnenkort beschikbaar voor mobieltjes vernietigt menselijk DNA
Unzipped DNA
Binnenkort ook mogelijk voor je mobieltje, de THz technologie die
gebruikt wordt in onder andere body scanners, wordt beschikbaar
voor smartphones. Dit komt echter met een prijs… TeraHerz golven
vernietigen het menselijk DNA.
Volgens Dr. Boian Alexandrov van het Centrum voor Niet-lineaire
Studies aan het Los Alamos National Laboratorium in NieuwMexico, vernietigen terahertz (THz) golven het menselijk DNA. De
golven ritsen letterlijk de dubbele helix (2 DNA strengen tot een
spiraal gekronkeld) uit elkaar. Nu is een team van technologen aan
de UT Dallas van plan om chips, die THz golven uitzenden, te
nemen en ze in te bedden in mobiele telefoons, voor gebruik als een beeld-systeem voor consumenten,
politie en medisch personeel... een potentieel dodelijke technologie die uiteindelijk miljoenen mensen zou
kunnen doden of ziek maken.
Alarmbellen
De controversiële THz-scanner technologie die gebruikt wordt door de TSA op veel luchthavens wordt nu
aangepast voor het gebruik in smartphones. Studies van terahertz straling hebben deskundigen aangezet
om de alarmbellen te rinkelen voor de grote gezondheidsrisico’s van de mens.
THz straling handig, maar schadelijk
De opgewonden pers schilderde foto's van deze technologie af om te worden gebruikt door consumenten,
waarmee ze door muren en objecten kunnen zien, terwijl bijvoorbeeld artsen de technologie aanschaffen om
te zoeken naar kleine tumoren in patiënten zonder de noodzaak van ingrijpende chirurgie.
Het THz golf - gelegen tussen microgolven en infrarood in het elektromagnetisch spectrum - is gekozen voor
veiligheidsvoorzieningen, omdat zij materiaal zoals kleding, hout, papier en andere poreus materiaal
geleiden. Experts geloofden destijds dat deze straling onschadelijk was. Ze hadden het mis.
Van dit… naar dit?
THz straling unzips het DNA molecuul
Met andere woorden, wat Alexandrov en zijn team hebben ontdekt,
is dat de effecten van de resonantie van de THz golven op ons
DNA inhouden, dat het de dubbele DNA helix uit elkaar ritst. Dit
uit elkaar ritsen van de gedraaide streng van DNA creëert bellen
tussen de genen, die de levensprocessen verstoren: normale DNA
replicatie en belangrijke gen uitdrukking.
Mogelijk ook kanker veroorzaker
David J. Brenner, een arts aan de Columbia Universiteit en expert op het gebied van de effecten van
straling, verklaart dat het heel waarschijnlijk is dat de TSA scanners bij sommige personen kanker zullen
veroorzaken. Herhaaldelijke blootstelling aan lage straling scans kan tevens leiden tot staar en huidkanker,
waaronder dodelijke melanomen.
DNA-streng gebombardeerd door THz straling
Het zou een schande zijn als een dodelijke technologie zou worden
verkocht over de hele wereld, die uiteindelijk miljoenen mensen zou
kunnen doden of ziek maken, zonder het te weten…
Privacy bezwaren
Door combinatie van de chip met terahertz golven, ingebouwd in de
achterkant van een smartphone, heb je een toestel in de hand dat
door muren kan kijken.
Omwille van privacy redenen wil het team een afstand, tot waar een
dergelijke chip het ‘kijken’ beperkt tot een tiental centimeter - want
ja, de technologie kan ook door kleding kijken. Een smartphone die
je een Superman-blik oplevert, is er dus nog niet, maar de technologie is er zo goed als klaar voor.
Bron en verder lezen: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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ADHD is geen ziekte! Misvatting te denken dat ADHD een stoornis in de hersenen is
ADHD is onder kinderen volksziekte nummer één. Het medicijngebruik
om de stoornis te bestrijden, neemt al even epidemische vormen aan.
Maar Altijd-Druk-Heel-Druk is meestal geen medisch probleem, zegt
psycholoog Laura Batstra, onderzoeker en docent aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Volgens Batstra kan ADHD vaak worden
voorkomen door de diagnose niet te stellen: ‘ADHD een ziekte noemen
is een denkfout.’ Het is een misvatting te denken dat ADHD (Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder) een stoornis is in de hersenen, verklaart
Batstra. ‘Verreweg de meeste kinderen met ADHD hebben geen
afwijkende hersenen. Er is niet te weinig aan een bepaald stofje en er
zijn ook geen hersengebiedjes kleiner. ADHD is niet meer dan een
naam, die we gegeven hebben aan problematisch hyperactief, impulsief en afleidbaar gedrag. Maar lang niet
alle drukke en snel afgeleide kinderen hoeven naar de psychiater.’
9 van de 10 keer rechtstreeks doorverwezen
Toch is dat de gangbare praktijk, betoogt Batstra. Ouders die met hun hyperactieve kind bij de huisarts
aankloppen, worden negen van de tien keer rechtstreeks doorverwezen naar een psychiater, die vervolgens
de diagnose ADHD stelt. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal kinderen met ADHD explosief is gegroeid. Het
is zelfs de meest voorkomende diagnose die kinderpsychiaters stellen en het aantal diagnoses groeit nog
steeds. Ook het medicijngebruik explodeerde! Vorig jaar werd 1,1 miljoen keer een ADHD-medicijn
voorgeschreven, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2007.
Gedragsprobleem
Batstra: ‘Maar ADHD is een gedragsprobleem, in verreweg de meeste gevallen. Dus hoort behandeling
ervan thuis bij gedragsdeskundigen zoals (ortho)pedagogen en psychologen. Niet bij medici, die vaak een
medische oplossing zoeken en medicijnen zullen voorschrijven.’ Zelden wordt doorverwezen naar
eerstelijnshulp, blijkt ook uit Batstra’s onderzoek onder Groningse huisartsen. ‘Ik pleit er voor eerst
gedragswetenschappers in te schakelen, want inmiddels weten we dat hulp aan ouders en leerkrachten
even effectief is als medicatie. Gedragsdeskundigen kunnen in de eerste lijn hulp bieden, zonder die ADHDdiagnose te stellen. Dat scheelt tevens veel geld, want psychiatrische diagnostiek is duur.’
ADHD gedrag heeft oorzaken binnen én buiten het kind
Het ADHD-stempel dat kinderen opgedrukt krijgen, is in meer opzichten schadelijk, betoogt Batstra. ‘Waar ik
me bijzonder druk over maak, is dat kinderen de boodschap krijgen dat zij eigenaar zijn van de problemen.
Een ADHD-diagnose legt de oorzaak helemaal bij het kind. In de eerste plaats is dat onterecht: ADHD
gedrag heeft oorzaken binnen én buiten het kind. Ten tweede vraag ik me af wat het met een kind doet
wanneer het dat kruis moet dragen.’
Meer dan één oorzaak
In plaats van het kind zelf als bron van de hyperactiviteit aan te wijzen, moet de oorzaak volgens Batstra
gezocht worden in een complex van factoren. Daarbij spelen – naast aanleg van het kind – zaken als school,
ouders en de veeleisende maatschappij een rol. ‘Dat samenspel maakt het ingewikkeld en dat wil men
natuurlijk liever niet, het is veel eenvoudiger wanneer er één oorzaak wordt aangewezen, maar dat is een
oversimplificatie.’
Big Farma industrie zit overal
De farmaceutische industrie speelt in het geheel een kwalijke rol, vindt Batstra. Om de verkoop van
medicijnen als Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym op te drijven, heeft de industrie er belang bij dat de
diagnose ADHD wordt gesteld. ‘En dus wordt een informatiestroom gecreëerd, waarin ADHD wordt
weggezet als een neurobiologische hersenziekte’, stelt Batstra, die vindt dat de industrie de stoornis ronduit
promoot. ‘Het gaat veel te ver. De industrie zit overal. Farmaceuten betalen ouderverenigingen, maken
websites over ADHD en fêteren artsen die de medicijnen voorschrijven. De bedrijven besteden twee keer
zoveel geld aan marketing van hun product als aan de ontwikkeling ervan.’
Eerlijker over medicatie: werking en bijwerkingen
Er is te weinig oog voor de effecten van het grootschalige medicijngebruik, vindt Batstra. ‘Er zijn zeker
gevallen waarin medicijnen een oplossing bieden. Maar medicatie zou een laatste middel moeten zijn, en
geen panacee zoals nu het geval is. We moeten eerlijker zijn over wat ADHD-medicatie wel en niet kan’,
stelt Batstra. ‘Medicatie onderdrukt slechts gedragsverschijnselen en werkt maar voor een periode van twee
tot drie jaar. Medicijngebruik zorgt er uiteindelijk ook niet voor dat schoolprestaties en het sociale gedrag
verbeteren.’ Met medicijnen, waarvan de langetermijneffecten overigens nog lang niet duidelijk zijn, wordt
gesleuteld aan het kind. Batstra: ‘Daarmee krijgt het kind de boodschap dat het allemaal aan hém ligt.
Bovendien zijn er serieuze bijwerkingen, zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid. Dat wordt
gebagatelliseerd door te zeggen dat de bijwerkingen na enkele weken over zijn, maar ook dat krijgen de
kinderen op hun bord!’
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Behandelmodel ontwikkeld
Batstra heeft een behandelmodel ontwikkeld dat begint met normaliseren en erkenning geven: sommige
kinderen vragen veel van hun opvoeders. Dat is zwaar, maar geen teken van een psychiatrische ziekte.
Batstra bepleit een nuchtere kijk op opvoeden: ‘We moeten af van het idee dat opvoeden alleen maar leuk
is.’ Wanneer ouders zich gehoord voelen en accepteren dat opvoedstress onvermijdelijk is, biedt dat in een
aantal gevallen al soelaas. Vervolgens kunnen opvoedboeken, voorlichtingsmateriaal en regelmatige
consulten helpen. ‘Met ouder- en leerkrachttraining zijn de meeste hyperactieve kinderen en hun ouders
voldoende geholpen. De groep voor wie dat niet geldt, kan alsnog doorverwezen worden naar de
psychiatrie.’
Symposium
Op maandag 7 mei vindt van 15.30-17.30 uur het symposium ‘Hyperactief! Masterstudenten over ADHD’
plaats. De organisatie is in handen van Laura Batstra. Samen met Donald van Tol, psycholoog en
onderzoeker bij de afdeling Medische Ethiek van het UMCG, opent Batstra het symposium met de lezing:
‘De opkomst van het gestoorde kind’. Daarna presenteren vijf masterstudenten orthopedagogiek, een
masterstudent psychologie en een pas afgestudeerde socioloog de resultaten van hun onderzoek naar
ADHD. De afsluiting van het symposium is in handen van psycholoog en filosoof Trudy Dehue, onder meer
bekend van haar boek ‘De depressie-epidemie’. Het symposium vindt plaats in de Offerhauszaal in het
Academiegebouw en is gratis toegankelijk voor belangstellenden. Voor meer informatie over het programma:
zie de medewerkerspagina van Laura Batstra. - Zie ook:
In-3-van-4-ADHD-gevallen-verkeerde-diagnose
Bron: Rug.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Speculaties rondom 20 mei 2012 & nieuws UPDATE
Patrouillerende gewapende legertroepen Minnesota (link)
Speculation IR May 20... Lots Of Chatter About Biologicals Too / Feedback
From Listener. 30 april 2012
Greetings and God bless, Steve and Hawk,
Even een opmerking tussendoor. Het is mogelijk dat er niet veel van betekenis
zal gebeuren rond 20 mei, maar er wordt wel veel gepraat over die datum.
We weten over de plannen van de Occupy Wall Street organisatoren, voor
1 mei (May Day) en eventueel ook op 20 mei.
We hebben gehoord dat er heel veel gesproken wordt over de (geheime)
plannen om delen van Chicago af te sluiten en eventueel te evacueren
voor de NAVO-top. Die activiteiten starten 1 mei en zijn gericht op 20 mei. We weten dat het grote
betekenis heeft voor een Luciferiaans ritueel en controledatum, en waar ze verder ook maar in
geïnteresseerd zijn. Er wordt ook weer eens veel gepraat over mogelijke biologische vraagstukken...
vogelgriep, Gekke koeienziekte (dook onlangs weer op in de VS!), en de vreemde situatie waar een
vliegtuig werd aangehouden , want een passagier bleek naar verluidt wel of niet ‘iets’ te hebben gehad.
Er wordt veel gepraat over een mogelijke significante aardbeving, misschien zelfs een mega-beving in die
periode, als gevolg van planetaire aspecten, enz. Dus, we hebben geen echte manier om te weten te komen
OF er iets is gepland voor die tijd, maar het lijkt er op dat dit wel eens het geval kan zijn.
Dat zou een redelijke termijn voor Biologische wapens zijn, voor Agenda 21, een Valse Vlag aanval, enz. Als
het gepaard gaat met rellen, een soort van een aanval van het NBC-type, en het uitroepen van een Staat
van Beleg, dan zouden aardbevingen alleen nog bijdragen aan de gewenste chaotische situatie.
Ik weet zeker dat je dit alles al overwogen had, maar voor het geval dat, waren dit mijn gedachten. In een
paar dagen, denk ik, zullen we dat weten. Ik weet zeker dat een dergelijke situatie ‘wonderen’ zou doen voor
de economie…. hetgeen ook past in het plan.
God bless y’all always in His service. JF - Zie ook:
(ALERT/IMPORTANT!)- May, a month of significant events to take place! (April 28, 2012)
Gepubliceerd op 28 apr 2012 door adrinilinjunky
Agenda-21-verborgen-plan-voor-de-wereld
Obama Wants to Give Away US Oceans
Martial Law Pics of one Concentration Camp in America
East-and-west-coast-of-canada-hit-with-earthquake-swarms
Hollow Earth, Sinkhole, or Impact Crater? Mirrored
Iran 'We Can Move A Vessel Within Three Miles Of NYC : Sneak Attack Using Commercial Vessels
U.S. Air Force Stealth F-22 Raptors Deployed To Saudi Arabia (April 28, 2012)
Bron: Stevequayle.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Tom Cruise nieuwe look voor 'Rock of Ages' – valse messias
Kijk naar de tattoos en het symbool van de draak…
En het symbool van Skull & Bones aan zijn riem.
Auteur Tom Cruise krijgt een sexy nieuwe look in aanloop naar het uitkomen van zijn
nieuwste film ‘Rock of Ages’ (Rots der Eeuwen). Cruise verschijnt op de cover van 'W'
magazine in de VS zoals we hem nog nooit eerder gezien hebben...
Op de cover-shoot de overbekende Tom Cruise, 49 jaar, compleet met toespelende
tatoeages, lang haar, eyeliner, en een acht-pack. Cruise wordt tevens nogal suggestief
ingeklemd tussen de modellen Abbey-Lee Kershaw en Edita Vilkeviciute.
De nieuwe look is het gevolg van zijn hoofdrol als hair metal rocker Stacee Jaxx in de verfilming van
Broadway musical 'Rock of Ages' (Rots der Eeuwen), die ook sterren omvat als Malin Akerman, Julianne
Hough, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin en Russell Brand. Jaxx's seksualiteit is een belangrijk onderdeel
van de karakter figuur. Wereldberoemde Tom Cruise krijgt een sexy nieuwe look…
Hij wordt aangekondigd in de Scientology Kerk als hun ''Messias''.
Tom Cruise zijn nieuwe look voor 'Rock of Ages'.
Bron: Au.lifestyle.yahoo.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Overheidsdocument bewijst dat enorme risico's invoering euro bewust werden achtergehouden
Maakt het ons burgers nog iets uit dat nu 100% bewezen is dat we
door de politiek doelbewust zijn voorgelogen over de risico's van de
invoering van de euro?
Uit een door de Duitse overheid vrijgegeven document blijkt dat de
risico's van de invoering van de euro al in de jaren '90 bekend
waren, maar om politieke redenen voor het publiek werden
achtergehouden. Hiermee is opnieuw bewezen dat de Europese
politici -ook in Nederland- hun kiezers doelbewust misleid hebben
door een veel te rooskleurige toekomst voor de eenheidsmunt af te
schilderen. Ook het vandaag veel gehoorde argument dat de
huidige crisis niet te voorzien was is hiermee ontmaskerd. Het destijds al over zijn oren in de schulden
gestoken Italië had in 1999 nooit in de eurozone mogen worden opgenomen. Dat blijkt uit tot voor kort
geheim gehouden Duitse overheidsdocumenten uit de periode 1994-1998. De toenmalige regering Kohl wist
dat de Italiaanse overheidsschuld veel te hoog was, maar besloot om deze informatie niet bekend te maken
om de invoering van de euro niet in gevaar te brengen.
Joachim Bitterlich, adviseur Buitenlandse Zaken van bondskanselier Helmut Kohl, wees in januari 1998 op
de buitengewone gevolgen van de Europese belastingafdrachten en de vergeleken met de internationale
markten buitenproportioneel lage rente (over staatsobligaties) op de financiële markten, waardoor het
Italiaanse begrotingstekort kunstmatig laag werd gehouden. In dezelfde maand had de Duitse
staatssecretaris van Financiën, Jürgen Stark, een ontmoeting met een Italiaanse regeringsdelegatie. Hieruit
concludeerde Stark dat de 'duurzaamheid van solide publieke financiën nog niet gewaarborgd' was.
Duitse regering zweeg over enorme risico's
Bovendien blijkt uit de documenten dat de toetreding van Italië ook gerechtelijk de nodige vragen oproept.
De Duitse regering blijkt intern namelijk iets heel anders te hebben geweten dan tijdens een rechtszaak, die
was aangespannen door vier professoren die de invoering van de euro wilden tegenhouden, werd beweerd.
De klacht van de professoren werd afgewezen omdat er 'geen grote afwijkingen van de afspraken in het
Verdrag van Maastricht' te verwachten zouden zijn. Intern was echter al lang bekend dat dit niet waar was.
De toenmalige economische afdelingschef van het kantoor van de bondskanselier, Sighart Nehring,
constateerde na een gesprek met minister van Financiën Theo Waigel en Bundesbank topman Hans
Tietmeyer dat er 'enorme risico's' aan de 'hoge schulden' van Italië waren verbonden. De schuldenstructuur
van het overheidstekort was 'ongunstig' en zou al bij de kleinste renteverhoging fors gaan stijgen. Desondanks besloot de Duitse regering de duidelijke waarschuwingen te negeren en werd de euro ondanks de
bekende 'enorme' risico's toch ingevoerd. Nog vóór de invoering van de euro was het dus vrijwel zeker dat
de situatie in Italië -en daarmee heel Zuid Europa- daardoor op zeker moment totaal uit de hand zou lopen.
Tot het bittere einde
Vergeet dus definitief alle propaganda die u uit Brussel, Den Haag en andere Europese hoofdsteden hoort.
De euro was een economisch totaal overbodig en zelfs gevaarlijk project, dat om puur politieke redenen toch
werd doorgezet. Niet voor niets kregen we als burgers geen enkele zeggenschap over het al dan niet
opgeven van onze eigen munt en daarmee het kwijtraken van de zeggenschap over onze eigen financiën en

Nieuwsbrief 153 – 20 mei 2012 – pag. 39

economie. Onthou met het oog op de verkiezingen in september tevens dat bijna alle politieke partijen de
Europese samenwerking nog verder willen vergroten en het op voorhand tot mislukken gedoemde
europroject tot het bittere einde overeind zullen proberen te houden.
Xander - (1) MM News

Ook Europees Gerechtshof opent grenzen voor Turkse immigranten
Turkse immigranten hoeven definitief niet de taal van het land te leren - Oostenrijk ziet Turkse
'megacatastrofe' op EU afkomen
Aangepast spotprentje dat in de Oostenrijkse media verscheen
n.a.v. het door een jonge Turk geschreven boek 'Wij komen!'.
Op 17 april berichtten we dat de Europese Commissie zonder enig
overleg heeft besloten om in de EU woonachtige en/of werkzame
Turken dezelfde rechten als autochtone Europeanen te geven,
waarmee Turkije feitelijk via een achterdeurtje lid van de EU werd
gemaakt. Ook het Europese Gerechtshof maakt het Turken die
naar de EU willen nog makkelijker: ze hoeven definitief niet
verplicht de taal van het land te leren of een inkomen te hebben en
kunnen zich daarom direct bij de sociale dienst melden voor een
uitkering. Ook hoeven Turkse immigranten niet langer hun
aanvraag voor een verblijfsvergunning af te wachten.
'Dit is geen goed nieuws voor Oostenrijk,' verklaarde Johanna Mikl-Leitner, minister van Binnenlandse Zaken
van het Alpenland als reactie op de uitspraak van zowel het Europese Hof als de Oostenrijkse
bestuursrechtbank. Nu het Europese Hof vrijwel alle barrières voor Turkse immigranten heeft opgeheven en
hen op grond van een in 1963 gesloten verdrag tussen de EEG en Turkije niet langer verplicht om de taal
van het land te leren, kunnen alle Turken met familie in Europa -of die dat beweren te hebben- ongehinderd
naar de EU emigreren.
Niets meer aan te doen
Ook de leeftijdsgrens van 21 jaar voor het laten overkomen van een Turkse bruid is opgeheven. Met
uitzondering van de linkse Groenen hebben de Oostenrijkse politieke partijen bezorgd op de uitspraak
gereageerd. Er valt echter niets meer aan te doen. 'Het oordeel is éénduidig,' aldus een woordvoerder van
het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Het moet geaccepteerd en omgezet worden.' En wat voor
Oostenrijk geldt, geldt in dit geval automatisch voor de hele EU. De Unie van Europees-Turkse Democraten
(UETD), een lobby organisatie van de islamistische AKP partij van de Turkse regering Erdogan, vindt het
schandalig dat Europa zo lang gewacht heeft met het doorvoeren van deze maatregelen. In 2008
organiseerde de UETD het bezoek van Erdogan aan Duitsland, waar de Turkse premier de toen nog
verplichte inburgering van Turken in Europa een 'misdaad tegen de menselijkheid' noemde.
'Megacatastrofe'
Ilan Knapp, lid van de Oostenrijkse Raad van Experts voor Integratie van het ministerie van Binnenlandse
Zaken, ziet als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof een 'megacatastrofe' op Oostenrijk -en
daarmee de EU- afkomen. 'Wegens een bijbepaling (van het verdrag) uit de 60-er jaren, die men al lang had
moeten aanpassen, kunnen Turken nu vrijwel onbeperkt misbruik gaan maken van de Europese sociale
voorzieningen. 'Er kunnen mensen komen die niet meer hoeven aan te tonen dat ze Duits (/de taal van het
land) kunnen spreken en een inkomen hebben. Ze kunnen direct naar de sociale dienst gaan.' (1)
'Wij komen!'
Dat Turken ook zonder dat het verplicht wordt uit zichzelf de taal van het land zullen leren berust vooral op
wishful thinking, want 'wie enkel komt om (een uitkering) te incasseren zal niets willen leren'. Het
provocerende boek 'Turken: Wij komen!', geschreven door de 25 jaar oude Inan Türkmen, begint op deze
manier een in vervulling gaande profetie te worden. 'Wij zijn met meer. Wij zijn jonger. Wij zijn gretiger. Onze
economie groeit sneller. Wij zijn sterker,' aldus Türkmen, zich daarmee verzettend tegen het 'vijandige beeld'
dat er volgens hem in Europa over Turken bestaat.
Volgens Türkmen stijgt de welvaart in Turkije veel sneller dan in Europa - wat critici onmiddellijk de vraag
kan doen stellen waarom zoveel Turken dan nog steeds naar Europa willen emigreren, en niet andersom.
(2)
(1) SOS Österreich ; (2) Die Presse
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Verkiezingen Griekenland: Onafhankelijken op ramkoers met EU, Duitsland en Turkije
Mogelijke nieuwe derde partij eist 160 miljard euro van Duitsland, wil EU dwingen te kiezen tussen
Griekenland en Turkije
In Brussel en andere hoofdsteden van de eurozone wordt met
spanning uitgekeken naar de verkiezingen in Frankrijk en
Griekenland, die beide morgen worden gehouden. De vrees is dat
de het de twee grootste Griekse partijen -de socialistische PASOK
partij en de conservatieve Neo Demokratia- niet zal lukken om
samen een meerderheid te halen. Dat is mede te danken aan de
opkomst van Anel, de Griekse Onafhankelijken, die mogelijk 14%
tot 18% van de stemmen zal krijgen. Mocht Anel in een nieuwe
coalitie worden opgenomen, dan leggen de extreem
nationalistische standpunten van de partij Griekenland op ramkoers
met de EU, Duitsland en Turkije.
Zeer explosieve standpunten
Panos Kammenos is de leider van de Onafhankelijken, die vooral garen spinnen bij de afkeer van de
Grieken van de gevestigde politiek die hun land zou hebben uitverkocht aan Europa en het IMF. De
belangrijkste standpunten van Anel, toegelicht door Nicolas-Chris Markatos -voormalig rector aan de
universiteit van Athene en nu parlementskandidaat- zijn hoogst explosief:
* De enorme bezuinigingen die Griekenland moest doorvoeren om financiële hulp van Europa te krijgen
moeten worden herzien en worden als 'niet bindend' verklaard.
* De privaat geleide Centrale Bank van Griekenland moet voor 51% genationaliseerd worden, omdat de
Bank de Griekse belangen ondergeschikt zou maken aan die van de EU.
* De staat moet de rentebetalingen over de verleende kredieten stopzetten. Volgens Kammenos had zijn
land in de eerste 4 maanden een begrotingsoverschot van 2,8 miljard euro, dat volledig teniet gedaan werd
door 7,6 miljard aan rentebetalingen.
* Na drie maanden zal de volgende bom tot ontploffing worden gebracht: van Duitsland zal 'terugbetaling'
van door Adolf Hitler opgelegd kredieten van maar liefst 160 miljard euro (!) worden geëist.
* Dan de derde, zo mogelijk nog grote klap: de Egeïsche Zee wordt als een exclusief Griekse economische
zone bestempeld, waarmee alle daar zich bevindende olie- en gasvoorraden worden opgeëist. De
zeggenschap over de Egeïsche zee is al sinds mensenheugenis een groot twistpunt met aartsvijand Turkije.
Markatos denkt echter dat Amerika en Israël zich achter Griekenland zullen opstellen zodra er een (militair)
conflict met Turkije uitbreekt. De EU zal volgens hem dan partij moeten kiezen.
* Degenen die verantwoordelijk zijn voor de torenhoge Griekse schuldenlast moeten voor het gerecht
worden gebracht.
ND staat open voor onderhandelingen
Markatos denkt dat vooral Neo Demokratia (ND) bereid zal zijn met zijn partij te onderhandelen. ND
woordvoerder Tsocomos reageert voorzichtig, maar houdt alle opties open. Ook zijn partij wil minder
bezuinigingen. Nationalisering van de Centrale Bank ziet hij echter niet zitten, omdat dit 'gif voor de
(financiële) markten' zou zijn. Over het terugvorderen van de 'Hitler kredieten': 'We willen ons niet met het
verleden bezig houden, maar met de toekomst... Natuurlijk zal de ND nooit de legitieme rechten van
Griekenland opgeven.'
Vuist maken tegen Brussel
Een confrontatie met Turkije over de Egeïsche zee wijst hij af, maar 'Griekenland zal geen centimeter van
zijn eigen grondgebied afgeven of afzien van de legitieme exploitatie van bodemschatten.' Het lijkt er dus op
dat ND en Anel elkaar na de verkiezingen kunnen vinden in het een vuist maken tegenover Brussel. NDleider Samaras kan dan laten zien wat hij waard is. Geeft de EU echter niet toe, dan zal de coalitie uiteen
vallen.
Tsomocos wil echter niet serieus nadenken over een mogelijke coalitie en overweegt zelfs nieuwe
verkiezingen als ND te weinig stemmen krijgt - een politiek pokerspel, aangezien radicale partijen zoals Anel
dan mogelijk groter zullen worden. Hoe de uitslag morgen ook zal zijn, de meeste Griekse partijen zijn vast
van plan om de bezuinigingsbeloften aan de EU en het IMF, die het land moest maken in ruil voor € 240
miljard hulp, te herzien. Een derde Grieks reddingspakket -en daarmee nog hogere financiële garanties door
Duitsland en Nederland- lijkt daarmee vrijwel een zekerheid te zijn geworden.
Xander - (1) Welt Online
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Biometrie. Veelgestelde vragen.
Wat is biometrie?
Biometrie is het vaststellen van unieke kenmerken van levende wezens om deze van elkaar te kunnen
onderscheiden. Sinds de opkomst van de informatietechnologie duidt het op een identificatiemethode aan de
hand van unieke lichaamskenmerken van personen. Met deze technologie kan op automatische wijze de
identiteit van een persoon gecontroleerd worden, als de identiteitsgegevens en biometrische kenmerken van
die persoon vooraf in een systeem zijn vastgelegd. Het woord biometrie is afgeleid van de Griekse woorden
bios = leven en metron = maat.
Wat zijn biometrische kenmerken?
Biometrische kenmerken zijn unieke persoonsgebonden kenmerken van een persoon, aan de hand waarvan
diens identiteit kan worden gecontroleerd. De meest bekende zijn vingerafdrukken, het gezicht, de iris, de
vorm van de hand, de vorm van het oor enz. Ook gedragseigenschappen (beweging, schrift), de
stemherkenning en lichaamsgeur die kenmerkend zijn voor een persoon vallen hieronder. De meest
controversiële vorm van biometrie is identificatie door middel van DNA. Voor identificatie en authenticatie*
worden biometrische kenmerken gedigitaliseerd, d.m.v. een scan en vastgelegd.
Waarom is het gebruik van biometrische kenmerken nodig?
Na de terroristisch aanslagen in de VS zijn de grenscontroles verscherpt. In de VS is het Visa Waiver
Program ingegaan. Bij aankomst moet iedereen zich biometrisch laten registreren. Voor landen die nog geen
biometrisch paspoort hebben geldt een visumplicht. Ruim voor de elfde september werd er door de meeste
landen al gewerkt aan een biometrisch identiteitsbewijs Met biometrie wil men look a like fraude bestrijden
en vervalsing tegengaan. Door geautomatiseerde controle d.m.v. RFID chips (chip met zendsignaal) in
paspoorten zouden grenscontroles veiliger en sneller kunnen plaatsvinden. Hierbij zijn echter de nodige
kritische kantekeningen te plaatsen.
Biometrie is niet zo veilig als men ons wil laten geloven. De gelaatscan heeft een foutmarge van 10%,
Bovendien kan het gezicht in een paar jaar tijd wezenllijk veranderen waardoor de persoon door het systeem
niet meer wordt herkend. de vingerscan heeft een foutmarge van ongeveer 3 tot 5% Dat is 30.000 tot 50.000
op een miljoen. Die foutmarge betreft personen die ten onrechte door biometrische apparatuur worden
geaccepteerd (dus ten onrechte als iemand anders worden geïdentificeerd) of ten onrechte worden
afgewezen (dus niet herkend als de persoon die hij of zij is). Bij mensen van zuidoost Aziatische afkomst is
de foutmarge zelfs iets hoger. Ook bij kinderen en personen met een hoge leeftijd is deze techniek niet
bruikbaar. Ook kan men met in gelatine gedrenkte vingers of namaak vingerafdrukken de apparatuur foppen.
Het ligt dus voor de hand dat er een nieuwe vorm van look a like fraude gaat ontstaan. Geautomatiseerde
grenscontrole moet plaatsvinden door een zendsignaal vanuit een chip in het identiteitsdocument met
biometrische kenmerken. Kwaadwillenden kunnen dat signaal opvangen en kopiëren. Versleuteling biedt
daartegen geen afdoende bescherming als men weet bij wie welk signaal hoort. De Britse passport service
verwacht dat het biometrische paspoort binnen tien jaar wordt gekraakt.. Ook is er de kritiek van experts dat
de apparatuur voor grenscontroles nog lang niet klaar is voor gebruik. Het gebruik van biometrie en
zendsignalen heeft verregaande gevolgen voor onze privacy, we worden we meetbaar en volgbaar.
Waarom is gekozen voor gezichtsherkenning en vingerscans?
Onder voorzitterschap van Nederland heeft de Europese Unie in december 2004 de opslag van de
gelaatscan en de vingerscan in de reisdocumenten verplicht gesteld. Dit is vastgelegd in de verordening
“betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten
afgegeven paspoorten en reisdocumenten” ((EG) nr 2252/2004 van 29 december 2004.) Meer informatie
over de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen vindt u hier… , hier… en hier…
Wanneer moet er biometrie op het paspoort zijn opgenomen?
Op 28 februari 2005 zijn de specificaties voor de gelaatscan vastgesteld. Dit betekent dat 18 maanden later,
per 28 augustus 2006, de gelaatscan dient te zijn ingevoerd. Voor de vingerscan moeten de specificaties
nog worden vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, dient 36 maanden later de vingerscan te zijn ingevoerd.
Centrale opslag van al onze biometrische gegevens
Wat gaat het paspoort met een gezichtsopname in de chip kosten?
Over de prijs is nog niets bekend. Te verwachten is dat het biometrisch paspoort veel duurder zal zijn dan
het gewone paspoort. Die kosten worden u in rekening gebracht.
Wat wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten met biometrische gegevens?
De geldigheidsduur van de reisdocumenten is 5 jaar en blijft 5 jaar.
Krijgen alle Nederlandse reisdocumenten biometrische kenmerken?
Nee. Documenten met een geldigheidsduur van 12 maanden of korter (nooddocumenten) krijgen geen
biometrische kenmerken.
Moet ik een nieuw paspoort aanschaffen zodra biometrie wordt ingevoerd?
Nee. De paspoorten die in omloop zijn, blijven geldig totdat de geldigheidsduur is verstreken.
Zo nee, kan ik dan in 2007 wel naar de VS reizen?
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Als de geldigheidsduur van uw huidige paspoort in 2007 nog niet is verstreken kunt u naar de VS reizen. Wel
worden daar uw vingerafdrukken gescand en een foto genomen. Deze worden in een systeem opgeslagen
en bewaard, evenals paspoortnummer en creditcardnummer en andere persoonlijke gegevens.
Zal met de invoering van biometrie het Nederlandse paspoort moeilijker te vervalsen zijn?
Vervalsing wordt moeilijker maar zeker niet onmogelijk, voor professionele criminele organisaties. Dit wordt
ook door de Britse passport service erkend. Biometrics won't deter passportfraudsters, chief admits.
(Bron theregister.co.uk) Daarom is de geldigheidsduur van documenten ook niet langer dan vijf jaar.
De RFID chip in biometrische paspoorten die vanaf november in Duitsland worden uitgegeven is beveiligd
met een zg. SHA-1 algoritme, dat is ontworpen door de NSA, de Amerikaanse National Security Agency.
Chinese wetenschappers ontdekten daarin kwetsbaarheden. Ook in Engeland en Nederland beseft men
dat de beveiliging een voordurend doelwit zal zijn voor criminele organisaties.
Wat gebeurt er als iemand geen biometrische kenmerken in zijn/haar reisdocument wil of daar principiële
bezwaren tegen heeft?
Op grond van de Europese Verordening moeten alle reisdocumenten die langer dan 12 maanden geldig zijn
zowel de gezichtsopname als vingerafdrukken bevatten. Dat wil zeggen dat iedereen die een reisdocument
wil hebben bereid moet zijn die kenmerken te laten opnemen. Omdat reisdocumenten ook worden gebruikt
voor identificatie bij het verkrijgen van werk, zorg, enz. dreigt het gevaar dat bezwaarmakers worden
uitgesloten van het maatschappelijke verkeer. Het zou van respect getuigen als de regering deze personen,
die bereid zijn een stuk van hun bewegingsvrijheid in te leveren om niet biometrisch geregistreerd te worden,
tegemoet zou komen. Alleen de Christen Unie heeft tot nu toe erkend dat er principeweigeraars zijn.
Wat gebeurt er als personen vanwege een handicap geen biometrische kenmerken kunnen afgeven?
Binnen de Europese Unie is hierover nog overleg gaande. Het is de bedoeling dat er afspraken komen voor
personen waarbij het als gevolg van gezondheidsproblemen, dan wel een handicap niet mogelijk is
vingerafdrukken op te nemen.
Waarom wordt er gekozen voor een fotoscan?
Het scannen van de foto voldoet voor het maken van een gezichtsopname zoals door de Europese Unie en
de ICAO (International Civil Aviation Organisation) is voorgeschreven. Nb. De ICAO heeft alleen de foto
voorgeschreven. De EU ministerraad heeft daar vingerafdrukken aan toe gevoegd.
Waarom wordt er geen reisdocumenten ingevoerd met alleen een gezichtopname?
De Europese verordening schrijft voor dat ook de vingerafdrukken in de reisdocumenten moeten worden
opgenomen. Dit werd lang voor het besluit werd genomen afgesproken met de VS.
Worden er strengere eisen gesteld aan de pasfoto?
Ja. De eisen worden strenger doordat de eisen worden opgetrokken naar het niveau dat internationaal (in de
ICAO) zijn afgesproken.
*Er wordt wel eens gesteld dat authenticatie van een document (het vaststellen van de echtheid) niet
hetzelfde is als identificatie. Ook zou volgens de Nederlandse regering een biometrische template geen
persoonsgegeven zijn omdat een losse template niet is terug te voeren op een persoon. Wanneer het bij
authenticatie gaat om de vraag; hoort dit document bij deze persoon in het kader van een identiteitscontrole
dan gaat het om identificatie. Wanneer men hiertoe wordt verplicht gaat het dus om een identificatieplicht.
Een biometrische template is van een natuurlijk persoon afgeleid en hoort slechts bij die ene persoon.
Conform de Europese privacy richtlijn is het dus een persoonsgegeven.
Verder lezen;
Ministerie van binnenlandse Zaken. Persoonsgegevens en reisdocumenten. Informatie over biometrie in het
paspoort www.minbzk.nl
EU ministerraad zet parlement onder druk over biometrie in paspoorten
De verwachting is dat in 2015 over de hele wereld, de biometrische gegevens van meer dan een miljard
passagiers worden opgeslagen en uitgewisseld. Burgerrechtorganisaties waarschuwen voor grote gevaren.
Persverklaring van Privacy International en open brief aan de ICAO Files & Biometric Identifiers on More
Than a Billion Passengers to be Computerised and Shared Globally by 2015.
More than 400 million EU Citizens and residents to be fingerprinted Bron Edri.org
Biometrisch paspoort binnen tien jaar gekraakt. Bron: Security.nl
Biometrics won't deter passportfraudsters, chief admits. Bron theregister.co.uk Biometrie zal
paspoortfraudeurs niet afschrikken zegt het hoofd van de britse paspoortservice.
2006, Het jaar van het biometrische paspoort Netkwesties Zeer informatief artikel dat ook ingaat op de
beveiliging.
Biometrisch paspoort krijgt kritiek te verduren. Tweakers Net
Biometrische gegevens in de EU PDF Statewatch Standpunt van de Britse professor Peers over het
gebruik van vingerafdrukken voor identiteitsdocumenten. Bron www.identificatieplicht.nl
Fraude met biometrisch paspoort mogelijk
Ongeloof over problemen biometrisch paspoort
How to fake fingerprints? http://www.ccc.de/biometrie/fingerabdruck_kopieren.xml?language=en
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Databank vingerafdrukken alle Nederlanders
Biometrische gegevens niet centraal opslaan
Raad van Europa waarschuwt voor nadelen biometrie voor identificatie
Twee kritische artikelen over biometrie Het Europese Visum Informatiesysteem Stelling.nl/kleintje
Bio ID-plicht Stelling.nl/kleintje
Bron: http://www.hetverzet.nl/2006/biometrie.htm

Prikbord nr 293 (leo j.j. dorrestijn)
Bankenbelasting
Wellicht kan het kabinet nog eens uitleggen waarom de banken € 600 miljoen per jaar moeten opbrengen,
die dus niet worden besteed aan 3000 hypotheken van € 200.000, terwijl de banken ook al moesten
bijdragen aan het Griekse EU-schandaal en de voorgenomen bezuiniging op ontwikkelingshulp werd
geschrapt. Tevens kan dan worden toegelicht voor hoeveel miljarden de banken en pensioenfondsen nog
over riskante (verzwegen?) ‘derivaten’ beschikken, waartegen de nationale toezichthouder DNB
onvoldoende actie heeft ondernomen. Tot slot zou een raming nuttig zijn van de vele miljarden die de
banken (of de overheid) nog moeten betalen, indien de werkelijke omvang van de woekerpolisschade
bekend wordt.
Een ‘Afrikaans’ probleem?
Ooit waren de Lage Landen welvarend, in het bijzonder Vlaanderen met zijn productie van geweven stoffen
(‘laken’). Totdat de elites begonnen de bevolking uit te persen en te behandelen als onmondige werkslaven.
In de Gulden Sporen Slag (1295) toonden de burgers en vooral boeren genoeg te hebben van de adellijke
nietsnutten, de uitbuiting, hongersnood en armoede. Tot 1320 duurde de economische ellende, maar het
kostte bijna 100 jaar voordat de rust was weergekeerd in dit deel van Europa.
Inmiddels lijkt de geschiedenis zich te herhalen, waarbij zich dezelfde problemen voordoen. Elites die zich
verrijken en een economie die de overbevolking, profiteurs en ambtelijke uitwassen niet langer kunnen
dragen. Neen, niet in Afrika, maar in West-Europa waar zich dezelfde tweedeling voordoet als 700 jaar
geleden en nu in Oost-Europa en de ontwikkelingslanden. Die status heeft Spanje – na Griekenland –
inmiddels ook bereikt: dezelfde politieke en economische problemen, dezelfde elitaire profiteurs, dezelfde
schulden en dezelfde wanhoop als gevolg van de toenemende overbevolking.
Flutakkoord
Tienduizenden kiezers hebben inmiddels door dat het zgn. bezuinigingsakkoord van minister De Jager
(CDA) en de ‘Kunduz-bende’ waardeloos is. Zelfs Brussel begrijpt het en geeft alvast signalen af dat de 3%norm niet meteen gehaald moet worden. Neen, want eerst moet hun begroting worden goedgekeurd.
Intussen verlaten de ratten het zinkende schip: CDA en PvdA hebben moeite een geschikte lijsttrekker te
vinden. Kamervoorzitter Verbeet (PvdA), mevr. Albayrak (PvdA), mevr. Dijksma (PvdA), mevr. Smeets
(PvdA) en De Jager willen niet in functie blijven, en uit armoede wordt Samsom (PvdA) reeds aangemerkt
als kandidaat-premier. Het valt te hopen dat PVV en CDA eindelijk worden gezuiverd van dissidenten, want
beide hebben evenveel schuld aan de val van dit kabinet, maar het CDA is bovendien medeverantwoordelijk
voor het flutakkoord, de banken- en pensioencrises, en het behoud van alle baantjes en privileges terwijl het
ergste nog moet komen.
De arrogantie van de macht
Wie mevrouw d’Ancona (PvdA) de integratie van Europa hoort bepleiten, kan zich afvragen hoe blind voor
de werkelijkheid (voormalige) politici worden, indien ze zich omringd weten door voorrechten, gelijkgestemde
journalisten en de macht van hun elitaire netwerk. Sinds de loze argumenten voor overdracht van nationale
bevoegdheden aan ‘Brussel’ zijn ontmaskerd, worden daar ‘geheime’ wetten aangenomen zoals de
strafbaarstelling van kritiek op de islam en het recht tot afkeuring van nationale immigratiewetten (via het
Europese hof). Deze verhulde ondemocratische machtsuitoefening kent in Duitsland reeds tientallen
voorbeelden waarbij de politieke netwerken door maffia-achtige beïnvloeding worden aangestuurd met een
ongekende arrogantie.
Zo werd het stadje Bergisch-Gladbach aan de bedelstaf gebracht door afgedwongen privileges voor een
groot aantal industriëlen en projectontwikkelaars. De tweedeling van de samenleving is daar – met enerzijds
luxe villawijken en anderzijds voedselbanken – even duidelijk zichtbaar als in Brussel, Athene, Madrid,
Hamburg, Berlijn, Parijs, Londen, Rome en inderdaad de Amsterdamse grachtengordel.
Oekraïne
Indien sport en politiek gescheiden moeten blijven, wat hebben onze politici dan te zoeken op Oekraïense
voetbaltribunes? Gewoon wegblijven óf in eigen tijd en op eigen kosten ‘genieten van het spelletje en de
sfeer’, zodat verder niet hoeft te worden nagedacht over alle sportverspilling, milieubelasting door vliegtuigen
en de lokale mensenrechten.
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Nieuwe ondergrondse nucleaire installatie gereed in Iraanse zoutwoestijn
Amerika wil raketschild oostkust na dreigement Iraanse admiraal oorlogsschepen bij kust New York te
stationeren - Israël wil vloot Dolphin onderzeeërs uitbreiden naar 10 stuks
Ergens in de Kavir zoutwoestijn heeft Iran een nieuwe
ondergrondse installatie gebouwd waar doorgewerkt kan worden
aan het ontwikkelen van kernwapens.
Sinds eind 2009 bouwt Iran aan een nieuw ondergronds complex in
de Dasht-e-Kavir, de Grote Zoutwoestijn, waar het land in het
diepste geheim verder wil werken aan het ontwikkelen van
kernwapens. De door enorme ondergrondse tunnels met elkaar
verbonden faciliteiten zijn inmiddels klaar om in gebruik te worden
genomen. Tegelijkertijd probeert Iran er tijdens de onderhandelingen met de 5+1 machten zoveel mogelijk
concessies uit te slepen, waaronder een belofte dat er in de toekomst geen IAEA inspecteurs naar eventuele
nieuw ontdekte nucleaire installaties zullen worden gestuurd.
Teheran probeert tevens de voorkomen dat inspecteurs toegang krijgen tot de installatie in Parchin, volgens
het IAEA de meest verdachte locatie waar Iran mogelijk aan kernwapens werkt. Het lijkt erop dat de Iraanse
leiders zo lang mogelijk wachten met alsnog toegeven, om zo van de 5+1 machten gedaan te krijgen dat het
toch toestemming krijgt voor de verrijking van uranium naar 20%, en dat terwijl 5% voldoende is voor het
zogenaamd 'uitsluitend civiele' programma van het land.
Geen nieuwe inspecties
Iran wil sowieso voorkomen dat de inspecteurs sporen vinden die erop wijzen dat er in Parchin aan
atoomwapens werd gewerkt, iets waarvan Amerika en Israël al jaren hard bewijs zouden hebben. Teheran
wil zich er nu van verzekeren dat eventuele inspecties van Parchin de laatste zullen zijn en er geen nieuwe
inspecties zullen volgen, ook niet als Israël en/of het Westen later bewijs levert voor bijvoorbeeld de nieuwe
ondergrondse faciliteiten in de Kavir woestijn.
Om te voorkomen dat de 5+1 machten met deze Iraanse eis akkoord gaan stuurde de Israëlische premier
Netanyahu afgelopen week zijn Nationale Veiligheids Adviseur Yaacov Amidror naar Moskou, Berlijn,
Londen en Parijs. Binnenkort zal blijken wat Amidror (niet) bereikt heeft. De Duitse minister van Buitenlandse
Zaken, Guido Westerwelle, herhaalde wel dat zijn land Israël standvastig zal blijven steunen en geen
nucleair bewapend Iran zal accepteren (3).
VS wil raketschild na dreigement Iran
Het recente dreigement van de Iraanse marinecommandant, admiraal Ali Fadavi, om schepen op slechts 3
mijl afstand van New York te stationeren (2), wordt in Amerika uiterst serieus genomen. Het parlementaire
comité voor Gewapende Diensten en Strategische Strijdkrachten nam enkele dagen geleden een resolutie
aan waarin het Pentagon wordt opgedragen om voor $ 100 miljoen een raketschild te bouwen dat in 2015
klaar moet zijn en de steden New York, Washington en Boston aan de oostkust moet beschermen tegen een
Iraanse raketaanval.
Vorig jaar november werd ontdekt dat Noord Korea 19 ballistische raketten van het type BM-25, die een
bereik hebben van 2500 kilometer en kernkoppen kunnen vervoeren, naar Iran heeft overgebracht. Op 13
april waren raketexperts van de Iraanse Shahid Hemmat Industrial Group in Noord Korea om de
proeflancering van de Unha-2 tweetrapsraket bij te wonen. Die test mislukte, maar Noord Korea en Iran
blijven samenwerken aan nieuwe raketten die de Verenigde Staten kunnen raken.
Politiek verzet in VS en Israël
Niettemin is er in Amerika en ook in Israël de nodige weerstand tegen een eventuele preventieve militaire
aanval op de Iraanse nucleaire en militaire installaties. In beide landen is dat vooral ingegeven door politieke
omstandigheden; de regering Obama wil zo kort voor de verkiezingen in november niet in een nieuwe oorlog
terecht komen, zeker niet als deze onverwacht door Israël wordt begonnen.
In Israël hebben diverse tegenstanders zich verenigd in een nieuwe politieke partij (Yesh Atid), die hoopt bij
de verkiezingen op 4 september de coalitie van Netanyahu, Barak en Lieberman te verslaan. Ook
voormalige veiligheids- en defensie officials, zoals voormalig Mossad chef Meir Dagan, mengen zich in de
strijd tegen de huidige regering. Hoewel zij weten wat er voor Israël op het spel staat geven ze prioriteit aan
hun eigen politieke ambities, waarmee ze bereid lijken een eventuele Iraanse kernbom voor lief te nemen.
Israël wil 10 onderzeeërs als afschrikking
Om voorbereid te zijn op de onvermijdelijke 'Iraanse bom' werkt Israël door aan het vergroten van zijn
afschrikkingsmacht. Afgelopen week werd de vierde in Duitsland gebouwde Dolphin onderzeeër, waarmee
naar verluid kernwapens kunnen worden afgevuurd, aan Israël overgedragen, alhoewel het vaartuig pas in
2013 daadwerkelijk in Israël zal arriveren. In 2014 en 2017 arriveren vervolgens nog eens 2 Dolphins. In
totaal wil Israël een vloot van maar liefst 10 onderzeeërs, zodat het ieder vijandig land met kernwapens kan
vernietigen, zelfs al zou het Joodse thuisland bij een massale verrassingsaanval geheel zijn verwoest (4).
Xander - , 1) DEBKA, (2) Fars, (3) Arutz 7, (4) Ynet News
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'Groep van Berlijn' bereidt oprichting Verenigde Staten van Europa voor
Britse politici spreken over 'keizer van Europa', die veel meer macht krijgt dan de president van de VS
De huidige financiële crisis wordt door eurofiele politici
aangegrepen om een lang gekoesterde wens erdoor heen te
drukken: een federaal Europa met één leider en één centraal
gezag.
Op 20 april schreven we dat een aantal ministers van Buitenlandse
Zaken streeft naar een nieuwe 'superleider' die aan het hoofd van
de EU moet komen te staan. In Groot Brittannië is de nodige
commotie ontstaan nadat Lord Stoddart of Swindon, een
onafhankelijk Labour lid, verklaarde bewijs te hebben dat deze
eurofiele politici, de zogenaamde 'Groep van Berlijn' waar
hoogstwaarschijnlijk ook Nederland toe behoort, in het geheim het volledig opheffen van de soevereiniteit
van de lidstaten van de EU voorbereidt, waarmee de 'Verenigde Staten van Europa' een feit zullen zijn.
Groot Brittannië, dat altijd een luis in de pels van een verenigd Europa is geweest, is volgens Lord Stoddart
of Swindon uitgesloten van de vertrouwelijke gesprekken die de leden van de Groep van Berlijn, die wordt
aangevoerd door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle, met elkaar voeren.
Moderne keizer van Europa
Britse politici spreken nu al van de komst van een 'moderne Europese keizer' en een 'terugkeer naar het
Heilige Romeinse Rijk van Karel de Grote' dat Europa tijdens de middeleeuwen domineerde. 'Dit is een
complot van mensen die onafhankelijke staten willen afschaffen en een Verenigde Staten van Europa willen
creëren,' aldus Lord Stoddart of Swindon. 'Dat is gestoord, maar deze mensen zijn vastbesloten hun grote
doel te realiseren. De enige hoop voor Groot Brittannië is de EU te verlaten en een onafhankelijk land te
worden.' Het conservatieve parlementslid Douglas Carswell verklaarde dat de EU technocraten 'geen
legitimiteit' hebben omdat ze niet democratisch gekozen zijn. 'Mijn zorg is dat de (nieuwe) president het
charisma van Van Rompuy zal hebben en de economische capaciteiten van Barroso.' Europarlementariër
Paul Nuttall (UK Independence) viel hem bij: 'Dit is een volkomen belachelijk idee dat we nooit moeten laten
gebeuren. Het lijkt wel of ze terug willen naar de dagen van de heilige Romeinse keizer.'
Meer macht dan president Amerika
De Groep van Berlijn wil een einde maken aan de voortdurende machtsstrijd tussen Van Rompuy en
Barroso door hen te vervangen door één machtige figuur die in staat is om Europa niet alleen economisch,
maar ook politiek te verenigen. De huidige crisis in de eurozone zal worden aangegrepen om deze persoon
mogelijk al op korte termijn naar voren te schuiven.
'Zo'n samenvoeging zou een enorme verplaatsing van macht in de handen van één enkele, ongekozen
bureaucraat betekenen,' gaf Lord Howell of Guildford (Conservatieven) van het ministerie van Buitenlandse
Zaken als commentaar. 'De (Britse) regering moet dit veel serieuzer nemen en hier buitengewoon krachtig
bezwaar tegen maken, want deze persoon zal zowel de politieke als administratieve leider van Europa
worden, waarmee hij veel meer macht zal hebben dan de huidige president van de VS.'
Xander - (1) Express - Zie ook:
20-04: Europese ministers willen 'superleider' aan hoofd van EU

Zuid-Korea legt beslag op pillen gemaakt van dode baby's
maandag 7 mei 2012 Door: Monique Smits
Chinezen stoppen niet alleen gemalen hoorn van neushoorns in
pillen - ze zouden de potentie verhogen. Ook van dode baby's
maken ze pillen. De Zuid-Koreaanse douane vond duizenden
capsules die gemalen babyvlees bevatten. Smokkelaars hebben
sinds vorig jaar augustus geprobeerd ruim 1700 van dat soort pillen
Zuid-Korea binnen te smokkelen. De pillen, die in het noordoosten
van China worden gemaakt, zijn erg gewild omdat er helende
krachten aan worden toegeschreven. Ze kunnen echter het
tegenovergestelde effect teweegbrengen: ze bevatten gevaarlijke
bacteriën.
Volgens persbureau AP weigert het land van Samsung, uit angst voor diplomatieke wrijving met China, te
zeggen waar de dode baby's waarvan de pillen zijn gemaakt vandaan komen. Vorig jaar gaf China opdracht
tot een onderzoek naar medicijnen gemaakt van dode foetussen en pasgeborenen.
Bron: AP
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Volgens National Geografic over 8 maanden poolshift aarde
Volgens Britsche wetenschappers komt er over 8 maanden een magnetische poolshift op aarde, hoe goed
de Engelse wetenschappers zijn is mij onbekend maar ze zullen toch wel enige gegevens hebben om dit
vast te kunnen stellen.
Tevens is het Waarom beantwoord over een stukje op http://niburu.co/index.php?option=com_c ...
&Itemid=33 over een aantal toevalligheden die nog dit jaar gereed moeten zijn, waaronder alle schuilkelders
voor de Moskovieten........
Vrijdag, 04 mei 2012 08:57
Wij denken dat we goed geïnformeerd zijn; kijken televisie en lezen kranten. We gaan even door een
moeilijke tijd, nog even de broekriem aanhalen en dan….
Wat ons niet ter ore komt is dat de Elite ondertussen koortsachtig voorbereidingen aan het treffen is voor
"iets" dat komen gaat....
Voor eenieder die niet volkomen zijn kop in het zand steekt, is het duidelijk dat er iets gaande is:
Onze aardbol gaat steeds langzamer draaien, de magnetische polen “wandelen” steeds verder uit hun oude
positie, het klimaat verandert, de “wobbel” van de aarde wordt steeds groter, het aantal waarnemingen van
vuurballen en meteorieten neemt toe, vreemde elektromagnetische fenomenen en dat niet alleen op aarde,
maar ook op de ons omringende planeten. En dan niet te vergeten, de verbazingwekkende asymmetrische
omkering van het magnetisch veld rondom de zon. Staan al deze gebeurtenissen op zich, of zijn ze toe te
schrijven aan een gemeenschappelijke oorzaak?
Vragen waarop wij op dit moment geen echt antwoord lijken te weten. Uiteraard zijn er op deze wereld
mensen die beter geïnformeerd zijn dan wij en die wel degelijk weten, niet alleen wat bovenstaande
veroorzaakt, maar ook wat we kunnen verwachten.
Wat te denken van het volgende:
De laatste Amerikaanse Space Shuttle vertrok medio 2011. Op dat moment stopte NASA met al haar, door
de regering gefinancierde, ruimtevluchten. Als je dit bekijkt in het licht van de gigantische investeringen die
sinds de jaren '60 van de vorige eeuw zijn gedaan op dit gebied, dan is dat vreemd. Het lijkt erop alsof NASA
weet dat ze in de nabije toekomst geen mensen meer de ruimte in zullen sturen. De reden waarom weten zij
wel en wij niet.
De enorme wereldzaadbank in Svalbard (Noorwegen) is vorig jaar hermetisch afgesloten. Het daarin
opgeslagen zaad biedt de mogelijkheid om weer met landbouw te beginnen na een globale ramp. Alhoewel
het een Noors project is, is het geheel geïnspecteerd door de Verenigde Naties. Dit is niet alleen vreemd,
maar ook de hele timing lijkt een vreemd toeval.
De schuldencrisis en de enorme overheidsschulden. Het lijkt erop alsof regeringen niet verwachten dat ze
ooit hun schulden zullen terugbetalen. Het is alsof ze anticiperen op een soort globale ”reset”, waardoor alles
weer op nul staat.
De alsmaar devaluerende Amerikaanse Dollar lijkt een fenomeen wat blijvend is. Het lijkt allemaal niet
zoveel uit te maken, alsof regeringen verwachten dat de Dollar binnen niet al te lange tijd door iets anders
zal worden vervangen.
Graven, graven, graven. Overal wordt gegraven. Amerika heeft geen echte nucleaire vijanden meer, maar
toch worden gigantische ondergrondse bases uitgegraven in de meest ontoegankelijke gebieden. Waarom?
China pakt het weer iets anders aan, maar ook daar wordt in een record tempo het ondergrondse netwerk
onder de grote steden gigantisch uitgebreid. Ook de hier lijkt de timing en de omvang vreemd.
Rusland heeft in 2011 aangekondigd dat het 5.000 extra nucleaire schuilkelders in Moskou gaat bouwen.
Ook dit gebeurt in record tempo en als het klaar is, moet het in staat zijn om een schuilplaats te bieden aan
alle inwoners van de stad. Alles moet perse dit jaar klaar zijn. Waarom? Ook Rusland heeft geen nucleaire
vijanden. Waar dienen al deze voorbereidingen voor en vanwaar de grote haast.
NASA voorspelt nu dat er in de periode 2012-2013 nog nooit eerder meegemaakte grote zonnestormen
kunnen worden verwacht. We kunnen hier op aarde niet eens het weer een week vooruit voorspellen. Laat
staan dat NASA dit zou kunnen met het totaal onvoorspelbare weer op de zon en dan ook nog zover vooruit.
Het lijkt er meer op dat NASA extra informatie heeft wat zij ons uiteraard niet vertellen.
Alle indicatoren wijzen erop dat wat er ook gaat komen, dit iets is wat we uit de ruimte kunnen verwachten.
En de keuzes die we dan hebben zijn: zonnestormen, meteorieten, asteroïden, (red. buitenaardsen?) of
misschien toch de planeet Niburu.
Eén ding is zeker. Men zal niet al dat graafwerk voor niets doen. En of er nu wel of niet iets gaat komen,
“men” heeft informatie die wij niet hebben. De hoogste tijd voor “Disclosure”.
http://www.wordwakkerwereld.nl/viewtopic.php?f=28&t=3996&sid=fcba398bf58036888c72fb87f706a293
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Gratis ebook: De Boogeyman, geschiedenis als complot
Door Pa Ranoia om 08:55 op 05-05-2012 in Politiek
Het boek De Boogeyman laat zien hoe de heersende elite met
hongersnood, oorlog en terreur de wereldmacht naar zich toe trekt.
Onder de woorden globalisering, vrijheid en democratie worden van
landen en volkeren geld, olie en voedsel afgepakt. Perioden van
inflatie en deflatie volgen elkaar op en met de prijs van
basisproducten wordt naar hartelust gemarchandeerd.
De elite bestaat uit een groep bankiers en industriëlen, die is
georganiseerd in wat de Amerikaanse ex-president George Bush
een nieuwe wereldorde noemt.
De elite schept chaos en manipuleert de media, omdat u niet mag
weten hoe zij de Russische Revolutie organiseert, Hitler aan de
macht brengt, de Japanse aanval op Pearl Harbor bedenkt en de
Tweede Wereldoorlog financiert. Of hoe zij op 11 september 2001
twee boeiings in de Twin Towers parkeert en zo de Derde
Wereldoorlog tegen het terrorisme start.
Ook moet verborgen blijven hoe tijdens de Golfoorlog in Irak
nucleaire wapens zijn gebruikt waarna 500.000 kinderen onder de 5
jaar aan kanker sterven en… hoe nu de aanval op Iran wordt
voorbereid.
Dit anti globaliseringboek zet de wereldgeschiedenis op zijn kop en
klaagt de elite aan. De visie wordt onderbouwd met een
literatuurlijst van honderden boeken en artikelen. Ook is bijgesloten
een DVD met achtergrondinformatie, vele unieke en gedetailleerde organisatieschema’s waarin gedeeltelijk
zijn opgenomen de machthebbers van de nieuwe wereldorde of zo u wilt Wereld Regering, spraakmakende
11 september documentaire video’s en een schokkend videofragment over het oppakken, spoorloos laten
verdwijnen en martelen van onschuldige mensen.
Auteur: Peter Stuivenberg
Nederlands - Paperback
311 pagina’s | Uitgeverij Elmar B.V.
Het boek is vlak na verschijning in 2008 uitverkocht. Als e-book is het gratis te downloaden door op de
afbeelding te klikken. Absolute aanrader!
Bron:
http://www.theboogeyman.eu
Bijbehorende url:
earth-matters.nl
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/gratis_ebook_de_boogeyman_geschiedenis_als_complot

De Venusovergang duurt in totaal zes uur
De planeet Venus schuift woensdag 6 juni 2012 voor de zon langs. Deze
gebeurtenis, een Venusovergang, is vanaf de aarde te zien als een kleine
zonsverduistering. Zo'n verschuiving is sinds het begin van onze jaartelling slechts
26 keer voorgekomen. De laatste verschuiving was in 2004, relatief recent.
Volgens Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht duurt het tot 2117 voordat er weer
een Venusovergang te zien is. Voor een overgang die vanaf de aarde zichtbaar is,
moeten Venus en de aarde op één lijn staan met de zon. Venus passeert de zon
door zijn elliptische baan vaker aan de onder- of bovenkant. In plaats van de
maan schuift Venus voor de zon langs. De maan kan tijdens een zonsverduistering de zon volledig
bedekken. Het verschil in grootte wordt gecompenseerd door de onderlinge afstand. Venus vormt slechts
een zwarte stip op de zon, doordat de afstand tot de zon vele malen groter is. In totaal duurt de overgang
zes uur, waarvan het laatste deel rond half zes 's ochtends te zien is in Nederland. In verband met de
zonsopkomst is de overgang ongeveer anderhalf uur lang waarneembaar vanuit Nederland. Een kijker met
een speciaal filter laat uitbarstingen en gasstromen op de zon zien. Bij slechte weersomstandigheden is de
Venusovergang via internet te zien.
Bron: Elsevier.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Profetisch: Moslims slaan linkse demonstranten in elkaar
Moslimgeweld in Bonn: Twee agenten zwaargewond door messteken
Tekenend voor de 'politiek correcte' ziekte in het Westen: Daar
waar vlaggen met een swastika -terecht- verboden zijn, mogen
moslims wel de kenmerkende zwarte jihadvlag laten wapperen.
Een klein voorval bij onze Oosterburen, maar van grote,
waarschijnlijk zelfs 'profetische' betekenis. Bij een anti-islam
demonstratie van de rechtse Pro-NRW (Nordrhein Westfalen) partij
in het Duitse Solingen hielden enkele honderden moslims een
tegendemonstratie. Daarbij werden zij spontaan bijgestaan door
een groepje zichzelf 'anti-fascisten' noemende linkse activisten.
Maar wat gebeurde er? De moslims keerden zich juist tegen hun
linkse pleitbezorgers en sloegen twee van hen in elkaar. Een duidelijker symbool van wat er in de toekomst
gaat gebeuren met de linkse en liberale partijen die het ook in eigen land zo voor de islam opnemen -met de
PvdA voorop- is nauwelijks denkbaar.
De Pro-NRW demonstratie verliep rustig en vreedzaam, totdat islamisten en een groep linkse activisten zich
ermee gingen bemoeien en de demonstranten begonnen lastig te vallen en uit te dagen. Twee linkse
'antifascisten' belandden midden in een groepje salafistische moslims, die met een paar stukken hout op hen
in begonnen te slaan. Zelfs toen de slachtoffers weerloos op de grond lagen kregen ze nog een aantal flinke
klappen op hun hoofd.
Het voorval werd door om- en medestanders bevestigd op het radicaal linkse internet portal Indymedia.
Tevens was voor iedereen duidelijk dat het niet om een vergissing ging. De moslims wisten dat deze 'antifascisten' kwamen demonstreren tegen de 'islamofoben' van Pro-NRW. Desondanks werden ze toch in
elkaar geslagen.
Twee agenten zwaargewond door moslimgeweld
Gisteren, enkele dagen na de gebeurtenissen in Solingen, hielden Pro-NRW aanhangers opnieuw een antiislam demonstratie, deze keer in Bonn. Ook hier waren (salafistische) moslims op afgekomen, die de
demonstranten met stenen bekogelden en twee politie agenten met messen staken, zodat deze
zwaargewond in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. 27 andere agenten raakten lichtgewond.
Daarnaast werd een politievoertuig beschadigd en werden 48 moslims gearresteerd. (3)
Links eveneens doelwit islamisten
Politiek 'links' heeft een bedenkelijke geschiedenis wat het verdedigen van en zelfs verenigen met islamisten
tegen gemeenschappelijke vijanden aangaat. Iedere keer weer blijkt dat als deze (rechtse en/of
conservatieve) vijanden eenmaal onschadelijk zijn gemaakt -en soms zelfs nog ruim daarvóór-, de islamisten
zich tegen hun linkse medestanders keren. Zal 'links' het dan nooit leren? Waarschijnlijk niet. In Iran hielp
'links' de islamisten om de gehate Shah van te troon te stoten. Zodra dat gelukt was, verdwenen ook de
linksen. Zij waren zelfs de eerste slachtoffers van Ayatollah Khomeini en werden gevangen gezet of
geëxecuteerd (2).
Wael Ghoneim, de man die in de Westerse media werd neergezet als de man die de sociale
internetplatforms gebruikte om in 2011 de revolutie in Egypte te ontketenen, is een recenter voorbeeld. Toen
hij op het Tahrir plein in Caïro het podium wilde beklimmen en de honderdduizenden aanwezigen wilde
toespreken, werd hij er linea recta weer vanaf geslagen -letterlijk!- door de Moslim Broederschap, zodat hun
eigen spreker, Yusuf al-Qaradawi -bekend vanwege zijn anti-Westerse, anti-Israëlische en antisemitische
standpunten en doelstellingen- het woord kon nemen. (1)
Links, Nazisme en islamisme
Wat is het toch dat 'links' keer op keer weer het islamisme als partner kiest? In eigen land gebeurt exact
hetzelfde, al gebeurt dat nu voornamelijk nog door het zwart- en belachelijk maken van de zeer weinige
publieke figuren die zich tegen de islam durven uit te spreken. Voor veel mensen is de opkomst van het
islamisme (nog) geen issue, aangezien ieder negatief nieuws over de islam en moslims in eigen land zoveel
mogelijk wordt onderdrukt.
Dat dit gaat veranderen zodra er steeds meer moslims komen lijkt echter wel zeker. Natuurlijk wil het
overgrote deel van de moslims hier gewoon een normaal leven leiden en zitten zij niet te wachten op
radicalisering. Bedenk echter dat een andere fascistische ideologie, het Nazisme, ook met slechts een
handjevol mensen aan de macht kwam. De 10% van de Duitsers die Hitlers Nationaal Socialisten actief
ondersteunden wisten echter wel een wereldbrand te ontketenen, mede vanwege het feit dat de rest zich er
niet tegen kon, wilde of durfde te verzetten.
Als Nederland en Europa niet oppassen dreigt de op veel punten aan het Nazisme verwante islamitische
ideologie onze democratie en maatschappij te ontwrichten. Het is dan slechts een schrale troost dat proislamistisch 'links' dan eveneens -en mogelijk zelfs als eerste- het slachtoffer zal zijn.
Xander - (1) Walid Shoebat / Islam Versus Europe / Quotenqueen / Indymedia ; (2) CPA ; (3) Focus
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40% van ouderen krijgt foutief recept mee..!
Door GuidoJ.donderdag, 3 mei 2012
Huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete
voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is ook de man die er o.a.
voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar
binnen krijgt..!
In het artikel over Autisme, de wanhoop voorbij’, ‘dat je HIER op de site
vindt, schrijft Dr. Hans Moolenburgh in zijn voorwoord het volgende:
“Dit boek is een van die zeldzame werken, die een bres slaan in het
dogmatische, uitsluitend symptoomdenken en dat tot de echte oorzaken van ziekte teruggaat. Daarom zal
het meehelpen een nieuw medisch denken geboren te doen worden, want vergis u niet:
Ondanks de ontegenzeggelijk geweldige resultaten van de huidige geneeskunde, is die in wezen snel aan
het vastlopen. Volgens exacte berekeningen is de reguliere geneeskunde doodsoorzaak nr. 3, direct na
kanker en hart- en vaatziekten. Tel uit je winst!“
Ondanks de hoge pet die velen op hebben met de geneeskunde, is deze zelfde geneeskunde dus
‘doodsoorzaak nr. 3′, aldus Hans Moolenburgh. Een beetje minder bewondering voor het gedokter’ is wellicht
op zijn plaats. Even stil staan bij het feit dat we het zélf zijn die ONSZELF dienen te genezen, en dat de
medische wetenschap ALLEEN in staat is het genezingsproces te stimuleren.. Geen dokter of pil kan je
genezen, je doet het ZELF! Het zelfgenezend vermogen van ieder mens is de sleutel.. In dit kader is het
onderstaande nieuwsbericht wellicht ook geen verrassing.. Het is de hoogste tijd dat we ervan doordrongen
raken dat we de macht over ons eigen welzijn NIET volledig uit handen dienen te geven; dat we feitelijk ons
eigen lot in handen hebben..
X
***
40% Van ouderen krijgt foutief recept mee..!
X
2012 © WantToKnow
Spreken we bij ouderen over mensen of spreken we over klanten
van de medische wetenschap en farmaceutische industrie..?
40% van alle ouderen in Groot Brittannië krijgt van hun arts een
recept overhandigd waar een fout in staat. En soms is deze fout
zelfs fataal.. Het zou gaan om maar liefst 45 miljoen recepten per
jaar, zo onthulde een nieuwe studie..! In 180.000 gevallen was de
fout in het recept dusdanig groot, dat het tot de dood van de patient
had kunnen leiden, aldus het onderzoek uitgevoerd voor de ‘Royal
Pharmaceutical Society’.
Het is niet verrassend natuurlijk dat mensen boven de leeftijd van
75 jaar, het grootste risico lopen, omdat zij het ook vaak zijn die de
meeste recepten voor hun kiezen krijgen.. En 40% van deze
mensen kregen dus, tijdens het jaar dat het onderzoek duurde, een recept dat een fout bevatte..!
De meeste gemaakte fout in deze was een foute dosering, die op zichzelf genomen fataal kan zijn, maar ook
het helemaal niet vermelden van een dosering kwam regelmatig voor. Het onderzoek werd gehouden in 15
huisartsenpraktijken in Groot Brittannië, en in het onderzoek werden 1777 patiëntendossiers en 6048
recepten geanalyseerd. (Bron: Royal Pharmaceutical Society).
Hoge bloeddruk nonsens-recepten..?
Mogelijk gaat het bij een (groot?) deel van deze recepten over
medicijnen tegen ‘hoge bloeddruk’.. Maar dan is de vraag of het
recept überhaupt uitgeschreven had moeten worden..! Wanneer je
namelijk de leeftijd bereikt van 60+, krijg je van je arts vaak te
horen, dat het noodzakelijk is dat je bloeddrukverlagende
medicijnen moet gaan slikken. Hoge bloeddruk is immers voor
oudjes verwoestend.. Zo is de gevestigde mening althans..
Het lijkt een soort ‘baat-het-niet-dan-schaadt-het-niet’voorzorgsmaatregel te worden.. Maar wat blijkt.. De dokter had het
niet erger bij het verkeerde end kunnen hebben, zo blijkt uit nieuw onderzoek..! In tegenstelling tot wat
artsen de laatste 50 jaar als waarheid hebben uitgesproken, blijkt hoge bloeddruk helemaal niet zo gevaarlijk
of risicovol voor mensen die ouder worden. Het blijkt helemaal niet dat het bloedvatziekten en slagaderlijke
aandoeningen veroorzaakt..!
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Feitelijk komt het erop neer dat bloeddrukverlagende middelen slechts zouden moeten worden
voorgeschreven aan mensen die jonger zijn dan 60 jaar, aldus de onderzoekers van het ‘Prevention of
Metabolic Disorders Research Centre’ in Teheran, Iran. Onder deze grens van 60 jaar blijkt wél dat hoge
bloeddruk voor serieuze gezondheidsproblemen kan zorgen, aldus de onderzoekers.
Hun conclusies zijn gebaseerd op onderzoek onder 6273 personen van 30 jaar en ouder. Al deze personen
hadden in meer of mindere mate last van hoge(re) bloeddruk. Deze personen zijn meer dan 9 jaar lang
gemonitord.
(Bron: World Congress of Cardiology, April 20, 2012).
Ouderen trekken vaker aan het kortste eind
Het wordt ook wel de meest gemaakte fout genoemd in de medische
wetenschap. En deze heeft betrekking op de helft van de mensen die 65+
zijn. Het blijkt dat maar 50% van deze mensen de specialistische zorg en
behandeling krijgen, die hun huisarts hen feitelijk voorschreef, aldus een
nieuwe studie van medisch auteur Michael Weiner; hij beschrijft dit euvel
als een ‘enorm structureel probleem’.
Hij ontdekte dat 71% van de ouderen van 65+ de exacte specialist te
spreken krijgen die hun dokter hen voorschreef. Hiervan gaat slechts 70%
feitelijk door naar deze specialist. Soms vergeet de arts een afspraak te
maken, en soms is een administratieve fout de oorzaak van de falende
verwijzing. Soms kan het zijn dat hieraan iets basaals ten grondslag ligt,
als het ontbreken van een faxapparaat dat zonder papier berichten
ontvangt.. (Bron: Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2010; 16: 7681).
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/40-van-ouderen-krijgt-foutief-recept-mee/

16-jarige Canadese ontdekt antiverouderende werking van houtpulp
woensdag, 09 mei 2012
Een van oorsprong uit Singapore afkomstige 16-jarige tiener
won gisteren de Canadese nationale wetenschapsprijs vanwege
haar baanbrekende onderzoek naar de antiverouderende
werking van houtpulp.
Janelle Tam mag zich BioGENEius van het jaar noemen omdat
ze heeft aangetoond dat cellulose ook werkt als een krachtige
antioxidant.
“Haar superantioxidant kan op een dag gezondheids- en
antiverouderingsproducten helpen verbeteren door meer
schadelijke vrije radicalen in het lichaam te neutraliseren,” aldus Bioscience Education Canada in
een verklaring.
Tam deed onderzoek naar kleine deeltjes in houtpulp bekend als nanokristallijne cellulose, wat
flexibel, duurzaam en sterker dan staal is. “Het is niet giftig, oplosbaar in water en hernieuwbaar,”
zei Tam.
Door nanokristallijne cellulose te verbinden met buckminsterfullerenen of buckyballs, die al in
cosmetica en antiverouderingsproducten worden gebruikt, creëerde de tiener een vacuüm dat vrije
radicalen opzuigt en neutraliseert.
Tam ziet het als een ingrediënt dat kan worden toegevoegd aan bestaande formules. Het meisje
dat vijf jaar geleden naar Canada verhuisde liet weten dat nanokristallijne cellulose superieur is
aan vitamine C of E omdat het stabieler is en dus langer werkt.
“Dit opent een heel nieuw onderzoeksveld,” voegde Tam toe. “Door onderzoek te doen ontdek je
nieuwe dingen en dat is erg spannend.”
Een papierfabriek die in januari in Quebec haar deuren opende dient nu als ’s werelds eerste
grootschalige productiefabriek voor nanokristallijne cellulose, niet te verwarren met schadelijke
microkristallijne cellulose (E460i), een verdikkings- en vulmiddel dat wordt gemaakt van afval uit de
katoenindustrie.
Bron: AFP
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Selenium blijkt krachtig medicijn tegen kanker
Eén van de meest effectieve biologische wapens tegen kanker is,
zoals met veel gezonde producten, iets waar we juist niet meer
genoeg van binnenkrijgen. Verschillende studies hebben
aangetoond dat het mineraal selenium een effectief middel is in het
bestrijden van verschillende soorten kanker.
Er zijn maar weinig mensen die de aanbevolen dosis van 200
microgram per dag binnenkrijgen. Volgens het boek Disease
Prevention and Treatment van de Life Extension Foundation krijgen
de meeste mensen tegenwoordig slechts (hooguit) tussen de 60 en
100 microgram per dag binnen uit hun voedsel.
Seleniumsupplementen kunnen dit tekort echter aanvullen.
Selenium in de geneeskunde
Selenium werd voor het eerst in de geneeskunde gebruikt als een
middel tegen roos, maar tegenwoordig weten we veel meer over dit mineraal. Onderzoek wijst uit dat
selenium de aanmaak van vrije radicalen in het lichaam blokkeert, vooral als het samen met vitamine C,
vitamine E en bètacaroteen wordt ingenomen. Vrije radicalen kunnen het DNA beschadigen, waardoor er
degeneratieve veranderingen in de cellen plaatsvinden. Deze veranderingen leiden tot kanker.
Selenium tegen kanker
Selenium houdt ook de reproductie van beschadigde DNA-moleculen tegen. Met andere woorden, selenium
stopt de ontwikkeling van tumoren. “Het draagt bij aan het afsterven van (pre-)kankercellen. Deze afbraak
begint voordat de cellen zich vermenigvuldigen, en stopt de kanker dus al voordat deze is begonnen”, zegt
Dr. James Howenstine in A Physician’s Guide to Natural Health Products That Work.
Selenium maakt chemotherapie veiliger en effectiever
Naast het voorkomen van de ziekte helpt selenium ook bij het terugdringen ervan bij kankerpatiënten.
Volgens de Life Extension Foundation kan het gebruik van selenium in combinatie met vitamine A en E
tijdens chemotherapie de giftigheid van eventuele chemotherapie-medicijnen verminderen. Het mineraal
helpt ook “de effectiviteit van de chemokuur te verhogen, terwijl het de schade aan goede cellen terugdringt;
de therapie wordt dus meer een ‘selectief vergif’”, aldus Patrick Quillin in Beating Cancer with Nutrition.
Een onderzoek door Dr. Larry Clark van de Univerity of Arizona uit 19962 liet zien hoe effectief selenium kan
zijn in de bescherming tegen kanker. Uit zijn onderzoek onder 1300 ouderen, van wie de ene helft selenium
en de andere helft een placebo kreeg, bleek dat het aantal kankergevallen in de eerste groep met 42 procent
afnam in vergelijking met de controlegroep. Ook werd het aantal personen in de eerste groep, dat door
kanker overleed, bijna gehalveerd. Selenium beschermt tegen allerlei soorten kanker, maar het helpt vooral
tegen prostaat-, darm- en longkanker. In het blad Miracle Cures noemde Jean Carper Dr. Clark’s
bevindingen een “unieke studie naar kankerbehandelingen” die “de achtbaarheid voor het gebruik van
supplementen tegen kanker behoorlijk heeft opgeschroefd”.
Selenium bijna niet meer in ons voedsel
Hoewel een extreme hoeveelheid aan selenium giftig is, heeft onderzoek uitgewezen dat de meerderheid
van de bevolking niet genoeg van dit essentiële mineraal binnenkrijgt, eenvoudig omdat het niet meer in
onze bodem zit.
Hoe kunnen we onze inname dan verhogen?
Er zijn een paar goede voedingsbronnen: het zit bijvoorbeeld in champignons, eierdooiers, zeevruchten,
gevogelte, nieren, lever en spiervlees. Ook verschillende soorten groenten, waaronder knoflook, uien,
broccoli, asperges en tomaten, maar ook meergranen producten en zaden bevatten selenium…. maar niet
voldoende! Een nadeel is namelijk dat de hoeveelheid selenium in groenten en zaden afhangt van de
hoeveelheid in de grond. Daarom is het voor de gemiddelde consument moeilijk om te weten, hoeveel van
het mineraal er eigenlijk wordt ingenomen.
Woonplaats en productieproces van grote invloed op onze voeding
“De hoeveelheid selenium in ons voedsel hangt grotendeels af van de hoeveelheid vulkanische as in de
grond, waarin het wordt verbouwd, waarbij grotere hoeveelheden vulkanische as voor grotere hoeveelheden
selenium zorgen. Grond dat door zeewater geïrrigeerd is, bevat ook hogere gehalten selenium”, schrijft Sue
Gebo in What’s Left to Eat. Het Aziatische voedsel bevat bijvoorbeeld vier maal zoveel selenium als het
gemiddelde Westerse voedsel.
Nog een reden waarom het moeilijker is om meer selenium binnen te krijgen is het productieproces, waar
het voedsel doorheen gaat voordat het in de winkel komt te liggen. Zo zegt Mindell dat er bij de productie
van witte bloem een groot deel selenium uit de tarwe verloren gaat. Een manier om meer selenium in je
dieet te krijgen, is het eten van organisch geteeld voedsel, waarvan sommige onderzoeken hebben
uitgewezen dat het meer selenium, bètacaroteen en vitamine E bevat.
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Financiële markten: Crisis erger door winst links Frankrijk & Griekenland
Deutsche Bank: Hulppakket Griekenland in gevaar - Europa stevent steeds sneller af op permanente
vermindering welvaart
Aanhangers van de extreem linkse Syriza partij vieren in Athene
hun verkiezingsoverwinning.
Links heeft gewonnen, in zowel Frankrijk als Griekenland. De
financiële markten reageerden negatief: de rente en de
kredietuitvalverzekeringen voor Italië, Spanje en Frankrijk gingen
vandaag onmiddellijk omhoog. Reden is dat 'links' zijn kiezers heeft
beloofd minder te gaan bezuinigen en meer geld te gaan uitgeven,
waardoor de markten verwachten dat de schuldencrisis in Europa
verder uit de hand zal lopen (2).
De nieuwe Franse president Francois Hollande beloofde zijn kiezers om de gemaakte afspraken met Europa
te herzien en allerlei bezuinigingen, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd (die 60 jaar was), terug te
draaien. In Griekenland leden de gevestigde conservatieve Neo Demokratia partij en de socialistische
PASOK partij enorme verliezen ten koste van onder andere de links extremistische Syriza partij, die
eveneens niet van plan is de bezuinigingsafspraken met Europa na te komen. De Onafhankelijke Grieken
kregen 10% en ook de communisten wonnen flink. Zij willen dat Griekenland uit de eurozone stapt.
De Deutsche Bank noemt de verkiezingsuitslag een 'negatieve verrassing' voor de markten en denkt dat de
financiële hulppakketten voor Griekenland in gevaar zullen komen, omdat nieuwe onderhandelingen over de
Griekse bezuinigingen de onzekerheid over de hele eurozone zullen vergroten (5).
Begrijpelijke maar funeste keus voor links
In Griekenland lijkt een stabiele meerderheidscoalitie onmogelijk en komen er binnenkort mogelijk weer
nieuwe verkiezingen. Waarnemers denken dat de extremistische partijen dan mogelijk nog meer stemmen
zullen krijgen. Een uittreding van Griekenland uit de euro zal waarschijnlijk een kettingreactie in de andere
probleemlanden -Italië, Spanje, Portugal en Ierland- veroorzaken en mogelijk zelfs de hele eurozone uit
elkaar doen vallen.
De keus van de Grieken, Fransen en straks de Nederlanders -die volgens peilingen ook het liefste een linkse
coalitie zien komen- is gezien de pijnlijke bezuinigingen begrijpelijk, maar funest. Volgens de Zwitserse
megabank UBS wordt met de uitslag in Griekenland de indruk gewekt dat de Grieken de keus hebben om
niet aan de euro-bailout afspraken mee te werken. Die keus hebben zij volgens de bank echter niet. De bank
benadrukt dat iedere lidstaat mede verantwoordelijk is voor het overleven van de eurozone (3).
Schulden blijven stijgen
Het grote probleem in de eurozone -en het hele Westen- is dat de afgelopen decennia jaarlijks veel teveel
geld werd uitgegeven en opzij gezet* om allerlei verkiezingsbeloften te kunnen inlossen. Ook de zogenaamd
'strenge' afspraken om het begrotingstekort op maximaal 3% te houden betekent niets anders dan dat de
jaarlijkse stijging van de staatsschulden 'beperkt' werd gehouden. Nu de schulden in de meeste landen te
hoog zijn geworden, kunnen deze feitelijk alleen nog structureel verminderd worden door de staatsuitgaven
ingrijpend te verlagen en begrotingsoverschotten te creëren, waar vele miljarden extra bezuinigingen voor
noodzakelijk zijn.
In Frankrijk en Griekenland zien we dat zo'n koers politiek onmogelijk is, omdat de partijen die hier zelfs
maar een voorzichtig begin mee maken onmiddellijk worden afgestraft. Met allerlei kunstgrepen wordt de
indruk gewekt dat crisislanden zoals Spanje al volgend jaar een begrotingsoverschot kunnen hebben. Het
probleem is echter dat de rentebetalingen en aflossingen van de staatsschuld hierbij buiten beschouwing
worden gelaten (4). Wordt dit wel gedaan -wat nodig is voor een kloppend huishoudboekje- dan blijven de
schulden in heel Europa jaarlijks oplopen.
Daarom rest de eurozone nog maar één weg die we met zijn allen zullen moeten afgaan: de schulden zullen
steeds meer worden gemonetiseerd, met uiteindelijk enorme inflatie en een forse devaluatie van de euro als
gevolg. Dat betekent dat Europa afstevent op een langdurige periode waarin het huidige welvaartsniveau
permanent zal verdwijnen en onze (klein)kinderen het een stuk armer en moeilijker zullen hebben.
Uitstel executie door schulden op één hoop
Natuurlijk wilt u dit nog niet geloven, mede omdat politici bij hoog en bij laag blijven beweren dat binnenkort
alles weer goed komt en ook de euro ten opzichte van de dollar -eveneens een munt die op zijn laatste
benen loopt- nog steeds sterk staat. Daarnaast zal 'de grote klap' -die overigens ook in etappes kan komenmogelijk nog enige jaren worden uitgesteld door van de eurozone zowel een economische als een politieke
eenheid te maken, waardoor de schulden van de landen op één hoop worden gegooid en Zuid Europa nog
een paar jaar langer kan profiteren van de miljardenstroom uit Noord Europa (en met name uit Duitsland en
Nederland).
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* In Nederland werden en worden er miljarden gereserveerd voor de pensioenen. Het is in theorie mogelijk
dat de overheid om de staatshuishouding weer op orde te krijgen een greep doet in de pensioenfondsen,
zoals in 2008 ook gebeurde bij het dreigende faillissement van Argentinië, dat overigens nog maar net aan
het herstellen was van het vorige bankroet in in 2003.
Bankroet en opnieuw beginnen
Er is nog een rigoureuze optie, namelijk helemaal opnieuw beginnen door de schulden eensgezind te
schrappen en dus feitelijk samen bankroet te gaan. Landen zoals Duitsland, Rusland en Argentinië konden
hierdoor in het verleden een nieuwe start maken en snel weer economische groei en welvaart creëren. De
gevolgen van een massaal collectief faillissement zoals de eurozone te wachten zou staan zijn echter
onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse dollar, die de unieke positie als wereld reserve munt dreigt
kwijt te raken.
Xander

DHS informant: ‘We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog’
In een meeslepend interview op TruNews Radio, woensdag, zei
privédetective Doug Hagmann, dat betrouwbare bronnen op hoog
niveau hem vertelden dat het Amerikaanse Department of
Homeland Security (DHS) zich voorbereidt op "massale
burgeroorlog" in Amerika.
"Mensen, we zijn klaar voor een enorme economische
ineenstorting," vertelde Hagmann TruNews gastheer Rick Wiles.
"We hebben problemen… De federale regering bereidt zich voor op
burgerlijke opstand”, voegde hij eraan toe, "dus elke keer hoor je
over legertroepenbewegingen, elke keer hoor je over de voortgang
van militaire uitrusting, de militarisering van de politie, de inkoop van munitie, dit alles is…. zij (DHS)
bereiden zich voor op een gigantische opstand”.
Dollar staat op instorten
Hagmann gaat verder met te zeggen dat zijn bronnen hem vertellen dat de bezorgdheid van de DHS
voortkomt uit een ineenstorting van de Amerikaanse dollar en de hyperinflatie, een ineenstorting van de
waarde van de primaire wereldreservemunt en een natie met 311 miljoen Amerikanen, waarvan een
aanzienlijk deel van de bevolking bewapend is.
Opstand gewapende Amerikanen
Opstanden in Griekenland is inderdaad al een probleem, maar een opstand van gewápende Amerikanen
wordt een zaak van ernstige nationale veiligheid!
Topje van de ijsberg
"De ene bron die we hebben, ken ik al sinds 1979", vervolgt Hagmann. "Hij is begonnen als een politieagent
en momenteel werkt hij voor een federaal agentschap onder de paraplu van het Department of Homeland
Security. Hij is bij machte om te weten welk beleid er wordt gevoerd, welk beleid wordt gepland, nu op dit
moment. En hij vertelt ons nu: Kijk, wat je ziet is slechts het topje van de ijsberg. We bereiden ons, wij, dat
betekent de overheid, bereiden ons voor op een zware burgeroorlog in dit land".
"Er is hier geen overdrijving," voegde hij eraan toe, in navolging van Trends Research Institute's oprichter
Gerald Celente, die deze voorspellingen vorig jaar deed. Celente verwacht eveneens dit jaar een
ineenstorting van de dollar en rellen in Amerika.
Talloze executive orders slechts het begin
De talloze executive orders, opgesteld door Obama, om de civiele rechten van de burgers op te schorten (of
te ontnemen) “zijn nog maar het begin" van de nachtmerrie die gaat komen, aldus Hagmann. "En we weten
zeker dat we niet langer onze schuld kunnen afbetalen. Er gaat een periode van hyperinflatie komen…
waarin de dollar waardeloos wordt… De economische ineenstorting zal zó ernstig zijn, dat de mensen er niet
klaar voor zijn.
Zie ook:
Eerste-gezamenlijke-russische-amerikaanse-legeroefening...
Department-of-homeland-security-koopt-genoeg-munitie-om...
David-wilkersons-visioen-over-toekomst-wereldeconomie
Bron en meer lezen: Beaconequity.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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“Brussel” (de EU) en uw gezondheid
Met dank aan: René Voogt
Ontmanteling van de ‘Brusselse EU’ – een voorwaarde voor het recht op de vrijheid om wereldwijd te kiezen
voor natuurlijke gezondheid
De campagne ‘Referendum voor Natuurgeneeswijzen’ is gericht op het garanderen van de vrije keuze voor
natuurgeneeswijzen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke gronden, voor alle burgers van de Europese
Unie. De petitie werd inmiddels ondertekend door meer dan een kwart miljoen mensen uit alle 27 lidstaten
van de EU. De Dr Rath Health Foundation coördineert dit initiatief.
De Dr Rath Health Foundation is zich volledig van bewust van het feit dat de EU niet van plan is om gehoor
te geven aan de eisen van de Europese burgers, ondanks de toenemende publieke steun voor deze
campagne. De ‘Brusselse EU’ is in feite een dictatoriaal instituut dat opereert buiten de fundamentele
beginselen van vrijheid en democratie. De 27 ‘commissarissen’ van de Europese Commissie, het
uitvoerende orgaan van de ‘Brusselse EU’ en haar voorzitter Herman Van Rompuy, werden niet door de
burgers gekozen. Het democratische kiesrecht van de burgers is in feite overgedragen en opgeofferd aan
zakelijke belangen.
De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet
Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in december 2009 een
Europese wet in werking gesteld die de ‘Brusselse EU’ boven de wet plaatst. Dit gebeurde door middel van
het ‘Protocol over de Privileges en Immuniteit van de Europese Unie’, een onderdeel van het Verdrag van
Lissabon. Minder dan 1 procent van de bevolking van Europa werd toegestaan om hierover te stemmen.
Enkele voorbeelden van de wat deze wet inhoud:
 De gebouwen en terreinen van de EU in Brussel zijn “vrijgesteld van huiszoeking”. (I, hoofdstuk,
artikel 1).
 Leden van de Europese Commissie en andere EU-ambtenaren, zijn “vrijgesteld van rechtsvervolging
ten aanzien van handelingen verricht door hen in hun officiële hoedanigheid zowel in woord als in
geschrift” Bovendien “blijven zij deze immuniteit genieten na beëindiging van hun ambtstermijn”
(hoofdstuk V, artikel 11; hoofdstuk VII, artikel 19).
Wie deze feiten tegen het licht houdt zal begrijpen dat het een illusie is om te denken dat dit politieke
instituut rekening zal houden met de wensen en het belang van de burgers. Niet een van de EU politici die
het voor het zeggen hebben, werd op democratische wijze gekozen en de ambtenaren zijn boven de wet
gesteld. Daarom is het een illusie om te denken dat dit instituut ooit zal luisteren naar de wensen van de
burgers of handelen in hun belang.
Het belangrijkste doel van de Brusselse EU
Wij leven in een tijd waarin een spectaculaire vooruitgang wordt geboekt op het gebied van natuurlijke
gezondheid die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. De belangen van het kartel worden geplaatst
boven het leven en de gezondheid van miljoenen mensen die lijden aan kanker, hart- en vaatziekten en
andere welvaartsziekten.
Het belangrijkste doel van de EU in Brussel is de afbraak van gezondheidszorg gebaseerd op natuurlijke
methoden. Natuurlijke therapieën, die men niet kan patenteren, concurreren overal ter wereld met de
middelen van farmaceutische industrie. Het farmaceutische kartel heeft een belang van miljarden dollars in
de ‘handel in ziekte’. De belangen van de farmaceutische multinationals bepalen feitelijk het beleid van de
EU als een soort politieke partij, die echter door niemand werd gekozen en de ‘Brusselse EU’ overheid
fungeert als een handlanger die bijzondere wetten uitvaardigt.
Het doel van de zogenaamde “Richtlijn voor Voedingssupplementen” uit 2002, is opgesteld aan de hand van
strikte, quasi dictatoriale beperkingen op het soort en de doseringen van de vitaminen en mineralen die
mogen worden verwerkt in voedingssupplementen.
De ‘Brusselse EU’ houdt nadrukkelijk vol dat de toegestane dosering van micronutriënten op
wetenschappelijke wijze wordt berekend, via de z.g. “wetenschappelijke risico-evaluatie“. In werkelijkheid
echter zijn de meeste van de tot nu toe voorgestelde methoden voor de beoordeling van het veronderstelde
“risico” van het consumeren supplementen, allesbehalve wetenschappelijk en zelfs zeer ontoereikend.
Door de “Europese richtlijn voor producten op basis van traditionele kruidengeneesmiddelen” uit 2004, is een
onbetaalbare registratieprocedure verplicht geworden voor alle natuurlijke kruidengeneesmiddelen. Alle
middelen waaraan geen speciale vergunning is verleend zijn verboden en moeten van de markt worden
genomen.
Op deze manier probeert de ‘Brusselse EU’ de kruiden-sector uit te schakelen, die een bedreiging vormt
voor de financiële belangen van de farmaceutische industrie met haar astronomische winsten. Om het
verspreiden van informatie over natuurlijke geneeswijzen in te perken, is een zogenaamde “verordening
inzake voedings-en gezondheidsclaims” uitgevaardigd in 2006. Een zeer draconische wetgeving die het
openbaar maken verbiedt van alle informatie over de heilzame effecten of geneeskrachtige eigenschappen
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van voedingsstoffen en – middelen, tenzij deze gezondheidsclaims zijn toegestaan door de Europese
Commissie. Ook als er als wetenschappelijk bewijs bestaat voor een gezondheidsclaim, dan kan het
voorkomen dat een product niet op de markt wordt gebracht omdat geen goedkeuring heeft verkregen. De
EU heeft als het ware een verbod op vrijheid van meningsuiting uitgevaardigd, een typisch kenmerk van een
dictatoriale politiek. En dit alles om de “handel in ziekte” van de farmaceutische industrie en haar
astronomische winsten te beschermen.
In januari 2002 werd door de ‘Brusselse EU’ de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht.
In plaats van het verbeteren van de voedselveiligheid en het beschermen van de consument, zoals zij
beweert te doen, spant de EFSA zich voortdurend en systematisch in om niet-patenteerbare natuurlijke
geneeswijzen en het verspreiden van informatie daarover, uit de weg te ruimen. De wetenschappelijke
comités van de EFSA spelen achter de schermen een belangrijke rol hierbij omdat zij niet zijn samengesteld
uit onafhankelijke deskundigen. De vergunningen van de EFSA worden willens en wetens door de leden van
haar wetenschappelijke comités afgegeven om de farmaceutische, chemische en biotechnologische
bedrijven te steunen. In een poging om deze zakelijke belangen te beschermen, heeft de EFSA zelfs op
haar website gezet dat “het hebben van een belang niet hoeft te betekenen belangen verstrengeld worden“.
Het is nauwelijks verrassend dat de overgrote meerderheid van de meer dan 44.000 gezondheidsclaims die
werden ingediend ter goedkeuring, zijn afgewezen op grond de “verordening inzake voedings-en
gezondheidsclaims“.
Men moet zich voor eens en altijd, bewust worden van het feit dat het inmiddels een illusie is geworden dat
een beroep kan worden gedaan op de ‘Brusselse EU’ om het gebruik van goede voedingssupplementen
veilig te stellen. De vraag om ons recht op natuurlijke gezondheid te beschermen, zal hooguit een ironische
grijns op de gezichten van de ‘EU-commissarissen en van de andere belanghebbenden van het drugskartel,
teweeg brengen.
Men zal moeten begrijpen wat de verwoestende gevolgen zijn van het beleid dat door kartel wordt
gedicteerd aan de ‘Brusselse EU’: Wij leven in een tijd waarin een spectaculaire vooruitgang wordt geboekt
op het gebied van natuurlijke gezondheid die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. De belangen van
het kartel worden geplaatst boven het leven en de gezondheid van miljoenen mensen die lijden aan kanker,
hart- en vaatziekten en andere welvaartsziekten.
De Nazi-Roots van de Brusselse EU
Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd over het criminele verleden van het
farmaceutische kartel. Men moet zich bewust worden van het feit een herhaling van de fouten die in het
verleden werden gemaakt op de loer ligt. Het leven van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de
waagschaal gelegd, zoals dat ook het geval was met de genocide in WO II.
Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben uit multinationals zoals
Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden de opkomst van het dictatoriale naziregime in
Duitsland. Toen, net zoals ook nu, was het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over
Europa en uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische en militaire
middelen.
Zoals beschreven in het baanbrekende boek “De Naziwortels van de ‘Brusselse EU’” werden de
belangrijkste architecten van de ‘Brusselse EU’ gerekruteerd uit dezelfde technocraten die eerder de
plannen ontwierpen voor een naoorlogs Europa onder de volledige controle van de Nazi’s. Dit feit werd
bewust meer dan zeventig jaar lang verborgen gehouden voor de Europese burgers. In dit boek wordt
uitgelegd waarom het huidige beleid van de ondemocratische de ‘Brusselse EU’ een schokkende gelijkenis
vertoont met de beoogde naoorlogse plannen van de nazi’s voor een “totale Europese economische ruimte.”
De rol van de Codex
Het hoofddoel van de Dr Rath Health Foundation is een nieuw wereldwijd systeem van natuurlijke
gezondheidszorg, dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en onderzoek op het gebied van
micronutriënten. Zodra dit doel wordt bereikt zullen hart- en vaatziekten, kanker, aids en andere veel
welvaartsziekten grotendeels onbekend zijn voor toekomstige generaties. Nu staat het farmaceutische kartel
dit doel nog in de weg. Men is zelfs van plan om het beleid van de ‘Brusselse EU’ te gebruiken als een
blauwdruk voor het uitbreiden van de heerschappij over andere continenten.
Een belangrijke partner in deze internationale pogingen van het kartel om de toegang tot natuurlijke
gezondheidstherapieën in te perken is de zogenaamde Codex Alimentarius Commissie (Codex). Dit is een
organisatie van de Verenigde Naties (VN) die werd opgericht in 1963 en die wordt gefinancierd door de
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de voedsel- en landbouworganisatie (FAO). De belangrijkste
activiteiten van de Codex is het opstellen van mondiale normen voor alle levensmiddelen, inclusief
voedingssupplementen. De 27 EU-landen maken steeds meer gebruik van de Codex als middel om
regelgeving over voedsel en voedingsmiddelen aan te passen, naar voorbeeld van de wetgeving van de
‘Brusselse EU’.
Door het exporteren van de beperkingen van de Codex op voedingssupplementen naar andere regio’s zoals
Zuid-Oost-Azië, via de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN); Afrika, via de Afrikaanse Unie;
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Zuid-Amerika, door middel van de Mercosur en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties; en Noord-Amerika,
door middel van de voorgestelde Noord-Amerikaanse Unie, wil het farmaceutische kartel het leven en de
lichamen van miljarden mensen gebruiken als afzetmarkt voor haar gepatenteerde synthetische
medicamenten.
Samenvattend:
1. De ‘Brusselse EU’ is een dictatoriale structuur die de belangen behartigt van de multinationals en zij
vormt een bedreiging voor het leven van miljoenen Europese burgers. Als de Europese burgers nu
niet overgaan tot actie, zal deze dictatoriale structuur blijven bestaan en zullen de komende
generaties en op den duur de hele wereld, daaraan worden onderworpen.
2. Door deze fundamenteel ondemocratische structuur – met de Europese Commissie die alle
uitvoerende macht en het EU-Parlement dat slechts als een vijgenblad dient – kan de ‘Brusselse EU’
niet worden gereformeerd. Daarom moet dit instituut openbaar worden afgewezen, ontmanteld en
uiteindelijk worden vervangen door een democratisch stelsel: een Europa van, voor en door de
burgers.
3. De ontmanteling van de dictatoriale invloed van de multinationals die de wet voorschrijven aan de
‘Brusselse EU’ – en daarmee over de Europese bevolking – vormt een voorwaarde voor het uit de
weg ruimen van veel voorkomende ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker. Als we erin slagen
om deze ziekten onder controle te krijgen, kunnen we een gezondere wereld creëren voor onze
kinderen en alle toekomstige generaties.
Wat de Europese burgers nu kunnen doen
Voor het verkrijgen van de vrije schikking over natuurlijke gezondheidszorg, zouden iedere Europeaan die
zich betrokken voelt, de volgende acties kunnen ondernemen:
 Lees het boek “De naziwortels van de ‘Brusselse EU’“.
 Verstuur de link naar dit belangrijke online boek aan iedereen die u kent om ervoor te zorgen dat
iedereen zelf de feiten kan evalueren en beoordelen.
 Schrijf naar lokale, nationale en Europese politici om te vragen te stellen over de handelswijze van
de ‘Brusselse EU’ en eis dat deze politici alles doen wat in hun macht ligt om de ‘Brusselse EU’ te
ontmantelen.
 Eis van nationale politici dat zij de totstandkoming van wetten die het recht op een referendum
vastleggen in de wetgeving van hun land ‘grondwetten. De schriftelijke reactie op deze vraag zal niet
alleen aantonen waar de loyaliteit van deze politici ligt, maar zal ook laten zien in hoeverre zij
gemotiveerd zijn om de democratie te handhaven.
 Ondersteun de petitie ‘Een referendum voor natuurgeneeswijzen‘ en breng dit onder de aandacht
van de democratisch-gemotiveerde politici, om druk op hen uit te oefenen zodat zij zich gaan
inzetten voor het beschermen van de vrije, onbeperkte toegang tot natuurlijke geneeswijzen. Dit
moet een onvervreemdbaar recht worden in een nieuw en democratisch Europa.
Door bovengenoemde maatregelen zal men niet alleen helpen om de vrije keuze voor natuurlijke
gezondheid te behouden, zo kan men ook voorkomen dat het kartel er in slaagt om haar doel te bereiken:
het exporteren van de blauwdruk van de ‘Brusselse EU’ naar alle landen in de wereld.
Het blootstellen van Europese politici die zich lenen als instrumenten van het farmaceutische kartel is
belangrijk.
Wij nodigen alle Europese burgers de reacties die zij van politici hebben ontvangen, naar ons op te sturen
via het volgende emailadres: info@dr-rath-foundation.org. Met uw toestemming, zullen wij deze reacties op
onze website publiceren, uiteraard worden alle persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij wij daar uitdrukkelijk
toestemming voor verkrijgen.
De publicatie van deze brieven en reacties zal aan iedereen duidelijk maken welke Europese politici wel en
niet gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de democratie en welke bewust of onbewust, fungeren als
instrument van het farmaceutische Kartel. Uiteindelijk kan de vrijheid om te kunnen beschikken over een
natuurlijke gezondheidszorg alleen worden veilig gesteld door op grote schaal het woord te verspreiden
onder de politici die zich bewust of onbewust lenen voor het behartigen van de commerciële belangen. Zij
zouden moeten worden vervangen door politici die werkelijk gemotiveerd zijn om de democratie te
handhaven. Dit is een taak die weggelegd is voor alle Europese burgers en een onschatbare dienst levert
aan de hele mensheid.
http://www4nl.dr-rath-foundation.org/nieuws/2011_05_may_12_ontmanteling_van_de_brusselse_eu.html
Gesundheitssymposium in Berlin am 25.11.2001:
http://www4ger.dr-rath-foundation.org/infothek/videos/dr_rath_vortraege.html?video=gesundheitssymposium
Krebs – Das Ende einer Volkskrankheit Okt 2011
http://www4ger.dr-rathfoundation.org/infothek/videos/dr_rath_vortraege.html?video=krebsendevolkskrankheit
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Verpletterende Duitse documentaire 'De Griekenland leugen'
Voormalig EU Commissaris Bolkestein velt bitter oordeel over 'Brussel' - 'Politici in Europa verbijsterend
naïef'
Talloze mensen die alles zijn kwijt geraakt slapen op straat - niet in
een achterbuurt, maar in de wijken in en rond het centrum van
Athene.
De allerrijksten van Griekenland die nog steeds geen cent
belasting hoeven te betalen - letterlijk. De EU miljarden waar geen
stuiver van bij de bevolking terecht komt. Openlijke drugshandel,
prostitutie, massale criminaliteit en burgers die op straat slapen niet in een achterbuurt, maar in de bijna alle wijken in en rond het
centrum van Athene. Griekenland is één grote puinhoop en is dat feite altijd al geweest, maar na de
verkiezingsoverwinning van 'links' zinkt het land nog verder weg in chaos en wordt het onregeerbaar. De
Duitse ZDF documentaire 'De Griekenland Leugen' laat niet alleen zien hoe hopeloos het land er voor staat,
maar ook hoe schandalig de burgers van de EU door 'Brussel' en vooral ook hun regeringen werden en
worden bedrogen.
Griekenland een failed state
Economen hebben Griekenland opgegeven en beschouwen het als een 'failed state' die geregeerd wordt
door corruptie. Insiders in Brussel zeggen dat het failliet van het land te voorzien was. 'Het ging hier om
criminele toestanden. Daar hadden we als EU onderzoek naar moeten doen, maar dat wilde de politiek niet.'
Officials die destijds mede verantwoordelijk waren zeggen nu dat er extreem gerommeld is met de cijfers en
Griekenland nooit in de EU opgenomen had mogen worden.
De linkse verkiezingsoverwinnaars spreken ondertussen dreigende taal richting Europa en willen alle
afspraken met de 'Troika' schrappen en de bezuinigingen, die het land in ruil voor de honderden miljarden
moest doorvoeren, terugdraaien. 'Mevrouw (Angela) Merkel, luister hier goed naar: het
bezuinigingsprogramma is dood! Duitsland moet meer betalen.'
'Waarom geld geven aan Al Capone?'
De 72 jarige Evangelos Angelakos is een reder en behoort tot de allerrijksten van Griekenland. Zijn familie is
al generaties lang invloedrijk en machtig. Interviews geeft hij zelden, maar vanwege de crisis maakt hij een
uitzondering. 'We worden verpletterd door mismanagement. Bij ons functioneert bijna niets efficiënt.' De hele
overheid is corrupt, en daarom vindt Angelakos het terecht dat hij geen cent belasting betaald. De rijken
hebben ervoor gezorgd dat reders en anderen in Griekenland niet belastingplichtig zijn. 'Mensen die hun
geld aan de staat geven?! Zou u uw geld aan Al Capone geven?' Volgens Griekenland expert en historicus
professor Heinz Richter zijn het juist de mensen die zouden moeten betalen die dat niet doen. Het gewone
volk lijdt, maar de rijken komen er volkomen ongeschonden vanaf. De Griekse havens liggen dan ook vol
met de meest luxueuze plezierjachten. Theodoros Floratos, werkzaam bij de financiële politie, zegt dat ze nu
pas zijn begonnen met het registreren van al deze boten. 'Als ook maar één van deze bootbezitters belasting
zou betalen, zou dat voldoende zijn om het pensioen van 1000 mensen te bekostigen,' legt hij uit.
Ambtenaren die nooit op kantoor komen
Griekenland heeft echter nog nooit een functionerende overheid gehad. Het ministerie van Financiën is van
binnen één grote bende. Duizenden papieren dossiers rotten weg in gammele kasten en overal staan
vuilniszakken (!) vol belastingaangiftes - kortom: een waar paradijs voor belastingontduikers en fraudeurs.
Volgens publicist Takis Michas is de situatie zó erg dat de veel ambtenaren niet alleen niet werken, maar
zelfs nooit op kantoor verschijnen. Desondanks krijgen ze iedere maand een riant salaris op hun rekening
gestort. 'Ze weten niet eens wie die ambtenaren eigenlijk zijn.'
Armoedige puinhoop in Athene
Athene, in het rondom het centrum. Hier is niets te zien van de miljardenbijdragen van de EU. Drugshandel,
prostitutie en geweld heersen in de straten. 'De mensen leven en slapen op straat,' aldus een
straathoekwerker. 'Er zijn veel van dit soort wijken, midden in Athene.' Wie kan, trekt weg, waardoor alleen
de allerarmsten overblijven. Een Griekse vrouw tiert: 'Ze hebben mijn tas gestolen! Er lopen hier alleen nog
maar dieven op straat.' De politie staat machteloos en moet toezien hoe hele wijken ten prooi vallen aan
verval en verloedering.
'Verbijsterende naïviteit EU politici'
Professor Richter dan ook verbijsterd over de naïviteit van de politici in Brussel, Berlijn en de andere
Europese hoofdsteden. 'De (Griekse) staat heeft altijd aan de uitbuiters, de rijken toebehoort.' Professor
Thomas Straubhaar, directeur van het Hamburgse Wereldeconomie Instituut, valt hem bij. 'In een falende
staat zoals Griekenland heerst natuurlijk corruptie, vriendjespolitiek en zwartwerken. De structuur om de
staat de macht te geven dit te stoppen ontbreekt.'
Navrant: dit alles was al lang bekend toen Europa Griekenland de euro schonk. De 'wieg' van de Europese
democratie móest in de Unie worden opgenomen. In 1998 noemde bondskanselier Helmut Kohl, één van de

Nieuwsbrief 153 – 20 mei 2012 – pag. 58

belangrijkste architecten van de EU, de totstandkoming van de eurozone als hét meest gelukkige Europese
project van de hele 20e eeuw. 'U kunt zich ertegen verzetten zoveel u wilt, maar dit is dé basis voor het
duurzaam samenleven van de volken in Europa in vrede, vrijheid en welvaart.'
Bolkestein: Grieken in euro grote fout
VVD prominent Frits Bolkestein was destijds de EU commissaris voor de Interne Markt. Zijn oordeel is bitter.
'Helmut Kohl was een romanticus als het op de EU aankwam. Voor hem was het dé manier voor Europa om
voorgoed de Tweede Wereldoorlog achter zich te laten. Daarom wilde hij iedereen in de euro hebben, of ze
daar nu gekwalificeerd voor waren of niet. En dat was een grote fout.'
De politieke 'visie' van een verenigd Europa werd boven het economische belang van de landen en hun
burgers gesteld. Bijna terloops werd in 2000 besloten om Griekenland tot de eurozone toe te laten. Twijfels
waren er niet, ook niet in Den Haag. Dus voerde het land op 1 januari 2002 de euro in. Eindelijk hadden de
Grieken een harde munt, maar om die te krijgen hadden ze flink met de statistieken moeten rommelen. De
toenmalige Duitse minister van Financiën, Theo Waigel, erkent nu dat Griekenland 'natuurlijk niet in de
eurozone had gemoeten' en dat de verantwoordelijken destijds 'zich zeer bezondigd' hebben, zowel in
Griekenland als in de andere landen van Europa.
'Teleurgesteld in Brussel en EU'
Waarschuwingen waren er genoeg, ook in Brussel. In 2004 constateerde Eurostat dat er 'acute problemen
met de boeken' van Griekenland waren die 'al in 1997 ter sprake zijn gebracht' - met andere woorden: nieuw
bewijs dat de EU ruim vóór de invoering van de euro wist dat de Grieken hun financiële cijfers vervalsten.
Eurostat mocht hier van de politiek echter niets tegen ondernemen, ook niet toen er in 2004 steeds meer
bewijs kwam voor het massale bedrog van de Grieken. Zo werden miljardenuitgaven voor het Griekse leger
verzwegen en waren de schulden vele malen hoger dan opgegeven.
Het Europese stabiliteitspact kwam in gevaar, maar de EU deed nog altijd helemaal niets. Frits Bolkestein:
'Ik ben teleurgesteld in Brussel, in mijn collega's van de EU Commissie. Ze waren veel te bang en politiek
correct. Ik stond vaak in mijn eentje. Zo zei (EU Commissie) president Romano Prodi notabene in het
parlement dat het stabiliteitspact 'dom' was.'
EU keek bewust andere kant op
Het doelbewuste zelfbedrog ging dus verder en wie daar niet aan mee wilde doen kreeg problemen. Anton
H. is al jaren een hoge ambtenaar bij de EU en wilde verder onbekend blijven. De waarheid was destijds niet
gewenst, onthulde hij. 'Het ging hier om criminele zaken die ten koste gingen van de Europese financiën en
daarmee de belastingbetaler. We hebben genoeg aanknopingspunten gehad om hier iets tegen te doen. Dat
wilde de politiek echter niet.' Reden: ook Europa's zwaargewichten Duitsland en Frankrijk hielden zich niet
aan het stabiliteitspact. Volgens Jean-Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale
Bank, kwamen Duitsland, Frankrijk en Italië al in 2004 overeen om met het stabiliteitspact te breken. 'Dat
was een probleem voor heel Europa, want vooral de kleine landen die zich niet konden verweren zagen dat
het stabiliteitspact feitelijk door niemand meer werd nageleefd.' Wie dat openlijk aan de kaak stelde werd als
zwartkijker en pessimist betiteld. De Duitse CDU parlementariër Wolfgang Bosbach bevestigt dat iedereen
die met de objectieve en harde feiten kwam onmiddellijk werd weggezet als een onwetende Europa-criticus.
'Grieken leefden in luilekkerland'
Dus kon Griekenland naar hartenlust geld blijven uitgeven op kosten van Europa. 'Plotseling konden ze
onbeperkt schulden maken,' legt professor Richter uit. 'Het probleem is dat ze in Brussel óf hebben zitten
slapen, óf enkel toegekeken hebben. De wijze waarop er met geld werd gesmeten was daadwerkelijk
adembenemend.' Omdat ook de lonen in Griekenland explosief stegen prijsde het land zich daarmee in snel
tempo uit de markt, waardoor bijvoorbeeld de eens zo bloeiende textielindustrie in noord Griekenland tot een
totale ruïne is vervallen.
'De Grieken leefden in luilekkerland,' constateren de documentairemakers. De gouden jaren, met
buitengewone royale salarissen, ontslagvergoedingen, uitkeringen en zeer vroegtijdige, volledig betaalde
pensioenen, waren met het uitbreken van de crisis in 2010 echter voorbij. 'De Grieken hebben ons niet om
geld gevraagd,' verklaarde bondskanselier Angela Merkel na de eerste van een hele serie
crisisbijeenkomsten. Desondanks werd kort daarna besloten om de Grieken 22 miljard te geven.
Kostbare hulppakketten
Slechts 5 weken later was dat al 5 x zoveel. Griekenland was op het laatste moment gered. Of toch niet?
CDU parlementariër Bosbach over de handelwijze van de EU: 'In slechts enkele maanden tijd veranderden
ze alles wat ze eerst hadden beloofd. Logisch dat veel mensen zich afvragen of ze de politiek nog wel
kunnen vertrouwen.' Daar kwam nog eens bij dat de banken nooit de beloofde 'substantiële bijdrage' aan het
redden van Griekenland hoefden te betalen. Integendeel, ze werden op kosten van de burgers met miljarden
belastinggeld overeind gehouden. In ruil voor het eerste Griekse hulppakket van 110 miljard euro
reageerden de Grieken met massale protesten, stakingen en geweld. De harde bezuinigingen troffen vooral
de gewone man. De pensioenen werden met 30% gekort, de lonen met 22%. Tegelijkertijd stegen de
defensie uitgaven met 8%. De Griekse woedde richtte zich tegen Europa, maar vooral tegen Duitsland. En
toen volgde er wéér een hulppakket dat nóg kostbaarder was.
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Rijken en goed opgeleiden vluchten weg
Op 21 oktober 2011 trokken de experts van de EU, het IMF en de ECB in een streng vertrouwelijk document
de conclusie dat de Griekse schulden ondanks de miljardenhulp verder zullen stijgen naar een 'zeer hoog
niveau'. Het eerste Griekse reddingspakket was mislukt en het ging slechter en slechter met de economie
van het land. Door de harde bezuinigingen verslechterde de situatie voor de burgers zich snel. Steeds meer
gezinnen raakten platzak en moesten hun kinderen in speciale kinderdorpen onderbrengen, alhoewel ook
daar steeds minder geld beschikbaar voor is.
Professor Straubhaar: 'Bij grote conflicten en crisissen is het uiteindelijk altijd de gewone man die de prijs
daarvoor betaalt, omdat die zich veel minder goed kan beschermen als de rijken, die hun kapitaal -en ook
zichzelf- naar het buitenland verplaatsen.' Zo vluchtten al honderden Griekse multimiljonairs naar Londen. Zij
worden en masse gevolgd door Grieken met goede opleidingen, die in eigen land geen toekomst meer
hebben. Hetzelfde geldt inmiddels voor rijke en opgeleide Spanjaarden en Italianen.
Ontgoocheld door leugens politici
De Grieken die niet weg kunnen geloven de holle beloften van de gevestigde politiek niet meer. 'Ze hebben
ons jarenlang bedrogen. We zijn zwaar ontgoocheld door al hun leugens,' zegt de jonge Anna Tourla. Zij ziet
de toekomst van Griekenland somber in. Daarom hebben de Grieken in grote getale op -vooral linksextremistische partijen gestemd. Manolis Glezos, een leider van de links radicale Syriza partij, houdt de
bevolking voor dat de bezuinigingen ongedaan zullen worden gemaakt.
Maar dan? Dan betaalt Europa niet meer en gaat het land failliet. Een regering vormen lijkt nu al onmogelijk,
wat opnieuw verkiezingen tot gevolg lijkt te gaan hebben. Jannis Tsompos, een vriend van Anna, heeft er
sowieso genoeg van. 'Iedereen die ik ken wil als het maar even kan weg uit Griekenland. Wij houden van
ons land, en daarom is het heel bitter dat wij hier weg móeten. Ik moet kiezen tussen wat goed voor mijn
land en wat goed is voor mezelf.'
Oorlogsverklaring aan Europa
Griekenland: waarheen? Slechts één ding is duidelijk: de verkiezingsuitslag is een oorlogsverklaring aan
Europa en vooral aan Berlijn en tevens een vernietigende nederlaag voor het Griekenland beleid van de EU.
Angst en onzekerheid nemen toe en 'Euroland' komt steeds dieper in de problemen terecht, zonder dat er
enig zicht is op een spoedige uitweg. Professor Straubhaar: 'We zullen nog jarenlang enorm veel geld naar
Griekenland moeten overmaken.' Frits Bolkestein is het meest uitgesproken: 'Er is geen toekomst voor de
Grieken in de eurozone. Het is beter als ze eruit stappen.'
Reder en miljardair Evangelos Angelakos stelt het heel zwart-wit: 'We moeten veranderen, anders gaan we
kapot.'
Xander - (1) ZDF

Bilderberg conferentie 2012 in de Verenigde Staten
De Bilderberg bijeenkomst gaat vermoedelijk door van 31 mei tot 3
juni te Westfields Marriott Washington Dulles hotel, Virginia. Dit
jaar dus niet in Haifa zoals de allereerste berichten meldden, maar
in de VS.
Ook dit jaar zal de Bilderberg elite samenkomen en het zal niet
verbazen wanneer zij het tempo van hun plannen opvoeren, gezien
het groeiende protest tegen hun geheimzinnige en zwaar geheime
bijeenkomsten, en de destructieve plannen die ze er smeden.
Onderwerpen
Er moet daar veel besproken worden dit jaar. Onderwerpen zoals meer internetcensuur en minder privacy,
minder Amerikaanse dollar, meer "corporate" bezettingen en het invoeren van (internationale) CO2-taxen
zullen absoluut hoog op de agenda staan! Maar ook onderwerpen als de oorlog met Iran met het geld van
belastingbetalers, en de verontrusting over het wakker worden van het publiek. Het is een van de
belangrijkste en zwaar bewaakte wereldbijeenkomst ter wereld, waar de machtselite belangrijkste
beslissingen neemt voor de gehele mensheid. Voorheen zó geheim dat men beweerde dat het zelfs niet
bestond, maar nu ‘iets openlijker’ met de bewering dat ‘Bilderberg bestaat en een vrij open beleid heeft’…
People Waking Up to The Bilderberg Group with Ace Journalist Jim Tucker
Gepubliceerd op 29 mrt 2012 door TheAlexJonesChannel
Alex verwelkomt oud-journalist en Bilderberg speurder Jim Tucker om te praten over, waar de geheime elite
van de wereld in 2012 zal bijeenkomen, en wat hun doelen zijn voor de mensheid.
Zie ook:
Bilderberg agenda & aanwezigen 1999-2011
Bron: Volksmagazine.net en Aotmr.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Een van de grootste zonnevlekken groep in jaren draait langzaam naar de aarde
Gepubliceerd op 7 mei 2012 door Seventhtrump
Een van de grootste zonnevlekken groep in jaren draaide over de
noordoostelijke kant van de zon dit weekend. Met minimaal vier donkere
kernen, groter dan de aarde, verspreidt AR1476 zich met een wijdte van meer
dan 100.000 km van begin tot eind, en is gemakkelijk te spotten met achtertuin
zonnetelescopen. Inderdaad, het actieve gebied knettert met impulsieve Mklasse zonnevlammen. Op basis van het complexe 'bèta-gamma' magnetisch
veld van de zonnevlekken, schatten NOAA voorspellers een 75% kans op meer
M-flares in de komende 24 uur. Er is tevens een 10% kans op krachtige Xklasse zonnevlammen. Solar Update – binnen enkele dagen zal deze zonnevlekken groep naar de aarde
gericht zijn. Mr. Cometwatch meent dat er een groot aantal observatie instrumenten of naar beneden zijn
gehaald, of verwoest zijn… SOHO is afgesloten, enkele van onze magnetosfeer simulators zijn afgesloten.
Enkele van de satellieten zijn eigendom van het Vaticaan. Zij observeren ondermeer de zon.
Have a safe day!
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Waarschuwing! Nieuwe YouTube censuur – Het einde van het Vrije Internet
Warning: YouTube Launches Vicious Censorship
Gepubliceerd op 2 mei 2012 door TheAlexJonesChannel
Langzaam maar zeker worden de duimschroeven op het internet verder
aangedraaid. En het wapen waarmee men vrij internet aan banden legt, heet
“copyright”. Google en haar dochteronderneming YouTube geven alvast een
voorproefje van wat ons allemaal te wachten staat…
YouTube gaat nu zover dat alle audio en visuele karakteristieken van individuele
personen onder copyright (auteursrecht) vallen. Dit betekent dat “derden”
copyright rechten kunnen claimen op materiaal wat hen totaal niet toebehoort!
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in een YouTube video een persoon verschijnt, die een copyright
overeenkomst met een ander bedrijf heeft. Dit bedrijf heeft dan volgens YouTube de rechten voor dat stukje
video, waarin deze persoon verschijnt.
Automatische speurrobots
Eén van de eerste slachtoffers van deze nieuwe regel is Alex Jones (en ikzelf). Zijn YouTube kanaal werd
afgewaardeerd door het bedrijf, omdat ergens in video’s van jaren geleden de komiek Joe Rogan te gast
was in de Alex Jones show. De spiders (geautomatiseerde speurrobot) van YouTube hadden geconstateerd
dat de stem van Joe Rogan voorkwam in Alex Jones’s video’s, terwijl het copyright van Joe Rogan
toebehoort aan een bedrijf dat Brent Pixels heet.
YouTube account kan zonder waarschuwing worden verwijderd
Niet alleen Alex Jones werd door YouTube gesommeerd de gedeelten met Joe Rogan te verwijderen, ook
andere YouTube gebruikers op het internet kregen hetzelfde bericht, waardoor er in één keer vele video’s
van het internet verdwenen en bestaande YouTube kanalen werden verwijderd.
Door deze volledig geautomatiseerde software, die continue door het gehele YouTube bestand patrouilleert,
zijn er inmiddels al honderdduizenden video’s verdwenen. Video’s die op zich allemaal een unieke inhoud
hebben, maar die de pech hebben dat er ergens een beeld of geluidsfragment in zit, waarop copyright van
derden rust. Dit schijnt weinig meer te maken te hebben met een “fair use policy” (gebruik naar redelijkheid),
zoals tot nu toe gebruikelijk was op internet.
SOPA wet in de praktijk
Alhoewel de SOPA wet van tafel werd geveegd, weerhoudt dat Google er niet van om alvast deze wet in de
praktijk toe te passen. De kern van het probleem ligt in het volledig geautomatiseerde systeem, dat niet
alleen muziek en dergelijke opspoort, maar ook individuele stemmen!
Dreiging
Het resultaat van dit alles is, dat de al lange tijd bestaande uploadfaciliteit voor langere video’s van Alex
Jones op YouTube is stopgezet en dat het gehele kanaal met meer dan 200 miljoen videoviews onder
dreiging staat om te worden afgesloten.
Het lijkt er dus op dat Google gaat bepalen wie wat, waar te zien gaat krijgen. Een geruststellende gedachte,
want Google weet immers wat goed voor je is??
Helaas kan ook ik geen video’s, langer dan 15 minuten, meer uploaden.
Bron: Infowars.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Het groeiende gat tussen twee tektonische platen onder IJsland
dinsdag, 10 mei 2011 21:55
Het is er onwaarschijnlijk mooi en je wordt er aan beide zijden omgeven door
gebergten. Een Britse duiker dook 24 meter omlaag tussen de NoordAmerikaanse en Euraziatische platen bij IJsland.
De IJslandse bevolking is er wel aan gewend dat hun land opgerekt en uiteen
getrokken wordt maar de laatste tijd is er sprake van veel activiteit in het
gebied.
De Noord-Amerikaanse en Euraziatische platen worden elk jaar een paar
centimeter uit elkaar getrokken waardoor breuklijnen, valleien, vulkanen en
geisers ontstaan.
De Britse duiker Alex Mustard kwam uit bij het zoete water van Silfra, Nes en
Nikulasargja, valleien die tot 60 meter diep zijn. Hij vervolgde zijn weg naar de
Arnarnes Strytur waar water met een temperatuur van 80 graden Celsius in
contact komt met het relatief koude zeewater.
Het lijkt erop dat de landmassa van IJsland momenteel sneller uiteen wordt
getrokken. Vorige maand ontstond een grote scheur in het zuidelijke gedeelte van Almannagjá. De nieuwe
scheur is 10 tot 14 meter diep en bevindt zich op een wandelroute
die nu afgesloten is. Almannagjá vormt het meest oostelijke deel
van de Noord-Amerikaanse Plaat. Hrafnagjá vormt daarentegen
het meest westelijke punt van de Euraziatische Plaat.
Eenzelfde proces is momenteel zichtbaar bij de Grote Riftvallei in
Afrika, waar seismische activiteit het continent in versneld tempo
uiteen trekt.
Op 27 februari jongstleden werd IJsland getroffen door 400
aardbevingen in slechts 24 uur tijd. Na dagen van continue
seismische activiteit begon de Krísuvík vulkaan te ontwaken. De
bevingen vonden plaats op een diepte tussen 1,1 en 4,7 kilometer.
Opvallend genoeg bleken een aantal bevingen een dag later uit de statistieken te zijn verdwenen om nog
een dag later weer toegevoegd te zijn.

De laatste keer dat er een uitbarsting was in het gebied vormde zich een scheur van
25 kilometer lang van waaruit magma het aardoppervlak bereikte. De zwaartekracht
speelt daarnaast een significante rol in het gebied, vooral rond de Mid-Atlantische
Rug.
Scheuren die plotseling ontstaan kunnen het landschap drastisch veranderen. Zo werd het zes kilometer
lange Kleifarvatn meer na de zomer van 2001 in omvang gehalveerd toen onder het meer een scheur
ontstond. Zomerhuizen die eerst aan het water stonden waren ineens een kilometer van het water
verwijderd. Het eens zo rustige meer kreeg ineens geisers die kokend water en modder omhoog spoten.
Volgens de IJslanders zit er ook een monster in dit meer, ook al werd het nooit werkelijk gezien. Het
waterpeil is sinds begin 2008 weer aan het stijgen. De oorzaak is nog niet duidelijk.
Bronnen: Dailymail.co.uk en Thewatchers.adorraeli.com
Niburu.nl
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Francois Hollande is een toegewijd globalist
De main stream media probeert de illusie te wekken dat de nieuwe
Franse President, Francois Hollande, een enorme verandering
teweeg zal brengen en een directe dreiging vormt voor de
Europese Unie. Toch bevestigt het verleden van Francois en de
mensen met wie hij zich omringt, dat hij net als Sarkozy een
toegewijd globalist en enthousiast voorstander is van de
dictatoriale soevereiniteit ontnemende EU.
Ontmoet de nieuwe baas tevens wolf in schaapskleding: Francois
Hollande, oftewel gewoon een andere Bilderberg crimineel.
“In heel Europa is het tijd voor verandering,” vertelt Hollande aan
juichende menigtes die bijeengekomen waren om zijn
overwinningstoespraak te horen in Parijs. Wat hij werkelijk bedoelt,
is dat hij de Franse bevolking tot 100% slaaf zal gaan maken,
politiek gezien geen leugen als je het over “verandering” hebt.
Eenieder die denkt dat de overwinning van Hollande op Sarkozy een enorme dreiging zal doen uitgaan
richting de EU, die samen met de Rothschild IMF en Goldman Sachs de opzettelijk gecreërde schuldencrisis
maximaal uitbuit voor haar eigen politieke agenda, komt bedrogen uit.
Hollande is namelijk gewoon een van de levende creaties van de elite en een enthousiaste pro EU
superstaat globalist. Hij was tevens voorstander van het Verdrag van Maastricht (1992), het document
waarin de introductie van de door onze strot gedrukte euro als munteenheid werd benadrukt, dit was weer
letterlijk overgenomen uit een Bilderberg blauwdruk uit 1955. Hollande was ook voorstander van de
Europese Grondwet in 2005, ondanks dat de meeste van zijn socialistische partijgenoten tegen deze
Grondwet stemden.
Hollande was de voormalige voorlichter van de Franse ex-President Lionel Jospin, die ook al een toegewijd
globalist was en een Bilderberg vergadering bijwoonde in 1996.
Hij was ook een voormalig helper van de laatste socialistische president in Frankrijk, Francois Mitterand, een
33e graad vrijmetselaar (geheimzinnige mannenclubjes, verboden voor vrouwen) die ervoor heeft gezorgd
dat de piramide aan het Louvre werd gebouwd met 666 glaspanelen (wie 666 dient, dient het duister). Ook al
zo’n “echt volksmens” die Mitterand. Samen met de Duitse Bondskanselier & Bohemian Grove bezoeker
Helmut Kohl, stond Mitterand aan de wieg van het Verdrag van Maastricht. Volgens Bilderberg onderzoeker
Daniel Estulin, was Bilderberg verantwoordelijk voor de overwinning van Mitterand in 1981.
Hollande’s “speciale adviseur” is niemand anders dan Manuel Valls, een voormalig vrijmetselaar (daar is er
weer een, afspiegeling van de bevolking, iemand? iemand al wakker?) en Bilderberg bezoeker in 2008 die
openlijk (de grootste geheimen verberg je “openlijk”) voorstander is van een Europese superstaat die de
nationale soevereiniteit zal decimeren. Valls heeft publiekelijk aan de Europese Commissie gevraagd om de
controle te nemen over de nationale budgetten van de EU lidstaten.
Toen Valls geconfronteerd werd met zijn Bilderberg connectie door “We Are Change Paris”, probeerde Valls
de vraag te ontwijken door de de filmers te beschuldigen van ontkenning van de Holocaust (u weet wel de
“dooddoener” die elke Rothschild onderdrukker gebruikt sinds WO2 om u uw rechten af te nemen en u te
bestelen).
Ondanks alle illusies en deceptie die de media verspreidt, dat Hollande een dreiging zou vormen voor de
politieke EU agenda 21, zal Hollande niet meer blijken te zijn dan een slaafse uitvoerder van de elite, die de
middenklasse middels belasting naar de verdommenis zal helpen, terwijl hij de Franse nationale
soevereiniteit zal offeren op het altaar van de EU superstaat.
Terwijl Nicolas Sarkozy zich gedraagt als een vervelend mannetje, zodat hij na dit toneelstuk het toneel mag
verlaten, wordt Hollande aan het Franse volk verkocht als een hap frisse lucht, wat uiteindelijk niets meer zal
blijken te zijn dan weer een zoveelste zielsverkochte klootzak uit het kamp van de onderdrukker.
Bron: PrisonPlanet.com
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12121/franse-president-is-bilderberg-crimineel
reactie
Waar gaat het uiteindelijk om bij de occult,freemasons, skull and
bones, bohemian grove enz enz enz??:
http://www.youtube.com/watch?v=0CLAye_rEik spirit worship!!!
Het rituele kindermisbruik staat hier dan ook centraal. Sexrituelen
en mensenoffers bij voorkeur kinderen.
De elite-leden zeggen in contact te staan met bepaalde entiteiten.
Onderzoek b.v. Aleister Crowley, zelfbenoemde Satan, the beast666. Oorlogen betreffen ook offers (b.v operation Shock and Aw).
De Holocaust betekend LETTERLIJK brandOFFER!!
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TTV Bohemian grove offert met “care” aan Moloch dmv een gesimuleerd brandoffer van een baby:
http://www.myspace.com/ausseratem/photos/11916483#%7B%22ImageId%22%3A11916483%7D
http://wavetheblack.blogspot.com/2010/02/child-sacrifice-is-real-in-west.html
Belgie schijnt het centrum te zijn voor wat betreft ritueel kindermisbruik. Zoek b.v “Castle of mother
darkness” of “X-dossiers”. Tevens gebruiken deze satanische families kindermisbruik om hun puppets te
controleren. Een pedo-puppet is het makkelijks te controleren vanwege de afpersbaarheid.
Meneertje Joris D is hier een duidelijk voorbeeld van. Dit opperhoofd van justitie benoemt alle belangrijke
posten, en stuur de rechterlijke macht aan: een sadistische pedofiel. We zijn 1984 allang voorbij!
ONDERZOEK NDAA en de re-education-camps in de VS. Deze wetgeving gaat verder dan welke wet ook.
Zelfs Hitler en Stalin durfde dit niet op papier te zetten. Nu worden ook onze freedomfighters opgesloten!!

Nieuwe vracht guillotines gelost in Long Beach afgelopen week
3 mei 2012 - Ooggetuige persoonlijk bekend bij piloot
Dit zijn alle gegevens die ik kon krijgen en het is niet veel (maar zegt genoeg).
Een vrachtschip werd gelost in de haven van Long Beach. De betreffende
contactpersoon is ex-marinier en werkt nu als havenarbeider. Hij was bezig het
containervervoer-"papierwerk" aan het controleren met betrekking tot de lading… en
ontdekte de guillotines.
Hij verklaarde dat in het algemeen op zijn locatie "ligplaats" de lading voor de Moran
Pacific Shipping verwerkt wordt, maar hij zei dat hij zich dit herinnerde, omdat het
vrachtschip hem in dit geval vreemd voorkwam, omdat het een "Hanjin" schip was
(donker met rode onderkant). Hij herinnerde zich niet de naam van het schip, toen hij
van het ene naar het andere schip ging, maar het bevatte een provincie naam. De
lading was gelabeld uit China. Hij stelde geen vragen en had het als iets vreemds ter zijde gelegd...
De guillotines moesten met spoed worden gedistribueerd of opgeslagen voor de lange termijn… Hij denkt
dat het een zending van de regering is... Iedereen gedroeg zich zakelijk zoals gewoonlijk. Geen ándere
vreemde zaken, alleen dan het feit waar de lading “uit bestond”.
Dit is alles wat hij zei. Zie ook:
Obama-leidt-christenen-naar-de-guillotine
Gevangenisbox-spoorwagons-met-guillotines...
Bron: Stevequayle.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Jesse Ventura en Plum Island – Montauk monsters en biowapens
Gepubliceerd op 15 apr 2012 door tatoott1109
Na het eerste succesvolle seizoen van Jesse Ventura, Conspiracy Theory, volgde het tweede seizoen met
de eerste aflevering: “Plum Island”.
Jesse stormt het Congres binnen om uit te vinden of de overheid gevaarlijke experimenten uitvoert op het
Plum Island Animal Research Center voor de kust van Long Island, buiten de kust van Noord Oost Amerika.
Het centrum, dat begon als een bio-warfare lab, gerund door voormalige NAZI-wetenschappers, wordt
verdacht en beschuldigd van het verspreiden van ziekten en virussen op het vasteland, met inbegrip van de
Afrikaanse varkenspest griep en de ziekte van Lyme. Sommigen vermoeden dat de mysterieuze Montauk
Monsters afkomstig waren van deze faciliteit.
Montauk monster aangespoeld van Plum Island
Een echte Amerikaanse bullebak, die Jesse Ventura, voormalig
Navy Sail, Worstelaar en ex-gouverneur. Iemand die zijn kop
boven het maaiveld durft uit te steken. Hij heeft een documentaireserie uitgebracht, waarin diverse belangwekkende onderwerpen de
revue passeren. Het onderzoekscentrum op Plum Island is naar
verluidt gewijd aan de studie van dierziekten… maar is dat het
enige of is er meer aan de hand? Plum Island, een eilandje, en je
raadt het al… vlakbij het plaatsje Old Lyme. Verder komen er nog
meer verbazingwekkende zaken naar voren waar je haren van
overeind gaan staan.
Zie ook:
How-the-Government-created-Lyme-Disease-Plum-Island, Germ-warfare-experiments-on-civilian-populations

Bron: Dutchamazingnewsblog.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Kurkuma onderzocht als middel tegen darmkanker
Wetenschappers gaan onderzoeken of een vast bestanddeel van kerriepoeder darmkanker kan helpen
genezen.
Kurkuma, ook wel de Indiase geelwortel genoemd, wordt geassocieerd met een grote variëteit aan
gezondheidseffecten. Dat meldt de BBC.
Studies hebben aangetoond dat kurkuma kan worden gebruikt om in laboratorium gekweekte kankercellen
te vernietigen. Ook zijn positieve effecten vastgesteld bij patiënten die zijn getroffen door een beroerte of die
lijden aan dementie.
Geen effect
In ziekenhuizen in het Britse Leicester krijgen een aantal patiënten naast chemotherapiemedicijnen kurkuma
toegediend. In Groot-Brittannië worden per jaar zo’n 40.000 mensen gediagnosticeerd met darmkanker.
Wanneer de ziekte zich door het lichaam verspreidt krijgen patiënten normaal gezien een combinatie van
drie chemotherapiemedicijnen, maar in de helft van de gevallen hebben ze geen effect.
In totaal doen 40 patiënten mee aan het onderzoek. Zeven dagen voor de standaard chemokuur krijgen ze
kurkumatabletten waarna het verschil tussen beide behandelmethoden wordt vastgesteld.
Vroeg stadium
Professor William Steward liet weten dat darmkanker moeilijk te behandelen is wanneer het zich door het
lichaam verspreidt omdat de bijwerkingen van de chemotherapie een limiet stellen aan de duur van de
behandeling.
“Het onderzoek bevindt zich in een zeer vroeg stadium, maar het potentieel van plantbestanddelen bij de
behandeling van kanker is een intrigerend gebied dat ons hopelijk helpt bij de ontwikkeling van toekomstige
medicijnen,” aldus Steward.
“Door een klinische test te doen ontdekken we meer over de potentiële voordelen van de inname van grote
hoeveelheden kurkuma en de eventuele bijwerkingen ervan op kankerpatiënten,” zei Joanna Reynolds van
het Brits Kanker Instituut.
Zware metalen
Kurkuma wordt in India traditioneel gebruikt voor de behandeling van wonden en schrammen. In Azië wordt
het gebruikt als medicijn tegen trombose en hersenaandoeningen waaronder de ziekte van Alzheimer en
Parkinson.
Onderzoek door de Rhodes-universiteit in Zuid-Afrika heeft de werking van curcumine bevestigd in de
binding van zware metalen. Bij ratten bleek dat de stof het brein beschermt tegen beschadiging door
cyanide, lood en cadmium. De studie concludeerde dat door het veelvuldige gebruik van koenjit in Indiase
gerechten de ziekte van Alzheimer in India nauwelijks voorkomt.
Bron: BBC.co.uk en niburu.nl - bron

Minister Spies verraadt Nederlandse volk: centrale database alsnog ingevoerd
Door Redactie op 9 mei 2012
Firma Leugen & Bedrog:
Neen hoor, neen, de centrale database komt er niet. De Tweede
Kamer heeft dit immers alsnog weggestemd. En wat zien we
nu??? Juist ja, hij komt er. Minister Liesbeth Spies van
Binnenlandse Zaken start de invoering van een landelijke
personendatabase:
http://tweakers.net/nieuws/81820/minister-start-invoeringlandelijke-personendatabase.html
Reden? Nee hoor beslist geen totale controle: ‘Dat moet het
bijhouden en uitwisselen van gegevens makkelijker en goedkoper
maken.’ Tuurlijk…
Het is weer net als vlak voor de oorlog. Nu nog de entartete
‘terroristen’ oprollen:
http://www.anarchiel.com/index.php/display/de_wederopstanding_van_het_Nazi_persoonsbewijs/
Deze ontwikkeling is mondiaal en wordt via het IMF, IBM, de EU, UN etc. gestimuleerd of opgelegd:
http://www.anarchiel.com/display/wereldcontrole_via_persoonsnummers_grondplan_bijna_klaar
Mevrouw zou voor dit volksverraad berecht dienen te worden.
Door: Jim Beame
Bron: Anarchiel
http://www.argusoog.org/minister-spies-verraad-nederlandse-volk-centrale-database-alsnog-ingevoerd/
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Geheim ruimtevaartuig een jaar in de ruimte, niemand weet wat het doet
vrijdag, 09 maart 2012
Het geheime ruimtevaartuig van de Amerikaanse luchtmacht X-37B
wordt met de dag mysterieuzer. Het werd ontworpen om gedurende
negen maanden in een baan om de aarde te draaien, maar bevindt
zich inmiddels exact een jaar in de ruimte.
Niemand weet precies te zeggen wat de X-37B van Boeing precies
doet. De luchtmacht houdt sinds de lancering in april 2010 vol dat het
onderzoek puur wetenschappelijk is.
Analisten zeggen dat het schip tot veel meer in staat is. Het kan
bijvoorbeeld worden gebruikt als een satelliet die zich eenvoudig kan
manoeuvreren.
De laadruimte van het vaartuig ter waarde van één miljard dollar zou
onderdelen kunnen vervoeren naar het internationale ruimtestation ISS. In oktober stelde Art Grantz van
Boeing voor een grotere X-37C te bouwen die astronauten naar het station zou kunnen brengen.
Volgens geruchten komt X-37B dicht bij het nieuwe Chinese ruimtestation in de buurt. China lanceerde het in
september, maar er bevinden zich nog geen astronauten aan boord. Sommige analisten hebben opgemerkt
dat de baan van X-37B bijna gelijk is aan die van de Tiangong 1.
Ondertussen heeft de regering-Obama bij de begroting voor 2013-2017 geen rekening gehouden met de
ontwikkeling van de X-37. De Amerikaanse president stelt voor te bezuinigen op satellieten en raketten.
Boeing treft al voorbereidingen om Building 31 in Californië, waar de X-37B werd gebouwd, te sluiten.
Bron: Wired.com

Rijst met menselijke genen zal binnenkort in Kansas worden geteeld
Rijst die bewerkt is om menselijke genen te bevatten zal voor de eerste keer
buiten worden geteeld in plaats van in het laboratorium, waardoor het een
stap dichter bij commerciële productie komt, volgens The Washington Post.
De genen die het in Californië gevestigde biotechnologische bedrijf Ventria
Bioscience in rijst heeft gespoten maakt het de plant mogelijk een
bacteriebestrijdende proteïne te produceren die ook in moedermelk en
speeksel wordt gevonden.
"We kunnen je kinderen met diarree echt helpen sneller beter te worden ",
zei Scott E. Deeter, de directeur en CEO van het bedrijf, in een uitleg over
het product.
Maar veel consumentengroepen maken zich zorgen dat de gemanipuleerde
rijst meer schade dan goed doen zal doen. Genetisch gemodificeerde
planten hebben een geschiedenis van hun velden te verlaten en andere
planten te verontreinigen merkte critici op, en het zal moeilijk zijn de
hoeveelheid menselijke proteïnen te controleren die mensen met opzet of
per ongeluk innemen. "Dit is geen product dat iedereen zou willen
consumeren", zei Jane Rissler, van de Union of Concerned Scientists, tegen
de Post. "Het is onverstandig om in de open lucht medicijnen in planten te produceren ".
Een onderzoek in Peru, gesponsord door Ventria Bioscience, toonde aan dat kinderen met ernstige diarree
anderhalve dag sneller herstelden als ze vloeistoffen innamen die de proteïnen bevatten. Maar dit maakt de
rijst niet tot het "ultieme middel" voor de bestrijding van diarree in ontwikkelingslanden, zeggen experts. "Er
is geen garantie dat het publiek dit zal gebruiken in armere landen, de octrooikwesties hebben altruïstische
biotechnologie toepassingen al eerder verhinderd", merkte Worldwatch Institute onderzoeker Brian Halweil
op.
En volgens Halweil’s collega, Danielle Nierenberg, pakken de meeste van deze gentech bewerkte variëteiten
niet de basisproblemen van armoede en ziekte aan. Ieder jaar sterven meer dan een miljoen baby's en
kinderen aan ziekten die geassocieerd zijn aan ondeugdelijke drinkwater en sanitaire voorzieningen en
honderden miljoenen mensen zijn "verzwakt" door ziekte, pijn en ongemak schreven de auteurs David
Satterthwaite en Gordon McGranahan in het Worldwatch’s State of the World 2007 rapport.
"In plaats van deze producten aan arme consumenten op te dringen die niet het financiële vermogen hebben
om "nee" te zeggen tegen genetisch gemodificeerde planten, zou het geld dat geïnvesteerd is in de
ontwikkeling van deze gewassen naar andere doelen moeten gaan zoals het verstrekken van schoon water
en sanitaire voorzieningen om de ziekten te voorkomen waarvoor deze gewassen worden gemaakt", zegt
Nierenberg.
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Nieuwe wetten om dodelijke pillen tegen te houden
Geachte leden van het Europarlement,
We zijn bijzonder verheugd te vernemen dat het Europarlement belangrijke stappen onderneemt om het
door lidstaten eenzijdig terugtrekken van gevaarlijke medicijnen voor heel Europa te laten gelden.
Dit is een belangrijke beslissing ! Het Mediatorschandaal liet de mazen in de EU-wet zien. Al in 1998 werd er
door Italië aan de alarmbel getrokken vanwege geconstateerde ernstige (dodelijke) bijwerkingen, maar pas
in 2011 werd dit middel ook in Frankrijk verboden… Dan zijn we dus wel al 13 jaar verder ! Het EP wil
strengere farmaceutische controles en nog deze zomer kunnen we duidelijk omschreven richtlijnen tegemoet
zien.
Europarlement TV van 8 mei 2012 : http://www.europarltv.europa.eu/nl/player.aspx?pid=ad0ed458-5b4e40a7-800b-a04b01199516
Graag wil ik u hieromtrent nog wat aanvullende van belang zijnde achtergrondinformatie onder de aandacht
brengen.
In 2011 werden 4 medicijnen in Frankrijk van de markt gehaald, waaronder bijvoorbeeld het anti-roosmiddel
Nizoral dat tot vandaag de dag nog steeds in België en Nederland wordt voorgeschreven en verkocht.
O.a. de volgende, als gevaarlijk beschouwde, medicijnen staan sinds vorig jaar in Frankrijk op de nominatie
om verwijderd te worden (ook in Nederland en België te verkrijgen) :
- Actos (diabetes – in 2011 van de markt gehaald – Afssaps werd echter door de EU op de vingers getikt en
heeft dit, onder protest, weer moeten toelaten)
- Arcoxia (arthrose)
- Valdoxan (depressie)
- Zyban (nicotineverslaving)
Het is een positief signaal te mogen constateren dat u in Brussel de vinger aan de pols houdt aangaande
deze problematiek !
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u het volgende voor te leggen : de EU houdt zich al lange
tijd bezig met het vastleggen van nieuwe richtlijnen betreffende het gebruik van fosfaten en andere
produkten op fosforbasis in textiel- en vaatwasmiddelen voor de gebruiker… Wordt het niet stilaan tijd ook
de aluminiumtoevoegingen en andere metalen in vaccins aan te kaarten ? Nog immer geoorloofde
toevoegingen die zeker niet minder vervuilend zijn voor ons lichaam, want ook nog eens rechtstreeks
ingespoten. De opstapeling van het bijvoorbeeld zwaar neurotoxische aluminium hydroxide (aantasting
centraal zenuwstelsel en beenderen) in vaccins toegediend aan baby’s en jonge kinderen, overstijgt
ruimschoots de toegestane Europese norm.
Misschien in dit verband een goed idee om contact op te nemen met uw EP-collega Giommaria Uggias
(ALDE), die op 20 maart schriftelijke parlementaire vragen aan de Commissie heeft gesteld over
kindervaccinaties in Europa (E-003039/2012) :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?secondRef=0&language=FR&type=WQ&reference=E-2012003039
Met vriendelijke groet,
Ellen Vader

Een bewonderenswaardige vrouw
De prijs gaat niet altijd naar degenen, die hem het meest verdienen... Irena Sendler
Onlangs stierf deze 98-jarige.
Gedurende WOII werkte zij in het Warschause getto, maar zij had een bijkomend
motief.
Ze WIST (als Duitse) wat de plannen van de nazi's waren voor de Joden.
Ze smokkelde 2500 kinderen buiten.
Ze had een hond, die getraind was om te blaffen als Duitse soldaten in de omgeving
waren, zodat ze het eventueel geluid van de kinderen niet zouden horen.
Ze werd gepakt, men brak haar benen, armen en sloeg haar vreselijk. Zij hield de
namen bij van de kinderen die ze buiten smokkelde, stak ze in een glazen pot en
begroef deze onder een boom in haar tuin.
Na de oorlog probeerde ze de ouders te zoeken en dat lukte enkele keren.
De meesten waren door gas omgekomen. De kinderen die ze hielp werden in
pleeggezinnen geplaatst of geadopteerd. In 2007 werd deze dame voorgedragen
voor de Nobelprijs - ze werd niet geselecteerd.
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Prikbord nr 294 (leo j.j. dorrestijn)
Ambtenaren

Volgens een Amsterdamse wethouder moeten ambtenaren minder gaan verdienen, dan hoeven ze niet te
worden ontslagen. Dus toch geen bezuiniging? Amsterdam heeft het hoogste aantal ambtenaren per 1000
inwoners, maar is niet in staat om de verspillingen in cultuurprojecten, werkprojecten, milieuprojecten,
stadsdeelraden en GVB te voorkomen. Zouden de salarissen van al die incompetente politici en bestuurders
nu ook omlaag gaan? Bij het CJIB (Centraal Justitieel IncassoBureau) werken ambtenaren die menen
honderden euro’s ‘boete’ extra op te kunnen leggen, indien een burger weigert € 6 administratiekosten te
betalen. Misschien een reden om dan al de opgelegde (verkeers)boetes aan de rechter voor te leggen of
voortaan een ‘normaal’ – wettelijk gebonden – incassobureau in te schakelen.
Tot slot zouden alle ambtenaren die zich bezighouden met geldverslindende natuurprojecten ontslagen
kunnen worden (net als met militairen gebeurt, die ‘niet meer nodig zijn’). Dat geeft een dubbele besparing
zodat wellicht ooit de rijksbegroting in evenwicht komt en de staatsschuld eindelijk kan worden bevroren.
Einde EU?

De Griekse en Franse kiezers hebben een opvallend signaal afgegeven: nog liever een socialistische
regering (waardoor de belastingen wel moeten stijgen) dan de stalinistische dictatuur van de EU en de
zittende nationale machthebbers. Dat de nationale economie daardoor weer gesubsidieerd moet gaan
worden met schulden – in Brussel ‘investeringen’ genoemd – wordt daarbij niet begrepen of genegeerd. Ook
het Kunduz-akkoord is in feite een verschuiving naar links en de verkiezingen in Duitse deelstaten
weerspiegelen het wantrouwen van de burgers die inmiddels hebben begrepen wat Martin Dessing jaren
geleden als schreef: ‘De Euroramp treft ons allemaal’.
Herdenken

Indien leden van het koningshuis aanwezig zijn bij een herdenking van de tweede wereldoorlog, dan kan er
geen bezwaar zijn een Duitse president uit te nodigen of een Duitse jood of de zoon van een Duitse
verzetstrijder. Verwarrend is dat die Duitse president niet goed raad weet met de nog steeds voortdurende
bescherming van veroordeelde(!) oorlogsmisdadigers en met de rol van ons koningshuis vlak voor en tijdens
diezelfde oorlog. Daarom zweeg hij daar maar over; net als wij zwijgen over de criminelen en verraders
binnen de zgn. ondergrondse of illegaliteit (lees: illegale verzetsbeweging). En dat is pas echt verwarrend,
want als niet alle echte slachtoffers van een oorlog worden herdacht, waar trekken we dan de streep?
Bij de Duitse en Japanse daders? De tienduizenden slachtoffers van Nederlandse daders en verraders
worden dan niet langer op 4 mei of 15 augustus herdacht, noch de duizenden die hier door stompzinnige
geallieerde bombardementen omkwamen, noch de Poolse bevrijders die vervolgens in hun vaderland door
onze communistische bondgenoten werden vermoord, en zeker niet de tientallen die hier meteen na de
oorlog onder meer in gevangeniskampen werden verkracht en vermoord.
Jeugdzorg

Wie de gedragingen en misstanden bij de stichting Jeugdzorg op een rijtje zet, en bedenkt dat (interne)
klachtencommissies ervoor zijn om het deksel op de beerput te houden, zou kunnen concluderen dat het om
een criminele organisatie gaat. Het ‘toezicht’ door de Raad voor de Kinderbescherming (Justitie), de
kinderrechter (Justitie) of de gedeputeerde van de provincie stelt dan ook weinig voor. Een gecombineerd
onderzoek door de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer lijkt daarom het aangewezen
middel om een parlementair onderzoek voor te bereiden en aangiften door ouders te ondersteunen.
Merkel

De Duitse premier kon niet wachten tot 15 mei met haar bondgenoot Sarkozy af te danken en de heer
Hollande alvast welkom te heten via de media. De vraag is of Sarkozy nog een afscheidsronde mag maken
via Berlijn (of Brussel) dan wel zelf een receptie geeft voor bevriende ambtgenoten. De Brusselse
mandarijnen zullen iets minder enthousiast zijn over Hollande, maar het continueren van de miljarden aan
landbouwsubsidies kan ook bij Franse socialisten warme gevoelens voor de EU oproepen. De
waarschuwing die uitgaat van het lot van de Griekse partij PASOK die teveel naar het politieke midden was
opgeschoven – net als hier de PvdA – vormt daarbij echter een dilemma. Merkel heeft daar een oplossing
voor: niet bezuinigen uit vrije wil, maar onder druk van Brussel. Waar heb ik dit meer gehoord?
Onvoorstelbaar

1. Een politierechter die niet wil dat de privacy van een verdachte door fotopublicatie (zonder balkje) wordt
‘geschonden’, terwijl het OM informatie over rechtszittingen verstrekt aan het ANP.
2. Het stilzwijgen van de Nederlandse media over de gedragingen van moslims in Duitsland.
3. De onmacht van Justitie om foute curatoren te ontmaskeren en de Jeugdzorg te controleren.
4. De aantallen gedupeerden van de woekerpolismaffia.
5. Het gedrag van mevrouw Van Gent (GroenLinks) die naar verluidt meent capaciteiten te hebben als
staatssecretaris! 6. De leugens over windmolenenergie en kernenergie.
7. De lichtgewichten van het CDA, inclusief de partijvoorzitter.
8. Een Nederlandse advocaat vraagt schadevergoeding voor de nabestaanden van Indonesische terroristen,
terwijl onze regering al tientallen miljoenen heeft overgemaakt als ‘Wiedergutmachung’ (ontwikkelingshulp).
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Nogmaals: Bilderberg 2012
Naar wij hebben vernomen is de jaarlijkse occulte rituele Bilderberg Conferentie dit jaar verschoven van
Haifa – Israël naar Chantilly – Verenigde Staten. Dit kan geen toeval zijn en het is dan ook aannemelijk dat
het oorspronkelijke plan om het geheime geneuzel in Israel te laten plaatsvinden alles te maken had met het
op de knieën dwingen van de Syrische president Assad en zijn minderheidsbewind. Assad is echter bij lange
na niet weggebombardeerd, dus is het teveel risico om “om de hoek” een feestje te bouwen – er mocht eens
een raket afzwaaien. De deftige dames en heren zijn alleen dapper als we even niet kijken. Overigens
hebben onze “bondgenoten” in Afghanistan, Irak en Libië ook wel eens last van, afzwaaiers. “Collateral
damage – só sórry!”
Het gekonkel in die Bilderberg Groep is al een 60-jarig
terugkerend fenomeen en wordt nauwgezet door veel critici
gevolgd en soms belaagd. Vaak is exact (wel achteraf
natuurlijk) bekend, wie er bij aanwezig zijn en dat betekent
dat het clubje al aardig op zijn retour is. Wat er besproken
wordt blijft geheim, want het wordt zeer op prijs gesteld dat
de aanwezige journalisten en krantenmagnaten hun mond
houden en hun pen in de zak. Wat er naar buiten komt is
voor de bühne en een beetje doordenkend persoon zal in
lachen uitbarsten als de verzamelde oliemaatschappijen
zeggen zich zorgen te maken over de hoge benzineprijzen in
de wereld.
Dat soort niveau bedoelen we dus.
Zoals we reeds eerder stelden, is deze Bilderberg Groep een gepriviligeerd groepje rijken met hun
frontsoldaten. Zoals Neelie-Smit-Kroes-Peper- en weer Kroes hare majesteit “per toeval” helpt met de
planning en zoals de bejaarde oorlogsmisdadiger Henry Kissinger de nog bejaarder David Rockefeller in zijn
rolstoel vooruit duwt. Het privilege is niet zo zeer, dat dit zelfbenoemde elite-kliekje mee mag beslissen over
uw en onze toekomst, maar dat men wat voor-informatie ontvangt omtrent aanstaande geo-politieke en
financiële ontwikkelingen. Ook de beoogde president van de Verenigde Staten en de Europese Unie dienen
op appèl te verschijnen en worden gescreend en ingeprogrammeerd. Meer is het eigenlijk niet. In iedere
geval zijn wij, de gewone burger, ALTIJD net te laat in het geval van calamiteiten.
Die Bilderberg Groep zit dus onder de top. Zoals ook de Trilateral Commission, de Round Table, de Council
on Foreign Relations, de Club van Rome, allerlei gesubsidieerde denktanks en verschillende andere
geheime genootschappen. Geheim en dus deugt het niet: wat is er te verbergen? Opus Dei, Bohemian
Grove, ongelooflijk veel “ridder-orden”, de Jezuïeten, de Vrijmetselarij, het wemelt van de geheime elitaire en
exclusieve konkelclubjes, bakermat van broeierige complotten en obscure plannetjes voor het mensdom.
Toch zijn die clubjes al wat bekender dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden. Maar wij moeten ze zien als
“doorgeefluik” van een lagere orde. Daar wordt niet aan de touwtjes getrokken.
Een al meer dan 100 jaar oud genootschap, die zelden wordt genoemd is wat dat betreft veel gevaarlijker
voor de mensheid. De Pilgrim Society is in 1902 opgericht en er komt maar slecht naar buiten wie daar lid
van zijn, althans die nog leven. De leden die zijn heengegaan, moeten we altijd zoeken in de top van het
financiëel-economische kartel monopolies. De absolute top is en blijft voorlopig de Groep die aan de
geldpers zit en u opscheept met de ene na de andere crisis, oorlogen aanzwengelt, grondstoffen(prijzen)
manipuleert de pharmaceutische kartels onder controle heeft, etc. Alle lijntjes komen samen in een top van
de pyramide die boven de wolken zit en ons aan het zicht onttrekt. Download u onderstaand document en
verbaas u over hoe het handhaven en versterken van de werkelijke macht feitelijk in zijn werk gaat. Het is
een essay uit 2004 [Engels-talig], maar werpt weer eens een ander licht op de zaak, waar figuren als Alex
Jones c.s. met kun kop tegen de muur blijven lopen. Weliswaar goed betaald, maar toch……
THE PILGRIM SOCIETY – THE ANGLO-AMERICAN RULE
De strijd voor de Vrije Republiek begint met het wegtrappen van een illegaal en parasiterend “koningshuis”,
maar ook dat maakt maar een klein onderdeel van het grote spel uit. De nuttige idioot Napoleon sprak de
wijze woorden: “De hand die geeft is altijd boven de hand die ontvangt”. De rijken ontvangen hun instructies
in praatclubjes en krijgen belangrijke tips. Wij, de burgers hebben structureel het nakijken, het heeft met de
zogenaamde “conjunctuur” helemaal NIETS te maken. Bovendien als de deftige dames en heren klaar zijn
met hun geheime gebabbel, zullen wij weer te horen krijgen, dat:
 Iran een psychopatenstaat en levensgevaarlijk is en samen met Syrië moet worden aangepakt;
 dat olie een schaars artikel is en alleen maar duurder wordt;
 dat de Europeanen alleen maar overleven, als ze in de EU blijven en hun spaarcenten in Euro’s
mogen inleveren;
 dat pandemiëen onverbiddellijk zullen huishouden in de wereldbevolking;
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 en dat hongersnood onvermijdelijk is als we zelf met zaadgoed blijven prutsen.
Oja, en dat de CO2 belasting omhoog moet en dat de rijken ook extra belasting moeten betalen. Net alsof
wij nog nooit hebben gehoord van het fenomeen DOORBELASTEN!
De Bilderberg Conferentie, ondanks alle aandacht, zelfs van de inmiddels totaal gecorrumpeerde Occupy
beweging, is het alleen maar een afleidingsmanoeuvre van hen die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken.
En met de toekomst van uw kinderen aan de slag gaan – structureel met geweld en over lijken!
BILDERBERG: EEN RANDVERSCHIJNSEL
Overgenomen van herstel de republiek

Poll: Meerderheid beleggers verwacht nog dit jaar Griekse exit uit eurozone
2/3 rekent op sociale onrust in Europa - 80%: licht herstel economie niet blijvend, staatsobligatiemarkten
zullen verder verslechteren
Een meerderheid in de financiële wereld denkt dat Griekenland
nog dit jaar uit de eurozone zal treden.
Bij een rondvraag onder ruim 1200 beleggers, financiële analisten
en handelaren constateerde het toonaangevende Bloomberg dat
57% van hen verwacht dat nog dit jaar een land uit de eurozone
zal treden, waarbij Griekenland -waar de werkloosheid een
recordniveau heeft bereikt van 21,7% en zelfs 54% onder jongeren
(4)- met afstand de belangrijkste kandidaat is (50%). Om een
indicatie te geven van de steeds somberder wordende
vooruitzichten voor de eurozone: in januari 2011 dacht nog slechts
11% dat de eurozone minimaal één lidstaat zal kwijtraken. (1)
Ondanks de puinhoop in Griekenland, die nog versterkt wordt door de politieke impasse die na de
verkiezingen is ontstaan, besloot de autoritaire Europese ESM regering -waar geen enkele democratische
controle op is- om vandaag nog eens 4,2 miljard belastingeuro's aan de Grieken te geven. 'Om de salarissen
van de ambtenaren te betalen,' was één van de argumenten. In het artikel van gisteren kunt u echter lezen
dat veel van deze royaal betaalde ambtenaren nooit op kantoor verschijnen. (2)
Sociale onrust, economisch herstel niet blijvend
Van de 1200 ondervraagde financiële experts verwacht 2/3 het uitbreken van nog meer sociale onrust in
Europa. Zelfs 80% gaat ervan uit dat, in tegenstelling tot wat door onze politici wordt beweerd, de kleine
tekenen van economisch herstel niet blijvend zullen zijn, iets wat vandaag door de Organisatie van
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bevestigd werd (5). Ook wordt verwacht dat de
situatie op de staatsobligatiemarkten zich verder zal verslechteren.
Bijna de helft (47%) denkt dat Spanje dezelfde kant opgaat als Griekenland en bankroet zal gaan. Dat zijn er
meer dan twee keer zoveel als nog maar vier maanden geleden. Over Portugal zijn de beleggers en
analisten nog somberder: 63% verwacht dat het land spoedig zijn schulden niet meer zal kunnen afbetalen.
Zoals eerder gemeld is het grootste deel van de financiële wereld niet blij met de verkiezingsoverwinning in
Frankrijk van de -door sommigen als radicaal links betitelde- socialist Francois Hollande. Maar liefst 71%
staat negatief tegenover zijn beleid; eenzelfde hoog percentage gaf aan nu minder bereid te zijn om Franse
staatsobligaties te kopen.
'Eurozone valt niet uit elkaar'
Desondanks denkt een grote meerderheid van 83% dat de eurozone niet uit elkaar zal vallen; 66%
speculeert tegen een nieuwe Europese bankencrisis. 2/3 denkt dat Mario Draghi een goede ECB chef is en
56% is positief over de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Slechts 1% denkt dat uiteindelijk ook Duitsland
failliet zal gaan.
Ter vergelijk: enkele dagen geleden berichtte de gezaghebbende Financial Times dat een groep van 's
werelds grootste Hedge Funds is begonnen te speculeren op
het instorten van Duitsland en Nederland, en daarmee het
instorten van de hele eurozone.
Duitsers accepteren hogere inflatie
De Duitse Bundesbank is inmiddels overstag gegaan voor de
druk van het IMF en de ECB om hogere inflatie te accepteren.
De hogere inflatie in Duitsland (nu: 2,2%, tegen 2,6%
gemiddeld in de eurozone) zou de economische onbalans in
Europa moeten herstellen en meehelpen landen zoals Spanje
en Portugal weer concurrerend te maken. (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU,
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) NU, (5) NU
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'Presidentskandidaat Moslim Broederschap Egypte zal Jeruzalem 'bevrijden' en hoofdstad van
Kalifaat maken'
'Miljoenen martelaren zullen naar Jeruzalem marcheren' - 'Verban de slaap uit de ogen van alle Joden'
Tienduizenden uitzinnige Egyptische moslims zingen 'verban de
slaap uit de ogen van alle Joden' en verheugen zich op een nieuwe
oorlog tegen Israël.
Volgens de Egyptische islamitische geestelijke Safwat Higazi zal
Mohamed Mursi, de officiële presidentskandidaat van de Moslim
Broederschap die een grote kans maakt de verkiezingen te
winnen, Jeruzalem 'bevrijden' van de 'Zionisten' en zal hij de stad
tot de nieuwe hoofdstad van het wereldwijde islamitische Kalifaat
maken. Mursi deed vandaag zelf ook een duit in het zakje en
kondigde aan dat hij als president de strenge islamitische Sharia wetten zal toepassen (2).
Op beelden van het Egyptische Al-Nas TV is te zien hoe Mursi goedkeurend knikt als Higazi spreekt over
Jeruzalem als de 'hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabieren'. 'We zien nu hoe, zo Allahs wil, de
droom van het Islamitische Kalifaat gerealiseerd wordt door dr. Muhammad Mursi... en zijn partij,' aldus
Higazi. 'De Verenigde Staten van de Arabieren zal hersteld worden door deze man en zijn supporters. En de
hoofdstad van het Kalifaat, van de VS van de Arabieren, zal Al-Quds (Jeruzalem) zijn!' (gejuich)
'Verban de slaap uit de ogen van alle Joden'
'Mursi zal morgen Gaza bevrijden!' schreeuwt de menigte diverse keren. 'Allah Akbar, Allah Akbar!' Higazi
herhaalt: 'Onze hoofdstad zal niet Caïro, Mecca of Medina zijn. Het zal, zo Allah wil, Jeruzalem zijn. Onze
oproep is om miljoenen martelaren naar Jeruzalem te laten marcheren!', iets wat de tienduizenden
aanhangers massaal herhalen. Dan breekt er een antisemitisch lied los:
'Verban de slaap uit de ogen van alle Joden. Kom op, liefhebbers van het martelaarschap, jullie zijn allemaal
Hamas. Vergeet de hele wereld, vergeet alle conferenties! Zwaai met jullie wapens, zeg jullie gebeden, en
verban de slaap uit de ogen van alle Joden.' En dan vervolgt Higazi: 'Ik zeg vanaf dit podium, vanuit Caïro,
vanuit Egypte, luid en duidelijk tot de hele wereld: Ja! Jeruzalem is ons doel! En anders zullen we op haar
drempel als martelaren sterven!' (3)
'Gematigd'...
Onthou dus de naam van Muhammad Mursi, want daar dreigt de hele wereld nog veel van te gaan horen de
komende jaren - tenzij de Moslim Broederschap onverhoopt de verkiezingen verliest of hem vervangt door
een andere kandidaat. Mursi's vrouw is overigens de leider van de Moslim Zusterschap, de vrouwelijke
versie van de Moslim Broederschap. Tevens is hun dochter hard op weg een leider te worden binnen de
Zusterschap. (2)
Voor de duidelijkheid: dit zijn dus dezelfde mensen van dezelfde Moslim Broederschap die in het Westen
door politiek en media als 'gematigd' worden omschreven.
Xander - (1) Walid Shoebat , (2) Walid Shoebat (via Ahram Online), (3) YouTube (MEMRI tv)

CIA HQ Insider: 30.000 - 100.000 Russische troepen gepland om Amerika
binnen te komen binnen de komende 7 maanden
30,000 - 100,000 Russian Troops Scheduled within next 7 Months - May 2, 2012
Gepubliceerd op 3 mei 2012 door wakeupyt
John Moore zei tijdens een radio-uitzending op woensdag 2 mei, dat hij nieuws had
uit het CIA-hoofdkwartier. Het gaat om een rapport dat zegt, dat in de komende 7
maanden tussen de 30.000 - 100.000 Russische troepen naar Amerika zullen komen
- om er te blijven! De eerste golf van troepen begint op 21 mei 2012.
Waarom juist buitenlandse legertroepen?
Het is een gegeven dat Amerikaanse militairen niet zullen schieten op hun eigen
volk. Het is echter nog niet zeker wannéér ze precies in actie zullen komen, hetgeen hoogstwaarschijnlijk zal
gebeuren tijden een false flag aanval of natuurramp; dat is te verwachten!
Let op: bovenstaande video bevat onderdelen van de John Moore radio-uitzending op 2 mei 2012:
http://216.240.133.177/archives32/Moore/2012/05/Moore_1_050212_070000.mp3
De John Moore Show is op RBN, maandag - vrijdag 7-8AM CST:
http://republicbroadcasting.org/shou...shoutcast.html - Zie ook:
John-Moore-voorspelt-armageddon-spoedig
Global-warming-en-planeet-x-wat-de-regering-je-niet-vertelt
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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12.000 Westerse en Arabische commando's bij grens met Syrië
Syrië verplaatst honderden Scud raketten naar grenzen met Israël en Turkije - Amerika stationeert nog meer
F-22 stealth toestellen bij Iran
Puinhoop na een ontplofte autobom in Damascus.
Een multinationale macht van in totaal 12.000 commando's heeft
zich gepositioneerd bij de grens van Jordanië met Syrië. De special
forces, die afkomstig zijn uit Amerika, Frankrijk, Groot Brittannië,
Canada, andere NAVO landen en Saudi Arabië, Jordanië en Qatar,
houden een 10 daagse oefening genaamd 'Eager Lion'. Het is een
duidelijk signaal aan het adres van president Assad en zijn
bondgenoten in Moskou en Teheran dat de Westerse-Arabische
coalitie bereid is om militaire actie te ondernemen om een op
handen zijnde burgeroorlog in Syrië te stoppen.
Nadat twee grote autobommen ontploften in al Qaza, het district in Damascus waar het hoofdkwartier van de
verkenningsdivisie van de Syrische geheime dienst is gevestigd, liet president Assad voor het eerst zijn
meest loyale eenheid, de Republikeinse Garde Brigade, de hoofdstad binnentrekken. Bij de bomaanslagen
kwamen minstens 40 mensen om het leven en raakten er 170 gewond.
De 12.000 NAVO en Arabische commando's staan onder bevel van de Amerikaanse Special Operations
Command Central en staan klaar om indien dit noodzakelijk wordt geacht Syrië binnen te vallen. De
bomaanslagen in Syrië worden gepleegd door terroristen die worden gesteund door de samenwerkende
Perzische Golf staten die worden geleid door Saudi Arabië. Voor het eerst krijgen ze daarbij ook de steun
van de inlichtingendiensten van Turkije.
Scud raketten naar grenzen Israël en Syrië
Volgens de Jordaanse nieuws site Ahbar Baladna hebben Westerse satellieten ontdekt dat het Syrische
leger honderden mobiele lanceerinrichtingen voor zware -hoogstwaarschijnlijk Scud- raketten richting de
grenzen met Israël en Turkije verplaatst. President Assad heeft gedurende de 14 maanden durende opstand
in zijn land regelmatig gedreigd om bij een Westerse invasie een grote oorlog te ontketenen die het hele
Midden Oosten in brand zal steken. Daarbij beschikt hij over een grote voorraad (chemische)
massavernietigingswapens. (2)
Nog meer F-22's bij Iran
De afgelopen dagen heeft de Amerikaanse luchtmacht een tweede squadron F-22 stealth
gevechtsvliegtuigen in de Verenigde Arabische Emiraten gestationeerd. Militaire analisten leggen dit uit als
daadwerkelijke oorlogsvoorbereidingen, omdat een kleiner vertoon van militaire macht voldoende zou zijn
geweest om Iran enkel onder druk te houden. Ook de twee vliegdekschepen -de USS Enterprise en de USS
Abraham Lincoln- in de Perzische Golf laten zien dat de VS in tegenstelling tot wat in de media wordt bericht
lang niet zeker is dat er een akkoord met Iran kan worden bereikt over het omstreden nucleaire programma
van het land. Als de besprekingen opnieuw op niets uitlopen is het niet ondenkbeeldig dat Amerika alsnog
overgaat tot militaire actie, zeker niet nu er in Israël een breed politiek front is ontstaan dat een duidelijk
signaal afgeeft aan zowel Iran als de rest van de wereld: Jeruzalem is klaar om desnoods met militaire
macht de Iraanse nucleaire installaties onklaar te maken. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7, (3) War Sclerotic (/DEBKA)
Check of je auto echt op slot zit – ‘Jammer’ (ingezonden)
Hoi lieve mensen, ik wil jullie toch even waarschuwen voor de criminelen die
ons land op het moment best onveilig maken. Lees onderstaande informatie
a.u.b. even aandachtig!
Deze Jammer is via internet te bestellen voor slechts 140,00 Euro.
Het heeft een bereik van 6 tot 10 meter rondom het voertuig. (12 Volt).
Dit toestel werd aangetroffen in een voertuig met 2 Poolse inzittenden.
Het apparaat wordt aangesloten op de sigarettenaansteker van een voertuig
en verstoort radiogolven in de buurt. Andere voertuigen in de buurt van dit
toestel kunnen hierdoor NIET met de afstandsbediening worden afgesloten.
De niets vermoedende chauffeur denkt, dat hij zijn voertuig slotvast achterlaat, hetgeen dus niet het geval is.
Vervolgens hebben de dieven vrije toegang tot het voertuig om dit leeg te roven.
TIP: voortaan even aan de deuren voelen of zij wel echt op slot zijn.
Geef dit a.u.b. door aan iedereen die je kent.
Groetjes en een fijne week, Jan
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Dementie tsunami op komst !
BELFORT - GROUP
Zijn we gek aan het worden ?
Geachte,
In de kranten werd recentelijk duidelijk gemaakt dat we ons moeten
voorbereiden op een enorme toename van dementiegevallen,
vooral bij jonge mensen en ook kinderen. Medicamenten kunnen
het niet genezen, soms de verergering wat vertragen. Men zoekt
koortsachtig naar vaccins. De laatste jaren wordt het lijstje van
neurologische aandoeningen dat, ofwel spectaculair toeneemt of
nieuw opduikt, voortdurend uitgebreid:
Parkinson, Alzheimer, Dementie, Fibromyalgie, Chronisch Vermoeidheidssyndroom, Autisme, Multiple
sclerose, Epilepsie, Gedrag- en leerstoornissen bij jongeren, Neurodegeneratieve kinderziekten: 6 nieuwe
per jaar ! (bijv. Vanishing White Matter), Depressiviteit, Zelfmoordneigingen
Men doet van alles: gespecialiseerde klinieken, zelfhulpgroepen, meer begeleiding, meer geld...
Prima, maar deze vraag wordt niet of nauwelijks gesteld:
Wat is er gaande ?
Wat is de oorzaak ?
Waarom zijn we nu ook mentaal zo snel zo ziek geworden ?
Het kan niet langer enkel op rekening van de veroudering zelf geschoven worden, want het treft meer en
meer de jongere leeftijdscategorieën. Men zoekt de verklaring in de genen of nu in de obesitas, maar wat
men bij ons weten voorlopig nog niet ernstig neemt, hoewel het de grote boosdoener zou kunnen zijn, is
ALUMINIUM
Deze stof is de laatste jaren almaar meer in ons milieu terechtgekomen:
het wordt in onze lucht gesproeid - chemtrails
het wordt in onze lichamen gespoten - vaccinaties
het zit in onze voedings- en verzorgingsproducten (ook de verpakking!)
Dat aluminium een negatieve impact heeft op heel ons neurologisch systeem staat op zich wel vast en toch
wordt het verband nog zo weinig gelegd...
Onze oproep is dan ook de ogen te openen en aandacht te geven aan wat zo overduidelijk zichtbaar is (we
worden structureel vergiftigd !) en dan het probleem aan de wortel aanpakken.
Hoogachtend, Peter Vereecke - Bron: Belfort-group.blogspot.com

Knoflook 100 keer krachtiger dan antibiotica bij bestrijding van voedselvergiftiging
Het belangrijkste ingrediënt van knoflook is 100 keer krachtiger dan twee populaire
antibiotica bij bestrijding van de belangrijkste oorzaak van voedselvergiftiging, hebben
wetenschappers ontdekt. Door tests ontdekte men dat de verbinding diallyl sulfide
gemakkelijk de beschermende slijmerige biofilm kan doorbreken, die door de bug gebruikt
wordt om het moeilijker te maken hem te vernietigen. Het is niet alleen veel krachtiger dan de
antibiotica erytromycine en ciprofloxacine, ook duurt het een fractie van de tijd om te werken.
Ontdekking
De ontdekking, gepubliceerd in de Journal of Antimicrobial Chemotherapie, kan de deur openen naar nieuwe
behandelingen van rauw en bewerkt vlees en oppervlakken voor voedselbewerking, wat de tol van
campylobacter voedselvergiftiging zou verminderen.
Dr. Michael Konkel van de Washington State University zei: 'Dit werk is erg spannend, omdat het laat zien
dat deze verbinding de potentie heeft om ziekteverwekkende bacteriën in het milieu en in onze
voedselvoorziening te verminderen’.
Symptomen
Campylobacter is de meest voorkomende bacteriële oorzaak van door voedsel overgedragen ziekten in de
Verenigde Staten en waarschijnlijk de hele wereld. De symptomen van de infectie omvatten diarree,
krampen, buikpijn en koorts. De bacterie veroorzaakt ook in bijna een derde van de gevallen van een
zeldzame verlammende aandoening, Guillain-Barre syndroom genaamd.
Oorzaak voedselvergiftiging
De meeste Campylobacter infecties komen voort uit het eten van rauw of onvoldoende gaar pluimvee, of
voedsel dat verontreinigd is door vuile oppervlakken en gebruiksvoorwerpen. Het is de meest voorkomende
oorzaak van voedselvergiftiging in het Verenigd Koninkrijk, volgens de Food Standards Agency, en was in
2009 verantwoordelijk voor 88 sterfgevallen in Engeland en Wales.
Bron: Zaplog.nl en Dailymail.co.uk - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Voeding zit vol pesticiden - Hersenstructuur kinderen verandert
Pesticiden zijn nog schadelijker voor ongeboren kinderen dan tot nu toe
aangenomen. Ze zorgen namelijk voor hersenbeschadiging.
Chloorpyrifos mag in Europa overal op gewassen worden gespoten. Door deze stof
hebben telers minder last van meikevers, kniptorren en langpootmuggen. Daardoor
wordt de spinazie niet aangevreten en krijg je meer opbrengst en een betere prijs bij de kritische consument.
Alleen zou die consument ook op ander gebied kritisch moeten zijn, want chloorpyrifos is zeer giftig.
Kinderen met hersenafwijkingen
Die ontdekking deden onderzoekers van de Columbia Universiteit in New York. Ze onderzochten kinderen,
wiens moeders tijdens de zwangerschap relatief veel chloorpyrifos binnenkregen via voedsel. Het bleek dat
deze kinderen een andere hersenstructuur hebben dan kinderen die het middel niet binnenkregen. Vooral de
gebieden die emotie, impulscontrole en concentratie regelen, waren kleiner dan bij een normaal kind behoort
te zijn.
Ook waren de hersenen van jongens en meisjes, die aan de pesticide waren blootgesteld gelijkvormiger,
terwijl er juist verschillen horen te bestaan tussen de twee seksen. Dat komt overeen met experimenten, die
tonen dat dieren minder geslachtskenmerken hebben, wanneer ze blootstaan aan pesticiden.
Behoorlijk verontrustend
Volgens de onderzoekers is de uitkomst van hun studie ‘verontrustend’, vooral omdat chloorpyrifos op zo’n
grote schaal wordt gebruikt. Ze raden aan de stof beter te onderzoeken en spaarzamer te gebruiken. Als het
aankomt op pesticiden behoren kinderen tot de meest kwetsbare groep. In verhouding met volwassenen
drinken ze 2,5 keer meer water, eten 3 tot 4 keer meer voedsel en ademen 2 keer meer lucht. Ze
absorberen dan ook een hogere concentratie van pesticiden dan volwassenen. Baby’s en kinderen worden
ook geconfronteerd met unieke blootstelling vanwege de manier waarop ze omgaan met de wereld: ze
kruipen op de grond en stoppen dingen in hun mond, inclusief hun vingers. Ze hebben ook te maken met
blootstelling tijdens de kritieke periode in de baarmoeder en via moedermelk.
Het ontwikkelen van hersenen en lichaam
Omdat ze zo snel groeien, zijn zuigelingen en jonge kinderen gevoeliger voor de
effecten van blootstelling aan pesticiden dan volwassenen. De ontwikkeling van
hersenen en organen zijn centraal in de complexe en kwetsbare
ontwikkelingsprocessen, die de groei van weefsel en orgaanontwikkeling reguleren.
En deze ontwikkelingsprocessen kunnen onherroepelijk worden ontspoord door de
blootstelling aan pesticiden.
Onderzoek wijst uit dat kinderen die blootgesteld worden aan pesticiden, hetzij in de
baarmoeder of tijdens andere kritieke periodes, geconfronteerd worden met
aanzienlijke gezondheidsrisico’s als:
 Aangeboren afwijkingen
 Neurologische vertragingen en cognitieve stoornissen
 Jeugdhersentumoren
 Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
 Aandachtstekort / hyperactiviteitstoornis (ADHD)
 Endocriene verstoring
Pesticiden ook via water en bodem
Veel van de ergste pesticiden, bekend als “persistente organische verontreinigende stoffen”, of POP’s,
vervuilen reeds jaren ons water en de bodem. Ze verplaatsen zich met de wind, in stromen, rivieren en
oceanen en concentreren zich als ze de voedselketen binnendringen. Andere pesticiden zijn zo breed en
intensief gebruikt, dat ze onze voedsel- en watervoorziening vervuilen (chloorpyrifos en atrazine zijn goede
voorbeelden).
Dus hoewel kinderen van boeren en landbouwpersoneel een van de hoogste risico’s lopen, verontreinigen
bestrijdingsmiddelen het milieu en dringen de voedselvoorziening binnen, op een zodanig wijze dat zelfs
kinderen in cafetaria’s in de stad geconfronteerd worden met dagelijkse blootstelling!
Pesticiden in voeding
In Engeland bevat een derde deel van de voeding sporen van pesticiden. Er worden
meer dan 400 soorten verschillende chemicaliën gebruikt in landbouwmethodes, om
insecten en onkruid te verdelgen. Zo worden bijvoorbeeld Cox appels 16 x bespoten
met 36 soorten pesticides. Hiervan zijn slechts 4 chemicaliën toegestaan, en dan ook
alleen maar af en toe. Ook Panga/Tilapia vis zit vol chloorpyrifos, én spinazie.
Druiven bevatten ook veel pesticiden.
Wijn: boordevol pesticiden -Twee glazen per dag gezond?
Het Pesticide Action Network Europa heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt

Nieuwsbrief 153 – 20 mei 2012 – pag. 74

dat veel wijnen, die in de Europese Unie verkocht worden, sporen van pesticiden
bevatten. Veertig flessen, waaronder ook flessen uit beroemde wijnkelders, werden
geanalyseerd. Het resultaat is alarmerend! ALLE flessen wijn bevatten pesticiden,
in één fles wijn zaten zelfs meer dan 10 soorten. Sommige flessen bevatten
pesticiden, die kankerverwekkend, mutageen en endocrien verstorend zijn. Ook uit
een rapport van het Franse Ministerie van Landbouw blijkt dit alarmerende probleem:
15 soorten pesticiden gaan automatisch over van druif in wijn. Druiven zijn de meest
vervuilde fruitsoort in de Europese Unie. Maar ook melkproducten, vlees en vis zitten
vol pesticiden.
Nederland scoorde al in 2008 slecht, België komt op de tweede plaats
Al in 2008 liet de European Food Safety Authority (EFSA) weten dat de maximale
toegestane hoeveelheid aan residu’s van pesticiden in voedsel omlaag moet. Nederland scoorde slecht in
een EU rapport. Het aantal overschrijdingen in de Nederlandse winkelrekken neemt ook nu nog toe. Helaas
ziet de landbouwsector en pesticiden industrie een verbetering van de wetgeving vooral als een beperking
van hun bewegingsvrijheid. Zij zijn blijkbaar bang dat het doorvoeren van strenge voorstellen leidt tot
productie- en inkomensverlies. Een kortzichtige gedachte, vindt Velt, want vooruitstrevende wetgeving leidt
altijd tot nieuwe innovaties. Kijk maar naar biologische landbouwers, die doen het zonder chemische
pesticiden.
Rapport WWF: ‘Chain of contamination – the food link’
Uit dit rapport van WWF blijkt dat al onze voeding, zelfs de gezondste!, verontreinigd is. Sinds enkele jaren
maken wetenschappers zich meer en meer zorgen over de aanwezigheid van hardnekkige vervuiling in het
milieu. Het nieuwe rapport bevestigt die trend. Het WWF trof industriële chemische producten zoals
pesticiden, PCB’s en brandvertragers aan in voedingsmiddelen, die in heel Europa worden verbruikt.
Melkproducten, vlees, vis… geen enkel voedingsmiddel ontsnapt eraan. Die vaststelling, die door het WWF
werd neergepend in een zopas verschenen rapport, bewijst dat de voeding een niet te onderschatten rol
speelt in de vervuiling, waarmee de mens, de fauna, de flora en het milieu als geheel worden geconfronteerd. Het WWF spreekt dan ook van een potentieel risico, dat ernstige ziekten zich ontwikkelen. Zie ook:
Pesticiden-wellicht-oorzaak-van-ondergang-Bij – Massale-bijensterfte
Monsantos-Roundup-in-alle-geteste-urinemonsters...
Bron: Hijleeft.wordpress.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuwsfeiten verzameld door Jeroen Adema, welke onderbelicht worden in de MSM
De Amerikaanse politie treedt zeer gewelddadig op tegen Occupy demonstranten:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/01/occupy-wall-street-blutige-proteste-in-new-york/
In Barcelona is de politie in de allerhoogste staat van paraatheid omdat de ECB daar vergadert. Men vreest
rellen. (Hoe zou dat toch komen dat de Spanjaarden zo boos zijn.)
http://spanienleben.blogspot.com.es/2012/05/hochster-alarmbereitschaft-der.html
Misschien wel hierom: Spanje heeft de hoogste werkloosheid van heel West-Europa met 25% van de
beroepsbevolking. /Een mens zou om minder boos worden!
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/04/28/spain-plunges-towards-the-abyss-unemploymentrate-approaches-u-s-level-of-25-during-the-great-depression/
Russia Today legt nog maar eens uit waarom een Spaanse crisis gevaarlijk is voor onze portemonnee.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/01/economic-refugees-fleeing-spain-why-we-shouldworry-about-spains-economic-pain/
Gelukkig dat de EU zijn geld “nuttig” besteedt aan een fitnesscentrum voor honden!
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/01/eu-foerderte-bau-eines-fitness-centers-fuer-hunde-inungarn/
Weinig geruststellend nieuws uit Yellowstone: De supervulkaan waarop dit park is gesitueerd barst vaker uit
dan gedacht. Niet om de 13.000 jaar maar om de 6.000 jaar.
http://iceagenow.info/2012/05/yellowstone-erupt-previously-thought/
Op dit moment zijn er trouwens al veel vulkaanuitbarstingen gaande. Hier een greep uit de vele
uitbarstingen:
De Etna (Italië), De Popocatepetl (Mexico), De Tunguruhua (Ecuador), Mount Lokon (Indonesië),
Mount Merapi (Indonesië), De Nevada de Ruiz (Columbia), De Puu Oo (Hawaii), De Shiveloch (Rusland)
Ook het weer vertoont vreemde trekken. Zijn er in Groot-Brittannië overstromingen en daalt bij ons de
temperatuur naar 11 graden! In Moskou zou men jaloers zijn want de lente wordt na een strenge winter
gewoon overgeslagen.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/04/30/preview-of-the-summer-from-hell-moscow-bakes-inrecord-high-temperatures-in-the-month-of-april/

Nieuwsbrief 153 – 20 mei 2012 – pag. 75

Luister trouwens ook wat Paul Begley hierover zegt; (Hij bespreekt hier de mogelijkheid van een Tsunami in
de Caraïben.)
http://www.youtube.com/watch?v=-yfSa8iTt-A&list=UU4SH8rh0OjYV3zwqnIfqNbA&index=3&feature=plcp
ISRAËL MOBILISEERT ZIJN RESERVISTEN:Dit vanwege de dreiging uit Syrië en Egypte
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/02/israel-calls-up-reserves-to-face-what-it-calls-growingthreats-from-syria-and-egypt/
Rusland sluit een preventieve aanval op Europa niet uit: Dit vanwege het Amerikaanse raketschild in Oost
Europa.
http://en.rian.ru/world/20120503/173188049.html
Het rating agentschap S&P heeft Turkije afgewaardeerd.
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/05/42237/
Een derde van de Italiaanse jeugd is werkloos
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/205726-ein-drittel-der-italienischen-jugend-ist-arbeitslos
Er is weer een nieuwe vulkaanuitbarsting gemeld:
Mount Asphyxia op de Sandwich-eilanden is uitgebarsten. Dit is de 52ste vulkaanuitbarsting dit jaar!
En volgens 1 op de 7 is het Einde der Tijden nabij.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/03/new-poll-finds-one-in-seven-people-thinks-the-end-ofthe-world-is-coming/
Het IMF wil dat de Duitsers hun grootste nachtmerrie nogmaals moeten doorleven. Het IMF eist dat
Duitsland zijn inflatie verhoogt.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/09/iwf-deutschland-soll-hoehere-inflation-akzeptieren/
Ik kan mij geen Duitser voorstellen die daar op zit te wachten. Het herinnering van 1923 zit er gewoon nog te
diep in. Duitsland stelt de ratificatie van het ESM verdrag uit!
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/09/wegen-frankreich-esm-abstimmung-im-bundestagwird-verschoben/
De Spaanse langetermijnleningen schieten weer eens boven de 6 procent.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/09/zinssaetze-fuer-spanien-bonds-durchbrechen-erneutkritisch-6-prozent-marke/
Overstromingen teisteren delen van Indonesië:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/09/four-killed-10-missing-in-indonesian-floods/
Israël dreigt met de “totale vernietiging” van Libanon.
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2012/05/israel-droht-dem-libanon-mit-der.html
Een kleine ijstijd, gisteren meldde ik al dat Piers Corbyn hem snel verwacht, kan sneller gebeuren dan
verwacht.
http://iceagenow.info/2012/05/weakening-sun-triggered-ice-age-2800-years/
Russisch vliegtuig “verdwijnt” boven Indonesië:
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18004097
De 86 miljoen Amerikaanse werklozen.
http://money.cnn.com/2012/05/03/news/economy/unemployment-rate/
In Tsjechië komt de euro voorlopig niet. Is dit een eerste teken dat Tsjechië zich van de euro afkeert?
Misschien met nikdy, nikdy (St.Juttemis) eens een keer.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/11/erste-abkehr-von-der-eu-tschechien-verschiebt-euroeinfuehrung/
In Duitsland gaan de prijzen stijgen.
http://www.welt.de/wirtschaft/article106288849/Bundesbank-bereitet-Deutsche-auf-hoehere-Preise-vor.html
De Japanse Mount Fuji blijkt een tikkende tijdbom te zijn.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/11/is-japans-mt-fuji-a-ticking-time-bomb-scientists-find30-km-long-active-fault-running-under-the-dangerous-volcano/
De onbijbelse Maya-kalender ontmaskerd. ( De wereld vergaat toch niet op 21 december 2012…!!)
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18018343 T
Schokkend: Politieman martelt verdachte… “om dat het leuk is”
http://www.infowars.com/police-torture-man-to-death-for-fun/
In Berlijn waren er weer rellen waarbij Salafisten betrokken waren. De Duitse christendemocraten willen nu
de Islamitische Salafisten hard aanpakken.
http://www.focus.de/politik/deutschland/politiker-fordert-meinungsfreiheit-einschraenken-salafistenattackieren-gegner-vier-verletzte_aid_752006.html
Leider Gouden Dageraad looft openlijk Adolf Hitler.
http://www.focus.de/politik/ausland/chaos-nach-der-wahl-griechischer-parteichef-lobt-adolf-hitler_aid_752057.html
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78 % van de Duitsers wil de Grieken niet meer helpen. Hoe hard het ook is, Griekenland moet zijn
huishouden op orde krijgen en de Duitsers betalen daar veel geld voor dus verdienen ze het niet om
beledigd te worden.
http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/schmeisst-die-griechen-endlich-aus-dem-euro22678402.bild.html
Griekenland, een excuus voor Spanje en Portugal om de euro te verlaten?
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/13/an-unprecedented-financial-crisis-is-lurking-on-thehorizon-as-market-oracle-warns-of-greeces-exit-from-the-eurozone/
De Amerikaanse staat Californië zit in de zwaarste recessie sinds 1929
http://www.bloomberg.com/news/2012-05-12/california-deficit-swells-to-16-billion-governor-brown-says.html
François Hollande, de salon socialist? Hij bezit 3 huizen en meer dan 1 miljoen euro.
http://www.thisislondon.co.uk/news/world/socialist-hollande-owns-three-homes-on-the-riviera-7737519.html
Dreigt er oorlog tussen China en de Filipijnen?
http://www.welt.de/politik/article106302980/China-droht-den-Philippinen-unverhohlen-mit-Krieg.html
Saoedi-Arabië plant een Anschluss met Bahrain.
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/206187-us-experte-saudischer-entwurf-ähnelt-dem-entwurf-vonhitler
Egypte wordt een theocratie en voert de sharia in.
http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2012/05/453237/aegypten-wird-zum-gottesstaat-und-fuehrtscharia-ein/
Linksom of rechtsom, bezuinigen moeten we toch.
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/05/austerity-and-euro-crisis
Komt er een Brits referendum over de EU? En belangrijker stappen ze eruit?
http://www.economist.com/blogs/bagehot/2012/05/britain-and-eu-0
Een hagelbui in China doodt 40 mensen: http://iceagenow.info/2012/05/chinese-hailstorm-kills-40/
Fukushima: Mutated Plants And Animals Across the US!:
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=659311&r=1&tbl_archief=&
Komt nu de grote Bank-Run in Griekenland? Het antwoord is ja! Uiteraard wil men dat verzwijgen maar de
burger mag best weten wat er speelt.
http://www.format.at/articles/1220/521/328040/in-griechenland-bank-run
Ook in Italië dreigt nu een bankencrisis na de downgrade van 26 Italiaanse banken.
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/05/42640/
De Duitse politie vreest gewelddadige acties tegen banken.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/16/%E2%80%9Eblockupy-in-frankfurt-massiveausschreitungen-gegen-banken-befuerchtet/
In Potsdam (nabij Berlijn) is er een aanslag op het hoofd van de EU Task-force gepleegd.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/16/%E2%80%9Eblockupy-in-frankfurt-massiveausschreitungen-gegen-banken-befuerchtet/
Helft van de Griekse politie stemt extreem rechts.
http://rt.com/news/greek-police-vote-nazis-350/
Israël laat duidelijke waarschuwing aan Libanon zien. Door nep aanvallen!
http://rt.com/news/line/2012-05-16/#id31039
Beurzen in Europa stortten in..
http://www.telegraph.co.uk/finance/debt-crisis-live/9268748/Debt-crisis-live.html
Italië in de greep van anarchistische terreur? Waarschijnlijk wel en de eurocrisis is daar verantwoordelijk
voor!
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/05/16/International/Eurokrise-laesst-in-Italien-Anarchieaufflammen?WT.zugang=front_top2Eurocrisis:
Meer dan een biljoen verlies voor Duitsland.
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/hans-werner-sinn-euro-krise-deutschland-drohtbillionen-verlust/6643114.html
Zwitserse TV: Italië vervalt tot anarchie.
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/05/16/International/Krise-im-Euro-Land/Eurokriselaesst-in-Italien-Anarchie-aufflammen
Na Griekenland, nu ook een bankrun in Spanje:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/187a0562-a00a-11e1-90f3-00144feabdc0.html
Overig:
Zuid-Tirol (Italië) houdt referendum over zelfbestuur en mogelijkheid tot onafhankelijkheid.
http://sosheimat.wordpress.com/2012/05/17/2013-referendum-zur-selbstbestimmung-sudtirol/
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Hoge Amerikaanse legerofficieren verwachten totale oorlog met de islam
Het bombarderen van Mekka en Medina werd in de cursus als serieuze optie
gepresenteerd om de islam definitief te stoppen.
Het Pentagon heeft onlangs -waarschijnlijk op bevel van het Witte Huis- een einde
gemaakt aan een cursus die door het Joint Forces Staff College van het ministerie
van Defensie aan topmilitairen werd gegeven. In deze cursus, gegeven door onder
andere luitenant-kolonel Matthew A. Dooley, werden hoge officieren van het
Amerikaanse leger voorbereid op een toekomstige totale oorlog met de islam. Niet al-Qaeda, maar de islam
zélf zou volgens hun eigen heilige boeken en profeet de grootste vijand van Amerika en het Westen zijn.
Onder president Barrack Hussein Obama is de link tussen 'islam' en 'terrorisme' stap voor stap uit alle
officiële overheidsdocumenten en - cursussen geschrapt. Echter, nog in juli 2011 schetste luitenant-kolonel
Dooley in een document getiteld 'Dus wat kunnen we doen? - Een contra-jihad Op(erations) Ontwerp Model'
enkele mogelijke toekomstige scenario's aangaande de sterke opkomst van het islamisme in zowel de
Arabische wereld als in Europa en de Verenigde Staten.
Dooley constateerde in de zomer van 2011 dat de 'Arabische Lente' voor een machtsvacuüm heeft gezorgd
dat zal worden opgevuld door óf een liberale democratische beweging, óf door de islamisten van met name
de Moslim Broederschap. (De recente ontwikkelingen laten inmiddels duidelijke zien dat het de tweede optie
is geworden). De islamisten maken volgens Dooley nog steeds gebruik van een concept waarin
Mohammeds laatste -en meest militante, vijandige en intolerante- leerstellingen zijn eerdere, vooral in het
Westen aangehaalde tolerantere richtlijnen teniet doen.
Taqiya veel gebruikte tactiek
Islamitische organisaties in het Westen -zoals de Moslim Broederschap en specifiek in Amerika de onder
Obama zeer invloedrijk geworden CAIR (Council on American-Islamic Relations) en de American Muslim
Council- bedienen zich daarbij massaal van 'dubbelspraak': tegen niet-moslims zeggen ze totaal andere
dingen als tegen hun eigen moslimpubliek. Zo is van CAIR bewezen dat het fondsen ophaalde die in het
geheim aan de Palestijnse terreurorganisatie Hamas werden doorgespeeld.
Een andere tactiek van moslims en hun medestanders is het veelvuldige gebruik van de term 'islamofoob'
voor iedereen die het waagt kritiek te uiten op de islam. Het Westen moet echter goed begrijpen dat de
'gematigde' islam bij lange na niet de hoofdstroming in de islam is. Onafhankelijke opiniepeilingen in de
Arabische wereld bevestigen dat de meeste moslims het eens zijn met het streven van 'extremisten' naar het
wereldwijd invoeren van de Sharia wetten en de oprichting van het 'Kalifaat', dat is een met behulp van
misleiding, geweld, terreur en oorlog opgericht islamitisch wereldrijk.
140 miljoen 'radicale' moslims
Dooley stelde dat het daarom de hoogste tijd is dat de Umma, de islamitische wereld in de breedste zin van
het woord, openlijk zegt welke kant ze op wil en waar ze uiteindelijk naar streeft. Indicaties hiervoor moeten
volgens de luitenant-kolonel niet worden gezocht in wat Westerse 'experts' beweren over de islam, maar wat
moslims daar zelf over zeggen. Dat is uitermate belangrijk, aangezien zelfs de meest conservatieve
schattingen ervan uitgaan dat zeker 10% van alle moslims -zo'n 140 miljoen mensen- radicale islamisten zijn
die iedere dialoog en co-existentie met andere religies en maatschappijvormen resoluut van de hand wijzen.
Islamitische ideologie heeft de oorlog verklaard
Aan de hand van de Koran, de Hadith (uitspraken van Mohammed) en de Sharia wetten kan worden
geconcludeerd dat de islam niet enkel een religie is, maar een ideologie die alle aspecten van het leven
omvat. In het door Dooley opgesteld model heeft de islam -gezien het vele geweld in en door de islamitische
wereld de afgelopen 30 jaar- reeds de oorlog verklaard aan het Westen en specifiek aan de VS. 'Het is
daarom onlogisch door te gaan met onze huidige wereldwijde strategische modellen die veronderstellen dat
er altijd mogelijke opties voor gemeenschappelijke opvattingen en ontspanning met de moslim Umma
mogelijk zijn zonder een bijna 'totale oorlog' te voeren,' aldus Dooley.
Vernietiging Mekka en Medina een optie
'Sommige acties die hier worden overwogen zullen in de ogen van velen als niet 'politiek correct' worden
beschouwd, zowel binnen als buiten de VS,' vervolgde de militaire docent. Daarbij noemt hij als voorbeeld
het dreigen met uithongeren van Saudi Arabië en het compleet vernietigen van Mekka en Medina, omdat dit
land nog steeds met miljarden oliedollars het internationale moslimterrorisme financiert. Door de islamitische
heilige plaatsen van de kaart te vegen zal de islam volgens deze strategie worden gereduceerd tot een
sekte.
Dooley stelde tevens dat de in 1949 gesloten Conventie van Genève ten aanzien van gewapende conflicten
niet meer relevant is, omdat de islamitische terroristen zich daar eveneens niet aan houden. Daarbij gaat hij
zover te suggereren dat er waar noodzakelijk oorlog moet worden gevoerd tegen de burgerbevolking,
waarbij hij Dresden, Tokyo, Hiroshima en Nagasaki als voorbeelden noemt voor wat er in dat geval met
Mekka en Medina zou moeten gebeuren. Dus: platbombarderen, desnoods met kernwapens.
'Ware islam' heeft de vrede verworpen
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In zijn conclusie schrijft Dooley dat 'de islam, hoewel het zichzelf door middel van 'taqiya' -misleidingbeschrijft als een ideologie van vrede, gezien de onverzoenlijke aard van de laatste 10 jaar van het
wereldwijde conflict geen tolerante religie is. Hoewel sommige moslims mogelijk trouw blijven aan de
vroegste, meest tolerante leerstellingen van de islam, hebben de miljoenen die Mohammeds meest
gewelddadige leringen volgen in de naam van de fundamentalistische 'ware Islam' de vrede verworpen.'
'In het licht van alle hedendaagse begrippen die omschrijven wat een religie is heeft de islam door te
weigeren met andere ideologieën samen te leven en door op te roepen tot extremistisch geweld duidelijk de
geaccepteerde politieke grenzen overschreden. Als we kijken naar de door de islam zélf opgestelde
doctrine, hun eigen wetten en de door henzelf opgestelde doelen voor de wereld, wordt duidelijk dat de islam
zowel een ideologie als een regeringssysteem is dat de uitroeiing eist van iedereen die zich niet aan ieder
aspect (van de islam) onderwerpt.'
Gematigde islam bestaat niet
'Gezien de feitelijke basis van wat 'islamisten' zeggen dat ze aan de wereld willen opleggen zien de
Verenigde Staten onder ogen dat de radicale 'ware Islam' zowel de politieke als militaire vijand van alle vrije
mensen op de hele wereld is. Mohammeds eigen woorden laten de betekenis en bedoelingen zien van
iedereen die de 'ware Islam' volgt. Door hun eigen woorden weten we dat degenen die alle leringen van de
islam volgen de oorlog hebben verklaard aan ons en aan de moderne beschaving als geheel.'
'Deze vijandige bedoelingen zijn onlosmakelijk vastgelegd in de islamitische leer en in hun recente
uitlatingen. Men hoeft slechts te kijken naar de Qur'an, de Hadith en hun Sha'ria wetten hoe duidelijk dit is.
Daar waar degenen die in de VS en de beschaafde wereld bij het begin van het conflict mogelijk nog
aannamen dat er mogelijkheden zijn voor gematigdheid, is nu helder geworden dat de 'gematigde islam' niet
bestaat, maar alleen moslims die dapper genoeg zijn haar absolutistische leerstellige pad naar vernietiging
te volgen.'
Westen strijdt om te overleven
'Of de VS nu wel of niet de oorlog verklaart (aan de islam) is niet langer een relevante vraag. Het feit is dat
de VS en de Westerse wereld in het algemeen vecht om te overleven. Iedereen die de onbetwiste
basiselementen van de islam heeft bestudeerd weet intuïtief dat dit klopt. De islamistische gemeenschap
heeft zijn ware bedoelingen duidelijk gemaakt door zowel de directe acties van jihadisten als de
voortdurende medeplichtige acceptatie van radicale opvattingen en acties door degenen die beweren
'gematigd' te zijn, en door de onbekwaamheid van deze ideologie om eerlijke compromissen te sluiten.'
'De goed gedocumenteerde voortdurende agressie van de islam, die al 1300 jaar duurt en naar een
hoogtepunt toegaat, laat degenen die niet de islamistische opvattingen volgt maar weinig realistische keuzes
over, behalve dan de dood of onderwerping. Het is daarom tijd dat de VS ónze ware bedoelingen duidelijk
maakt. Deze barbaarse ideologie zal niet langer getolereerd worden. De islam moet veranderen of wij zullen
zorgen dat het zichzelf vernietigd.'
'Amerika laat zich niet bekeren'
'Laat duidelijk zijn dat de VS altijd een baken van vrijheid, zelfbeschikkingsrecht, hoop en
vertegenwoordigende democratie zal blijven. Het Amerikaanse volk zal niet bekeerd worden. Wij zullen ons
niet onderwerpen. We laten ons niet intimideren en wij zullen niet van deze planeet afgedreven worden,'
besloot Dooley zijn 'theoretische STRATCOM (Strategic Command) bericht' aan de jihadisten. (2)
Dooley kon niet bereikt worden voor commentaar, maar is nog steeds werkzaam in Virginia. Een
woordvoerder van het Joint Forces Staff College, Steven Williams, weigerde commentaar te geven op
Dooley's presentatie, maar stelde wel dat niet Dooley, maar de commandant van het College, generaalmajoor Joseph Ward, verantwoordelijk is voor de officierslessen. De officieren die aan de cursus hebben
deelgenomen zouden inmiddels op nog hogere posities in de Amerikaanse strijdkrachten zijn geplaatst.
Xander - (1) Wired, (2) Wired (PDF)

Frère François Hollande en de loge
In januari 2012 blijkt een van de oudste vrijmetselaarsloges, "Le Grand Orient de France" (GODF voor
intimi), de voltallige Franse presidentskandidaten-ploeg op audiëntie te hebben ontvangen. Allen gaven zij
een vlammende presentatie ten gehore voor de kritische broeders over hun politieke droomagenda. Met
name voor Hollande heeft dit het gewenste resultaat opgeleverd. Marine Le Pen was als vrouw niet welkom
en werd dus ook niet uitgenodigd...
Ter info : GODF telt een 47.000-tal leden en is daarmee de grootste obediëntie in Frankrijk. Meer dan 100
actuele Franse senatoren en volksvertegenwoordigers zijn lid. Vele presidenten, premiers, ministers en
staatssecretarissen zijn of waren vrijmetselaar onder het Franse Grootoosten.
http://www.youtube.com/watch?v=aXTvwgTdn-Q
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'Nieuwe generatie microchips mobieltjes vernietigt menselijk DNA'
Chips gebruiken zelfde technologie als reeds wordt toegepast in HD TV's, smart phones en PC's
Mobieltjes kunnen straks dwars door objecten heenkijken. De gevolgen -het
uiteenvallen van je DNA (rechts)- zijn echter heel wat minder grappig.
Wetenschappers in Amerika slaan alarm over de in ontwikkeling zijnde nieuwe
generatie microchips voor mobieltjes. Volgens dr. Boian Alexandrov van het Center
for Nonlinear Studies aan het Alamos National Laboratory in New Mexico wijst
onderzoek uit dat chips die geschikt zijn om terahertz (Thz) golven uit te zenden het menselijke DNA
beschadigen en zelfs vernietigen. De controversiële technologie wordt nu al dagelijks toegepast door de
Amerikaanse Transportation Security Administration (TSA) bij het scannen van de vele duizenden
passagiers die aan boord van een vliegtuig willen stappen.
Technologen aan de Technische Universiteit van Dallas zijn hard bezig de in de luchthavenscanners
gebruikte Thz-chips geschikt te maken voor mobieltjes. De Amerikaanse pers verlekkerde zich onlangs al bij
het vooruitzicht wat er dankzij deze chips allemaal mogelijk zal zijn, zoals door objecten en muren kunnen
kijken. Medici zouden de technologie kunnen gebruiken om bijvoorbeeld kleine tumoren bij patiënten op te
sporen, zodat daar geen (kijk)operaties meer voor nodig zijn.
DNA valt uit elkaar
Een team wetenschappers onder leiding van dr. Alexandrov heeft echter zeer verontrustend bewijs
gevonden dat regelmatige blootstelling aan Thz straling het DNA in zowel mensen als dieren beschadigt en
zelfs vernietigt. DNA moleculen vallen door de Thz straling als het ware uit elkaar. 'Gebaseerd op de
onderzoeksresultaten stellen we dat specifieke blootstelling aan terahertz straling de natuurlijke dynamiek
van DNA aanzienlijk kan aantasten, en daarmee de ingewikkelde moleculaire- en genetische processen die
optreden bij DNA replicatie.'
Terahertz stralen veroorzaken 'bubbels' tussen genen, waardoor kritieke processen die nodig zijn om het
leven zelf in stand te houden worden beschadigd. Deze technologie dreigt in de toekomst vele miljoenen
mensen ziek te maken of te doden.
Kanker door luchthavenscanners
Dr. David J. Brenner, stralingsexpert aan de Universiteit van Columbia, constateerde onlangs dat de
luchthavenscanners die deze technologie reeds gebruiken bij sommige mensen kanker kunnen veroorzaken.
Vooral kinderen tot 6 jaar, zwangere- en zogende vrouwen, mensen die lijden aan immuunstoornissen en
kankerpatiënten zouden extra kwetsbaar voor Thz straling zijn. Daarnaast hebben mensen die dagelijks
bepaalde medicijnen gebruiken of lijden aan een ernstig vitaminetekort een verhoogd risico op het ontstaan
van huidkanker.
Technologie al gebruikt in smartphones
De CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) chips gebruiken dezelfde technologie die nu al
wordt toegepast in HD TV's, smartphones en PC's. Het is dus nog maar een kleine stap voordat de chips
kunnen worden toegepast in een nieuwe generatie mobieltjes, die ongetwijfeld zeer gewild zullen zijn
vanwege de vele nieuwe mogelijkheden.
Of de medische autoriteiten en de industrie daarbij rekening zullen houden met het onderzoek van het team
van dr. Alexandrov is echter zeer de vraag. Tot nu toe is al talloze malen gebleken dat commerciële
belangen boven die van de gezondheid van consumenten worden gesteld. Zo werden bijvoorbeeld diverse
eerdere onafhankelijke onderzoeken die uitwezen dat bestaande mobieltjes hersentumoren kunnen
veroorzaken in de doofpot gestopt.
Xander - (1) Red Ice Creations / Fourwinds10

Martial Law en burgeroorlog in Amerika - 2012
FEMA doodskisten worden getransporteerd in noordelijke richting over de
Georgië Highway op 8 mei 2012.
Toen de chauffeur van deze truck de fotograaf foto’s zag maken, verliet hij onmiddellijk
de snelweg…
Zie ook:
We_Are_Preparing_For_Massive_Civil_War,_Says_DHS_Informant
The planned re-election of Obama, revolutionary style MUST REED!
FEMA-concentratiekampen-er-is-niets-veranderd-sinds-WOII
Jesse-ventura-Fema-kampen-onthuld
Martial_Law_And_Civil_War_In_America_-_2012_Timeline
Farage: We face the prospect of mass civil unrest, even revolution
Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Veel bedrijven willen na winst socialist Hollande weg uit Frankrijk
'Links' Duitsland: ESM ook zonder fiscaal pact - Situatie Spanje verslechterd verder - Links extremisten
Griekenland op papier grootse partij
De 'supermaan' van 5 mei boven de tempel van Poseidon, kaap Sounion in
Griekenland. De sombere ruïnes lijken een voorbode voor wat Griekenland op korte
termijn te wachten staat als het land de eurozone moet verlaten.
De Franse werkloosheid is met 10% in 13 jaar tijd niet meer zo hoog geweest. Ook
dreigt het land in een recessie terecht te komen. De nieuwe Franse president, de
socialist Francois Hollande, gaat het nog heel moeilijk krijgen zijn verkiezingsbeloften
waar te maken. Veel ondernemingen hebben namelijk geen vertrouwen in zijn beleid en zijn van plan om
Frankrijk (deels) de rug toe te keren.
Volgens de gezaghebbende Wall Street Journal hebben bedrijven die reeds van plan waren om het aantal
arbeidsplaatsen te korten daarmee gewacht omdat ze de positie van de vorige president, Nicolas Sarkozy,
niet wilden ondermijnen. Nu Sarkozy de strijd om het presidentschap toch verloren heeft van Hollande, wordt
verwacht dat veel ondernemingen hun plannen alsnog doorzetten, waardoor de werkloosheid in Frankrijk de
komende tijd nog sneller zal oplopen.
Streng arbeidsrecht drempel voor ondernemers
Ondernemers verliezen hun vertrouwen in de Franse regering omdat Hollande niets aan het arbeidsrecht wil
veranderen. In Frankrijk zijn er opvallend veel bedrijven met precies 49 werknemers. Dat komt omdat
bedrijven met minimaal 50 werknemers aan een hele serie voorwaarden moeten voldoen, zoals de
oprichting van drie ondernemingsraden, de invoering van winstdeling en het verplicht voorleggen van
herstructureringsplannen aan de ondernemingsraden als werknemers om economische redenen moeten
worden ontslagen.
Ondernemers die willen uitbreiden doen dit daarom vaak in het buitenland. In Oost Europa kan er
bijvoorbeeld flink worden bespaard op de (loon)kosten. Thierry Breton, minister van Financiën tussen 2005
en 2007, heeft tijdens zijn termijn veel klachten van ondernemingen gekregen en eist nu dat het arbeidsrecht
in Frankrijk opnieuw ter discussie wordt gesteld - iets dat met de socialisten aan het roer echter nauwelijks
waarschijnlijk is. (1)
Frankrijk haalt 3% norm niet
Omdat ook Frankrijk volgend jaar het maximale begrotingstekort van 3% niet dreigt te halen ontkomt
president Hollande niet aan de door hem afwezen (nieuwe) bezuinigingen. Volgens een prognose van de EU
Commissie komt het Franse tekort in 2013 uit op 4,2%. Hollande geeft de schuld aan zijn voorganger die de
begrotingsproblemen van het land zou hebben onderschat. Desondanks wil hij duizenden nieuwe banen
voor leraren en 150.000 door de staat gefinancierde arbeidsplaatsen creëren, iets wat enorm veel geld kost.
En dat in een land dat nu al één van de hoogste openbare uitgaven ter wereld heeft. (2)
Links Duitsland: ESM ook zonder fiscaal pact
Ook in Duitsland lijkt 'links' bij de volgende verkiezingen te gaan winnen. Hier hetzelfde laken en pak: de
SPD -de Duitse PvdA- wil eveneens niet nog meer bezuinigingen en wil desnoods zonder het Europese
fiscale pact toch het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM) invoeren. Voor de huidige bondskanselier
Merkel is het handhaven van het fiscale pact juist (nog) een voorwaarde voor de Duitse instemming met het
ESM. (3)
Het ESM is in Duitsland erg omstreden, omdat de eurozone hiermee definitief een TransferUnie wordt
waarin er permanent miljarden zullen worden overgeheveld van met name Duitsland en Nederland naar de
Zuid Europese landen. In ons eigen land is men -met uitzondering van de PVV- apathisch over dit gegeven
en lijkt de bevolking de welvaartsoverdracht naar de zuidelijke lidstaten wel prima te vinden.
Situatie Spanje verslechtert verder
Ondertussen wordt de Spaanse bankencrisis steeds ernstiger. De banken, die feitelijk al deels
genationaliseerd werden, moeten volgens de regering nog minstens 30 miljard euro opzij leggen om hun
falende kredieten te dekken (4). Dat komt nog eens bovenop de 54 miljard die reeds werd geëist, een
bedrag dat voor de banken al nauwelijks op te brengen was.
Premier Mariano Rojay denkt echter dat het reddingsfonds voor de banken 'slechts' 15 miljard euro hoeft te
bedragen, maar hoe dat gezien het nog steeds oplopende tekort -dit jaar voorlopig 6,4%, en dat bij een
recessie die erger is dan verwacht (- 1,8%) (5)- gefinancierd moet worden is onduidelijk.
Links extremisten Griekenland op weg naar de macht
De extreem linkse Syriza partij in Griekenland, die bij de verkiezingen vorig week zondag 17% van de
stemmen kreeg, zou als er nu opnieuw verkiezingen worden gehouden 28% krijgen en daarmee de grootste
partij van Griekenland worden. Syriza wil niets weten van de door de EU en het IMF geëiste bezuinigingen,
verklaarde de gemaakte afspraken in ruil voor de miljardenhulp 'nul en nietig' en dreigt de afbetaling van de
gigantische schuldenlast stop te zetten.
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De onderhandelingen over een nieuwe Griekse coalitie zijn vrijwel definitief mislukt. Als het president
Karolos Papoulias komende week niet lukt om de partijen alsnog tot elkaar te brengen volgen er inderdaad
nieuwe verkiezingen. De partij die vervolgens de grootste wordt -naar alle waarschijnlijkheid dus Syrizakrijgt dan een bonus van 50 (!) zetels in het 300 zetels tellende Griekse parlement. (6)
Griekse exit steeds dichterbij
Kortom: de Grieken lijken de snelweg te nemen richting een uittreding uit de eurozone. Zelfs super-eurofiel
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, waarschuwde gisteren dat de Grieken uit de
eurozone moeten als ze hun afspraken niet nakomen (7). Vandaag sloten het hoofd van de Deutsche Bank,
Jens Weidmann, en de Duitse minister van Financiën Guido Westerwelle zich bij Barroso's waarschuwing
aan (8). Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde deze week dat een Griekse exit uit de eurozone de
kredietvooruitzichten voor alle overgebleven eurolanden op negatief zal zetten, waarbij Italië, Frankrijk,
Spanje, Portugal, België, Ierland en Slovenië de grootste risico's lopen (9). Griekenland zelf kan na een
uittreding volledig worden opgegeven en zal in een nog grotere, totale chaos terecht komen.
Xander
(1) , (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) NU
(8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (9) NU

Katholieke 'Universiteit' nodigt Satan uit voor toespraak
Studenten verheugd over mogelijke komst van de duivel - 'Satan bedanken voor zijn bijdrage aan de
wereldcultuur'
Atypisch plaatje van satan, die zich volgens de apostel Paulus immers voordoet
als een 'engel des lichts' (2 Kor.11:14).
Aanvulling (19.25 uur): Alhoewel ik via een serieuze Amerikaanse christelijke
verzamelsite op dit artikel kwam, lijkt het hier om satire te gaan. Ik laat het
desondanks in zijn geheel staan omdat het interessant discussiemateriaal is.
Xander
De katholieke St. Sincerus Universiteit in de VS heeft niemand minder dan Satan, de duivel zelf, uitgenodigd
om vandaag de traditionele afstudeertoespraak van het jaar te houden. Bisschoppen en andere religieuze
conservatieven kunnen de uitnodiging aan de prins der Duisternis, die in een periode plaatsvindt waarin veel
katholieken zich afkeren van het liberale beleid van president Obama, echter niet waarderen.
Frater Thad Despereaux, president van de Universiteit, verklaarde echter dat de uitnodiging het katholieke
principe dat God in alle dingen te vinden is onderstreept. 'De voortdurende politisering van het geloof laat
zien hoe belangrijk het is om bruggen te bouwen,' aldus de frater. 'Heel onze missie als universiteit is het tot
elkaar brengen van mensen. Satan wordt door veel mensen slecht begrepen. Wij hopen aan onze
gediplomeerden te laten zien dat stereotypen en de haat die daardoor ontstaat geen plaats hebben op een
Katholieke universiteit. Als Katholieken moeten wij de haat haten.'
Studenten blij met mogelijke komst Satan
Zowel studenten en docenten aan de Universiteit hebben de 'onbevooroordeelde' uitnodiging toegejuicht. Dr.
Sophia Greengrass, directeur van het Wiccan Institute van de universiteit, noemde het met het oog op de
'fascistische pogingen van de mannelijke hiërarchie om zijn beperkte en beperkende leerstellingen op te
leggen' een moedige poging om de academische integriteit van de instelling te promoten. Declan Spencer,
laatste jaars student Religieuze Studies, zei te hopen Satan daadwerkelijk te kunnen ontmoeten, zodat hij
hem kan 'bedanken voor zijn bijdrage aan de wereldcultuur.' Anderen zetten echter vraagtekens bij de
uitnodiging. 'Satan bestaat helemaal niet,' gaf frater Eddie Cheever, professor Vroege Christelijke Literatuur,
als commentaar. 'Het zal dus interessant zijn te horen wat hij al dan niet te zeggen heeft.'
Aanbidding vruchtbaarheidsgod
Professor David Evans, aanhanger van de traditionele leringen van de Katholieke Kerk, zei dat hij de
uitnodiging wel kan plaatsen, vooral met het oog op het beleid van de Universiteit zich steeds meer van de
Kerk te distantiëren. Als voorbeeld noemde hij het promoten door president Despereaux van de 'Fallische
Vrijdag', waarop studenten fallische (penisvormige) sculpturen rond de kapel van de Universiteit plaatsen en
hierbij ironische hymnen zingen aan de vruchtbaarheidsgod Priapus. Daarnaast riep hij studenten vorig jaar
op om tijdens het traditionele veertigdaagse vasten voor Pasen juist niet te bidden en ook niet deel te nemen
aan de gezamenlijke diensten.
Voor zover bekend heeft Satan nog niet op de officiële uitnodiging gereageerd. Professor Evans twijfelt er
echter nauwelijks aan of de duivel, aangezien hij zich volgens hem al een poosje goed thuis voelt op de St.
Sincerus Universiteit, de uitnodiging voor de toespraak van vandaag zal accepteren. (1)
Xander - (1) Catholic Phoenix
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Iraanse oppositie: regering werkt versneld aan kernwapens
Iraans terreurleger Hezbollah brengt wapens naar Syrië - Politieke spanning tussen VS en Rusland over
Syrië loopt op
Hassan Nasrallah, de leider van het Iraanse terreurleger Hezbollah in Libanon,
verklaarde gisteren vol trots dat nu ieder doelwit in Israël geraakt kan worden
met raketten (3).
Volgens de Iraanse oppositiebeweging Mujahedin-e Khalq (MEK) werkt de
regering in Teheran versnelt aan het ontwikkelen van kernwapens. De 'inside
information' van MEK is in tegenspraak met de aanname van sommige landen
-waaronder de VS- dat Iran nog niet heeft besloten om het nucleaire
programma te gaan gebruiken voor militaire doeleinden. Ondertussen hebben de machthebbers in Iran de
opdracht gegeven aan Hezbollah, hun vooruitgeschoven terreurleger in Libanon, om wapens en ander
militair materieel over te brengen naar Syrië, waarmee bondgenoot president Assad kan worden geholpen
de opstand in zijn land neer te slaan.
Het MEK rapport is door de in Brussel verblijvende Iran expert Emanuele Ottlenghi op zijn authenticiteit
gecontroleerd en bevat lijsten met locaties en namen die betrokken zijn bij de in totaal zeven verschillende
onderdelen van het Iraanse kernwapenprogramma SPND, dat zijn hoofdkwartier heeft in Modjeh, een
militaire basis in de buurt van Teheran. De commandant van de basis, Mohsen Fakrhizadeh-Mahabadi, staat
volgens inlichtingendiensten aan het hoofd van het kernwapenprogramma en is daarom onderworpen aan
VN-sancties.
Zeven onderdelen kernwapenprogramma
Deze zeven subdivisies van het SPND zijn volgens de MEK:
1. Een onderdeel dat werkt aan de basiselementen van een kernbom, inclusief het verrijken van uranium.
2. Een tak die het materiaal bewerkt dat nodig is om een kernkop te bouwen.
3. Een divisie die (speciaal) metaal produceert dat nodig is voor kernkoppen.
4. Een afdeling waar hoog explosieve stoffen worden gemaakt die een nucleaire ontploffing kunnen
veroorzaken.
5. Een divisie waar onderzoek wordt verricht naar geavanceerde chemische stoffen.
6. Een onderdeel waar elektronische berekeningen worden gemaakt voor het hele programma.
7. Een afdeling die verantwoordelijk is voor de laseractiviteiten die nodig zijn om een kernbom in elkaar te
zetten.
Afdeling 4 is volgens de MEK gevestigd in een vijf verdiepingen tellende anoniem gebouw in Teheran en
wordt in het Farsi METFAZ genoemd, het 'Centrum voor Explosieven, Explosie Onderzoek en
Technologieën'. Wetenschappers werken hier aan speciale explosieven voor nucleaire ontstekers, die
worden getest in de nucleaire installatie bij Parchin. Iran heeft tot nu toe geweigerd om VN inspecteurs te
laten tot de faciliteiten bij Parchin.
Fordow centrum
Alle experts en verschillende subdivisies van het Iraanse kernwapenprogramma staan in contact met de
uraniumverrijkingsinstallatie in Fordow bij de stad Qom, die werd gebouwd onder persoonlijke supervisie van
Fakrhizadeh-Mahabadi. 'Dat maakt in toenemende mate duidelijk met welke doelstellingen de Fordow
installatie werd gebouwd,' aldus het MEK rapport.
De MEK is lid van de Iraanse Nationale Verzets Raad (NCRI) en zou nauw samenwerken met de Mossad en
de CIA. In 2002 was de MEK verantwoordelijk voor de onthulling dat Iran in Natanz zijn eerste
uraniumverrijkingsfabriek had gebouwd, iets waar de wereld tot dan toe niets vanaf wist. (1)
Wapens Hezbollah naar Syrië
Iran blijft ook in Syrië uiterst actief. Slechts enkele uren na de zware autobomexplosies in Damascus, waarbij
55 mensen omkwamen en bijna 400 gewonden vielen, gaf Teheran het bevel aan zijn terreurleger Hezbollah
in Libanon om grote hoeveelheden wapens over te brengen naar Syrië - de omgekeerde weg waarlangs het
leeuwendeel van deze wapens in de loop van jaren naar Libanon werden getransporteerd. Ook installeren
Iraanse technici in heel Damascus veiligheidscamera's, waardoor tegenstanders van de regering minder
bewegingsvrijheid hebben.
De Amerikaanse regering wees de Libanese regering op VN Veiligheidsraadresolutie 1701, die in 2006 een
einde maakte aan de Tweede Libanonoorlog en die het transport van wapens vice versa tussen Syrië en
Libanon verbood. Sindsdien is dit verbod echter geen seconde nageleefd. Onder toeziend oog van UNIFIL
(de VN troepen in Zuid Libanon) werd de afgelopen 6 jaar een gigantische hoeveelheid wapens via Syrië
naar Hezbollah overgebracht.
In Washington weet men overigens heel goed dat niemand in Libanon ook maar iets zal doen om de
wapentransporten tegen te houden. Het verzoek is echter een officiële opmaat die moet leiden tot
Amerikaanse interventie in Syrië (en mogelijk ook in Libanon).
Spanning VS-Rusland loopt op
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De explosies, die een belangrijk hoofdkwartier van een Syrische veiligheidsdienst verwoestten, werden in
zowel Teheran, Moskou als Beirut als een ernstige escalatie gezien in de strijd om president Assad omver te
werpen. De Russische president Vladimir Putin denkt dat de NAVO en/of Amerika erachter zitten en heeft
daarom de G8 topontmoeting in Camp David volgende week afgezegd. In plaats daarvan stuurt hij premier
Medvedev.
Putin vermoedt tevens dat Amerika de Russische oppositie heeft aangewakkerd tot protesten tijdens de
recente presidentsverkiezingen. Daarnaast is hij fel tegen het Amerikaanse antiraketschild in Europa en het
Midden Oosten en staat hij nog altijd vierkant achter president Assad, die in de ogen van de VS nu juist moet
verdwijnen.
Xander - , 1) Jerusalem Post, (2) DEBKA, (3) Jerusalem Post

Meer dan 5000 databases met persoonsgegevens bij overheid
De overheid heeft meer dan 5000 databases in beheer met daarin persoonsgegevens
van Nederlandse burgers. De meeste Nederlanders zitten er in enkele tientallen
hooguit. Maar wie een crimineel verleden heeft, gehandicapt is, langdurig ziek,
problemen heeft in het onderwijs, uitkeringstrekker is of asielzoeker en veteraan,
staat er zo in meer dan honderd. Dit blijkt uit een analyse door Sargasso van de
registraties van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Een deel van de registraties is mogelijk verouderd en niet meer in gebruik. Daar staat tegenover dat veel
elders bij de overheid bekende databases met persoonsgegevens niet geregistreerd staan bij het CBP.
Vorig jaar startten we een speurtocht om overzicht te krijgen op het aantal persoondatabases bij de
overheid. Het bleek een schier onmogelijke klus te zijn. Maar toen we onze hand wisten te leggen op de
registraties van het CBP ging het ineens erg hard. De lijst van meer dan 40.000 registraties is vervolgens
met de hand gefilterd. Zo kwamen we op ruim 6600 registraties die samen gebruik maken van net iets meer
dan 5100 unieke databases.
Bestudering van de lijst leert vervolgens dat het niet zo is dat iedereen in alle 5000 databases zit. Juist het
omgekeerd blijkt het geval, als gemiddelde Nederlander zit je vaak in niet meer dan enige tientallen
databases van de overheid. Echter, de volgende “labels” zorgen ervoor dat dit kan oplopen tot boven de
100: Crimineel (verleden), langdurig ziek, gehandicapt, problemen met onderwijs, uitkeringstrekker,
asielzoeker en veteraan.
Van de 6641 gevonden registraties behoren er 3575 toe aan gemeenten of zijn op gemeentelijk niveau
opgezet. Dat is dus meer dan de helft. Belangrijke aantekening hierbij is dat standaardsystemen zoals de
Gemeentelijke Basisadminstratie Personen niet eens in de registratie van het CBP staan. Dat moet 1
centrale administratie worden, maar je kan het nu nog zien als 450 415 losse systemen (die dus nog bij de
5100 opgeteld moeten worden!).De sector veiligheid (politie, justitie, OM, etc.) is goed voor maar liefst 530
databases.
De meest gebruikte databases zitten in de hoek van opsporing fraude met uitkeringen. Zo heeft Noord
Holland een systeem dat door maar liefst 39 instanties gebruikt wordt. De top 10 van meest gebruikte
databases kent 8 van dat soort regionale systemen.
De constateringen dat de registratie van het CBP niet volledig (en actueel) is, dat geen enkele instantie
binnen de overheid overzicht heeft over alle databases en dat meer databases betekent dat er meer kans is
op beveiligingsproblemen en dus het mogelijk lekken van persoonsgegevens, lijken me voldoende
aanleiding te geven voor actie vanuit de Tweede Kamer.
NB: De volgende (type) registraties zijn niet in bovenstaande telling meegenomen:
- Persooneelsadministraties van de overheid (75)
- Apotheken (~1500)
- Zorginstellingen (> 550)
- Huisartsen
- Universiteiten
- Omroepen
- Bibliotheken
- Jeugdzorg
- Woningbouwverenigingen
- Nederlandse Bank
- Kamers van Koophandel
Foto Flickr cc Leonardo Rizzi
http://sargasso.nl/archief/2012/05/10/meer-dan-5000-databases-met-persoonsgegevens-bij-overheid/
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Nigel Farage: Er zal spoedig een poging zijn om een dictatuur te installeren
Vanwege de toenemende angst voor de stabiliteit van de eurozone interviewde
King World News Nigel Farage over zijn mening omtrent de huidige situatie.
Farage gelooft dat er binnen maanden een poging gedaan zal worden om een
dictatorschap in Europa te installeren.
Dit is wat Farage zei over de verslechterende situatie: “Eerlijk gezegd, het
geheel valt uit elkaar. En in het midden van dit alles komt mevrouw Merkel met de opmerking: “Over het
fiscale verdrag kan niet onderhandeld worden en er moet aan vastgehouden worden”. Dus, voor deze ene
keer hebben we te maken met Duitse humor, want dit ding gaat het niet houden."
Diepste crisis ooit
Nigel Farage gaat verder: “Ik geloof dat de Euro en het gehele eurosysteem zich nu veruit in de diepste
crisis bevinden, die we ooit hebben gezien. We zijn totaal niet in kaart gebracht: chaotisch grondgebied. Op
een bepaalde manier ligt de bal vooral aan de Duitse kant van het veld. Ze verwachten dat dit nieuwe
verdrag hen in staat zal stellen, zichzelf discipline op te leggen. Maar als ze daartoe niet in staat zijn, zullen
ze zeggen: “Oké Griekenland, jullie kunnen vertrekken.” We weten echter dat als Griekenland vertrekt, de
dominostenen beginnen te vallen...”
Grote puinhoop
Het is juist om te zeggen dat het een grote puinhoop is. Je kunt niet nationale democratie hebben,
tegelijkertijd met deze nieuwe vorm van economisch en politiek bestuur. We hebben deze jongens een
aantal vreselijke dingen zien doen. Ik bedoel, ze hebben de gekozen premiers van Griekenland en Italië
weggedaan. Maar ze kunnen nu de algemene verkiezingen in landen nog niet stoppen, zonder het instellen
van een totale dictatuur.
Wat gaat er nu gebeuren met dit Europese monster?
“Als je me tegen een muur zet en vraagt: “Wat gaat er nu echt gebeuren?” Dan is mijn gok, met het gehele
onbestuurbare apparaat: we verwachten dat het de markten zal overweldigen. We lopen het risico dat de
bonds op weg zijn naar een compleet idioot niveau. En de aandelen van de Franse en Duitse banken
kunnen in grote problemen komen. Ik ben vandaag teruggekomen in Brussel en ja je kunt de angst op hun
(politieke) gezichten zien. Ze weten dat dit ding (de EU) een compleet monster is geworden.
We hebben nog steeds niet genoeg politieke stemmen, die de moed hebben te zeggen: “We liggen op koers
voor de rotsen, en voordat we de rotsen raken: laten we een andere koers nemen. Laten we dit ding in vrede
opbreken voor het eindigt in een ramp!”
Enige manier
“In de geschiedenis is het altijd het geval dat het establishment de status quo ondersteunt en zegt: “Als we
vandaag opbreken, dan valt de hemel op ons hoofd”. Maar eigenlijk denk ik dat de enige manier om een
depressie te voorkomen is om dit ding (de EU) te breken.”
Net doen alsof er niks aan de hand is
Farage voegt er aan toe: “Het is verbazingwekkend. Ik bedoel, het Europese Parlement vergadert in een
debat over de noodsituatie. Geloof het of niet, maar Mr. Barroso, de Voorzitter van de Commissie, en mijn
oude vriend Herman van Rumpuy, de Europse President, zullen er beiden niet bij zijn vanwege andere
verplichtingen.
Ook al hebben ze dan verplichtingen elders, er is toch zeker niks zo belangrijk dan te verschijnen bij die ene
vergadering, die een half miljard mensen vertegenwoordigt hier in Europa? Het lijkt er op dat deze jongens
zich verbergen in hun bunkers en net doen alsof er niks aan de hand is.”
“Wat deze jongens in de EU bezig zijn proberen te doen, is om, als de crisis erger wordt, een poging te
wagen op een gegeven moment de komende maanden iets op te zetten, dat heel erg op een dictatorschap
lijkt. Ik ben er niet zeker van, gezien de publieke opinie, dat ze er mee weg zullen komen. De
overeenkomsten met de jaren ‘30 zijn werkelijk erg griezelig.”
Ik zit toch met verbazing te luisteren naar mensen als Nigel Farage, die toch dicht bij het vuur zitten. Hij lijkt
totaal niet in de gaten te hebben dat het allemaal opzet is. Ze willen chaos! Ze willen immers “Orde uit
Chaos”. Het staat zelfs met koeienletters op de dollar. Het enige doel van de EU en het wanbeleid is nou
juist om alles te laten instorten en uit die chaos de Nieuwe Wereld Orde te creëren, met de komende dictator
& wereldleider aan het hoofd: de antichrist. Precies zoals hij nu zelf voorspelt.
Alle bijbelse profetieën komen nu uit! Veel mensen denken dat de opening van het eerste zegel de komst
van de antichrist aankondigt: de man op het witte paard. Als hij als “redder” komt (wit paard) dan vraag je je
weleens af, wat er nog aan zijn komst voorafgaat…
Openbaring 6,1-17 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier
dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat,
had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
Bron: Eindtijd-update.blogspot.com en Kingworldnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Griezelige ontwikkeling in Griekenland: Voedingsbodem voor fascisme
De vernederingen en bijkomende ontberingen die het Griekse volk moet ondergaan
als gevolg van het moeten terugbetalen van de véél te hoge staatsschuld doen de
Griekse samenleving op haar grondvesten schudden. De uitzichtloze situatie waarin
zij verkeren drijft de Grieken in de handen van extreme groeperingen die handig
inspelen op hun frustraties. Het aanwijzen en molesteren van groepen mensen als
zondebokken en de belofte dat zij het Griekse volk hun waardigheid weer terug zullen geven, kunnen
worden vergeleken met de situatie zoals die was in de tijd dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam.
Swastika-achtige partijsymbolen en het brengen van de Hitlergroet door de leden van de Griekse partij
“Gouden Dageraad” laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het is voor het eerst in de geschiedenis
van na de Tweede Wereldoorlog dat een neonazistische partij met overduidelijk fascistische symbolen en
gedragingen, nu met 21 zetels in het parlement van een lidstaat van de Europese Unie is vertegenwoordigd.
Symbool van de Griekse neo nazistischepartij "Gouden Dageraad"
NSDAP
Adolf Hitler, de leider van de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij, kwam in
januari 1933 aan de macht in Duitsland toen hij aangesteld werd als Rijkskanselier.
Hitler streefde ernaar om de vernederingen, die het Duitse volk heeft moeten
ondergaan als gevolg van de Vrede van Versailles (1919), welke een einde maakte
aan de Eerste Wereldoorlog, ongedaan te maken. De absurde herstelbetalingen die
Duitsland moest betalen aan de geallieerden voor de schade die geleden is waren zo hoog dat er terecht
van een vernedering kon worden gesproken. De onvrede onder de Duitsers was heel groot en de wijze
waarop Hitler inspeelde op deze onvrede bracht hem uiteindelijk aan de macht, zéér tegen de zin van de
toenmalige Duitse Rijkspresident, Paul von Hindenburg. Binnen de kortste tijd lukte het Hitler zoveel
volmachten te verkrijgen van het Duitse Parlement om ‘orde op zaken te stellen’ , dat hij per decreet kon
regeren. In juli 1933 zette hij zijn politieke tegenstanders buitenspel door alle politieke partijen te verbieden,
met uitzondering van zijn eigen NSDAP. Wat dit uiteindelijk voor desastreuze gevolgen heeft gehad voor de
wereld is genoegzaam bekend.
Hardleers
Het ziet er naar uit dat de politici en de financiële sector niets hebben geleerd van deze lugubere tijd. Vanaf
de Tweede Wereldoorlog tot nu toe roept iedere politieker dat zoiets nooit meer mag gebeuren en trachten
zij iedere vorm van fascisme tegen te gaan door het verbieden van samenkomsten en het buiten de wet
plaatsen van fascistische partijen. Wij hebben uit de geschiedenisboeken geleerd dat het opleggen van
schuldbetalingen door geallieerden aan de Duitsers voor de schade die geleden is door de Eerste
Wereldoorlog, de reden was dat het zover kon komen dat een figuur als Adolf Hitler aan de macht kon
komen. Door de halsstarrige houding van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het
Internationale Monetaire Fonds is aan de Grieken een levenswijze opgelegd die vergelijkbaar is met de
armoede waarin het Duitse volk in 1933 verkeerde. Ten koste van alles wil men Griekenland binnen de
europortemonnee houden om controle te houden op de betalingen zodat zeker kan worden gesteld dat de
schulden zullen worden terugbetaald. Dat dit ten koste gaat van een compleet volk die er niet eens zelf voor
verantwoordelijk is, maar door hun eigen politici in deze hopeloze situatie zijn gemanoeuvreerd, deert hen
kennelijk niet.
Geen toeval
Dat de politici en de financiële sector er zelf voor verantwoordelijk zijn dat het met Griekenland zover kon
komen doet het vermoeden rijzen dat dit kennelijk met opzet is gebeurd. De geschiedenis leert dat alle grote
beurscrashes en oorlogen bewust zijn veroorzaakt door een klein aantal zéér machtige personen en partijen
die hieraan astronomische bedragen hebben verdiend. Het is onmogelijk dat de ‘onhoudbare’ Griekse
schulden pas ontdekt zijn toen het al te laat was. De geldschieters hebben steeds vóóraan gestaan om zich
aan te prijzen als de Griekse politici weer eens een zooi euro’s wilden lenen. Door de enorme bezuinigingen
die momenteel overal in Europa moeten plaatsvinden en de bijkomende onvrede onder de bevolking doen
het ergste vrezen voor de toekomst. Er wordt een voedingsbodem gecreëerd waarop extreme groeperingen
kunnen groeien en er zijn zelfs al analisten die hun vrees hebben uitgesproken voor mogelijke oorlogen.
Het is de hoogste tijd dat de mensheid wakker wordt zodat er, goedschiks of kwaadschiks, een einde kan
worden gemaakt aan de overheersing van een klasse die met hun enorme kapitalen de wereld naar eigen
willekeur kunnen manipuleren.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/05/griezelige-ontwikkeling-in-griekenland/
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Meer dan 60 miljard doses per jaar, geen enkele dode, maar nog steeds niet veilig?
Geplaatst door: Redactie Earth Matters, Bron: Mercola
(Mercola | vertaling Kees Claassen) De FDA eist nu van de producenten
van supplementen om hun veiligheid te bewijzen! Dat voorgeschreven
medicijnen meer dan 100.000 doden per jaar veroorzaken, doet er niet
toe. Jouw supplementen zijn binnenkort misschien helemaal
verdwenen, tenzij iedereen snel handelt. Lees alsjeblieft verder ...
Meer dan 60 miljard doses per jaar, geen enkele dode, maar nog steeds
niet veilig?
Samenvatting
• Het jaarverslag van het ‘Amerikaanse Nationaal Data Systeem
Vergiftigingen’, dat de gegevens van 57 Amerikaanse gifcentra verzamelt, laat zien dat vitamine- en
mineraalsupplementen in 2010 géén dodelijke slachtoffers kenden, terwijl de farmaceutische industrie meer
dan 1.100 van het totaal aantal van 1.366 gemelde sterfgevallen heeft veroorzaakt
• De belangrijkste soorten middelen die verband houden met de grootste aantallen dodelijke slachtoffers
waren allemaal voorgeschreven medicijnen, waaronder pijnstillers, sedativa, hypnotica, cardiovasculaire
geneesmiddelen, opioïden, antidepressiva, paracetamol en antipsychotica
• Ironisch genoeg zou de concept Richtlijn voor Nieuwe Ingrediënten van de FDA de supplementenindustrie
willen verplichten om de veiligheid van natuurlijke ingrediënten te bewijzen, die in veel gevallen al tientallen
jaren verkocht en veilig gebruikt worden; deze hanteren veilige drempels die hoger liggen dan die voor
farmaceutische medicijnen zijn vereist – dit ondanks de gegevens waaruit blijkt dat supplementen veel
veiliger zijn dan medicijnen
• Je kunt je recht op toegang tot veilige voedingssupplementen verdedigen door vandaag nog actie te
ondernemen
Door dr. Mercola
Vitamines, mineralen en kruiden-supplementen hebben een enorm veilige staat van dienst, maar
overheidsinstanties, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zien ze vaak toch als
potentieel gevaarlijk.
Dit – de opvatting dat voedingssupplementen onveilig zijn – is het uitgangspunt van de concept Richtlijn voor
Nieuwe Ingrediënten van de FDA, die zou willen eisen dat de supplementenindustrie moet bewijzen dat
natuurlijke ingrediënten, die in veel gevallen al tientallen jaren verkocht en veilig gebruikt worden, inderdaad
veilig zijn.
Zoals nieuw onderzoek van het ‘Nationaal Vergiftigingen Data Systeem’ (van de American Association of
Poison Control Centers) laat zien, waren er in 2010 (de meest actuele gegevens) géén doden ten gevolge
van voedingssupplementen.
Geen sterfgevallen door vitaminesupplementen
Echter, in de nieuwe concept Richtlijn van de FDA, beweert de FDA in feite dat voedingssupplementen
onveilig zijn. Dit houdt in dat de FDA om "de consument te beschermen" de voedingssupplement-industrie in
een wurggreep zal nemen door zeer overdreven veiligheidstesten te eisen.
Deze belachelijke veiligheidsdrempels zijn veel strenger dan die zijn vereist voor farmaceutische medicijnen
– dit ondanks uitgebreide toxicologische gegevens waaruit blijkt dat supplementen veel veiliger zijn dan
medicijnen.
De meest recente gegevens komen uit het jaarverslag van het Amerikaanse ‘Nationaal Data System
Vergiftigingen’, dat de gegevens van 57 Amerikaanse gifcentra is nagegaan en heeft aangetoond dat
1
vitamine-en mineralensupplementen in 2010 geen enkele dode ten gevolge hebben gehad. )
De Orthomolecular Medicine News Service heeft vastgesteld dat Amerikanen gemakkelijk meer dan 60
miljard doses voedingssupplementen per jaar gebruiken. Dit is, met geen enkel hieraan gerelateerd
sterfgeval, een uitstekend veiligheidsresultaat:
"Zeker meer dande helft vande Amerikaanse bevolking neemt dagelijks voedingssupplementen.Zelfs als al
deze mensen slechts één tablet per dag zou nemen, zijn dat 165 miljoen individuele doses per dag, in totaal
meer dan 60 miljard doses per jaar. Aangezien veel mensen veel meer gebruiken dan slechts een enkele
vitamine- of mineraaltablet, is het werkelijke verbruik aanzienlijk hoger; de veiligheid van
voedingssupplementen is dus des te opmerkelijker.
Meer dan 60 miljard doses vitamine- en mineralensupplementen per jaar in de Verenigde Staten en geen
enkel sterfgeval. Niet één. Als vitamine- en mineralensupplementen naar verluidt zo'gevaarlijk' zijn, zoals de
FDA en de nieuwsmedia zo vaak beweren, waar zijn dan de doden?"
In opvallend contrast hiermee, is bekend dat geneesmiddelen zeker meer dan 125.000 doden per jaar ten
gevolge hebben – bij correct gebruik zoals is voorgeschreven. Maar toch laat de FDA zogenaamde "snel
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bijgehouden" goedkeuringen toe op de markt evenals talloze nieuwe producten. Dus waarom liggen
voedingssupplementen nu op het hakblok?
Waarom valt de FDA voedingssupplementen aan die al decennia lang veilig worden gebruikt?
Terug in de beginjaren 1990. De FDA bedreigde de verkrijgbaarheid van voedingssupplementen tot het
moment waarop consumenten een enorme opstand organiseerden; dat leidde tot de ‘Wet
voedingssupplementen volksgezondheid en educatie’ van 1994 (DSHEA).
Deze wet beschermt met name ieders toegang tot voedingssupplementen door die te benoemen als
voeding, niet als voedseltoevoegingen of geneesmiddelen. De wet stond voedingssupplementen toe die al in
gebruik waren vóór 1994. Alleen nieuwe ingrediënten die na 15 oktober 1994 op de markt komen, moeten
eerst goedkeuring van de FDA verkrijgen.
De nieuw voorgestelde bevoegdheden van de FDA zijn in tegenspraak met wat de Wet DSHEA probeerde te
voorkomen; de FDA gebruikt zijn bevoegdheden als een directe schending van de bedoelingen van de
wetgever. Zoals uiteengezet in een artikel van de Alliance for Natural Health (Verbond voor Natuurlijke
Gezondheid) betekent de voorgestelde regelgeving een omkering van wat duidelijk was bedoeld als een
systeem met voorafgaande kennisgeving door de markt in een systeem met voorafgaande goedkeuringen,
2
net als die voor medicijnen.
Als gevolg daarvan kunnen voedingssupplementen die bijna twee decennia lang vrij beschikbaar waren nu
worden verboden totdat ze goedkeuring krijgen op grond van de regelgeving ‘Nieuwe Voedingsingrediënten’
(NDI). En het NDI-goedkeuringsproces is een langlopende zaak die maanden of jaren kan duren en een
klein fortuin kost. Een geneesmiddel uit de pre-klinische (of onderzoeksfase) op de markt brengen, kan
gemakkelijk meer dan tien jaar duren en aanzienlijk meer dan $ 1 miljard kosten!
Een en ander gebeurt ondanks het feit dat in tegenstelling tot geneesmiddelen, er nauwelijks dodelijke
slachtoffers van vitaminen en andere supplementen zijn.
Het verslag over 2001 van de American Association of Poison Control Centers (AAPCC) – (Controle Centra
van Vergiftigingen) – geeft aan dat van de stoffen die betrokken waren bij fatale vergiftigingen in 2001 het in
84,6% van de gevallen farmaceutische geneesmiddelen waren, waarbij 32% van de doden, of 341
sterfgevallen, het gevolg waren van analgetica als de primaire doodsoorzaak. Vergelijk dat met de 0,8% voor
alle voedingssupplementen tezamen, zelfs met inbegrip van stoffen zoals dinitrofenol, een gevaarlijke (en
illegale) stof die sinds 1938 is verboden en MaHuang (Ephedra), een stimulant van het centrale
zenuwstelsel.
Interessant is dat alleen al het anti-astma medicijn theofylline verantwoordelijk was voor 15 doden, 66%
meer dan alle beschikbare voedingssupplementen tezamen.
Wat zou een "oud" middel "nieuw" kunnen maken onder de nieuwe regeling?
De productiemethoden en de winning, bijvoorbeeld ... Hoe bizar het ook klinkt, door het enkele feit dat een
product wordt gewonnen of geproduceerd door verbeterde methoden ten opzichte van oudere methoden,
kan elke natuurlijke voedingsstof opnieuw worden ingedeeld tot een NDI, dat daardoor dan dezelfde soort
veiligheidstesten en goedkeuringsprocedures zou moeten ondergaan als een geneesmiddel.
FDA Eist Schandalig Veiligheidsstudiesvan BeproefdeSupplementen
In sommige gevallen zal de FDA van fabrikanten eisen om schandalig dure studies uit te voeren met behulp
van absurd hoge doses, in sommige gevallen vermenigvuldigd met een 'veiligheidsfactor' tot 2000 maal de
aanbevolen dosering van een norm per-product.
Verder stelt de FDA voor dat nieuwe ingrediënten in voedingssupplementen moeten voldoen aan zeer
scherpe veiligheidsmarges, die typisch zijn voorbehouden aan chemische samenstellingen die al in de
allerkleinste concentraties als gevaarlijk bekend staan.
Sinds bekend is dat levensmiddelenadditieven of conserveringsmiddelen zoals aspartaam,
mononatriumglutamaat en natriumnitraat kanker of andere ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken,
heeft de FDA veiligheidsrichtlijnen voorgeschreven die de toegestane concentraties van deze
levensmiddelenadditieven beperken tot niveaus waarvan wordt verondersteld dat ze feitelijk volkomen
inactief zijn.
Het feit dat de FDA probeert om dezelfde beperkingen op te leggen voor voedingssupplementen lijkt
willekeurig en volledig ongegrond. Immers, als iemand een voedingssupplement neemt, is het de bedoeling
om de structuur of functie van zijn lichaam op een of andere manier positief te beïnvloeden. En het beperken
van doses voedingssupplementen tot een fysiologisch niet meer werkzaam niveau ondergraaft het doel van
supplementen met voedingsstoffen voor iemands gezondheid.
En omdat supplementen geen gepatenteerde geneesmiddelen zijn, kan vrijwel geen fabrikant van
supplementen zich deze "veiligheids"-studies veroorloven. Dit betekent dat veel voedingsstoffen die je nu
tegen lage prijzen koopt, zullen veranderen in dure geneesmiddelen of gewoon helemaal uit de markt zullen
verdwijnen.
De farmaceutische industrie is de werkelijke veiligheidsbedreiging
Terwijl het jaarverslag van het Amerikaanse ‘Nationaal Data Systeem Vergiftigingen’ geen enkel sterfgeval
als gevolg van voedingssupplementen liet zien, was dit heel anders voor geneesmiddelen op recept en via
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de toonbank. De hoofdcategorieën die verband houden met de grootste aantallen dodelijke slachtoffers
waren allemaal geneesmiddelen, inclusief
1. analgetica, sedativa, hypnotica, en antipsychotica
2. cardiovasculaire geneesmiddelen
3. opioïden
4. combinaties acetaminophen
5. antidepressiva
Iets lager op de lijst stonden nog meer geneesmiddelen, waaronder spierverslappers, antiontstekingsmedicijnen, hormonen, antacida, anticoagulantia, antihistaminica en nog veel meer. Bij alle 1.366
gemelde sterfgevallen ging het bij meer dan 1.100 van deze sterfgevallen om geneesmiddelen (nogmaals, in
vergelijking met geen enkele dode bij supplementen).
Let erop dat dit geen schatting is van alle sterfgevallen ten gevolge van gebruik van geneesmiddelen in de
VS; het gaat alleen over de meldingen bij een van de 57 centra voor vergiftigingscontrole. Het totale
3
sterftecijfer in verband met gebruik van geneesmiddelen ligt dichter bij de 125.000 per jaar. )
Als je dit aantal doorrekent voor een periode van meer dan 30 jaar ligt dit ver boven de 3 miljoen mensen die
stierven door het op de juiste manier innemen van voorgeschreven legale medicijnen. Het is gewoon
onbegrijpelijk dat een rationele benadering supplementen zou willen zwartmaken ten opzichte van
medicijnen wanneer de gegevens dat in geen enkel opzicht onderschrijven. De meest waarschijnlijke reden
voor deze opstelling is financiële hebzucht die jouw leven in gevaar kan brengen.
Verdedig Je Recht op Veilige Supplementen in de Toekomst
Niemand kan langs de kant blijven staan bij een noodtoestand van deze omvang, die iedereen overkomt die
afhankelijk is van voedingssupplementen. Als burgers hebben wij het grondwettelijke recht om de regering te
verzoeken om aan onze bezwaren tegemoet te komen. In dit geval zijn de NDI-voorstellen van de FDA een
directe bedreiging voor onze gezondheid en levensduur door vrij gebruik van voedingssupplementen met
vreemde veiligheidseisen in gevaar te brengen.
We moeten dan ook buitengewone maatregelen nemen om ons recht te verdedigen om blijvend gebruik van
supplementen te kunnen maken – ons eigen leven is ervan afhankelijk – en om toegang te krijgen tot nieuwe
natuurlijke middelen die volgens wetenschappelijke studies werkzaam blijken.
Ik vraag ieder van jullie om contact op te nemen met je vertegenwoordigers .
Denk er aan hoe consumenten in 1994 weer in opstand kwamen. Het resultaat was een glorieuze
overwinning op de tirannie van de FDA! Laat je stem horen door je recht te gebruiken om een verzoekschrift
aan de regering in te dienen tegen deze ernstige schendingen van de wet en van wetenschappelijke
principes. Alsjeblieft, bel, fax of stuur een brief aan je vertegenwoordiger; e-mails kunnen gemakkelijk
worden geweigerd.
Hier zie je enkele aandachtspunten die je kunt gebruiken:
• Grote bezorgdheid over het nieuwe concept advies van de FDA voor voedingssupplementen en nieuwe
voedingsmiddelen.
• Verzoek aan het Congres om hoorzittingen te houden en actie te ondernemen om de FDA het conceptadvies te laten herzien en hun bovenmatige macht in te dammen.
• De concept richtlijnen van de FDA zijn een klap in het gezicht van de oorspronkelijke bedoeling van het
Congres met de ‘Wet voedingssupplementen en gezondheidseducatie’: de richtlijnen moeten weer worden
wat ermee was bedoeld, namelijk een eenvoudig systeem voor aanmelding van nieuwe
voedingsingrediënten met een voorlopige goedkeuringsregeling, die het Congres niet meer van plan was te
maken.
• Het Congres om erkenning vragen dat voedingssupplementen natuurlijke ingrediënten zijn en dus per
definitie veiliger dan medicijnen en chemische voedingsmiddelen. Het is niet de bedoeling dat de FDA de
macht krijgt om voedingssupplementen goed of af te keuren.
• De concept richtlijnen van de FDA leiden tot onnodige regelgeving die de toegang tot vertrouwde
voedingssupplementen inperken. Deze dure en lastige gang van zaken zal noodgedwongen tussen de
20.000 en 42.000 voedingssupplementen van de markt verwijderen en zal de kosten van de toegestane
supplementen opdrijven.
• De concept-rechtlijnen benadelen de economie. Deskundige analyses laten zien dat deze richtlijnen een
economisch verlies van totaal 21,2 miljard dollar tot 39,8 miljard dollar per jaar teweeg brengen.
Voetnoten
2010 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System
(NPDS): 28th Annual Report
Alliance for Natural Health July 12, 2011
U.S. Centers for Disease Control and Prevention Poisoning Factshee
Bron: articles.mercola.com
http://www.earth-matters.nl/5/5016/gezondheid/meer-dan-60-miljard-doses-per-jaar-geen-enkele-dode-maarnog-steeds-niet-veilig

Nieuwsbrief 153 – 20 mei 2012 – pag. 89

Alert! RFID-microchip nu gedwongen geïmplanteerd bij burgers van de Filipijnen
RFID Micro-Chip Forced Implanted Philippines (Video) PT 1
http://www.youtube.com/watch?v=1iMdE1HkNBc
RFID Micro-Chip Mind Control Philippines 666 (Video) PT 2
http://www.youtube.com/watch?v=6OjB1qgdWHE
Pastor Paul Begley van Indiana onthult (Live Video) een onverwachte verklaring van twee getuigen, die het
implanteren van de RFID-chip bij mensen in Quezon City in de Filipijnen uitleggen.
Paul Begley geeft nooit eerder vertoonde beelden vrij van Marvin Kuya, die recentelijk (17 april) verklaart dat
de regering van de Filipijnen hun mensen GEDWONGEN implanteert met de RFID biochip – 666.
Schokkend en ongelooflijk bewijsmateriaal, een MUST SEE!
“666 is het nummer van het systeem van het Beest, de één wereldregering.
Dit gebeurt werkelijk in onze dagen…666… Mensen die beneden aan de bergen wonen, vluchten de bergen
in, omdat ze achtervolgd worden door de regering die hen wil dwingen deze chip te nemen. Zij die gepakt
worden, worden gemicrochipt met een chip zo groot als een rijstkorrel. Je kunt dan echt het symbool zien,
binnenin. Ze hebben ook een symbool – 666 – op hun voorhoofd.
Sindsdien vlucht iedereen naar de bergen: de mensen in de stad en omliggende plaatsen.
Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn van deze dingen, ik kan nu getuigen dat dit symbool echt is.
Wanneer je eenmaal hiermee bent geïmplanteerd, ben je het eigendom van hen.”
Het betekent dat ze je bezitten, zei hij. Ik vertel je, we leven in enerverende tijden!
Het is mogelijk dat dit een test is op onschuldige mensen in de Filipijnen, met name op mensen die aan de
voet van de berg wonen. Het kan een test zijn op een select groepje, om te zien hoe het werkt. Misschien
kan het hun geest, hun bewustzijn, veranderen. Kunnen ze hen controleren? Het kán onderdeel zijn van de
test!
Deze chip betekent dat je reeds bezit bent van hen! Het bevat AL je gegevens en de overheid weet precies
waar je je bevindt, dankzij tracking mogelijkheden in de chip.
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een
mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig (666). Openb. 13:18
Op een gegeven moment vraagt de interviewer aan Kuya, ‘Kuya, je zei dat ‘666’ werkelijk binnenin de chip
is?’
“Ja, het was echt binnenin, de maat van een rijstkorrel, als het eenmaal in je geïmplanteerd was. Ze zullen je
een teken ‘666’ op je voorhoofd geven; het heeft een zwarte kleur, als een tattoo. Daarom vluchten mensen
voor hun leven. Wanneer ze eenmaal gepakt worden en geïmplanteerd, verliezen ze hun bewustzijn. Omdat
ze nu gecontroleerd worden door hen, zullen ze hen gehoorzamen in wat voor kwaad hun ook wordt
opgedragen te doen. Dus ze worden gecontroleerd als robots. Zelfs als hen wordt opgedragen iemand te
doden… nu kunnen zij dat (doden) doen voor hen omdat ze onder hun controle (mindcontrol) zijn.”
“Het is pas zes uur in de morgen… Iedereen is in tranen, en verbergt zich in hun huizen. En ieders huis is op
slot. We kunnen niets doen, omdat ze met velen zijn. Ze forceren deuren om toch binnen te komen. Je hebt
geluk als je huis solide is en gemaakt van beton, en met stalen deuren. Dan kunnen ze het niet forceren en
inbreken. Wanneer je de microchip weigert, weet je al dat je op weg bent naar…, dan weet je al dat je
gedood wordt.”
Je zult gedood worden als je het merkteken niet wilt, zegt hij!
Let wel, dit is dezelfde technologie als in de Obamacare.
Zie ook:
RFID Micro-Chip "Letter From Video Maker" Of Philippines!
Lees ook Project L.U.C.I.D -- Het 666 Universeel Controlesysteem van het beest
http://www.openbaring.org/lucid.html
zie ook: http://boinnk.nl/blog/33247/in-de-phippijnen-wordt-je-nu-al-gedood-als-je-je-niet-laat-chippen/
Fukushima foto’s van radioactieve golf die de oceaan
instroomt
12 Mei 2012 | 12:20:46
De media houdt mooi zijn mond,wat hier plaatsvindt geeft
duidelijk aan dat Fukushima het gehele ecosysteem zal
uitroeien.
http://www.scribd.com/doc/93073613/Radioactive-SeawaterFlowing-From-Fukushima-Is-Spreading-Across-The-PacificOcean bron
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1863630/pg1
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Transhumanisme agenda: Superras, DNA-manipulatie, ontmenselijking van de mens
14 mei 2012
Transhumanism Agenda: Super Race, DNA Manipulation, Evolution's
Dehumanization Of Man
Gepubliceerd op 10 mei 2012 door Nephtali1981
Transhumanisme en de uitroeiing van het menselijk ras
Een van de grootste leugens ooit door satan verteld, is dat de mens de
capaciteiten heeft om als goden te worden (Gen. 3:5).
Diezelfde leugen vertelt satan nog steeds aan de machtselite die onze wereld
regeert. Men is op weg naar een super menselijk ras. God maakte de mens naar zijn eigen beeld, zijn eigen
gelijkenis. De moderne mens, beïnvloed door satan, wil een zogenaamde ‘betere’ mens creëren, maar ze
vergeten één ding: Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of
doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de Here? Exodus 4:11
Designerbaby’s
Zijn we op weg naar designerbaby’s, ontworpen in een kliniek die ouders toestaan om fysieke kenmerken
naar wens uit te kiezen? De kliniek is er al!
Volgens Dr. Jeff Steinberg kunnen koppels voor zowel medische als cosmetische diensten bij zijn kliniek
terecht. “Het is geen gevaarlijke weg, maar een onbekende”, aldus Steinberg. De techniek is al jaren
geschikt voor cosmetische doeleinden. “Het is tijd voor iedereen om het hoofd uit het zand te halen.”
It’s all in the media!
Katy Perry spreekt tot een ET (alien), waarvan we weten dat het een gevallen engel (demon) is:
You're so hypnotizing
Could you be the devil?
Could you be an angel?
Your touch magnetizing
Feels like I am floating
Leaves my body glowing
They say, be afraid
You're not like the others
Futuristic lover
Different DNA
They (christians) don't understand you…
En dan hebben we nog de videoclip van Lady Gaga, waarin Gaga geboorte geeft aan een ‘nieuw ras’.
Een ras met grenzeloze vrijheid (zonde, onreinheid), een rasmix van aliens met mensen.
Meer genetische manipulatie kun je vandaag de dag zien in Hollywood films.
De ontmenselijking van de mens wordt ook onderwezen op publieke scholen, waar nog steeds de
evolutieleer wordt geleerd: ‘We zijn allemaal nichten en neven van de aap, en van de rat. ’Dit zijn leugens
van satan, die Gods schepping wil ontmenselijken!
Er zijn inmiddels genetisch gemodificeerde dieren
Wetenschappers ontwikkelden een superras van dieren: sneller, slimmer, en ook intelligentere soorten. Wat
ze met dieren doen, kunnen zij ook met mensen…
De meeste naties zullen menselijk klonen bannen
Maar hoe stop je een ondergronds laboratorium, die de mogelijkheid van klonen biedt aan rijke mensen, die
hun geld aan hun nageslacht willen schenken, en helemaal weer van voren af aan willen beginnen? Ik
bedoel, je kunt dat niet helemaal tegengaan. Dus, zouden we gewoon gewend moeten raken aan het feit dat
een piepkleine fractie van het menselijk ras klonen zullen zijn!?
Wetenschap doet er alles aan om het ‘goed’ te doen lijken
Wetenschappers laten het altijd klinken, alsof het veranderen van DNA, het veranderen van de mens, een
goed ding is. Het zijn echter allemaal leugens van satan!
Zoals je kunt zien, worden dierlijke hybriden reeds gemaakt in laboratoria over de gehele wereld.
Dus wat betekent dit voor ONS?
Wanneer je DNA van verschillende dieren neemt en dit mixt met de mens, kun je je fysieke vaardigheden
niet alleen verbeteren of langer leven, maar kunnen er ook geheel nieuwe wezens worden gecreëerd. Je
kunt je wel voorstellen dat er allerlei vormen van leven zullen zijn, die zich ontwikkelen in de toekomst!
Wat gebeurt er dan met onze samenleving?
In het ergste geval zal de maatschappij beginnen te breken, aan de ene kant in een ras van superwezens,
en aan de andere kant: de rest van ons.
We zijn in de laatste dagen mensen, word wakker!
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De introductie van de Euro en Operatie Zelfbedrog: Hoe sluwe politici het Europese volk om de tuin
leidden
Pas vrijgegeven Duitse staatsdocumenten tonen aan dat de founding fathers van de
euro maar al te goed wisten, welke risico’s en gevaren verbonden waren aan de
introductie van een eenheidsmunt, de Euro... Maar economische details moesten
wijken voor politieke overwegingen.
Vooral de inclusie van Italië in de monetaire unie was voor vele experts een zet, die
economisch geen steek hield, blijkt uit documenten waarop het Duitse magazine Der Spiegel beslag
kon leggen. Desondanks werd Rome toch uitgenodigd om toe te treden, puur uit politieke motieven.
Daarmee schiep de Unie meteen een precedent: ook de nog twijfelachtigere toetreding van Griekenland
vormde twee jaar later geen probleem meer.
Bewijzen
De documenten bewijzen wat velen al langer wisten: dat economische data en financiële statistieken weinig
uitmaakten voor politici, die het volk wijsmaakten dat ze de economische ontwikkeling volledig naar hun
hand konden zetten.
‘Operatie Zelfbedrog’
“Operatie Zelfbedrog” begon in december 1991 in Maastricht. De Europese staats- en regeringshoofden
kwamen er samen om een akkoord te sluiten over de introductie van een eenheidsmunt tegen 1999. Toen al
was de Duitse regering op de hoogte van de boekhoudkundige trucs van Italië om op papier te voldoen aan
de vereisten van de toetreding. Men was er ook van op de hoogte dat zowel Italië als België druk hadden
uitgeoefend op hun centrale banken om valse cijfers te publiceren en de realiteit rooskleuriger voor te stellen
dan ze in werkelijkheid was.
Enorme risico’s
In Maastricht werd overeengekomen dat geen enkele lidstaat een schuld van meer dan 60% van zijn bruto
binnenlands product mocht hebben. De schuld van Italië was echter dubbel zo groot en toonde amper
tekenen van beterschap.
Verscheidene experts in de Duitse regering wezen in de aanloop naar 1998 al op de 'enorme risico’s' van de
'Italiaanse schuldenberg.' Het politieke motto van kanselier Helmut Kohl was echter “Niet zonder de
Italianen”, want Italië had - omdat het één van de stichtende leden van de Unie was - een soort van “legale
claim” op inclusie in de monetaire unie.
Eens de deadline verstreken, voldeed de Italiaanse boekhouding aan de Maastricht-criteria. Met dank aan
een reeks creatieve boekhoudtrucs en buitengewone omstandigheden. De begroting werd nooit structureel
in evenwicht gebracht. Toch bevestigde de voorloper van Eurostat in de lente van 1998 de Italiaanse cijfers.
Regering op de hoogte
Kort daarna begon Italië met het terugschroeven van de besparingen. De Bundesbank en de Duitse regering
waren daarvan op de hoogte. De Italiaanse begroting van 1999 toonde dat “extra belastinginkomsten
gebruikt werden voor nieuwe uitgaven, eerder dan om de tekorten aan te zuiveren.” Een situatie die
verergerde sinds Romano Prodi werd vervangen door de voormalige communist Massimo d’Alema.
Alarmkreten genegeerd
Een paar weken voor de lancering van de euro stuurde de financiële attaché van de Bundesbank
alarmberichten uit vanuit Rome: “De vraag is of een land met een extreem hoge schuldratio geen risico’s
inhoudt voor het succes van de eigen stabiliseringsinspanningen en voor de hele monetaire unie.” Maar de
politici negeerden de alarmkreten en zetten het project gewoon door.
Machtscentralisatie
Staatsdocumenten van de jaren ’90 van vorige eeuw tonen aan dat Europa als monetaire unie bijna
onmogelijk kan functioneren. Politiek opportunisme heeft altijd de overhand gehaald, en blijft dit ook vandaag
nog doen.
De euro is nu veertien jaar oud en al twee jaar in crisis. Berlijn begint eindelijk te beseffen dat het zo niet
verder kan. Maar net als in de aanloop van de introductie van de eenheidsmunt draaien ook vandaag de
hervormingsmaatregelen op weinig anders uit dan op de centralisering van de macht in handen van
Brusselse eurocraten.
Zie ook:
Economic-downturn-continues-to-spur-on-suicides-across-europe
Verpletterende docu: De Griekenland leugen
Iceland forgives mortgage debt of its population. (May 8, 2012) Total Media Blackout
Bron: Express.be
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Fukushima kernramp, Japan UPDATE
Fukushima – radioactieve hotspot
JAPAN - Professor Yamazaki van de Kinki Universiteit analyseerde het cesium
gehalte in de zeebodem van de Baai van Tokio Bay op 2 april 2012. Hij kwam
erachter dat het niveau sinds augustus vorig jaar dramatisch gestegen is.
De monsters werden genomen op 3 locaties in de Baai van Tokio, in de buurt
van de Arakawa rivier in Tokyo en Urayasu Chiba.

Rapport laat niveaus zien van radioactieve besmetting sinds 2011
Expert Says Millions Will Die From FUKUSHIMA!
Geüpload door amy2x op 4 mei 2011
Fukushima gaat minimaal 100 miljoen doden voor zijn rekening nemen en maximaal de gehele
beschaving!
Het aantal doden door Chernobyl wordt wereldwijd geschat op 1 miljoen. Wanneer je dit vergelijkt met
Fukushima, dan gaat Fukushima minimaal 100 miljoen doden tot gevolg hebben, en zal daarmee de
grootste (Agenda 21) depopulatie gebeurtenis in de geschiedenis vormen.
Even los van Fukushima wordt in bovenstaand filmpje vanaf 4.20 minuten gesproken over het gebruik van
verarmd uranium, dat verwerkt is in munitie en gebruikt wordt door Westerse legers tegen de bevolking in
o.a. Irak (ook Libië, Syrië, Iran, Afghanistan, Pakistan, etc.) en dat dit bij 80% van de geboren kinderen de
meest lelijke/ernstige mutaties tot gevolg heeft. Dit is satanische genocide!
Terugkomend op Fukushima en bovenstaande video…
Uranium werkt nog 4,5 miljard jaar na, en verwoest je DNA.
Strontium 90 werkt nog 600 jaar en geeft je botkanker en leukemie.
Cesium… werkt 600 jaar en geeft je allerlei vormen van kanker.
Wereldwijde besmetting
De hele wereld is met bovenstaande geïnfecteerd, we hebben dus allemaal Cesium en
Strontium binnengekregen via onder andere: ons eten. Je proeft het niet, je ruikt het niet
en je ziet het niet, het is een echte stille en langzame killer. Als je het eenmaal binnen
hebt gekregen duurt het 5 tot 60 jaar voordat je er kanker van krijgt.
Plutonium is het dodelijkst, en dat zullen we aan den lijve ondervinden als reactor 4
instort. Plutonium is vernoemd naar Pluto, de god van de onderwereld (en een hond
van de magisch occulte Disney mind control Mickey).
Wie aanbidt goden uit de onderwereld? Hoeveel macht heeft deze groep? Kruip onder
die steen vandaan lieve mensen!
Japanse schoolkinderen ondervinden de gruwelijke gevolgen van Fukushima
Bloedende neuzen, huidziektes en hartziekten... Een Japanse professor vertelt over
Fukushima & de Media (link)
“Fukushima heeft de potentie om de wereld, de omgeving en onze beschaving te
vernietigen”, waarschuwt een voormalig VN adviseur. Zie ook:
Het artikel van Dr. Janette Sherman, een gerespecteerd en erkend expert op het gebied
van blootstelling aan radioactieve straling. Zij heeft een verhoging van 35% van het
aantal doodgeboren baby’s waargenomen in noord oost Amerika
De website van weerwaakhond “Dutchsinse”
Website waarop de gemeten straling in de wereld te zien is
Andere website waarop de gemeten straling in de wereld te zien is
(WIE ZIJN DE TERRORISTEN!)
More Michigan Mutations from Fallout 4.21.2012
Gepubliceerd op 21 apr 2012 door ichicax4
Fukushima foto’s van gemuteerde dieren en groenten in de VS
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Putting power over public safety? Japan to restart two nuclear reactors. (May 14, 2012)
(Japan) Fukushima Nuclear Power Plant Unit 3 Smoking. (May 12, 2012)
60 Minutes Report: Fukushima Now Radiating Everyone: Will Impact All Of Humanity
Gepubliceerd op 6 mrt 2012 door PeopleJustLikeUs
Bron en meer foto’s: Klokkenluideronline.nl en Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Organisatie Undo Jesus: 'Als Jezus terugkeert, vermoord Hem dan opnieuw'
Darwin Bedford met zijn provocerende protestbord en zijn 'Gooi God in de Vuilnisbak' tshirt.
Een organisatie genaamd Undo Jesus ('doe Jezus teniet') heeft zich ten doel gesteld
het christendom te ontmaskeren en zoveel mogelijk te verwijderen uit de maatschappij.
Darwin Bedford, de beheerder van de website van Undo Jesus, verklaarde zich in 1999
tot de 'Athëistische Messias' en was ooit in een demonstratie te zien met een bord met daarop de tekst: 'Als
Jezus terugkeert, vermoord Hem dan opnieuw'.
Doelstellingen
'Deze site is niet bedoeld om haat te verspreiden tegen degenen die geloven dat Jezus God is,' aldus
Bedford. Niettemin pleit hij voor een virulente strijd tegen het christendom met als doel het geloof in Jezus
volkomen uit te bannen. De doelstelling van Undo Jesus:
* Actie voeren tegen de wijdverspreide acceptatie van de geschiedenis van Jezus Christus zoals deze
beschreven staat in de Bijbel.
* Het tegengaan van de infiltratie van de Bijbelse moraliteit in het wets- en rechtssysteem.
* Het ontmaskeren van de absurdistische bovennatuurlijke beweringen van de Bijbel.
* Het voorkomen van het verlies van menselijke energie dat verspild wordt aan religieuze praktijken die
voortvloeien uit de interpretatie van Bijbelteksten.
* Voorkomen dat degenen aan de macht de brede acceptatie van de Bijbel misbruiken voor het blijven
rechtvaardigen hun dodelijke en vernietigende acties.
* Het vergaren van de steun van redelijke denkende mensen, zodat er een paradigma verandering
plaatsvindt betreffende de steun voor de Bijbelse indoctrinatie van kinderen en volwassenen.
* De Kerk verantwoordelijk stellen voor al zijn fouten.
* Het schrappen van de belastingvrijstelling voor Kerken, omdat zij onware en absurde bovennatuurlijke
zaken beweren.
* Mensen redden van pijn en verdriet dat is ontstaan door het accepteren van valse informatie van ('bekering'
tot) de Kerk.
* Wereldvrede mogelijk maken door religieuze conflicten te elimineren (dus: het christendom elimineren).
De focus van de hele planeet moet volgens Bedford niet gericht zijn op de vraag of Jezus nu wel of niet God
en/of de Zoon van God is, maar op het creëren van een eeuwig paradijs door de mensheid zelf. 'Degene die
in Jezus gelooft leeft in een leugen en is in sommige aspecten daarom een disfunctioneel lid van de
samenleving.'
Opperste Antitheïst
Bedford besloot in 1999 de 'Atheïstische Messias' te worden, omdat niet-gelovigen volgens hem bang waren
om voor hun mening uit te komen. Daarbij gebruikt hij het liefste het woord 'antitheist' in plaats van athëist,
aangezien antitheïst een actieve houding tegen het geloof in het bestaan van God (en in het bijzonder Jezus
Christus) uitdrukt. Belangrijkste doel van de zichzelf verklaarde 'opperste antitheïst' is het aantal gelovigen
'substantieel te verminderen' en het liefst helemaal te doen verdwijnen.
Het woord 'vernietigen' acht Bedford in het kader van het geloof in God een goede term. Daarom shockeert
hij de mensen bewust door zich 'Vernietiger van het geloof' te noemen. 'Diep religieuze mensen moeten
geshockeerd worden, zodat ze gedwongen worden enigszins voor zichzelf te gaan denken. Een vernietiger
is iemand met voldoende macht om te verwoesten. Ik 'geloof' dat ik als de Atheïstische Messias daarin zal
slagen.'
'Gelovigen hebben therapie nodig'
Mensen die bij het leiden van hun leven vertrouwen op religie hebben volgens Bedford 'spirituele realiteits
therapie' nodig. 'Zij leven geen leven dat in overeenstemming is met de realiteit, en dat kan desastreuze
gevolgen hebben. Zij leven hun leven met een spiritueel wezen dat de controle over hun levens deelt. Ze
moeten ervan overtuigd worden dat 'geesten' geen echte 'gastheren' zijn van ooit levende wezens. Die
bestaan alleen in de literatuur en in de verbeelding.'
Xander - (1) UndoJesus.org ; (2) Atheist Messiah
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Griekse bankrun begonnen – Eindspel Griekenland
De Griekse crisis is weer het gesprek van de dag. Wat zeer opvallend is, zijn de
berichten in de mainstream media over een bankrun in Griekenland. Vandaag staat
er opeens groot op BNR: 'Grieken halen massaal geld van bank'.
Nadat bekend werd dat er geen zakenkabinet kan worden gevormd, zijn nieuwe
verkiezingen in Griekenland de laatste mogelijkheid. Naar verwachting zullen de
nieuwe verkiezingen half juni al plaatsvinden. Tot die tijd blijft het onduidelijk wat
het lot van Griekenland zal zijn. De Europese beurzen kleurden snel rood na de
aankondiging, en de euro viel als een baksteen ten opzichte verschillende andere valuta. De EUR/USD
daalde naar $1,275.
Tevens heeft Der Spiegel openlijk gepleit voor een vertrek van Griekenland uit de eurozone: ‘Time to Admit
Defeat: Greece Can No Longer Delay Euro Zone Exit’.
De economie in Griekenland is in het eerste kwartaal van 2012 met 6,2% gekrompen. De Nederlandse
economie kromp in het 1e kwartaal van 2012 'slechts' 1,1%, terwijl de Duitse economie met 0,5% groeide.
Dat het nu echt menens is, blijkt uit de hoeveelheid economen, politici en banken die er van uitgaan dat het
nu toch echt over en uit is voor Griekenland. Dit werd zojuist op Bloomberg gepubliceerd: 'Anxious Greeks
have withdrawn as much as 700 million euros ($893 million) from the nation’s banks since the inconclusive
May 6 election, President Karolos Papoulias told party leaders yesterday, according to a transcript of the
meeting posted on the presidency’s website today.'
Is de bankrun nu echt begonnen? Is dit het begin van het einde? vraagt Zerohedge zich terecht af.

Begint de paniek nu echt toe te slaan? Er beginnen steeds meer geruchten uit Griekenland te komen dat er
een bankrun begint te ontstaan. Verontruste Grieken halen hun geld van de bank en/of zetten hun geld om
in Duits schuldpapier.
Ook bij de Financial Times wordt de dreiging van een bankrun besproken. De kans op besmetting binnen de
eurozone naar bijvoorbeeld Spanje en Italië is groot. De rentes van de 10-jarige Spaanse en Italiaanse
staatsobligaties noteren beide weer boven de 6%. Een kritisch niveau…
Crash Coming? The Run on Greece's Banks has Begun : 700 Million Euros Withdrawn
Published on May 15, 2012 by Marygreeley1954
Bron: Biflatie.nl en Zerohedge.com

Anonieme waarschuwing False Flag-aanval Olympische Spelen Londen
(presentatie)
Woensdag, 16 mei 2012
Dat Londen hoog staat op de lijst van mogelijke doelen voor een False Flag-aanval
tijdens de komende Olypische Spelen, wisten we.
Maar hoe hoog werd eens temeer duidelijk uit een goed onderbouwde waarschuwing die wij anoniem van
een van onze lezers ontvingen. In een eerder artikel van afgelopen week schreven wij al over de mogelijke
doelen voor een aanstaande False Flag-operatie en London stond daar op nummer 2. Om dit nogmaals te
lezen, klik hier. Ook publiceerden wij gisteren informatie over hoe Londen langzaam maar zeker verandert in
een zwaar belegerde vesting. Voor dat artikel, klik hier.
Via een anonieme bron ontvingen wij onderstaande diapresentatie met een goed onderbouwd verhaal over
waarom er een grote kans is dat er tijdens de komende Olympische Spelen een False Flag-aanval op
Londen zou kunnen plaatsvinden…. en de gevolgen daarvan.
Het verhaal is huiveringwekkend en confronterend, maar door de uitgebreide motivatie en onderbouwing
vonden wij het zinvol dit met onze lezers te delen.
Kenmerkend voor deze, ogenschijnlijk, serieuze waarschuwing, is een opmerking die een lid van onze
redactie maakte: “Als er nu maar genoeg mensen dit weten, dan zal zo’n aanval misschien wel niet
doorgaan”.
Lees en zie verder: niburu.co
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President Tsjechië: Invoering euro was een vreselijke fout
Duitse familie ondernemingen vormen front tegen invoering ESM
President Klaus, die weet wat het is om onder het communistische juk te
moeten leven, vergeleek de EU eerder met de voormalige Sovjet Unie.
De Tsjechische president Vaclav Klaus is één van de zeer weinige
overgebleven onafhankelijk denkende politici in Europa die stelselmatig
weigert mee te gaan met de euro-propaganda van de heersende politiekeen media elite. Begin deze maand gaf hij een interview aan CNN, waarin hij stelde dat de huidige koers van
Europa op niets zal uitlopen en hij de invoering van de Europese Monetaire Unie -de euro- een vreselijke
fout noemde.
'Ik ben al heel lang een criticus van wat er gebeurt in de eurozone en de EU,' aldus Klaus. 'Ik maak me
zorgen, want ik zie geen enkele oplossing. Oplossingen zijn er zeker, maar de politici en burgers in Europa
accepteren zulke harde maatregelen niet.'
CNN: 'En wat is die oplossing dan?'
Klaus: 'Ik herhaal dat de oplossing niet bestaat uit het veranderen van wat kleine processen in het
economische en sociale systeem van het Europese bouwwerk. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het hele
(Europese) denk- en gedragsmodel fundamenteel veranderd moet worden. Een diepe fundamentele
verandering dus, maar ik ben bang dat de Europeanen nog steeds dromen van het leven in een fijne wereld
waarin alles mogelijk is.'
CNN: 'U zegt: een fundamentele verandering. Betekent dat een nauwere integratie? Wat zo niet, dan kan
het (Europese) experiment niet slagen.'
Klaus: 'Ik bedoel absoluut NIET nauwere integratie. Integendeel, de integratie moet juist losser worden.
Europa heeft een tragische fout gemaakt met de invoering van de monetaire unie zonder dat aan alle
vereisten werd voldaan.
CNN: Denkt u dat het fiscale compact na de regeringswisseling in Frankrijk in groter gevaar is?
Klaus: 'In verkiezingscampagnes doen politici meestal krachtige uitspraken, dus wat de nieuwe Franse
president precies wil weet ik niet. Wat mezelf betreft ben ik voorstander van verschillende voorwaarden
binnen het fiscale pact. Als voormalig minister van Financiën vind ik zelfs de in het Verdrag van Maastricht
afgesproken norm voor het begrotingstekort (maximaal 3%) te hoog. Dat moet véél lager zijn. Niettemin vind
ik het Europese pact waarin iemand anders (Brussel) de hoogte van je begroting vaststelt volkomen
onacceptabel.
CNN: Niet alleen in de eurozone, maar in de hele EU wordt driftig gesproken over het argument
bezuinigingen versus (economische) groei. Worden de Europese burgers nu teveel bezuinigingen
opgedrongen?
Klaus: 'Ik vind van niet. Toen het economisch veel beter ging hebben de Europese landen niet gespaard
maar bleven ze nieuwe schulden maken. Tenzij er een radicale verbetering van de economische groei is
kunnen ze niet uit deze val ontsnappen.
CNN: Wat zou u dan zeggen tegen landen zoals Spanje, Portugal en Griekenland, waar de werkloosheid
oploopt, sociale onrust steeds waarschijnlijker wordt en mensen zoals u zeggen dat bezuinigingen het
antwoord zijn?
Klaus: Bij zulke enorme tekorten is fiscale expansie (= meer geld uitgeven, dus nog meer schulden maken)
onmogelijk. Dat is een onmogelijke droom, alhoewel er enkele landen zijn -zeker niet Griekenland en Italië,
maar bijvoorbeeld Duitsland- die zich enige fiscale expansie kunnen veroorloven. Daarnaast is er de
Europese Centrale Bank die nog steeds iets kan doen.
CNN: Kijken we naar het totale plaatje van de Europese Unie en de eurozone. Zijn deze in uw optiek zo
disfunctioneel dat ze vanaf de basis heroverwogen moeten worden?
Klaus: 'Als de vraag zó dramatisch wordt gesteld, zou ik antwoorden: ja. Er moet een radicale fundamentele
herstructurering komen. Ik durf het zelfs te vergelijken met de situatie in mijn eigen land zo'n twee decennia
geleden, tijdens de val van het communisme. Wij begrepen dat gedeeltelijke hervormingen niet zouden
werken, maar er een radicale fundamentele verandering nodig was. Structureel gezien bevinden we ons in
Europa nu in een vergelijkbare situatie.'
CNN: 'En alles wat u tot nu toe hebt gezien wijst er niet op dat dit gebeurt.'
Klaus: 'Absoluut niet. We proberen met lapmiddelen en wat pilletjes de situatie op te lossen. Maar het spijt
me, dat is niet de manier.'
Duitse familie ondernemingen tegen ESM
In tegenstelling tot in het apathische Nederland -waar enkel de PVV nog protesteert- groeit in Duitsland het
verzet tegen het voor beide landen uiterst kostbare ESM reddingsfonds, dat feitelijk fungeert als een
autoritaire dictatuur waar de lidstaten geen enkele zeggenschap over hebben. De Duitse vereniging van
familie ondernemingen heeft een brandbrief aan het parlement in Berlijn gestuurd waarin wordt opgeroepen
om in geen geval met het huidige ESM verdrag in te stemmen.
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De familie ondernemingen zijn het met een groot aantal gerenommeerde Duitse economen eens dat het
ESM niet het juiste mechanisme is om de stabiliteit in Europa te herstellen, omdat het de landen met veel te
hoge schulden in staat stelt de noodzakelijke harde hervormingen te ontlopen (op kosten van met name
Duitsland en Nederland). (2)
Xander - (1) YouTube (CNN), (2) Handelsblatt

Bankrun in Griekenland, Spanje uit noodkreet aan EU
Ook in Italië dreigt een bankencrisis - Britse Centrale Bank bevestigt noodplan voor instorting eurozone Britse bookmakers accepteren vanwege te hoog risico geen weddingen meer op uittreding Griekenland
De Grieken haalden de afgelopen dagen 1 miljard euro van hun rekeningen af.
Terwijl de nieuwe Franse president Francois Hollande en de Duitse bondskanselier
Angela Merkel benadrukten dat de EU alles zal doen om Griekenland in de
eurozone te houden, begint de paniek in Zuid Europa toe te slaan. In Griekenland
is (opnieuw) een ware bankrun ontstaan: in de afgelopen drie dagen haalden de
Grieken maar liefst één miljard euro van hun rekeningen af. De EU stort vandaag
18 miljard euro aan Athene om de Griekse banken voor een totale instorting te behoeden.
De Griekse banken zijn echter nog lang niet uit de problemen. Zij moeten namelijk verplicht deelnemen aan
de Griekse schuldenkwijtschelding. Een groot deel (€ 50 miljard (5))van het tweede Griekse hulppakket van
€ 130 miljard zal daarom in het Griekse bankensysteem moeten worden gepompt. (1) Dat moet snel
gebeuren, aangezien het land anders begin juli geen geld meer zal hebben.
Noodkreet Spanje aan Brussel
De Spaanse regering uit ondertussen een noodkreet aan Brussel. De rente die het land over langlopende
staatsobligaties moet betalen is namelijk opgelopen tot 6,5%, een niveau dat onmogelijk lang vol te houden
is. Premier Rajoy vreest dat als de EU niet snel te hulp schiet, Spanje zal worden afgesneden van de
internationale kapitaalmarkten. Daarbij verbond hij het lot van Spanje direct aan het lot van de euro zelf. (2)
Als Spanje inderdaad op het Europese EFSF/ESM reddingsfonds zal moeten terugvallen dan is de
verwachting dat de Europese Centrale Bank opnieuw massaal Spaanse staatsschuldpapieren zal moeten
opkopen, iets wat de positie van de euro en de eurozone nog verder zal ondermijnen.
Dreigende bankencrisis Italië
Nadat kredietbeoordelaar Moody's de status van 26 Italiaanse banken -waaronder de allergrootsten zoals
UniCredit en Intesa Sanpaolo- heeft afgewaardeerd dreigt ook in Italië een bankencrisis te ontstaan. De
Italiaanse banken behoren nu tot de financiële instellingen met de laagste waarderingen van alle ontwikkelde
landen van Europa. Reden voor de afwaardering: het gaat nog steeds slecht met de Italiaanse economie en
het land heeft nauwelijks nog toegang tot verse kredieten.
Ook is de rente over Italiaanse staatsobligaties afgelopen maandag meer dan verdubbeld. Moody's verwacht
in de nabije toekomst een verdere afwaardering, wat het toch al lage vertrouwen in Italië verder zal
aantasten. (4) De kredietbeoordelaar denkt daarnaast dat het Griekse vertrek uit de eurozone steeds
dichterbij komt (9).
Engeland werkt aan noodplan instorting euro
Sir Mervyn King, hoofd van de Bank of England, bevestigde dan ook dat hij in samenwerking met de Britse
regering een noodplan ontwikkelt voor het geval dat de eurozone in elkaar stort. Om 'geen olie op het vuur te
gooien' weigerde King de details van dit plan te onthullen. Wel zei hij dat de politici schuldig zullen zijn aan
een eventuele instorting. Zij moeten volgens hem erkennen dat de schulden nooit meer terug te betalen zijn
en de enorme verliezen accepteren, omdat het probleem vooruitschuiven -zoals nu gebeurt- de gevolgen
alleen maar pijnlijker zal maken. (3)
Steeds meer hoge officials beginnen een Griekse uittreding uit de eurozone als een reële optie te zien.
George Tzogopoulos van het Griekse politieke onderzoeksinstituut ELIAMEP is één van hen (6); ook IMF
topvrouw Christine Lagarde verklaarde dat het instituut voorbereid moet zijn op het Griekse vertrek uit de
eurozone (7). De Europese politici willen daar echter nog steeds niets van weten (8).
Engeland: Wedden op Griekenland niet meer mogelijk
Een teken aan de wand?: Britse bookmakers (wedkantoren) accepteren niet langer weddingen op het
uittreden van Griekenland uit de eurozone. Reden: de kans op het Griekse exit wordt inmiddels zó groot
geacht, dat het uitbetalen van de weddingen zo goed als zeker wordt geacht. Volgens het grootste Britse
bookmakerskantoor William Hill & Ladbrokes Plc wedden de mensen bijna alleen nog maar op Griekenland.
Dat werd veel te riskant. 'Het was praktisch onmogelijk geworden een boeking (op Griekenland) te maken,'
aldus een woordvoerder van het kantoor (10).
Xander
(1) , (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (5) Bloomberg, (6) NU, (7) NU, (8) NU, (9) NU, (10) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Waarom lezen, horen of zien we niets meer over de IJslandse revolutie?
Belfort - group
Sssst .... Don't mention Island ! 18 mei 2012
Geachte,
Het is heel opmerkelijk dat de laatste jaren IJsland van de aardbol lijkt verdwenen te zijn. Toch stond in 2008
dit kleine eiland in het centrum van de belangstelling als slachtoffer van de eerste bankencrisis. Er werd toen
bijzonder zware druk uitgeoefend op de bevolking om de banken via een bailout te redden met als gevolg
een heel zware schuldenlast.
Maar de bevolking dacht er anders over :
 de volledige regering werd ontslagen
 de premier werd officieel aangeklaagd voor een volksrechtbank
 via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen
 de banken werden genationaliseerd
 burgers hebben zelf de grondwet herschreven
De toestand nu :
 stabiele economische groei van ongeveer 2,5 %
 voorbeeldige participatieve democratie
 de nieuwe grondwet zal in het najaar ter goedkeuring voorgelegd worden
 ( hieronder een aantal simpele, maar wezenlijke principes )
Deze geweldloze revolutie kon plaatsvinden omdat de bevolking opstond en heel cool reageerde met een
NEEN aan EU en ECB
Waarom ? Zowel de Europese Unie als de Europese Centrale Bank worden volledig gecontroleerd en zijn
volledig eigendom van privé-families . Deze dreigden IJsland ermee dat het niet aanvaarden van de
schuldlast om de banken te redden van hen het 'Cuba van het noorden' zou maken. Omdat zij het
aangedurfd hebben Europa de rug toe te keren hebben ze zichzelf ervan gevrijwaard het 'Haiti van het
noorden' te worden.
De druk van EU en ECB rust nu op Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en straks nog andere landen .
Waarom lezen we in kranten niets over deze vredelievende structurele IJslandse oplossing ?
Omzeggens alle mainstream media worden op het hoogtste niveau gecontroleerd en gecensureerd. Gevolg :
bepaalde problemen worden verzwegen en leugens blijven schaamteloos herhaald worden. In dit geval : de
machthebbers zijn als de dood dat het voorbeeld van IJsland navolging zou krijgen .
De machtigste familie van deze elite zijn de Rothschilds. Hun rijkdom hebben ze opgebouwd via hun banken
en hun geldsysteem. Deze familie zit achter alle belangrijke conflicten, oorlogen en revoluties van de laatste
twee eeuwen. Enkele cijfers :
 Hun globaal vermogen wordt geschat op 490.000 triljoen dollar
 Deze ene familie is dus 490.000.000.000.000.000 dollar rijk
Elementaire wiskundige kennis leert ons dan het volgende :
 er zijn 7.000.000.000 mensen op deze aarde
 indien het kapitaal van deze ene familie verdeeld zou worden beschikt iedere mens dus over 70
miljoen dollar
Bij het contempleren van deze cijfers keert de maag van al wie nog een greintje rechtvaardigheidsgevoel
heeft : elk van de 35.000 kinderen die iedere dag wereldwijd sterven van honger, dorst & ziekte verlaten
deze aarde als potentiële multimiljonair.
Dit is geen complottheorie. Dit zijn feiten en cijfers die aantonen dat het waar is : het lot van 7 miljard wordt
bepaald door enkele duizenden, die alle macht en alle rijkdom hebben. Deze toestand is er niet 'per toeval'
gekomen of omdat zij gewoon handige zakenmannen zijn maar omdat ze daartoe achter de schermen
hebben besloten en dit plan vanuit hun machtspositie uitvoeren.
Zolang wij als mensheid hiervoor blind bliljven en dit aanvaarden walsen we verder richting afgrond ....
Hoogachtend,
Peter Vereecke, Gewezen burgemeester Evergem
Initiatiefnemer Belfort-group, 9940 Evergem
PS Enkele artikelen uit de nieuwe grondwet van IJsland
DE VOORNAAMSTE VOORSTELLEN VAN DE NIEUWE GRONDWET
Art 15: Recht op informatie. De informatie en dokumenten waarover de publieke overheden beschikken
moeten zonder uitzondering ter beschikking zijn en de toegang voor het publiek tot al deze dokumenten
moet door de wet gegarandeerd worden.
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Art 63: Oprichten van een Controlecomité van de verantwoordelijkheid van de Regering. Een onderzoek
naar de maatregelen en beslissingen van de regering kan door 1/3° van de parlementsleden gevraagd
worden.
Art 65: Recht van Rechtstreekse consultatie. 10% van de kiezers kunnen een nationaal referendum vragen
over de wetten die in het Parlement gestemd worden.
Art 66: Mogelijkheid voor rechtstreelse interpellatie van het Parlement. 2% van de kiezers mogen een vraag
voorleggen aan het Parlement en een wetsontwerp kan er neergelegd worden als het door 10% van de
kiezers gesteund wordt.
Art 90: Regeringsvorming: De Eerste Minister wordt door het Parlement benoemd.
Art 99: Onafhankelijkheid van de rechtbanken. De onafhankelijkheid van de rechtbanken moet door de wet
gegarandeerd worden.
De nieuwe Grondwet moet aan een referendum onderworpen worden voor het door het Parlement gestemd
wordt. Dit moet gelijktijdig plaats vinden met de presidentsverkiezingen op 30 juni of in het najaar.
http://belfort-group.blogspot.com/

Big Brother is googling you
Gepubliceerd op 15-05-12
De Amerikaanse rechter besloot deze week dat de inlichtingendienst NSA niets
hoeft te vertellen over zijn relatie met Google. Privacyactivisten waarschuwen
ondertussen steeds luider voor inlichtingen- en opsporingsdiensten die
geraffineerde digitale opsporingsmogelijkheden gebruiken voor
massasurveillance.
De Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency) kwam Google in 2010 te hulp toen de
zoekdienst werd aangevallen door hackers. Waarschijnlijk waren deze afkomstig uit China. Privacyactivisten
wilden vervolgens precies weten welke rol de NSA speelde bij de ontwikkeling van de privacy- en
beveiligingsstandaarden van Google. De privacy van honderden miljoenen Google-gebruikers is daarmee
immers in het geding. De rechter oordeelde deze week echter dat het Amerikaanse landsbelang zwaarder
weegt. De NSA is een veiligheidsdienst met duizelingwekkend grote bevoegdheden én mogelijkheden. Het
maakt onder meer gebruik van de geraffineerde digitale opsporingsmogelijkheden die direct na de aanval op
het World Trade Center in 2001 werden ontwikkeld. Zo is er HumanID, een kunstmatige intelligentie
waarmee gezichten van personen in elke uithoek van de aardbol kunnen worden herkend, en Combat Zones
That See, een systeem waarmee diezelfde personen vervolgens door een gehele stad gevolgd kunnen
worden via bestaande netwerken surveillancecamera’s.
Echelon-database
Daarnaast is er ook nog Scalable Social Network Analysis, waarmee groepen andersdenkenden
(‘terroristen’) uit grote mensenmassa’s kunnen worden gedestilleerd. En Genisys, een data analysesysteem
waarmee flinters informatie uit extreem grote, heterogene databases gefilterd en gedatamined kunnen
worden. Zo legt Genisys moeiteloos verbanden tussen (inlog)gegevens van sociale netwerken, wereldwijd
e-mailverkeer, blogs en Echelon. Dat laatste is een database waarin de NSA wereldwijd onder meer
ontelbare telefoongesprekken vastlegt en analyseert. Gebruik van deze technologieën is al lang niet meer
beperkt tot Amerikaanse veiligheidsdiensten. Zo maakte het Nederlandse Korps Landelijke Politie Diensten
(KLPD) in januari bekend dat zij gaat proefdraaien met het zogenaamde Cyber Human Intelligence-systeem.
Het systeem gaat informatie verzamelen uit een groot aantal openbare bronnen, waaronder diverse social
networks, om deze vervolgens te dataminen. Zo wil de KLPD ‘potentieel crimineel gedrag en de potentiële
vorming van criminele organisaties eerder in beeld te krijgen’.
Facewatch ID-app
En de Engelse hoofdstedelijke politie maakte deze week bekend dat zij een nieuwe app heeft ontwikkeld
waarmee burgers ‘verdachte personen’ kunnen herkennen en rapporteren. Deze zogenaamde ‘Facewatch
ID’- app bevat de foto’s van 2000 onbekende ‘verdachten’ danwel ‘personen waar de politie interesse in
heeft’. Deze personen zijn gefilmd met het uitgebreide netwerk van surveillancecamera’s, en opgenomen in
de app omdat ze mogelijk betrokken zijn bij een strafbaar feit. Wie een van deze personen in zijn omgeving
meent te herkennen, kan via de app meteen de politie waarschuwen. In ons voorland Amerika waarschuwen
privacy- en burgerrechtenorganisaties ondertussen steeds nadrukkelijker voor de gevolgen van deze
toepassingen. ‘Spioneren op miljoenen onschuldige mensen om een paar bad guys te pakken is géén
optie!’, vinden zij. Daarbij worden ze onder meer gesteund door de Democratische politicus Ron Wyden, die
het nog net iets beeldender weet neer te zetten: ‘Als we honderden miljoenen mensen bij hun enkels grijpen
en héél hard schudden, komt er vast zo hier en daar een rotte appel uitvallen. Maar moet er niet eerst
sprake zijn van een serieuze verdenking voor we iemand bij zijn enkels grijpen?’
Arnoud Groot, Volg @Arnoud_Groot op Twitter
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