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Mengele leeft voort…
Door Redactie op 16 mei 2012
Wie aan de Tweede Wereldoorlog terugdenkt, door eigen ervaringen of door de
overlevering van de verhalen, zal bij veel verhalen zijn afgrijzen kenbaar maken.
Dat mag nooit meer gebeuren…
Daar moeten we voor waken…
Allemaal gedachten die automatisch opkomen…
De intentie mag dan goed zijn, maar laten we nuchter blijven en constateren dat
Mengele op grote schaal voorleeft, juist nu.
We zijn als mensheid op alle fronten overgeleverd aan één groot experiment.
Of dat nu op het gebied van gezondheid is, als we zo over ‘de zorg’ spreken, of op het gebied van woningen
waarin materialen zijn verwerkt die mogelijk verkeerde stoffen verspreiden die we inademen en dus opslaan
in ons systeem, of een ander onderwerp waar eenvoudigweg niet bij nagedacht wordt: het geïmpregneerde
tuinhout.
Tuinen met schuttingen van geïmpregneerd hout; chemisch afval vanuit de industrie, verwerkt in het
impregneermiddel, doet jaren zijn werk. Mogelijk oogst je wel je groente vlakbij een dergelijke schutting.
Maar als je leest waar dit impregneermiddel uit bestaat: 374 gram per liter (g/l) arseenzuur, 532 g/l
chroomtrioxide (chroom VI zuur), 188 g/l koper II oxide dan begin je jezelf toch wel af te vragen…
Speeltoestellen voor kinderen, het lijkt allemaal zo duurzaam maar de praktijk is dat het gif door onze
lichamen wordt opgenomen.
Niet linksom, dan rechtsom, maar we zijn allemaal een onderdeel van een wereldwijd verhaal waar gif
centraal staat.
Overal vinden experimenten plaats waar we veelal onwetend aan meedoen. Wanneer het mis is gegaan is
ook het antwoord vaak dat we ons vrijwillig beschikbaar stelden.
Met andere woorden: je kunt geoorloofd de hik krijgen!
Geen recht van spreken!
Alles gebeurt zo fnuikend, zo onzichtbaar, dat velen het niet zien. Het wordt niet als gevaarlijk ervaren, het is
zelfs handig in gebruik, of handig op langere termijn, denk aan tuinhout dat niet snel vergaat.
Hoe fijn is het om een schutting jaar achter jaar te kunnen laten staan en er geen zichtbaar verval plaats
vindt? Dit scheelt werk en een nieuwe financiële uitgave.
Men heeft het goede met ons voor en daarom lopen we met open ogen in experimentele verhalen.
Neem nu het hepatitis B vaccin.
Het RIVM en het ministerie van VWS hebben informatie
verspreid onder studenten van de Hogeschool Utrecht.
Men stelt dat studenten in de volgende opleidingen verplicht
mee moeten doen: verpleegkunde, medische hulpverlening,
mondzorgkunde, huidtherapie, orthoptie, optometrie,
fysiotherapie, oefentherapie Cesar en life sciences.
Bij deelname krijgt men op verschillende tijdstippen drie
vaccinaties.
De eerste zal gegeven worden aan het begin van de studie,
de tweede een maand later en weer vijf maanden daarna is
men verplicht een derde vaccin te accepteren.
Wie na vaccinatie koorts of pijn krijgt mag paracetamol
gebruiken. Er is bij dit onderzoek, en wees dan even heel alert
op alleen al dit woord… ‘onderzoek’…, twee groepen
betrokken, Groep A en Groep B.
Wie in groep A zit gebruikt geen paracetamol maar in groep B
zal het preventief worden ingezet, wat wil zeggen dat het op
voorhand gegeven zal worden om koorts en pijn te
voorkomen. Dat is de uitleg althans.
Wie meedoet met dit onderzoek en in deze studiegroep zal
worden ingedeeld… let op dit woord… ‘studiegroep’, weer een
woord wat argwaan zou moeten wekken, gebruikt paracetamol
tijdens de eerste en tweede vaccinatie met het hepatitis B
vaccin.
De deelnemers zullen exacte instructies krijgen op welke
tijdstippen er paracetamol geslikt moet worden en hoeveel.
Het is in het belang van het onderzoek dat je dat ook op de
juiste tijdstippen uitvoert.
In het belang van welk onderzoek? Mag men als mens de medemens gebruiken als proefkonijn?
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Dan kan het ook nog gebeuren dat je de wekker zult moeten zetten om in de nacht een paracetamol te
slikken.
Hoe gek kunnen ze je krijgen?
Om te bepalen wat voor effect paracetamol heeft, wordt er een aantal keer bloed afgenomen door een
ervaren verpleegkundige.
Standaard wordt er bij een hepatitis B vaccinatie 1 maand na de 3e vaccinatie bloed af genomen om te
kijken of je beschermd bent. In dit onderzoek zullen zij tijdens deze bloedafname 2 buisjes extra vullen. Dit
zal niet vervelend zijn vermelden zij…
Verder zullen zij je één keer extra prikken. Dit vindt plaats als je de 3e vaccinatie komt halen.
Dat scheelt weer een keertje extra komen, zeggen ze dan ook nog doodleuk.
Door loting bepaalt men in welke groep je komt.
Niets anders dan experimenten, dat zijn het…
Het is toch te zot voor woorden?
Heb je interesse in een studie op het gebied van hulpverlening, althans wie nog gelooft dat je hulp zult gaan
verlenen, dat is ook weer een ander onderwerp, zal met passie en plezier aan een dergelijke expeditie
beginnen maar je bent ook proefkonijn.
Meisjes van 12 jaar zijn proefkonijn met het HPV-vaccin. Studenten zijn dat, zo blijkt nu, met het hepatitis B
vaccin en sporters met het mazelen vaccin.
Wie mee doet met de Olympische spelen krijgt het advies zich te laten vaccineren tegen mazelen.
De slogan is: ‘Neem souvenirs mee naar huis en geen mazelen’. Sporters en bezoekers worden bespeeld.
Maar hoe toevallig is het dat GlaxoSmithKline, de leverancier van deze gifspuiten, één van de
hoofdsponsors is van de Olympische spelen?
Dames en heren, zien we het nog niet?
Mengele leeft voort in het grote industriële verhaal.
Dit is op het gebied van gifspuiten, van voeding, van het op wereldwijde schaal bespelen van de landbouw,
het manipuleren van gewassen, van alles wat van nadelige invloed is op onze gezondheid.
Diepe zucht… Anastasia, dit verhaal zegt meer dan 100 boeken over misstanden…
Het verhaal van Anastasia vertelt je meer dan wanneer je 100 boeken zou lezen over alles wat er mis is.
Puur natuur, leven zoals het van oudsher is bedoeld, geen gemanipuleerde voeding. Geen opgedrongen
onderwijs waar de tegenwoordige jeugd alleen maar ongelukkig van wordt, geen experimenten met vaccins
en paracetamol, geen sporten waarbij sporters bespeeld worden, geen tuinschuttingen met gif, geen
geïnjecteerde mest in de bodem.
Wanneer wij hier in de omgeving wandelen door de natuur waar vele kruiden groeien en bloeien dan denk ik
met grote regelmaat aan het verhaal van Anastasia.
Gewoon dat plukken wat er is en dat is heel veel. Zuring bijvoorbeeld, is familie van de rabarber en bevat
veel vitamine C.
Maar rabarber kopen in de groentewinkel of mogelijk geplukt uit eigen tuin is normaal.
Maar zuring in de vrije natuur is ‘anders’…
Is dat anders?
Veldsalie, een heerlijk kruid. De bladeren en bloemen zijn er weer en kunnen in mei en juni gebruikt worden.
Daarna ook nog wel maar bij voorkeur dan de verse groeitoppen, nu is alles nog mals, jong en vers en
boordevol levenskracht omdat de plant wil scoren met zijn mooie paarse bloemen die overigens ook eetbaar
zijn. Alles wat nu groeit straalt kracht en energie uit. Er is genoeg voor iedereen en wanneer wij alles met
respect behandelen, zonder sporen van vernielingen achter te laten, schenkt moeder natuur ons alles wat
we nodig hebben.
Tegenwoordige economie en opkomende voedselbanken…
De huidige omstandigheden zorgen er voor dat ook in Nederland de voedselbanken in aantal toenemen.
Men laat via bekende actrices als Karin Bloemen, om van een voorstelling te mogen genieten, met voedsel
‘betalen’ om zo de voedselbanken te helpen.
Het moet toch niet gekker worden?
Stel je voor: je gaat naar het theater en neemt een aantal levensmiddelen mee. Deze lever je in om je
medemens te helpen en als dank mag je een avond naar Karin luisteren.
Maar de vraag is of wij onze medemens daarmee wel helpen; is het niet eerder van de wal in de sloot?
Verkeerde suikers, meelproducten, glucose fructose siroop, soepen met E-nummers, kortom allemaal
‘vulling’ uit de grote supermarktketens die je juist moet vermijden als je gezond wilt leven.
Gaan we genieten van de avondvulling van Karin en betalen we met producten om onze medemens te
vergiftigen.
Hoe ziek zijn we bezig?
Kennis, daar gaat het om…
Het gaat om oude kennis. Er groeit zoveel om ons heen.
Als we allemaal nu weer eens open staan voor de informatie om groente op eigen erf te kweken, een paar
kolen, een paar struiken spruitjes, een paar regels uien, een paar planten van… er is zoveel wat wij in ons
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land kunnen laten groeien en dit in combinatie met alles wat de vrije natuur ons te bieden heeft zonder
toegevoegde verkeerde stoffen.
Integreer het één en ander in je eigen tuin, in bakken, potten; er zijn mogelijkheden genoeg.
Gebruik wel biologische potgrond voor bakken en potten, liefst terracotta potten of van andere natuurlijke
materialen.
Geen geïmpregneerd tuinhout als afscheiding maar natuurlijke hagen; deze trekken ook weer de mussen
aan. De ouderwetse ligusterhaag is zo gek nog niet. Ja, je zult moeten knippen in de zomer om hem in
bedwang te houden maar dat ruikt puur natuur, een heerlijke lucht net zoals pas gemaaid gras dat geeft.
Althans… gezond gras wel te verstaan met de natuurlijke kruiden ertussen.
Afrasteringen van opgestapeld snoeihout trekken weer andere dieren aan en samen met de planten zorgen
zij voor evenwicht in je directe omgeving.
Brandnetels, zevenblad, hondsdraf, kleefkruid en nog veel meer planten uit de vrije natuur zullen het dan
ook prettig hebben, want zaden houden geen rekening met onze erfgrenzen.
Als de omgeving goed voelt komt er van alles naar je toe.
Zo bouw je een heel assortiment op wat dagelijks bruikbaar is van thee tot salade, van aardappelpuree met
kruiden tot… noem het maar.
Wie deze principes begrijpt en toepast zal in harmonie met zijn of haar omgeving zijn, het leven zal minder
gejaagd zijn, men zal minder nodig hebben uit die geldverslindende supermarkten waar we overladen
worden met gifaanbiedingen.
Wellicht dat de voedselbanken weer kunnen verdwijnen; zou het mogelijk een oplossing zijn projecten te
starten waar men op natuurlijke manieren kan leren tuinieren?
Zal iemand daar mogelijk meer mee geholpen zijn dan met een doos verpakte producten met E-nummers?
Anastasia heeft geen huis, geen baan, geen ballast zoals wij die hier allemaal wel hebben.
Daardoor ook geen belangen want wie nu op een bepaalde positie zijn of haar mond open doet en de eigen
mening ventileert staat per direct op straat!
Als de woordvoerder van het RIVM zal toegeven dat de studenten voor een experiment worden gebruikt
staat hij of zij echt op straat.
Dus aan ons de taak om alles te filteren en nuchter na te denken.
Wanneer we de natuur weer grootschalig eren, dienen en met respect behandelen zal veel snel herstellen
want de natuur is sterk.
Wij mensen zijn dat ook. Kijk maar wat we allemaal al hebben doorstaan; maar aan alles komt een eind en
zo ook aan onze meegaandheid want er zal steeds meer zichtbaar worden bij onze kinderen en hun
kinderen dankzij het verkeerde handelen van de afgelopen jaren en dankzij de vele gifspuiten en andere
negatieve invloeden waarmee we gelokt worden.
Anastasia weet dat vaccins niet aan de bomen groeien dus houdt zij zich hier niet mee bezig.
Hieronder enkelen handreikingen om mogelijk de komende week eens anders naar je eigen omgeving te
kijken.
Eet smakelijk en als je niet gewend bent zo gezond te eten dan langzaam opbouwen anders krijgt de natuur
de schuld dat jij aan het ontgiften raakt!
Balans, dat is het toverwoord en puur en harmonie!
Wanneer je eens gaat wandelen om de planten in je omgeving te ontdekken zul je ook ervaren dat er andere
energie om je heen ontstaat want een mooie bloem kan je verleiden tot een blij gevoel of een glimlach.
Beter dan de gifspuit tijdens de Olympische spelen omdat de hoofdsponsor scoren wil op zijn bankrekening!
Dat is om te huilen!
Anneke Bleeker
Bergen NH
14 mei 2012
Foto Mengele van het Internet. Overige foto’s (Natuurlijke tips): Anneke Bleeker.
www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl
Link naar het artikel om zich te laten vaccineren voor de Olympische spelen.
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.05.07%20Olympische%20Vaccinatie%20Waanzin.pdf
Link naar artikel: Dit populaire hout vergiftigt de tuin
http://www.gezondverstandavonden.nl/Dit%20populaire%20hout%20vergiftigt%20de%20tuin.pdf
Link naar informatie over wolmanzouten (impregneermiddel voor zacht hout):
http://www.wolmanzouten.nl/index.html
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Wetenschappers verbijsterd door dramatische verandering zeebodem in 2 weken
Catastrofes bewezen opnieuw dominante kracht in de geologie.
13 mei 2012 - TONGA - Onderzoekers bestudeerden de Monowai
vulkaan in de buurt van Tonga, en ze registreerden grote
veranderingen in de hoogte in slechts twee weken tijd.
Hoofdauteur Tony Watts van de universiteit van Oxford vertelde de
BBC “dat het een openbaring was “een wake-up call”, dat de
zeebodem in feite veel dynamischer is dan we eerder dachten. Ik
heb in mijn carrière de zeebodem bestudeerd, die wij over het
algemeen vrij stabiel vonden, dus is het prachtig om zoveel te zien
veranderen in zo'n korte tijd."
Onderwater wonder
Maar liefst 32.000 onderwater bergen in de wereld zijn geïdentificeerd en het grootste deel wordt
verondersteld van vulkanische oorsprong te zijn. Enkele duizenden van deze onderwater vulkanen kunnen
actief zijn, maar een combinatie van oceaan diepte en afstand houdt in, dat er nog zeer weinig zijn
onderzocht.
Hevige activiteit waargenomen
Het team verliet het gebied om elders verder te gaan met het geplande onderzoek, maar drie dagen later
werden ze gewaarschuwd dat seismische detectoren op de Cook Eilanden een hevige activiteit rond de
vulkaan hadden waargenomen, over een periode van vijf dagen. "Als we daar gebleven waren, tijdens de
vulkaanuitbarsting, dan hadden de rotsen de romp van het schip kunnen raken. En dat had potentieel
gevaarlijk kunnen zijn."
Ontstaan nieuwe vulkanische kegel
Later is het schip teruggegaan naar de betreffende plek en de wetenschappers waren verbaasd om te zien,
hoeveel van de vulkaan was veranderd. In een tijdsbestek van twee weken was een deel van de top van de
vulkaan ingestort, met maar liefst 18,8 meter, terwijl nieuwe lavastromen een ander gebied hadden
opgehoogd met 79,1 meter.
Het meest opvallend was de totstandkoming van een geheel nieuwe vulkanische kegel!
Onderzeese aardverschuiving en vulkanisme
De onderzoekers geloven dat de veranderingen vele malen groter zijn dan bij de meeste andere vulkanen.
Alleen Vesuvius en Mount St. Helens ondervinden een grotere groei. Het document stelt, "Een herinnering
aan ons, hoe snel geologische processen, zoals onderzeese aardverschuiving en vulkanisme kunnen
optreden".
Elke beweging kan tsunami veroorzaken
Het document zegt dat de snelheid van groei en verandering in beweging is, en hoogleraar Watt zei: "Elke
beweging op de zeebodem heeft de potentie om een tsunami te creëren. Een aardbeving ontwricht namelijk
plotseling de zeebodem. Hier is sprake van een gewelddadige verstoring geweest, die vijf dagen duurde,
met naar buiten sijpelend magma, dat wellicht te traag was om een tsunami te veroorzaken – desondanks is
het ongekend"!
Dit is een gewelddadige uitwisseling van rotsen in het water - het kan de kegel destabiliseren en veroorzaakt
een aardverschuiving, die in principe een tsunami kan veroorzaken. – BBC
... en nu zijn de filmmakers beneden in de Marianentrog, een ondenkbaar...
Citaat: Wetenschappers zijn verbijsterd door de dramatische verandering in de
zeebodem in twee weken.
Dit is een gewelddadige uitwisseling van rotsen in het water - het kan de vulkaankegel
destabiliseren en een aardverschuiving veroorzaken, die in principe weer een tsunami
kan veroorzaken. – BBC einde citaat.
Ook gehoord op CNN.com: Uw gedachten over de expeditie…
Tijdens een van zijn laatste testduiken voor de missie, is filmmaker James Cameron meer dan 26.000 meter
afgedaald in de Solomon Zee, net ten zuiden van Papoea-Nieuw-Guinea. Ze waren uitgerust met speciale
camera's en robotarmen. De diepzee Challenger is in staat om verticaal te duiken met een snelheid van ca.
150 - 200 meter per minuut en kan een enorme druk weerstaan - tot 16.000 pond per vierkante inch.
Wanneer het onderwaterluik sluit, dan stijgt de temperatuur binnenin "als een sauna", zei Cameron, die zijn
afdaling begon in korte broek en T-shirt. En even later heeft hij meerdere lagen kleding nodig, door de snel
veranderende temperatuur, tot aan bevriezing toe, als hij verder naar beneden gaat. Het is ongemakkelijk en
je zit uren verkrampt in een kleine ruimte, maar het is zeker de moeite waard”, zei hij.
Zie ook:
http://www.josiehagen.com/images/docs/12115-NL.pdf
Bron: Josiehagen.com en Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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NY Times bestseller voorspelt op bijbelse basis financieel Armageddon in 2015
Bloedrode maansverduistering op 10-12-11 boven Jeruzalem. De
'oordeelsdag' in 2015 werd eerder voorspeld door de Amerikaanse
voorganger Mark Biltz, op grond van de in 2014-2015 optredende laatste
tetrade bloedrode maansverduisteringen van de 21e eeuw.
Sinds de publicatie in januari werden er al honderdduizenden van verkocht:
het boek 'The Harbinger' (De Voorbode) van Jonathan Cahn werd
verrassend genoeg onmiddellijk een New York Times bestseller en staat
ruim 4 maanden later nog steeds in de toplijst. Cahn is een MessiaansJoodse rabbi uit New Jersey en trekt in zijn boek een zeer opmerkelijke parallel tussen het oordeel van God
over het afvallige volk Israël in het Bijbelboek Jesaja, de instorting van de beurs na de aanslagen op 9/11 en
het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Omdat deze recente financiële calamiteiten op precies
dezelfde dag (Elul 29) in een Hebreeuws Shmitah jaar plaatsvonden, denkt Cahn dat de derde en grootste
(financiële) ineenstorting zal plaatsvinden op Elul 29 in het volgende Shmitah jaar: 2015.
Hoewel Cahn niets met zekerheid wil voorspellen wijst hij op een opvallende overeenkomst tussen 2001 en
2008. Op 17 september 2001 stortte de aandelenmarkt in als gevolg van het verlagen van de rente door de
FED naar aanleiding van de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 9/11. Zeven jaar later volgde
de volgende, nog veel grotere crash, op 29 september. Beide data vielen op exact dezelfde dag van de
Hebreeuwse kalender: Elul 29; tevens betrof het in beide gevallen een Shmitah jaar, het jaar waarin het volk
Israël na 6 jaar verplicht schulden moest kwijtschelden en het land onbebouwd moest laten om de grond tot
rust te laten komen.
Waarschuwingen vóór oordeel
Dat zou op zich natuurlijk gewoon toeval kunnen zijn, ware het niet dat hoge Amerikaanse officials naar
aanleiding van 9/11 uitgerekend specifieke teksten uit de Bijbel aanhaalden waarmee zij volgens Cahn
onwetend Gods oordeel over Amerika afriepen. 'Enkele jaren geleden stond ik op Ground Zero in New York
en stuitte ik op de eerste puzzel van een oud Bijbels mysterie en een profetische boodschap genaamd 'De
Voorbode' die handelt over de toekomst van Amerika,' aldus Cahn, die meewerkte aan het bekend maken
van zijn ontdekkingen in de 2 uur durende documentaire 'Het Jesaja 9:10 Oordeel'.
'Voordat God een volk oordeelt, stuurt hij een waarschuwing,' legt hij uit. 'Zo stuurde hij een waarschuwing
naar het oude Israël. Hij liet toe dat hun vijanden een verwoestende aanval op hen pleegden, waardoor het
hele volk geschokt was. Dat was om hen wakker te schudden, om hen te doen terugkeren naar God. Maar
de reactie van het volk was er een van trots, van uitdaging. God gaf hen in totaal 9 voorbodes, 9
waarschuwingen, 9 profetische tekenen van wat in de toekomst dreigde te gebeuren.'
Gods oordeel afgeroepen over VS
'In onze tijd valt Amerika snel weg van Gods wil. Daarom liet God op 9/11 een verwoestende aanval op ons
toe* (* ongeacht het al dan niet bewezen medeweten of medewerken van delen van de Amerikaanse
overheid). We werden wakker geschud. Maar net als Israël reageerde Amerika niet met berouw, maar met
trots. Nu zijn de negen voorbodes van oordeel opnieuw verschenen, en wel op Amerikaanse bodem.'
'Terwijl hij geen benul had wat hij deed verklaarde de meerderheidsleider van de Amerikaanse Senaat (Tom
Daschle) dat de VS onder Gods oordeel terecht was gekomen,' vervolgt Cahn. 'Het was het opnieuw
verordenen van een oud mysterie, wat de meest ernstige gevolgen zou hebben. Volgens dit oude mysterie
in het boek Jesaja zal het volk dat na de eerste waarschuwing niet reageert, een tweede waarschuwing
krijgen. Dat overkwam Amerika 7 jaar na 9/11, toen de economie instortte.' Ground Zero in New York was
meer dan het financiële hart van Amerika en feitelijk de hele wereld. Het was tevens precies de plaats waar
de VS door de eerste politieke leiders van het land aan God werd opgedragen. Dat gebeurde in de St.
Pauluskapel op Ground Zero, dat op 9/11 als door een wonder onbeschadigd bleef. Bovendien verklaarde
de eerste president van het land, George Washington, eveneens in New York dat de voorspoed en veiligheid
van Amerika altijd afhankelijk zouden zijn van de toewijding aan God.
Amerika reageert met arrogantie
Op 12 september hield Tom Daschle een toespraak naar aanleiding van de aanslagen een dag eerder. Zijn
woorden: 'Amerika zal zoals altijd verenigd en sterk uit deze tragedie tevoorschijn komen... Een passage in
het Bijbelboek Jesaja spreekt in dit opzicht tot ieder van ons: 'De gemetselde muren zijn ingestort, maar wij
herbouwen met gehouwen steen; de vijgenbomen (lett. sycamoren) zijn geveld, maar wij planten ceders in
hun plaats.' (Jes.9:9 = vers 10 in de KJV)
Dit was de reactie van de toenmalige leiders van Israël op een beperkte aanval van Assyrië. De profeet
maakte echter duidelijk dat dit het begin was van Gods waarschuwingen dat er, als het volk zich niet zou
bekeren van hun wegen, een oordeel zou komen. Het was niet bedoeld om hen als volk te vernietigen, maar
om hen wakker te schudden. Het volk Israël luisterde echter niet en antwoordde trots dat het de 'muren zou
herbouwen' en ze zelfs sterker zou maken.
Tom Daschle deed op 12 september precies hetzelfde. 'Hij had geen idee wat hij deed,' aldus Cahn. 'Hij
dacht dat hij het rouwende volk troostte, maar in werkelijkheid omarmde hij de geestelijk weerspannige en
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arrogante woorden van het volk Israël... Hij realiseerde zich niet dat hij daarmee juist meer oordelen over het
land afriep.' Bovendien haalde de toenmalige kandidaat voor het vice-presidentschap John Edwards drie jaar
later ter herdenking van 9/11 exact dezelfde passage aan. Zelfs Barack Obama's inauguratietoespraak in
2009 bevatte opvallend overeenkomstige uitspraken.
Verbijsterende parallellen
Buitengewoon frappant is het feit dat er bij de aanslagen op 9/11 letterlijk een aldaar geplante sycamore
(wilde vijgen)boom sneuvelde, die net zoals in de Bijbel werd vervangen door een boom van hetzelfde soort
als een ceder. Bovendien is de nieuwe toren die in plaats van de ingestorte Twin Towers wordt gebouwd
zo'n 125 meter hoger ('arroganter') en werd er een grote 'gehouwen steen' van de Adirondack Bergen naar
New York overgebracht om dienst te doen als de hoeksteen van het nieuwe, 'grotere' gebouw.
'Dit zijn verbijsterende parallellen,' aldus Joseph Farah, onderzoeksjournalist, auteur en oprichter van World
Net Daily. 'Feitelijk zijn er zowel in aantal als in exactheid overweldigend veel overeenkomsten. Daarom ben
ik ervan overtuigd dat God Amerika iets probeert te vertellen en dat Cahn de sleutel heeft gevonden om
deze boodschap te ontcijferen.'
Tetrade 2014 - 2015 en de terugkeer van de Messias?
Volgens het door Cahn ontdekte patroon kan Amerika een dus nóg zwaarder oordeel verwachten op (of
rond) Elul 29 (13 september) 2015. Deze datum is extra bijzonder in het licht van de ook op deze site
regelmatig besproken bevindingen van de Amerikaanse voorganger Mark Biltz van El Shaddai Ministries in
Washington. Biltz ontdekte dat tetrades (opeenvolgende) zons- en maansverduisteringen in de geschiedenis
blijken samen te vallen met belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. Eerder waren er tetrades rond
de wederoprichting van Israël en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog in de periode 1947-1949 en
vervolgens de bevrijding van (oost) Jeruzalem op de Arabische bezetting in 1967.
De volgende tetrade vindt plaats in het Hebreeuwse jaar 2014 - 2015. Het is tevens de laatste tetrade van de
hele 21e eeuw, reden waarom Biltz vermoedt dat dit jaar van buitengewoon profetisch belang wordt voor de
Joden en het land Israël. Sommigen speculeren zelfs dat deze tetrade de aanstaande terugkeer van de
Messias Jezus Christus zal aankondigen.
Xander - (1) World Net Daily

Foto en video: bekijk de zeldzame ring van vuur zonsverduistering 2012
Gepubliceerd op 21 mei 2012 door worldclasspawn

Vanuit een groot deel van Azië en Noord-Amerika was gisteren - 20 mei een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De maan schoof voor de zon,
maar liet aan de randen nog licht door, waardoor een ‘ring van vuur’
overbleef.
Een compilatie van meerdere foto’s van de zonsverduistering, alle gezien
vanuit Tokio
Vooral vanuit Tokio was de zogenoemde ‘annulaire eclips’ goed te zien.
Later kon hij ook in de VS waargenomen worden. De eclips vanuit
Arizona:
Vanuit Payson, Arizona, VS
En nog een prachtige foto vanuit de Filippijnen:
De eclips vanuit Gumaca, op de Filippijnen
Zonsverduisteringen komen bijna elk jaar wel voor, maar een ‘annulaire’,
waarbij een mooie ring overblijft, is heel zeldzaam. De laatste keer dat hij
vanuit de VS te zien was, was in 1994. De volgende is in 2023. Dat komt
omdat het afhankelijk is van meerdere factoren: de maan moet relatief ver
van de aarde en dichtbij de zon staan.
Bron en meer lezen: Nrc.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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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 politieke- en 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. 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
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ESM, een zwarte dag voor de democratie
Rudo de Ruijter - 17 mei 2012
Een zwarte dag nadert voor de Nederlandse democratie. [1] Dan stemt de Tweede
Kamer over het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) [2] Dan besluiten ze of ze dit
verdrag ratificeren of niet. In principe stemmen zij dezelfde dag ook nog over het
amendement aan artikel 136 van het Verdrag over de Werking van de Europese Unie
(VWEU), dat aanvankelijk bedoeld was om het ESM binnen de EU op te richten.
Amendement artikel 136 VWEU
‘3. The Member States whose currency is the euro may establish a stability mechanism
to be activated if indispensable to safeguard the stability of the euro area as a whole. The granting of any
required financial assistance under the mechanism will be made subject to strict conditionality.’.
Met dit toegevoegde zinnetje krijgt de Europese Commissie de ruimte een stabiliteitsmechanisme te creëren.
Ondanks het feit, dat het ESM nu buiten de EU om wordt opgericht, wordt dit amendement nu toch ter
goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Alsof daar nog haast bij geboden is.
Wie echter goed oplet, kan een addertje onder het gras ontdekken. Het amendement is zo geformuleerd, dat
het niet beperkt is tot financiële stabiliteit. Met dit amendement kan de Europese Commissie ook op heel
andere terreinen besluiten nemen, zonder dat daar nog langer instemming van de nationale parlementen
voor nodig is. Legers inhuren om protesten in Griekenland neer te slaan? Opposanten monddood maken?
Democratisch gekozen leiders vervangen door mannetjes van Goldman Sachs? Met dit amendement kan de
Europese Commissie zelf bepalen wat daar onder valt en meteen tot actie over gaan.
Kamerbesluit over het ESM
We moeten het ergste vrezen, want te oordelen aan de mailtjes, die verschillende politieke partijen
rondgestuurd hebben, zijn er kennelijk maar weinigen die in staat zijn de tekst van het verdrag te lezen, laat
staan te snappen. [3] En Minister de Jager zuigt zonder blikken of blozen het ene verzinsel na het andere uit
z’n duim om de Kamer te verleiden met het ESM in te stemmen. Daarover zo meteen meer.
Wat is het ESM?
Het ESM is een permanent noodfonds voor de eurozone. Het krijgt een maatschappelijk kapitaal van 700
miljard euro. Dit is belastinggeld en moet in de loop van de tijd door de euroburgers betaald worden zodra
het ESM er om vraagt. De Nederlandse bijdrage is 40 miljard euro, dat is bijna net zo veel als de
inkomstenbelasting van een heel jaar. Met dit kapitaal kan het ESM 6,6 keer zoveel geld inlenen en
vervolgens weer uitlenen aan banken in nood en aan eurolanden die in financiële moeilijkheden verkeren.
Het ESM functioneert dus tevens als een bankinstelling, die duizenden miljarden euros zal mogen beheren,
zonder dat het een bankvergunning nodig heeft en dus zonder dat het zich iets aan hoeft te trekken van de
regels die Financiële Toezichthouders aan andere financiële instellingen opleggen. Leningen aan landen
gaan gepaard met strikte voorwaarden, zoals die bijvoorbeeld aan Griekenland opgelegd zijn. De
voorwaarden die gelden voor leningen aan roekeloze bankiers zijn nog niet duidelijk, maar die zullen
ongetwijfeld heel wat milder zijn.
Niemand in het ESM is democratisch verkozen en op de besluitvorming binnen het ESM bestaat geen enkel
democratisch toezicht. De nationale Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen de garantie te
verkrijgen, dat ze achteraf de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven van het ESM kunnen
toetsen. [4]
Het ESM is permanent. De aandelen zijn niet verhandelbaar. Al het geld dat we er in stoppen, zien we dus
nooit meer terug. Ook niet wanneer de crisis voorbij is en het ESM een gigantische pot gestort belastinggeld
over houdt, die we niet terugkrijgen.
Waarom het ESM?
De euro verkeert in moeilijkheden. De gezamenlijke munt blijkt niet goed te functioneren in een economisch
heterogene zone. Daar hadden economen in 1970 al voor gewaarschuwd, toen de Luxemburgse bankier
Pierre Werner zijn eerste blauwdruk voor een gezamenlijke munt presenteerde, maar dank zij fanatieke
euro-politici en intensief gelobby van bankiers hebben we die munt nu toch.
Wat is het probleem van de euro?
De landen van de eurozone hebben niet allemaal dezelfde mogelijkheden voor productiviteit. Er zijn
intrinsieke verschillen, die maken dat producten uit het ene land altijd duurder zullen zijn dan
overeenkomstige producten uit het andere land. Zo hebben bijvoorbeeld Duitsland en Nederland goede
condities voor productiviteit met een mild klimaat, vruchtbare bodem, makkelijke transportwegen en voor een
deel eigen energievoorraden. In Griekenland is het ‘s zomers heet, is er nauwelijks vruchtbare bodem, zijn er
vanwege de honderden eilanden hoge kosten voor transport, overslag en infrastructuur, zoals water-,
electriciteits- en communicatienetwerken, veerdiensten, rioolwaterreiniging, vuilniscollecte, afvalverwerking,
etc. Griekenland zal dus nooit met Duitsland of Nederland kunnen concurreren.
Met de open grenzen zijn het de Griekse consumenten die bepalen, of ze lokale producten kopen of liever
goedkopere en betere producten uit Duitsland en andere eurolanden. En wanneer producten uit andere
landen Griekenland binnen komen, gaan er euro’s het land uit. Tegelijkertijd gaat het steeds slechter met de
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Griekse economie, omdat de Grieken hun eigen producten links laten liggen. Uiteindelijk blijven er te weinig
euro’s in het land over en moeten de mensen naar de bank om euro’s te lenen. Zo begint het
schuldenprobleem. Griekenland importeert nu 3 x zoveel als het exporteert. Dat alleen al betekent een
jaarlijkse toename van de schuld van 40 miljard euro, gemiddeld zo’n 4.000 euro extra schuld per inwoner
per jaar! Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie.
Merk op, dat het de consumenten zijn, die bepalen of er veel of weinig uit de andere eurolanden
geïmporteerd wordt en of het land in de schulden raakt of niet. De regeringen hebben hier geen invloed op.
Vóór de komst van de euro konden regeringen hun eigen valuta devalueren. Daarmee werden
importproducten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers.
Dat remde de import af, stimuleerde de export, deed de economie weer beter draaien en liet de schulden
slinken. Met de euro is dat niet meer mogelijk.
Men heeft de Grieken wijs gemaakt, dat ze in heel grote problemen komen als ze niet in de euro blijven. En
ofschoon het tegendeel waar is [5], is de meerderheid van de Grieken nu bang de euro te verlaten. Waarom
dan dat fabeltje? Juist, vanwege de bankiers. Als zogenaamde oplossing voor het schuldenprobleem wordt
Griekenland bedolven onder een nog hogere schuldenberg. Bankiers verdienen honderden miljoenen aan
deze leningen. Het ESM is onder andere bedoeld om verliezen op dergelijke leningen automatisch op de
euroburgers af te wentelen. Die bedragen worden dan rechtstreeks door het dagelijks bestuur van het ESM
(de Raad van Bewind) opgeëist uit de staatskassen van de eurolanden.
Speculanten
Alle landen die minder goede mogelijkheden hebben voor productiviteit dan Duitsland, zullen één voor één,
vroeg of laat met deze schuldenval te maken krijgen. Het is niet bij toeval, dat Portugal, Ierland, Spanje,
Italië en Frankrijk ook al door speculanten in het vizier worden genomen. Wanneer deze landen een deel
van hun staatsschuld af moeten lossen en daarvoor nieuwe leningen zoeken, drijven speculanten de rente
op.
Voor Brussel was dat een reden om alle eurolanden te overtuigen de staatsschuld terug te brengen tot
maximaal 60% van het Bruto Binnenlands Product en de overschrijding van de jaarlijkse begroting eerst tot
maximaal 3% en later tot 0% terug te brengen. Nu kun je op papier wel zulke afspraken maken, maar
daarmee los je de oorzaken van het euro-probleem niet op. En omdat bijna geen land zich aan deze
afspraken wist te houden, was dat een mooie gelegenheid voor Goldman Sachs om even bij de Ministeries
van Financiën langs te gaan om uit te leggen hoe ze met swaps wat schulden weg konden moffelen. Niet
alleen Griekenland, maar ook Frankrijk, Spanje en Italië zouden er op ingegaan zijn. [6] De giga-winsten die
Goldman Sachs hiermee behaald heeft, zullen – uiteraard – eveneens door de euroburgers betaald moeten
worden. En ondanks het gesjoemel van de Ministeries van Financiën moet er nu keihard bezuinigd worden
om aan de nieuwe regels te voldoen.
Als je weet, dat in Nederland de overheidsuitgaven verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische
activiteit en dat we nu al zo goed als in een recessie zijn beland, dan is het economische zelfmoord om een
dergelijk onzinnig bezuinigingsplan door te voeren.
De logische oplossing
Het probleem met de oplopende staatsschuld is ontstaan op het
moment, dat de bankwereld [7] de politici ervan wist te overtuigen, dat
het verboden moest worden dat regeringen rechtstreeks bij hun centrale
bank geld konden lenen. Want ook al betaalden de overheden rente aan
de centrale bank, vanwege het feit dat de winst van de centrale bank
weer naar de overheid terug vloeide, leende de overheid in feite het geld
gratis. En daar zou de overheid vroeg of laat misbruik van kunnen
maken, stelden de bankiers.
Sindsdien moet de overheid geld lenen van privé-geldschieters en dus altijd tegen rente. En het is juist de
rente die maakt, dat de overheid bij eenzelfde beginschuld, elk jaar meer moet lenen en nog meer rente
moet betalen. De schuld stijgt daardoor exponentieel. [8]
Het werkelijke misbruik is dus, dat wij extra belasting moeten betalen om de rente te betalen, die private
partijen eisen. Wanneer wij met beschikbare arbeid en grondstoffen wegen aanleggen of dijken verzwaren,
en wanneer iedereen voor zijn bijdrage betaald is, houden we dus een schuld over, waarover privégeldschieters rente innen. En waar halen zij het geld vandaan? Al het geld in omloop ontstaat uit een
eenvoudig boekhoudregeltje bij een bank. Als ik bankier Blut ben, dan schrijf ik in mijn boekhouding “Ik heb
1000 euro tegoed van Jantje” en aan de andere kant “Jantje heeft 1000 euro tegoed van mij”. Het tegoed dat
Jantje van mij heeft kan hij uitgeven. Zo heb ik met mijn boekhoudregeltje 1000 euro gecreëerd in de vorm
van een lening. [9] Dus direct of indirect zijn het altijd privé-bankiers die rente innen op de staatsschuld.
De logische oplossing is dus niet het ESM, dat met z’n hefboomwerking meer dan 4.000 miljard [10] aan
leningen kan genereren, waar banken en financiële instellingen dan weer rente van kunnen plukken op
kosten van de euro-burgers, maar het simpelweg terugdraaien van de onzinnige regel dat overheden geen
geld mogen lenen van hun eigen centrale bank.
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Bij deze oplossing is geen enkele bezuiniging nodig. De rentedragende schuld wordt simpelweg omgezet
naar een lening van de centrale bank. Omdat er dan geen rentelast meer bij komt, is de hoogte van de
schuld geen enkel probleem meer.
De foute oplossing
De foute oplossing is het ESM, dat zoals zijn voorgangers EFSF en EFSM landen die in de schulden raken
met nog hogere schulden opzadelt, tot groot genoegen van bankiers, die roekeloos geld kunnen creëren en
tegen rente uit kunnen lenen in de wetenschap dat alle verliezen door de euroburgers gedragen zullen
worden.
Het ESM zorgt er dus simpelweg voor, dat de euroburgers maximaal betalen aan de financiële graaicultuur.
Verantwoording afleggen is er niet bij. Het ESM, de gouverneurs, de bewindslieden en het personeel krijgen
verregaande immuniteit. Het ESM kan iedereen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden, behalve
door de leden zelf. Het ESM komt dus boven de wettelijke macht te staan.
Boven die financiële graaiers zitten nog drie bedenkelijke organisaties, waarvan niemand door het volk
gekozen is en die ook nooit verantwoording afleggen. Dat zijn de Europese Commissie, de Europese
Centrale Bank en het Internationale Monetaire Fonds, de zogeheten Trojka, die “strikte voorwaarden” aan de
leningen verbinden. Die voorwaarden hebben meestal niets te maken met het doel van de lening, maar
verplichten het land een beleid te voeren waar het land niet democratisch voor gekozen heeft. Zoals
sommige Nederlandse politici het sarcastisch weten uit te drukken: ze moeten eerst bloeden. Het IMF is al
meer dan 30 jaar de specialist van zulke leningen onder strikte voorwaarden [11]
De “leningen onder strikte voorwaarden” zijn geen sommen geld die het land naar eigen inzicht kan
besteden, maar zijn gekoppeld aan projecten. Die lucratieve projecten worden in de regel uitbesteed aan
buitenlandse bedrijven. Het meeste geld van de leningen komt nooit in het land van bestemming terecht,
maar wordt rechtstreeks betaald aan buitenlandse geldschieters voor aflossing van bestaande schulden en
rente, en aan de buitenlandse bedrijven die projecten uitgevoerd hebben. Er komt dus nauwelijks of geen
geld het land binnen, terwijl het land de lening wel terug moet betalen, alsof dat geld in het land aanwezig
zou zijn. Op deze manier kunnen de bankiers en de Trojka er dus verzekerd van zijn, dat er vrij snel weer
een nieuwe lening nodig zal zijn en kan het duivelse spel opnieuw beginnen. Ook kan de Trojka eisen, dat
alle lucratieve bezittingen in het land aan buitenlandse investeerders worden verkocht, zoals luchthavens en
concessies voor gas- en olie.
Pas als de bevolking radeloos wordt en het land uit de euro stapt, zal het misschien gaan begrijpen hoe ze
wreedaardig uitgeperst werden onder de noemer van “Europese solidariteit”.
ESM-perikelen
Het eerste ESM-verdrag werd 11 juli 2011 ondertekend door de Ministers van Financiën van de eurolanden,
die zichzelf tot gouverneurs van het ESM uitriepen. [12] Zij deden dat in de marge van een Eurogroupvergadering, waar ze samen met de ECB en het IMF overleg in voeren. Dit verdrag was illegaal, omdat
Ministers van Financiën volgens artikel 7 van de Weense Conventie van 1969 geen bevoegde
vertegenwoordigers van hun land zijn en omdat, als ze het verdrag zouden tekenden als afgevaardigden van
de Europese Unie, dit verdrag in strijd zou zijn met artikel 48.6 van het Verdrag van Europa. Dit artikel stelt,
dat de EU zijn regels mag veranderen zolang het zijn bevoegdheden niet uitbreidt. En dat is bij het ESM
overduidelijk wel het geval.
Prullenmand
Nog geen tien dagen na de feestelijke ondertekening kon het verdrag alweer de prullenmand in, kennelijk
omdat de opdrachtgevers het verdrag niet ver genoeg vonden gaan. Brussel blijft nu eenmaal ondergeschikt
aan Washington. [13] Het verdrag moest gewijzigd worden en er moest nog een verdrag bijkomen, dat de
condities zou regelen om voor noodhulp in aanmerking te komen en dat meer bevoegdheden naar Brussel
zou hevelen. Daar tegenover stond, dat Washington zich ernstige zorgen maakte over de door Brussel
ingeslagen weg naar draconische bezuinigingen.
ESM, 2e versie
Op 2 februari 2012 werd een gewijzigd ESM verdrag getekend, ditmaal door Ambassadeurs van de
eurolanden. Het is een intergouvernementeel verdrag en geen EU-verdrag. De EU-regels zijn op dit verdrag
dus niet van toepassing. Het verdrag regelt de verplichtingen om aan het noodfonds mee te betalen, maar
of, en onder welke voorwaarden een deelnemend land noodleningen kan krijgen, dat staat er niet in. Dat
wordt geregeld in een apart verdrag, dat nog niet klaar is voor ratificatie.
De Kamerleden die vóór het ESM stemmen, smijten dus 40 miljard euro over de balk, zonder precies te
weten of ze er iets voor terug kunnen krijgen, en zo ja, wat ze ervoor terug kunnen krijgen en aan welke
voorwaarden ze zullen moeten voldoen om in geval van nood daadwerkelijk leningen te verkrijgen. Moeten
wij dan ook eerst flink bloeden, zoals Rutte en de Jager dat voor de Grieken eisten? Of misschien dubbel
zoveel, uit wraak voor die onbenullige eisen? Of denken de Kamerleden dat Nederland niet in de problemen
kan komen? Wel, als de Kamer het ESM goedkeurt, dan zitten we er gauw genoeg midden in. Zo lang de
eurozone bestaat uit zwakke en sterke broeders, treden er gegarandeerd verliezen op. Dan mogen we bij
elke verliespost van het ESM extra bezuinigen, moeten we de investeringen en de dienstverlening van de
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overheid nog verder reduceren, de belastingen verder verhogen en zullen we steeds meer werkloosheid
krijgen en nog dieper in de recessie zakken.
Minister van Financiën als Gouverneur van het ESM
Het ESM stelt de Ministers van Financiën aan als gouverneurs van het ESM. Dat is handig, want die weten
altijd precies te vertellen hoeveel geld er in hun staatskas zit, en, nog belangrijker, ze hebben de sleutel van
de staatskas. Zij kunnen dus makkelijk de betalingen aan het ESM regelen, bijvoorbeeld zodra de Raad van
Bewind compensatie van verliezen eist. En als de Ministers van Financiën van de Trojka te horen krijgen dat
de uitleen-capaciteit verhoogd moet worden, dan kunnen de Ministers dat gezamenlijk beslissen en van de
eurolanden een kapitaalstorting eisen. Tot het kapitaal van 700 miljard volgestort is, komt daar geen
parlement of regering bij te pas.
Met de nieuwe functie van Gouverneur komt de Minister van Financiën wel in een spagaat terecht. Als
Gouverneur van het ESM wordt hij geacht de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen en niet in
de eerste plaats de belangen van zijn land te behartigen. Hij wordt dienaar van twee meesters. Daarmee
komt de positie van de Minister van Financiën op wel zeer gespannen voet te staan met artikel 49 van onze
Grondwet (getrouwe invulling van zijn ministerschap).
Verdrag staat boven nationale wetgeving
Het ESM is een internationaal verdrag en staat daarmee boven nationale wet- en regelgeving. Niets van wat
in het ESM-verdrag geregeld is, kan door nationale wetten of regels gewijzigd of beperkt worden.
In het ESM-verdrag is geregeld, dat de bevoegdheid om besluiten te nemen ligt bij de Raad van
Gouverneurs [14] , de Raad van Bewind [15] en de Directeur [16] Merk op, dat bij al deze besluiten het ESM
volledige bevoegdheid heeft voor het nemen van besluiten en dat daar geen regering of parlement bij te pas
komt.
Alleen bij een besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (bij aanvang 700 miljard) door de Raad
van Gouverneurs, geldt dat het besluit pas in werking treedt na voltooiing van de toepasselijke nationale
procedures.(artikel 10.1) Het is de Raad van Bewind die de gedetailleerde voorwaarden zal vaststellen (art
10.2)
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal
In de parlementaire commissie Financiën vragen sommigen zich af over hoe de verhogingen van het
maatschappelijk kapitaal in z’n werk gaan.
Het ESM kan inderdaad zijn maatschappelijk kapitaal eindeloos ophogen. 700 miljard is slechts het begin.
Volgens artikel 10 kan de Raad van Gouverneurs besluiten het maatschappelijk kapitaal te verhogen. Zo’n
besluit vereist eenparigheid van stemmen , waarbij afwezigen en stemonthouders niet meegerekend
worden. En omdat de commissie kennelijk ongerust is over het bedrag waarop ze zich vastleggen,
informeert Minister de Jager hen:
De besluitvormingsprocedures binnen het ESM zijn zo vormgegeven dat lidstaten niet tegen hun wil
gebonden kunnen worden aan belangrijke beslissingen en de democratische controle gewaarborgd is. (…)
Zoals bij alle belangrijke besluiten wordt ook het besluit om het kapitaal van het ESM aan te passen
genomen op basis van onderlinge overeenstemming. (…) De lidstaten hebben in een dergelijke
besluitvormingsprocedure dus een feitelijk veto. [17]
De waarheid is, dat bij er het ESM geen sprake is van ook maar enige democratische controle op de
rechtmatigheid en doelmatigheid van haar besluiten, noch op de manier waarop zij met het belastinggeld
van de euroburgers omspringt. De Rekenkamers hebben het zelfs niet voor elkaar gekregen om garanties te
krijgen voor controle achteraf.
En de lidstaten hebben geen feitelijk veto. Het zijn niet de lidstaten die stemmen, maar de Gouverneurs.
Deze Gouverneurs hebben echter de taak de stabiliteit van de eurozone als geheel te bevorderen. Per
definitie, zijn de belangen van de individuele lidstaten daaraan ondergeschikt. Maar zelfs de Gouverneurs
hebben geen gegarandeerd vetorecht. Als spoed geboden is – en dat is meestal het geval wanneer er een
nieuwe crisis uitbreekt – is 85% van de stemmen van de aanwezige Gouverneurs voldoende om tot een
verhoging van het maatschappelijk kapitaal over te gaan.
Verder is het ESM een permanent stabiliteitsmechanisme. Het is een mechanisme
zonder stopknop. Wanneer het ESM besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen,
zullen er op dat moment al honderden (en mogelijkerwijs duizenden) miljarden euro’s
aan leningen en riskante vorderingen uit staan. Geen enkel ESM-lid zal het aandurven
een kapitaalverhoging te weigeren en het uiteenspatten van deze financiële zeepbel te
veroorzaken. Wie nu instapt, stapt in voor altijd. Nou ja, laten we zeggen: tot de euro uit
elkaar valt.
Voorrechten en immuniteit
En over de vraag of de voorrechten en immuniteiten van het ESM en zijn personeel er niet toe leiden, dat ze
onaantastbaar worden, herhaalt de Jager geruststellend: ”De voorrechten en immuniteiten die gelden voor
het ESM en voor de personen die daarvoor werkzaam zijn, zijn in lijn met de praktijk voor internationale
organisaties, waarbij de democratische controle is gewaarborgd.” [17]

Nieuwsbrief 154 – 31 mei 2012 – pag. 13

Ach, als je een verhaal maar vaak genoeg herhaalt, dan denkt iedereen dat het de waarheid is, niet waar?
En als je goed leest, beweert hij dit keer niet eens dat het ESM te vergelijken valt met een organisatie
waarbij de democratische controle wel gewaarborgd is, maar alleen, dat het ESM zich dezelfde voorrechten
en immuniteiten toekent.
Misvatting parlementaire controle
Ik wil ten slotte graag benadrukken dat de immuniteiten en voorrechten geen invloed hebben op de
verantwoording die een vertegenwoordiger van een land in de Raad van gouverneurs, als lid van de
regering, moet afleggen aan zijn parlement. [17]
Minister de Jager heeft kennelijk niet begrepen, dat de regels van het internationale verdrag voorrang
hebben boven nationale wetten en regelgeving. En als artikel 34 van het verdrag zegt, dat de gouverneur
een geheimhoudingsplicht heeft, dan houdt dat in, dat hij geen verantwoording af kan leggen.
Dat het parlement controle wil houden over de besteding van ons belastinggeld, dat door het ESM omgezet
wordt in 6,6 maal zoveel risicovolle leningen, dat lijkt mij volkomen terecht. Maar noch in de eerste ESM
versie van 2011, noch in de nu voorliggende versie is er sprake van democratische controle. Dat merkt
Minister de Jager uiteindelijk zelf ook op.
… over de parlementaire controle op het ESM wil het kabinet benadrukken dat de vormgeving van deze
controle een nationale aangelegenheid is die geen onderdeel uitmaakt van het ESM-Verdrag. [18]
Maar even stoïcijns gaat hij vervolgens verder:
Centrale elementen bij de vormgeving van de parlementaire betrokkenheid zijn
(1) het budgetrecht van de Kamer,
(2) raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming en
(3) gebruik van een parlementair voorbehoud indien geen tijdig overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden.
Aantasting budgetrecht
Wanneer de Kamer begrijpt, dat de verliezen van het ESM niet te plannen zijn, dat de hoogte en de
tijdstippen voor het storten van kapitaal evenmin altijd even goed te plannen zijn, dat verhogingen van het
maatschappelijk kapitaal in de praktijk niet tegengehouden kunnen worden, dan betekent dit feitelijk, dat het
budgetrecht ondergeschikt wordt aan het ESM.
Geen verantwoording
Raadpleging van de Kamer voorafgaand aan besluitvorming is volgens het ESM-verdrag niet mogelijk. Het
verdrag stelt in artikel 34 dat de gouverneurs, bewindslieden en andere medewerkers van het ESM een
geheimhoudingsplicht hebben. De Tweede Kamer wordt niet genoemd als mogelijke gast bij de
vergaderingen van het ESM en is geen onderdeel in de besluitvormingsprocedures van het ESM.
De Gouverneurs van het ESM handelen in het kader van een internationaal verdrag, dat geen enkele rol
heeft voorzien voor de nationale parlementen (afgezien van de ratificatie van het verdrag) en het parlement
geen enkele ruimte biedt voor inmenging, informatie-uitwisseling, overleg of controle. Logischerwijs kan een
parlement een gouverneur ook niet ter verantwoording roepen voor handelingen, die hij in het kader van het
internationale verdrag verricht.
Conclusie
Het ESM is dus een fictief bestuursorgaan, dat onbegrensd belastinggeld op kan eisen, zonder
democratische invloed op de bestedingen, zonder democratische controle op de besluitvorming, zonder
verantwoording door het niet-democratisch verkozen bestuur;
een bank, die over onbegrensd gratis kapitaal beschikt in de vorm van opgeëist belastinggeld;
een bank, die geen bankvergunning nodig heeft, hoewel deze bank duizenden miljarden euro’s zal kunnen
beheren;
een bank, die niet gerechtelijk vervolgd kan worden en waarvan het bestuur en alle medewerkers
verregaande immuniteit genieten;
een inlener van honderden miljarden euro’s, die al dan niet bevriende bankiers aan miljarden euro’s rente
helpt;
een uitlener van honderden miljarden euro’s, die zelf bepaalt welke bankier in nood wel een lening krijgt en
welke andere voor een appel en een ei overgenomen zal worden door een bevriende relatie van het ESM;
een uitlener van honderden miljarden euro’s, die eurolanden in financiële moeilijkheden opzadelt met nog
hogere schulden en de Trojka in staat stelt deze landen te dwingen een neo-liberale koers te volgen en
lucratieve eigendommen aan buitenlandse investeerders te verkopen;
een bedenkelijke organisatie, die opgericht wordt met de bedoeling de politiek van democratisch verkozen
regeringen te ondermijnen.
Kunduz-coalitie
Na de val van de VVD-CDA-PVV-coalitie over de door Brussel geëiste bezuinigingspolitiek, heeft de oude
Kunduz-coalitie [19] zich razendsnel hervonden en binnen 36 uur overeenstemming bereikt over het
draconische bezuinigingsplan. Zij weten wat Brussel van ons wil en wat Washington van ons wil. Ondanks
het feit dat de regering demissionair is en er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden, vindt de
Kunduz-coalitie, dat zij het ESM er nog wel even door kan jassen. Dat wordt een zwarte dag voor de
democratie.
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Notities en referenties
[1] Voor de stemming over het ESM was de datum van 22 mei 2012 genoemd. Een voor 16 mei geplande
Commissie-vergadering is nu een week verschoven. Dat maakt het waarschijnlijk, dat de stemming over het
ESM ook één of twee weken opschuift. Het is altijd de Voorzitter van de Tweede Kamer, die over de agenda
beslist en de planning van de vergaderingen tot op het laatste moment aan kan passen. Het is niet
gebruikelijk, dat met een demissionair kabinet en nieuwe verkiezingen op komst, de Kamer zulke ingrijpende
besluiten er toch nog even doorheen jast. 16 mei 2012 werd een verzoek van de PVV en de SP om de
stemming over het ESM “controversieel” te verklaren en uit te stellen tot na de verkiezingen met 44 tegen 99
stemmen verworpen. PVV-leider Wilders kondigde daarop aan de Nederlandse Staat te vervolgen voor
“onrechtmatige daad”.
[2] Tekst van het verdrag in het Nederlands:
http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf
Backup: www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf
Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM
[3] Tenzij er nadrukkelijk om gevraagd wordt, ga ik de onzin die VVD, PvdA, CDA en SP over het ESM
rondgestuurd hebben niet op mijn site herhalen. Ik wil hier wel een compliment maken voor de Partij voor de
Dieren, de enige partij die een foutloze reactie rondstuurde.
[4] Stukken Tweede Kamer, google: 21501-07, nr. 886
[5] Uit de euro, en dan?
Van staatsschulden naar staatsgulden
Een verhaal van twee monetaire systemen
Bank-crisis? Hervorming!
Op weg naar een gezonde economie
[6] Greek Ex-Minister: Other Euro Countries Did Swaps Too
http://www.cnbc.com/id/35438321/Greek_Ex_Minister_Other_Euro_Countries_Did_Swaps_Too
[7] Onder aanvoering van het Basel Comité en de Bank of International Settlement (BIS)
[8] Een verhaal van twee monetaire systemen
[9] Geheimen van geld, rente en inflatie
Debet, credit, banco!
[10] Het ESM wil voor elke euro uitstaande leningen een kapitaal van 15 cent aanhouden. In theorie kun je
zo met 700 miljard kapitaal 4.600 miljard aan leningen verstrekken. Maar enerzijds kan dit door verliezen
een stuk minder worden, terwijl eindeloze kapitaalverhogingen het bedrag aan uitstaande leningen
gigantisch veel groter kunnen maken.
[11] Decommissioning The IMF, World Bank and WTO
http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-and-wto.html &
http://www.stwr.org/imf-world-bank-trade/decommissioning-the-imf-world-bank-andwto.html#Structural_Adjustment_Programs_SAPs_
[12] ESM, de nieuwe Europese dictator
[13] 29-11-11: Euro-Area Finance Chiefs to Meet as Obama Renews Pressure to Solve Crisis
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/euro-area-finance-chiefs-to-meet-as-obama-renews-pressureto-solve-crisis.html
24-09-12: Geithner Urges End to European ‘Cascading Default’ Threat
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-24/geithner-urges-end-to-cascading-default-threat-fromeurope.html
31-01-12: “Geithner said in Davos that only an extremely large firewall would ensure financial security.”
http://www.spiegel.de/international/europe/esm-plus-efsf-plus-imf-europe-may-be-planning-1-5-trillion-eurobackstop-fund-a-812565.html
20-03-12: Geithner to EU: Increase your bailout fund
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/03/geithner-to-eu-increase-your-bailout-fund/#axzz1v24sbOo4
[14] artikel 4, 5.6, 5.7 etc.
[15] art. 4, 6.5, 6.6, 9.2, 9.4, etc
[16] art. 7.4, 9.3 etc.
[17] Brief Mininster de Jager 23 november 2011
[18] Nota Minister de Jager 7 mei 2012
[19] Kunduz-coalitie: VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.
17 mei 2012
Als u wenst, kunt u het artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet.
Als u de volgende publikatie op Courtfool niet wilt missen, klik dan hier:
Ik ontvang graag een berichtje zodra een nieuw artikel in het Nederlands verschijnt.
Britse drukkerij bereidt zich voor op printen nieuwe Griekse drachme
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Na Griekenland spreken ook Spaanse media van 'bankrun' - Nobelprijs econoom Paul Krugman:
Moment van de waarheid voor euro nog dit jaar
10 juni 2011: PVV leider Geert Wilders probeert een symbolisch
drachme biljet aan de Griekse ambassade te overhandigen. Dat
werd geweigerd, maar het begint er steeds meer op te lijken dat de
Grieken er toch aan zullen moeten.
Nu de eerste hoge EU functionaris openlijk een eventuele uittreding
van Griekenland uit de eurozone heeft geopperd is de Britse
drukkerij De La Rue (DLAR.L) alvast begonnen met plannen maken
voor het printen van nieuwe Griekse drachmen. Het moment van
de waarheid komt immers met rasse schreden naderbij: op 17 juni
zullen de Grieken naar verwachting nog massaler op de
extremistische en anti-EU partijen stemmen, waardoor het land vrijwel zeker noodgedwongen de eurozone
zal moeten verlaten.
EU commissaris van Handel Karel de Gucht zei vandaag dat de Europese Commissie en de Europese
Centrale Bank werken aan een noodscenario voor het geval dat Griekenland uit de eurozone moet treden
(4). De Europese Commissie haastte zich vervolgens te verklaren dat zo'n noodplan niet bestaat, maar
niemand heeft tot nu toe ontkend dat De La Rue zich inderdaad voorbereid op het printen van nieuwe
Griekse drachmen. (1)
Bankruns Griekenland en Spanje
Kredietbeoordelaar Moody's heeft 16 Spaanse banken afgewaardeerd omdat ze voor € 148 miljard aan
waardeloze kredieten hebben verstrekt -voornamelijk hypotheken- die nooit meer kunnen worden
terugbetaald (2). De Spanjaarden vrezen inmiddels het instorten van hun bankensysteem en hebben deze
week 1 miljard euro van hun rekeningen van de inmiddels deels genationaliseerde bank Bankia gehaald. De
media spraken zelfs van een 'bankrun'.
Ook in Griekenland is nog altijd een 'slow motion' bankrun (of 'bank jog') aan de gang; alleen al afgelopen
maandag namen de Grieken € 800 miljoen van hun rekeningen op. In heel Europa is men doodsbenauwd
dat andere eurozone lidstaten zullen worden 'aangestoken'. (3)
'Catastrofaal of Armageddon'
Charles Dallara, de hoofdonderhandelaar van de banken en beleggers die Griekse staatsobligaties bezitten,
waarschuwde bij zijn bezoek aan Ierland dat een Griekse exit uit de eurozone voor Europa 'ergens tussen
catastrofaal en Armageddon' zal zijn, omdat er dan een kettingreactie dreigt in de andere probleemlanden
zoals Portugal, Spanje en Italië, waardoor de eurozone zal instorten. EU commissaris De Gucht is het niet
met hem eens. 'Ik denk niet dat, zoals velen geloven, een Griekse uittreding het einde van de euro betekent.'
(4)
Moment van de waarheid voor euro nog dit jaar
De Amerikaanse Nobelprijs-econoom en vaste New York Times columnist Paul Krugman schrijft dat het
'ineens heel goed te zien is hoe de euro -het grote, falende experiment van een monetaire unie zonder een
politieke unie- al op korte termijn uit elkaar dreigt te vallen. We hebben het dan niet over iets in de verre
toekomst. Het zou met onvoorstelbare snelheid binnen enkele maanden -en niet jaren- kunnen ploffen. De
kosten zouden zowel in economisch en -misschien nog wel belangrijker- in politiek opzicht enorm kunnen
zijn.'
Volgens Krugman is er maar één ding dat de euro nog kan redden: het accepteren van jarenlange inflatie
van jaarlijks 3% tot 4%, iets waar met name de Duitsers tot nu toe fel op tegen zijn. De eurozone heeft in zijn
optiek echter geen keus, want de harde bezuinigingsmaatregelen zouden de neerwaartse spiraal alleen
maar hebben versneld. Binnenkort zal de ECB geen andere keus hebben dan de geldkranen openen naar
de wankelende Spaanse en Italiaanse banken. Wordt dat niet gedaan dan zal de eurozone volgens
Krugman vrijwel zeker uit elkaar vallen, met onvoorstelbare gevolgen - niet alleen voor Europa, maar voor de
hele wereld (5).
Xander - (1) Reuters, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) New York Times
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Egyptische filosoof waarschuwt voor bedrog en oorlogszucht Moslim Broederschap
'Vreemde en zorgwekkende band tussen Moslim Broederschap en Amerikaanse regering' - 'Geen ruimte in
Egypte voor rationeel denken'
Abdel Moneim Abol Futuh wordt gesteund door de 'Sharia' salafisten en is tevens
de onofficiële (schaduw)kandidaat van de Moslim Broederschap. Hij maakt grote
kans de nieuwe president van Egypte te worden.
De Egyptische filosoof en intellectueel Murad Wahba heeft in recente tvinterviews zware kritiek geuit op de Moslim Broederschap die bezig is heel
Egypte in zijn macht te krijgen. Wahba verwacht een nieuwe crisis waaruit of de
Militaire Raad als overwinnaar tevoorschijn zal komen, of de Broederschap. In
het laatste geval zal heel Egypte geïslamiseerd worden en is een nieuwe oorlog tegen Israël volgens hem
slechts een kwestie van tijd.
In het eerste fragment vraagt de interviewer van het Sada Al-Balad tv kanaal hoe het met de Egyptische
democratie gesteld staat. 'Democratie bestaat uit vier onderdelen,' antwoordt Wahba. 'Maar wij hebben zelfs
niet één daarvan. Dat is niet overdreven. Secularisme en relatief denken bestaan niet, dat wordt als ketterij
beschouwd. Op sociaal terrein bemoeien de religieuze autoriteiten zich met alles. (Intellectuele) Verlichting is
al sinds de dagen van Sheik Abd Al-Razek tot Taha Hussein en Naguid Mahfouz verboden.'
''Verlichting' wordt continu gedwarsboomd. Ze wissen ieder teken van rationeel denken uit. Wat het
liberalisme betreft is er geen ruimte voor individualisme. Iedereen handelt als een kudde schapen.'
Crisis met buurlanden op komst
"Er bestaat een blok Golfstaten dat tegen de Moslim Broederschap is. Dat is een nieuw verschijnsel. Hier
zijn verschillende signalen van, zoals de uitspraken van de politiechef van Dubai. De Golfstaten en de
Aziatische landen zouden misschien de ideologie van de Moslim Broederschap kunnen overwinnen. Ik
verwacht dan ook dat, zodra ze aan de macht zijn, er onder deze omstandigheden een crisis komt met de
buurlanden, de Golfstaten en met Azië. Gezien de huidige problemen zouden ook Amerika en Europa
daarbij betrokken kunnen worden.'
'MB wil oorlog met Israël en islam verspreiden'
'De Moslim Broederschap exploiteert natuurlijk de kwestie Israël en probeert vanuit de Sinaï dreigingen te
creëren, met als doel het Egyptische leger een nieuwe oorlog met Israël te laten beginnen. Ik denk dat de
militaire leiders zich ervan bewust zijn wat er in de Sinaï gebeurt en wat het doel is van al deze
(terroristische) incidenten. Daarom zal er een crisis komen tussen de leiding van het Egyptische leger en de
Moslim Broederschap.' 'Voor de militairen is oorlog een zaak van nationale veiligheid. Het is de taak van het
leger om het land tegen een aanvallende vijand te verdedigen, maar niet om zelf op kunstmatige wijze een
oorlog te beginnen. Voor de Moslim Broederschap daarentegen is oorlog iets dat je wél begint, omdat ze de
hele regio en de hele wereld willen bekeren tot de islam. Daarom is de Moslim Broederschap ideologisch
verplicht om oorlogen te voeren.'
Misleiding als tactiek
Interviewer: 'Maar ze praten over het in ere houden van de Camp David (vredes)akkoorden (met Israël) en
andere internationale overeenkomsten. Daarnaast bestaat er een vreemde en zorgwekkende band tussen
de Moslim Broederschap en de Amerikaanse regering aangaande de gevolgen voor Israël. Toen John
McCain in Egypte was werd hem verzekerd dat het vredesverdrag gehandhaafd zou worden en zelfs dat ze
geen problemen hadden met de levering van gas (aan Israël).'
Wahba: 'Laat me u iets uitleggen. Ik let altijd op de manier waarop ze zich uitdrukken als ze het over het
houden van internationale verdragen hebben. Ze voegen er altijd aan toe: 'maar het zou kunnen veranderen
en ter discussie gesteld kunnen worden.' Dat is hun tactiek. Het is mij opgevallen dat ze altijd eindigen met
een 'maar', bijvoorbeeld: 'We zullen de internationale overeenkomsten naleven, maar het volk zal de
zeggenschap hierover hebben'. En 'Als de omstandigheden veranderen dan zou het nodig kunnen zijn (het
verdrag) te herzien'. 'Dit soort taalgebruik stelt hen in staat om in de toekomst het Egyptische leger een
oorlog tegen Israël te laten beginnen.'
'Egypte zal worden geïslamiseerd'
'Zodra het leger terugkeert naar zijn bases en de Moslim Broederschap de staatsinstellingen overneemt,
betekent dat de islamisering van het land en de hele maatschappij. Zodra dat gebeurt zal het leger, dat tot
de staat behoort, goedschiks of kwaadschiks geïslamiseerd worden. Onder die omstandigheden zal het
(leger) daar niet aan kunnen ontkomen.' 'Als de Moslim Broederschap het presidentschap overneemt zal er
van hoog tot laag een alomvattend proces van islamisering beginnen.' Hun officiële presidentskandidaat is
Mohamed Mursi, die waarschijnlijk niet zal winnen. De onofficiële Broederschap kandidaat, Abdel Moneim
Abol Futuh, zal met de kandidaat van het leger, Amr Moussa, de strijd om het presidentschap uitvechten (2).
Futuh werd weliswaar zogenaamd uit de Broederschap gezet, maar wordt nog altijd gesteund door één van
de topleiders van de MB, Yusuf Al-Qaradawi (3), die vorig jaar openlijk pleitte voor het vermoorden van alle
Joden. Xander - (1) Memri, (2) Walid Shoebat, (3) On Islam
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De windmolenziekte bestaat wel in Australië, maar niet in Europa
Complete artikel: www.trouw.nl
Under gaan omwonenden van windturbines frequent gebukt onder
duizeligheid, oorsuizingen, hoofdpijnen en geheugenverlies. De
gezondheidsklachten worden toegeschreven aan ronddraaiende
windturbines. Er is zelfs een naam voor: WTS, het Wind Turbine Syndroom.
In Europa speelt dat probleem nauwelijks. Hoe kan dat, vraagt de Australische econoom Neil Barrett zich af.
Barrett, die jarenlang lid was van het elektriciteitsbedrijf van de Australische staat Victoria, vroeg politici in
Denemarken en Duitsland naar hun mening. In de twee Europese landen wordt op veel grotere schaal
windenergie gewonnen dan in Australië. De politici bevestigden zijn beeld: er wordt in Europa weinig
geklaagd over gezondheidseffecten van windmolens, het is geen serieus onderwerp. Áls er klachten zijn,
gaan die over horizonvervuiling, aantasting van het landschap en teloorgang van de leefomgeving.
Barrett vroeg ook de Amerikaanse windexpert Paul Gipe om zijn visie. Gipe, sinds 1976 razend actief in de
(wind-)energiesector en auteur van zeven goedverkochte boeken over duurzame energie, heeft een haast té
simpele verklaring: Denen en Duitsers lezen volgens hem bijna geen Engels en worden daardoor niet
beïnvloed door de Engelstalige antilobby tegen duurzame energie.
"Dát is de reden dat Duitsers, Denen en Spanjaarden niet met duizenden tegelijk omvallen door dementie
vanwege windmolens: ze worden niet vergiftigd door de antilobby, die zich inmiddels ook al richt op zonneenergie. Het is misselijkmakend", aldus Gipe, in een artikel dat Barrett onlangs plaatste op de onafhankelijke
nieuwssite Independent Australia.
Gezondheidsaspecten
Barrett analyseerde in Duitsland 44 internetsites van actiegroepen tegen windenergie. De weerstand tegen
windparken concentreerde zich op de aantasting van natuur en landschap. "Op nog niet de helft van die
sites werd maar in één of twee zinnen over de gezondheidsaspecten gesproken."
Nee, dan Australië. Daar liep in 2009 de bevolking van het plaatsje Waubra in de staat Victoria te hoop
tegen een plan voor de bouw van een windpark met 128 turbines van anderhalve megawatt elk. De
bewoners, zelfs al woonden ze op grote afstand, klaagden over slapeloosheid. De aandoening heette al
spoedig de Waubra Ziekte.
In enkele Australische staten zijn wetten in voorbereiding die huiseigenaren het recht geven een veto uit te
spreken over de bouw van windturbines binnen een straal van twee kilometer van hun woning. In de staat
Victoria zijn diverse regio's tot verboden terrein verklaard voor windturbines. "Het gevolg is", aldus Barrett,
"dat de ontwikkeling in Australië, toch een van de beste landen ter wereld voor windenergie, merkbaar
vertraagt". Het waait gewoonlijk hard in Australië en het land is dun bevolkt.
Het dichtbevolkte Duitsland haalt ongeveer 20 procent van de totale energiebehoefte uit duurzame bronnen,
waarvan ruim een derde (7,5 procent) uit windenergie. Denemarken zit op 33 procent, waarvan 20 procent
uit wind. In Australië wordt twee procent van de energievraag uit wind gewonnen; het totaal aan elektriciteit
uit duurzame bronnen haalt nog niet de 10 procent.
Lees verder: trouw.nl

Nieuwe NBC tv serie ‘Revolution’: Wereldwijde netwerken vallen uit, de planeet in duisternis stortend
Na 15 jaar van duisternis, staat een onverwachte groep
op met het doel de wereld te redden…
Wat gebeurt er met de maatschappij, wanneer alle
vormen van energievermogen ophouden te bestaan?
Revolution presenteert een wereld, 15 jaar nadat alle
elektrische stroom en energie mysterieus is verdwenen.
De tv show visualiseert dingen, zoals begroeide steden,
die meestal ook voorkomen in films als I Am Legend en Terminator Salvation.
De show maakt zijn tv-debuut in het najaar op NBC, en conditioneert de mensheid om hen alvast voor te
bereiden op wat komen gaat… teruggeworpen te worden in het stenen tijdperk.
Zie ook: Remote-viewers-Alles-verwoestende-killshot-zonnevlam-nabij
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Revolution – Trailer - http://www.youtube.com/watch?v=JwfCRAtkYEI&feature=player_embedded
Gepubliceerd op 13 mei 2012 door NBC
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Man-made materials: nanodeeltjes giftig voor planten
Bron / origineel: www.insidescience.org
Nanodeeltjes zijn niet langer science fiction maar maken al deel uit van
onze moderne samenleving. Het lijkt erop dat deze superkleine deeltjes
alles kunnen, ze verwijderen vervuiling uit water, brengen medicijnen
gecontroleerd in het lichaam naar de plaats van bestemming etc. Echter
niemand kent de gevolgen wanneer ze in de natuur worden losgelaten.
Een groep onderzoekers van het National Institute of Standards and
Technology en de University of Massachusetts denken dat deze gevolgen weleens groter kunnen zijn als
verwacht. Het bewijs van schadelijkheid is nog niet bewezen maar uit hun onderzoek volgt dat nanodeltjes
geabsorbeerd kunnen worden door planten en de deeltjes kunnen mutatie van het DNA in de planten
veroorzaken. De wetenschappers vinden dan ook dat verder onderzoek dringend moet plaatsvinden.
Nanotechnologie behoort tot een grijs gebied waarvan de wetenschap nog niet veel snapt, ze staan
halverwege de brug tussen de grootte van atomen en materie. Ter illustratie, de dikte van een haar wordt
uitgedrukt in miljoensten van meters (± 40 micrometer) terwijl de grootte van nanodeeltjes beschreven wordt
in miljardsten van meters: nanometer.
En tegenwoordig vindt men nanaodeeltjes in onze moderne samenleving overal terug, fabrikanten bouwen
de deeltjes in kleding in, bijvoorbeeld sokken, dit om bacteriën te doden (zilver). Ook in de nieuwste verf
vindt men ze terug, zelfreiniging is de positieve eigenschap. Ook in coatings van zonnebrillen zijn ze niet
meer weg te slaan en om de mens te beschermen tegen de schadelijke UV straling worden zink of titanium
nanodeeltjes aan zonnecremes toegevoegd. Haast vergeten: dankzij deze man-made materials zullen
krassen in de autolak ook tot verleden tijd gaan horen.
Nanodeeltjes zijn nu al zo ingeburgerd dat uitzetting onmogelijk is, ze maken reeds deel uit van onze
omgeving en verspreiden zich dus langzaam maar zeker in het milieu.
De onderzoekers waren nieuwsgierig wat er zou gebeuren indien planten aan koperen nanodeeltjes werden
blootgesteld. 2 soorten rogge en 1 soort radijs waren het slachtoffer, de resultaten werden geubliceerd in
Envvironmental Science & Technology.
Bryant Nelson (National Institute of Standards and Technology) legt uit: koperen nanodeeltjes worden
tegenwoordig al veelvuldig toegepast: in de electronica industrie om halfgeleiders te produceren,
polijstmiddel bij de productie van rayon (kunstzijde), glas en keramiek als kleurstof enzovoort.
De onderzoekers gebruikten naast koperennanodeeltjes als vergelijkingsmateriaal ook koperionen. Ionen
zijn nog vele duizenden malen kleiner dan de nanodeeltjes. Koper kan in verschillende vormen verschijnen,
eentje daarvan is koper(I)oxide. Dit koperoxide is zeer reactief en wordt in de chemie ook als oxiderend
reagens gebruikt. Deze eigenschap van metalen heeft ook nadelige gevolgen, er bestaat een link met
kanker. Nelson: met het onderzoek wouden we testen of de nanodeeltjes planten kunnen binnendringen en
genetische schade in het DNA kunnen veroorzaken. Volgens de resultaten zijn ze hiertoe in staat, het was
zelfs zichtbaar voor het oog.
Links zonder kopernanodeltjes, naar rechts concentratie oplopend
Vooral de radijsjes lijden zichtbaar, vertelt Nelson, grote veranderingen in
het DNA werden gevonden. Er werden tweemaal zoveel afwijkingen in het
weefsel aangetroffen bij blootstelling aan de nanodeeltjes. Ook namen de
planten tweemaal zoveel koper op uit de nanodeeltjes als bij een gelijke
blootstelling aan koper uit natuurlijke processen. Bij de rogge waren de
resultaten minder duidekijk zichtbaar, minder weefselbeschadigingen
werden waargenomen. Echter tussen de 2 soorten werden verschillen
waargenomen, trouwens alledrie de planten absorbeerden de nanodeltjes.
Daarbij benadrukt Nelson dat de concentratie van de nanodeeltjes bij het onderzoek hoog was. De studie
concentreert zich op de vraag of planten nanodeeltjes kunnen absorberen en mogelijk schade kunnen
veroorzaken. Het antwoord is dus volmondig: ja. Trouwens er zijn al vervolg experimenten gepland waarbij
de concentratie in de natuur wordt benaderd.
Volgens Kathleen Eggleson (Center for Nano Science and Technology at the University of Notre Dame) laat
het onderzoek zien dat we eigenlijk nog weinig begrijpen van de nanotechnologie. Het onderzoek toont aan
dat de rogge, toch afkomstig van dezelfde soort, verschillend reageert op de blootstelling. Eigenlijk weten
niet eens of planten nanodeeltjes opnemen via de bodem of het water.
Maar ondertussen worden deze nieuwe man-made materials al veelvuldig toegepast in onze
consumptiemaatschappij. Eggleson verklaart het als volgt: bij deze nieuwe materialen moet men denken aan
een evolutinair proces. Langzaam maar zeker dringen deze nieuwe materialen door in onze huidige
samenleving, er zal geen revolutionaire oerknal voor nanodeeltjes bestaan.
Eggleson vat samen: door de reeds brede toepassing van nanotechnologie zal de huidige wetenschap niet
in staat zijn om de gevolgen te beschrijven.
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Veertig miljoen Japanners mogelijk geevacueerd door stralingsgevaar
Bron / origineel: (c) niburu.co
Zoals we al eerder berichtten is de situatie met betrekking tot reactor 4 in
Fukushima meer dan kritiek.
Als gevolg daarvan zullen er nu alsnog mogelijk veertig miljoen Japanners naar
Rusland moeten worden geëvacueerd.
Vertegenwoordigers van de Japanse regering voeren op dit moment
besprekingen met Russische diplomaten over de mogelijke relocatie van Japanse vluchtelingen, indien het
gebouw van Reactor 4 in Fukushima daadwerkelijk instort.
Het schijnt dat de Japanse autoriteiten hebben aangegeven dat het dan om tientallen miljoenen mensen
gaat die acuut stralingsgevaar zullen lopen. Het betreft dan voornamelijk veel steden aan de oostkust,
inclusief Tokyo.
Als het gebouw van Reactor 4 daadwerkelijk instort, dan zal dit een gigantische radioactieve wolk tot gevolg
hebben die onmiddellijk in de atmosfeer terecht komt. Dit gebeurt omdat de brandstofstaven open en bloot
liggen. Dit scenario, als het zich zo ontvouwt, zou niet alleen een regionale maar een wereldwijde nucleaire
holocaust betekenen.
Volgens The Mainichi Daily News heeft een rapport uit februari duidelijk aangetoond dat Reactor nummer 4
de zwakste schakel is in de vele kritieke situaties die zijn ontstaan binnen de kettingreacties als gevolg van
de aardbevingen in maart vorig jaar. “In het slechtst mogelijke scenario, zoals uitgezocht door de regering, is
niet alleen rekening gehouden met de ineenstorting van het gebouw van Reactor nummer 4, maar ook met
het uiteenvallen van de gebruikte brandstofstaven van de andere reactoren. Als dit gebeurt, dan zullen de
inwoners van Tokyo en haar voorsteden gedwongen worden om te evacueren”.
Dus, in een poging om met alle eventualiteiten rekening te houden voor de mensen in de nabijheid van het
rampgebied, overwegen de autoriteiten om tientallen miljoenen mensen te evacueren naar de Koeril
Eilanden in het Russische deelgebied Sakhalin Bolast. Misschien zelfs wel naar China, waar talloze
spooksteden leeg staan en potentieel de mogelijkheid bieden om 64 miljoen mensen te huisvesten. Japan
zou in dat geval grotendeels een kaal braakliggend terrein worden.
De Fukushima ramp betekent voor de Japanners het compleet verdwijnen van hun land, aangezien er
werkelijk niets wordt gedaan om het probleem met de duizenden blootliggende brandstofstaven op te lossen.
Deze staven zullen uiteindelijk exploderen als Reactor 4 het begeeft. Maar de consequenties hiervan zullen
niet alleen beperkt blijven tot Japan, ook de rest van de wereld, inclusief Amerika, zullen voor de rampzalige
gevolgen opdraaien van deze tikkende nucleaire tijdbom.
Eind vorig jaar bijvoorbeeld werd bekendgemaakt dat Amerikanen opdracht gaven aan de
energiemaatschappij TEPCO om drie miljoen gallon radioactief afval in de Grote Oceaan te laten stromen.
Volgens website The Intel Hub zal dit radioactieve afval binnenkort de Amerikaanse westkust bereiken. Dit
terwijl de miljoenen Amerikanen die in dat gebied wonen nog van niets weten.
Dit nieuwe stralingsgevaar komt natuurlijk nog eens bovenop de eerdere wolken, die niet alleen reeds
duizenden mensen hebben gedood, waarvan veel kinderen, maar ook al voor een behoorlijke toename van
het aantal kankergevallen hebben gezorgd. En naarmate de tijd verstrijkt zullen er meer en meer mensen die
in Amerika wonen chronische ziektes ontwikkelen als gevolg van de “eeuwigdurende” stralingsvergiftiging,
afkomstig uit Fukushima. Terwijl velen sterven blijft de mainstream media bewust heel stil met de
berichtgeving over dit onderwerp.
De Amerikaanse Federale Regering heeft altijd al geweten dat de ramp bij Fukushima zich ontwikkelt tot een
van de meest erge wereldrampen in de geschiedenis van de mensheid. Dit werd ondermeer duidelijk via het
recente Freedom of Information Act (FOIA) verzoek.
Niet alleen wisten zij vanaf het begin wat het werkelijke gevaar dat Fukushima opleverde, maar zij
orkestreerden bewust disinformatie campagnes om de Amerikanen en de rest van de wereldbevolking in
totale onwetendheid te houden over de ware situatie. Voor extra informatie, klik hier.
Aangezien noch de Amerikaanse noch de Japanse regering bereid lijken daadwerkelijk het Fukushima
probleem adequaat aan te pakken en dan met name de situatie omtrent Reactor 4, doet Natural News bij
deze een beroep op de Verenigde Naties om snel actie te ondernemen.
Er is een nieuwe petitie die de VN zal verzoeken om een speciale top te beleggen (Nuclear Security Summit)
om het probleem van Reactor 4 aan te pakken. En eveneens om een onafhankelijk team van experts samen
te stellen die hoe dan ook de situatie kunnen stabiliseren en daarmee mogelijk voorkomen dat deze
dreigende ramp alle leven op aarde zal vernietigen.
Als je petitie wilt lezen dan kan dat hier.
Bron: Natural News
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Kosten Griekse exit euro voor Nederland: 19 miljard euro
Voor de Nederlandse overheid staat er 19 miljard euro op het spel als
Griekenland helemaal failliet gaat. foto: anp.
De kosten van een Grieks vertrek uit de eurozone en wanbetaling op uitstaande
schulden voor Nederland zijn bij benadering 19 miljard euro.
Dat blijkt uit berekeningen van Eric Dor, onderzoeksdirecteur bij de IESEG
School of Management van de Universiteit van Lille, op verzoek Z24. Nederland is op diverse manieren
blootgesteld aan het risico van wanbetaling door de Griekse staat. Zo heeft Nederland zelf voor zo’n 3,2
miljard euro aan Grieks staatspapier in bezit. Daarnaast is er blootstelling via garanties aan het noodfonds
EFSF en via de Europese Centrale Bank. De totale kosten voor de Nederlandse overheid komen volgens
Dor uit op 19,1 miljard euro. Dat wil zeggen: als Griekenland van de huidige internationale verplichtingen in
de toekomst niets meer terugbetaalt. Eerder deze week berekende Dor voor het blog van de Financial
Times, FT Alphaville, dat de kosten van een Griekse wanbetaling voor Duitsland op 89.8 miljard euro
zouden neerkomen en voor Frankrijk op 66,4 miljard.
Nederland
Blootstelling Griekenland
(mrd euro)
Aandeel schulden Griekenland in Target 2-syteem (ECB)
6,4
Griekse staatsobligaties aangehouden door Eurosysteem (ECB)
2,8
Bilaterale leningen Nederland aan Griekenland (eerste noodprogramma)
3,2
Garanties op leningen noodfonds EFSF (tweede noodprogramma)
2,4
Garanties op leningen noodfonds EFSF in kader van participatie private sector bij
1,9
herstructurering Griekse schuld
Garanties op leningen noodfonds EFSF op schuld in kader participatie private sector bij
0,3
aanpassing rentebetaling Griekenland
Garanties op leningen noodfonds EFSF aan Griekenland voor terugkoop staatspapier voor
2,1
onderpand banken bij ECB
Totaal
19,1
Z24. Lees ook: ‘TARGET2′ zorgt voor miljarden extra kosten bij Griekse exit

De SMERIGE rol van het bankwezen
Pensioenfondsen leeghalen om banken te redden?
‘Pensioenfondsen moeten kar ABN Amro trekken’
AMSTERDAM (AFN) – In plaats van een beursgang zouden enkele grote
pensioenfondsen zoals het ABP een substantieel belang moeten nemen in
staatsbank ABN Amro. Dat zegt Lense Koopmans, president-commissaris van de
Rabobank dinsdag in een interview in Het Financieele Dagblad. Wanneer de
pensioenfondsen de kar trekken, zorgt dat volgens hem voor een stabiel aandeelhoudersbelang. ,,Het
kortetermijndenken is vanuit de aard dominant bij beursgenoteerde bedrijven, en dat past niet bij het
karakter van een bank”, aldus Koopmans.
ABN Amro gaat, met de steun van het ministerie van Financiën, in 2014 naar de beurs.
Tot zover dit bericht in het Financieel Dagblad van 27 december vorig jaar. Waarom wij dit soort uitspraken
van levensgevaarlijke gekken en zwaar over het paard getilde Friezen als Lense Koopmans (en in
voorkomende gevallen ook een malloot als Lachebekje Sr. Gerrit Zalm) verdacht vinden, leggen we even uit.
Koopmans, waar kennen we die ook al weer van? Juist: het REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP. Leest u
maar verder en u begrijpt, waarom een “republikein” zich nimmer thuis kan voelen in een “genootschap”.
De bankfraude verkocht als “crisis”
ABN-AMRO ging met de Rothschild Bank in zee in 1996, maar die samenwerking is in 2007 in de aanloop
naar de ontmaskering van de bankfraude, razendsnel en net op tijd ontmanteld. Tijdens de daarop volgende
“bankencrisis” (bailout) in 2008 werd door de Amerikaanse Federal Reserve een slordige $ 1.200 miljard
“geleend” aan noodruftige banken, wereldwijd. Voor zover wij weten, het zal wel meer zijn, papier is
geduldig. ABN Amro trok 1,5 miljard dollar en ING leende 8,6 miljard dollar van de Amerikaanse centrale
bank. Aegon leende volgens het overzicht 248 miljoen dollar. Maar de Rabobank leende op het hoogtepunt
9,1 miljard dollar en spande daarmee de kroon. Rabo beweerde toen geen problemen te ondervinden van
de “crisis”, omdat ze zo degelijk aan het bankieren waren geweest.
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Rothschild onthulde onlangs dat het een co-operatie is aangegaan met de Rabobank, één van de
belangrijkste financiers in de wereld op het gebied van voedsel- en landbouw. Rabobank neemt een belang
van 7,5% in Rothschild Continuation Holdings, één van de basis houdstermaatschappijen die het N M
Rothschild imperium bezitten. De RABO Bank sleept Rothschild door de crisis? RABO Bank leent eerst bij
de Fed en neemt vervolgens een deel van het Rothschild Imperium over. Laten we er maar vanuit gaan, dat
Rothschild een stevige vinger in de RABO pap heeft!
Onlangs nam de RABO Bank de zogenaamd zieltogende Friesland Bank over, de opmars is begonnen.
Hierdoor heeft RABO Bank een controlerende invloed in Van Lanschot Bankiers gekregen. Ook Triodos
Bank, de natuurvriendelijke woekeraar wordt inmiddels gecontroleerd door RABO Bank. Deze bank heeft
een Raad van Commissarissen, waar behalve Lense Koopmans ook mevrouw Louise Fresco in zit, lid van
de Trilateral Commission. Oud-minister Cees Veerman heeft zijn functie bij de Roosevelt Academy, waar
ook ene Joris Demmink “toezicht houdt” (o.a. op een weeshuis in Cambodja) opgezegd en is commissaris
geworden bij de RABO Bank. Het wachten is op de deconfiture van ING Bank, waarbij de mooie stukjes
worden opgeslokt door de Rothschild-gecontroleerde banken en de rotzooi van dat sterfhuis via de ABNAMRO Bank bij de pensioenfondsen terecht komt. Noteert u het alvast maar: er wordt gewerkt aan één
pensioenbank (ABN-AMRO) en één Rothschild Bank (RABO-Conglomeraat).
Enige tijd geleden pleitten wij hier nog voor het privatiseren van ABN-AMRO. Met privatiseren bedoelen
dat ook, dus het overdragen van de aandelen aan de Nederlandse burger. Weghalen bij de staat en
herverdelen onder minimaal de belastingbetalers. Vervolgens kunnen wij de bank herstructureren naar de
Nederlandse Volksbank, waarbij het filiaaltje in Amsterdam van de Europese Centrale Bank kan worden
gesloten. Daar bedoelen wij derhalve De Nederlandsche Bank mee, een oplichtersbankje stammend uit de
avonturenperiode van Koning Willem I.
Slecht plan
Welnu, wat wil de voorzitter van de raad van commissarissen van de Boerenleenbank? Hij zegt dat het voor
een bank beter is niet op een beurs genoteerd te staan. Kunnen we in komen. Maar vervolgens doet hij de
onoirbare suggestie om de pensioenfondsen op te leggen de aandelen van de staat over te nemen. De staat
kan er de verplichtingen aan privé banken mee voldoen en de pensioenfondsen worden “verlost van
overtollige spaartegoeden” van deelnemers. Slecht plan, desastreus voor de toekomstige gepensioneerden
en de bitter noodzakelijke autonome Nederlandse Volksbank is verder weg dan ooit.
ABN AMRO moet weer worden gered, deze keer door de Nederlandse burgers zelf, zeker niet door
figuranten als Zalm en Koopmans. Er moet een verbod komen op het nog verder ontmantelen van de bank
die nu in staatshanden is. Die bank is sinds de “coup van Wouter Bos” namens de groot-aandeelhouders
(o.a. het “staatshoofd”) van ons, nu willen we het ook écht te vertellen krijgen, voordat het wéér fout gaat..
Corrupte bordeeltoeristen als ons nationale Lachebekje Gerrit Zalm en de frauduleuze OGEM-Sterfhuis
Constructeur Lense Koopmans kunnen de boom in met hun volksverraderlijke gebazel! Want wat is de
situatie, als dit gerealiseerd wordt? Oneigenlijk gebruik van spaargeld voor het loskopen van een blok aan
het been van de staat, die er vervolgens o.a. de leningen van de RABO Bank mee kan aflossen. De
voorzitter RvC RABO Bank is weer met een “sterfhuisconstructie” bezig, deze keer in het groot, deze keer
een staatsbank en een staatspensioenfonds. Met MILJARDEN Euro’s tegelijk worden de spaarpotten met
zuur verdiend geld definitief leeggesluisd en men laat zich waarschijnlijk nog “adviseren” door de
moorddadige roofzuchtigen van Goldman Sachs onder leiding van Bilderberger Victor Halberstadt. Het
wemelt van de ex-politici in de raden van toezicht en de raden van commissarissen, iedereen kent iedereen
en denkt nog wat van een ander tegoed te hebben. Men speelt elkaar de bal toe en is NIET competent. In
een fatsoenlijke maatschappij wordt dit soort als ratten uitgeroeid, maar in deze bananen-monarchie aan de
Noordzee spelen heel andere krachten. Lees: ZE LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG!
Banken en opium.
Banken imperiums zijn gegrondvest op de opiumsmokkel van de negentiende eeuw. ABN-AMRO
(Nederlandse Handel Maatschappij) is er een voorbeeld van. Jardine Metheson Bank is grootaandeelhouder in het Rothschild Imperium, maar is gegrondvest op de opium smokkkel. De Boerenleenbank
is misschien niet direct te relateren aan opium-smokkel, het uitmergelen van kleine boertjes en het vergaren
van mega-oppervlakten landbouwgrond ligt meer “in de aard” van deze bank. Het doorschuiven van
landbouwgrond naar projectontwikkelaars en de financiering ervan met drugsgeld, is echter het ideale
bruggetje naar de onderwereld. Alle banken maken zich schuldig aan uw ongeluk, of het nu rente op niet
bestaand geld is, de financiering van de drugsmaffia of het te gronde richten van complete natie-staten als
Griekenland: Banken zijn overbodig en contra-productief.
De drugsmaffia functioneert niet zonder het banken-kartel en het banken-kartel is ten dode opgeschreven
zonder dit kapitaal wit te wassen. De staat is een gewillig dienaar van beiden, door de ondemocratische
wetgeving en de handhaving op onze kosten voor hun rekening te nemen. Banken en opium – vroeger en
nu! Het bewijs is er: de bankfraude is nog in volle gang! En wij maar denken, dat we in een “onafwendbare
conjuncturele crisis” verzeild zijn geraakt. Onder leiding van volksverlakkers en bankmannetjes met hun
schijnheilige “oplossingen”.
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Nieuwe feiten versterken twijfels over Obama's religie en geboorteland
Uitgever boeken Obama vermeldde 1991, 2003 en 2007 geboorteland Kenia - Voorlopige conclusie
onderzoeksteam Sheriff Arpaio: Geboortecertificaat Hawaii is vervalsing
Minister Ken Bennet van de staat Arizona dreigt Obama's naam van het
verkiezingsbiljet af te halen als er geen geldig geboortebewijs wordt getoond (*
aanvulling 15.10 uur).
In het verkiezingsjaar 2012 zetten Obama's tegenstanders opnieuw in op zaken
die in 2008 ook al onduidelijk of omstreden waren, namelijk Obama's
geloofsovertuiging en zijn werkelijke geboorteland. Dat laatste is van belang
omdat een Amerikaanse president een 'natural born citizen' moet zijn, iets waar
vanwege nieuwe feiten steeds meer aan getwijfeld wordt. Hetzelfde geldt voor Obama's 'christelijke' religie;
auteur Edward Klein zegt geluidsopnamen te bezitten waarin Obama's voormalige dominee Jeremiah Wright
toegeeft dat de huidige president nooit zijn islamitische geloof heeft verlaten toen hij in zijn kerk kwam.
'... Dominee Wright heeft me op tape verteld dat Obama naar hem toekwam en zei dat hij spiritueel advies
nodig had omdat hij niet precies wist wie hij was,' aldus Klein in het radioprogramma van Sean Hannity.
'Dominee Wright zei: 'Wel, we kennen je islamitische achtergrond... maar nu heb je enige christelijke
begeleiding nodig.' Toen vroeg ik aan dominee Wright of hij Obama bekeerd heeft van de islam tot het
christendom, en hij zei: 'Ik weet niet of ik zo ver zou gaan, maar... ik maakte het hem gemakkelijk het
christendom te accepteren zonder afstand te doen van zijn islamitische achtergrond.' (1)
Het zal zowel christenen als moslims duidelijk zijn dat het onmogelijk is elkaars geloof aan te nemen en
tegelijkertijd je oude overtuiging te behouden. De islam en het christendom staan op veel punten lijnrecht
tegenover elkaar, waarbij de belangrijkste christelijke geloofsbelijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God
is die stierf voor onze zonden en weer opstond uit de dood, de grootst mogelijke godslastering ('shirk') in de
islam is.
'My muslim faith'
Als Klein inderdaad over deze geluidsopnamen beschikt bewijst dat definitief dat Obama op zijn best een
'chrislamist' is, wat inhoudt dat hij geen echte christen is maar enkel voor de vorm -dus om politieke redenenbeweert dat te zijn. In werkelijkheid is hij echter altijd een moslim is gebleven - iets wat in 2008 nota bene uit
zijn eigen mond was te horen toen hij zich tijdens een tv-interview versprak ('my muslim faith'). Bovendien
verkondigde Obama tijdens zijn bezoek aan Egypte in 2009 aan hoge regeringsofficials -waaronder een
minister- dat hij inderdaad een moslim is.
In eerdere artikelen hebben we diverse uitspraken van Obama op een rijtje gezet waarin hij de islam
uitsluitend in een positief daglicht stelde en de VS zelfs het grootste moslimland ter wereld noemde.
Tegelijkertijd beweerde de president onder andere dat Amerika 'niet langer een christelijk land' is. Tevens
heeft Obama bevolen dat de link tussen 'islam' en 'terreur' uit alle officiële overheidsdocumenten -en
trainingen moet worden geschrapt.
Obama's uitgever: Geboorteland Kenia
Dan is er nog de vraag waar Obama precies geboren is. De afgelopen jaren hebben we regelmatig aandacht
besteed aan Obama's omstreden geboortecertificaat, dat tal van ongerijmdheden bevat en volgens diverse
experts een vervalsing is. In een 20 jaar oude opgedoken brochure van Obama's uitgever Acton & Dystel
staat de huidige president vermeld als de auteur van het nooit gepubliceerde boek 'Journeys in Black and
White'. Bij de omschrijving staat dat Obama 'geboren is in Kenia en opgegroeid in Indonesië en Hawaii.'
Twaalf jaar later promootte Dystel Obama's nieuwe boek 'Dreams from My Father' en werd opnieuw Kenia
als zijn geboorteland opgegeven. In augustus 2003 stond in de door Dystel & Goderich opgestelde biografie
dat 'Barack Obama de eerste zwarte president van de Harvard Law Review was. Hij werd geboren in Kenia
als zoon van een Amerikaanse antropoloog en een Keniaanse minister van Financiën, en groeide op in
Indonesië, Hawaii en Chicago.' Zelfs in april 2007, twee maanden nadat Obama had aangekondigd zich
kandidaat te stellen voor het presidentschap, stond nog altijd Kenia als zijn geboorteland vermeld, iets dat
een paar weken later plotseling veranderd was in Hawaii. (2)
De belangrijkste Amerikaanse media -CNN, NBC, CBS, Fox News, New York Times- weigerden over de
ontdekking van de brochure te berichten. ABC News kwam aanzetten met de opsteller van de brochure,
Miriam Goderich, die zei dat ze destijds een fout moet hebben gemaakt. Niettemin werd dezelfde 'fout' in
2003 en 2007 opnieuw gemaakt en heeft noch Obama, noch iemand anders ooit de moeite genomen de
uitgever te corrigeren.
Voorlopige conclusie: vervalsing
Inmiddels zijn er dermate veel feiten boven komen drijven dat de speciale onderzoekseenheid van Sheriff
Joe Arpaio -de langst zittende sheriff in de VS- de voorlopige conclusie heeft getrokken dat er voldoende
reden is aan te nemen dat Obama's geboortecertificaat -dat Hawaii als zijn geboorteplaats vermeldt- een
vervalsing is. (3)
Bovendien hebben de Amerikaanse autoriteiten in 1966 en 1967 een onderzoek ingesteld naar de status
van Obama, die toen 5 jaar oud was. Dit gebeurde naar aanleiding van de pogingen van Obama's moeder
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om haar tweede man, de Indonesiër Lolo Soetoro (Obama's stiefvader), na afloop van zijn visum toch in
Hawaii te houden omdat zij niet in staat zou zijn alleen voor haar zoon te zorgen. Dat verzoek werd
afgewezen. De immigratie- en naturalisatiedienst had geen enkele gegevens over Obama's geboorteplaats,
maar bepaalde later om onduidelijke redenen dat dit Hawaii moest zijn (4).
Niettemin weigert het ministerie van Gezondheid van Hawaii aan Arpaio's team te bevestigen of ze een
gecertificeerde kopie van Obama's geboortecertificaat in hun bezit hebben. Dat zou aan alle twijfels een
einde kunnen maken. De weigering versterkt de vermoedens dat de autoriteiten iets verborgen proberen te
houden. (5)
Arizona dreigt Obama
Minister Ken Bennet van de staat Arizona dreigt Obama's naam van het verkiezingsbiljet af te halen als er
geen bevestiging komt dat Hawaii inderdaad in bezit is van een geldige kopie van het geboortebewijs. Een
andere mogelijkheid is om van alle kandidaten te eisen dat zij eerst een gecertificeerd geboortebewijs
overhandigen alvorens zij aan de verkiezingen kunnen meedoen. (6)
Xander - (1) Walid Shoebat, (2) World Net Daily, (3) World Net Daily, (4) World Net Daily, (5) World Net
Daily, (6) Infowars

ESM: Maximaal 40 miljard? U vergist zich
(Rudo de Ruijter, 23 mei 2012)
Open brief aan de leden van de Tweede Kamer
Geachte mevrouw de Voorzitter,
De 40 miljard die telkens genoemd wordt als maximale
Nederlandse bijdrage aan het ESM berust op een misverstand.
Die 40 miljard komt overeen met de prijs van de 400 190 Nederlandse aandelen à 100.000 euro per stuk.
Hoeveel daarvan gestort moet worden beslissen de gouverneurs (in principe) met eenparigheid van
stemmen.
De bijdragen die totaal over het hoofd gezien worden, zijn de compensaties van de verliezen die het ESM
zal lijden. Alle verliezen komen ten laste van het gestorte kapitaal en dat moet telkens weer tot het vereiste
niveau aangezuiverd worden.
Met het kapitaal van 700 miljard kan het ESM uiteindelijk meer dan 4.000 miljard euro in- en uitlenen (met
name aan landen en banken die er zo slecht voor staan, dat ze op de vrije markt geen leningen meer
kunnen krijgen).
Dus zonder dat er sprake is van een verhoging van het huidige maatschappelijke kapitaal van 700 miljard,
staat Nederland garant voor 40 miljard voor het volstorten van aandelen PLUS de betaling van de
compensatie van de verliezen van het ESM om het gestorte kapitaal weer tot het vereiste niveau aan te
vullen. Deze verliezen zijn uiteraard vooraf onbekend. De Nederlandse bijdrage die wij bij ratificatie
garanderen kan makkelijk oplopen tot een veelvoud van 40 miljard en is feitelijk zonder einde, zolang het
ESM zal bestaan.
Hoogachtend,
Rudo de Ruijter, Onafhankelijk onderzoeker
P.S.
Wanneer u twijfelt aan mijn woorden, raad ik u aan een onafhankelijk expert in te schakelen.
Tekst van het ESM-verdrag zoals getekend 2 februari 2012 en zoals deze ter goedkeuring voorgelegd is aan
de Tweede Kamer:
http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf (als niet beschikbaar, hier een
kopie)
Korte video:
Ter vergelijking kunt u hier de tekst van het oorspronkelijke verdrag vinden: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

Door: Rudo de Ruijter
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EU stevent op horrorscenario af; Gerald Celente: Euro zal instorten
'Terwijl de wereldeconomie in gevaar is houdt Dumbfuckistan president Obama zich bezig met het
homohuwelijk'
Protesten in Napels tegen de bezuinigingen op cultuur. Gespeend van
iedere realiteitszin of gewoon ronduit krankzinnig: de 'Kunduz' coalitie
haalt honderden miljoenen weg uit de productieve economie voor onder
andere... theater & cultuur.
Zoals sceptici al verwachtten heeft de G8 top geen enkele oplossing
geleverd voor de steeds erger wordende schuldencrisis in Europa en de
rest van de wereld. Dat is niet zo vreemd, want economische groei en
snoeiharde bezuinigingen gaan niet samen, maar hogere uitgaven en
dus nóg meer schulden maken -terwijl de crisis nu juist daardoor is
ontstaan- kan eveneens niet meer. Kortom: er is geen uitweg. Het aantal analisten dat positief blijft over de
toekomst van Europa slinkt dan ook met de dag. Trends Research Institute voorman Gerald Celente begint
opnieuw in alles gelijk te krijgen en herhaalt dat hij ervan overtuigd is dat de hele eurozone zal instorten.
Horrorscenario
Een slow-motion bankrun in Griekenland en vervolgens ook in Spanje. De voormalige topeconoom van de
Deutsche Bank die constateert dat Griekenland aan het instorten is en letterlijk zegt dat we 'in het eindspel
zijn beland'. Een andere Duitse topeconoom die waarschuwt dat het redden van de euro honderden
miljarden euro's gaat kosten. Spaanse en Italiaanse banken afgewaardeerd, en dat terwijl beide landen
kampen met een onhoudbare schuldenlast van 1 biljoen (Spanje) en 2 biljoen (Italië).
En wie herinnert zich nog hoe de Spaanse regering nog maar enkele weken geleden beloofde dat er geen
banken meer zouden worden gered. Inmiddels is de op drie na grootste kredietverstrekker van het land,
Bankia, tóch met miljarden euro's (deels) genationaliseerd. Deze gang van zaken is symptomatisch voor de
hele EU. Het aantal door de Europese politiek gebroken beloften volgen elkaar steeds sneller op; van het
Verdrag van Maastricht, dat heel Europa 'vrede en welvaart' zou brengen, is niets meer over.
Weggehouden uit het nieuws, maar harde realiteit: In Griekenland en Italië dreigt het anarchistische geweld
volkomen uit de hand te lopen (4). Het is duidelijk: de EU stevent met zevenmijlslaarzen op een
horrorscenario af. (3)
Depressie, eurozone zal instorten
We hoeven namelijk niet te denken dat de huidige 'milde' recessie voorbij zal gaan, zegt Gerald Celente,
voorman van het Trends Research Institute dat al 6 jaar geleden -op het hoogtepunt van de vorige
economische 'boom'- de huidige crisis met verbazingwekkende nauwkeurigheid wist te voorspellen.
Integendeel, feitelijk bevindt Europa zich nu al in een Depressie en die is nog maar nèt begonnen. In steeds
meer landen gaan burgers woedend de straat op omdat ze zien hoe de banken met miljarden overeind
worden gehouden, maar zijzelf keihard worden getroffen door de bezuinigingen.
Celente herhaalt dat de Griekse reddingspakketten niet zullen werken en dat de eurozone onvermijdelijk zal
instorten. De Europese politici zullen echter de banken overeind blijven houden met nieuwe miljarden
bailouts, waar de burgers nog harder voor zullen moeten bloeden. De protesten zullen daardoor aanzwellen
en de klassenstrijd tussen het kleine eliteclubje steeds rijker wordende rijken en 'wij, de rest', zal escaleren.
Al sinds het begin van de crisis in 2008 waarschuwt Celente zelfs voor het uitbreken van
burgeroorlogachtige toestanden.
'Homopresident van Dumbfuckistan'
Voor de rest van de wereld ziet het er in de ogen van Celente niet veel beter uit. Ook China zal gaan
wankelen en zijn thuisland de Verenigde Staten noemt hij sarcastisch 'dumbfuckistan'. Terwijl de
economische crisis dramatische gevolgen heeft voor de levens van miljoenen Amerikanen schrijft president
Barack Obama 'geschiedenis' door als eerste president het homohuwelijk te ondersteunen. 'Dag aan dag,
uur na uur bericht de Amerikaanse pers hierover met een ernst die vergelijkbaar is met de landing van de
eerste mens op de maan of de val van de Berlijnse Muur,' spot Celente.
'Het was de zoveelste idiote aflevering van de 'Presidentiële Reality Show'. De kwestie rond het
homohuwelijk is DE nationale kwestie geworden. En het werkte, want terwijl het volk zich daarmee bezig
houdt hebben ze geen aandacht meer voor de werkelijkheid: Amerikaanse soldaten die zich opofferen in
nutteloze en voortgaande oorlogen, terwijl nieuwe zinloze oorlogen nu al gepland worden. Miljoenen huizen
gaan in de executieverkoop, afgestudeerden verdrinken in hun schulden en de wereldeconomie is opnieuw
in gevaar. Dat zijn échte problemen.' (1)
'Ingrijpen overheid is funest'
Celente is al lang niet meer de enige expert die een doemscenario schetst voor Europa, Amerika en de rest
van de wereld. Een goed voorbeeld is Alasdair Macleod, uitgever van Finance & Economics, die gelooft dat
de situatie in de eurozone alleen maar erger zal worden omdat het europroject vanaf het allereerste moment
verkeerd in elkaar zat en gedoemd was te mislukken. Bovendien stellen de politici volgens hem ook nog
eens de verkeerde diagnose en dragen ze niet werkende oplossingen aan.
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'Het belangrijkste wat er mis is in de EU is de omvang van de overheid. Het is een mythe dat de overheid de
situatie kan verbeteren door tussenbeide te komen,' aldus Macleod. Daarom is het des te schrijnender dat
'links' -dat traditioneel een grote rol wil voor de overheid en 'Brussel'- in Griekenland en Frankrijk gewonnen
heeft en ook in Nederland en Duitsland op winst staat.
Geld gaat naar niet-productieve zaken
'Het geld dat de overheid uitgeeft moet ergens vandaan komen en komt uit de productieve economie en gaat
naar zaken die minder productief of zelfs helemaal niet productief zijn,' aldus Macleod. Recent voorbeeld in
Nederland is het in dit opzicht buitengewoon slechte 'Kunduz' akkoord, waarin er honderden miljoenen
werden weggehaald uit de (stimulering van de) productieve economie (bijv. de wegenbouw) en in
economisch volkomen zinloze zaken zoals theater en kunst (verlaging BTW), windmolentjes en Openbaar
Vervoer werden gestopt. Zo graaf je als land je eigen graf. 'Ze verwoesten het spaargeld en daarmee de
mogelijkheid van een economie om vooruit te gaan... Het gevolg is dat de crisis veel langer zal duren dan
nodig, omdat ze anders zouden hebben gesneden in de (onnodige) overheidsuitgaven. Die moeten op alle
fronten naar beneden. Ja, het BNP gaat dan omlaag en daarmee ook de belastinginkomsten, waardoor het
probleem erger wordt. Dan krijg je enorme deflatie, tenzij je de geldpersen aanzet.'
EU politici staan echte oplossing in de weg
'Wat ze daarom moeten doen is behalve snijden in de overheidsuitgaven ook de belemmeringen in de
economie verwijderen (=hervormingen), zodat deze zich weer kan herstellen. Europa moet daarom doen wat
IJsland deed: niets. De IJslandse regering kwam niet tussenbeide en iedereen begreep dat ze zélf de
economie weer op gang moesten krijgen, en dat lukte. Dat is wat er nodig is in Europa, maar de politici
zullen zich daar tot het uiterste toe tegen blijven verzetten - en dat is het échte probleem in Europa. De
politici staan de echte oplossing in de weg.' (2)
Xander - (1) International Business Times, (2) Chris Martenson.com, (3) KOPP, (4) Schweizer Fernsehen

Geen nieuws uit IJsland? Waarom niet?
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
Geen nieuws uit IJsland? Waarom niet? Waarom horen we alles over de
ontwikkelingen in Egypte, maar niets over IJsland? In IJsland zorgde het volk
ervoor dat de regering opstapte. Nadat de grootste banken waren
genationaliseerd werd besloten de schuld aan Groot-Brittannië en Nederland niet
terug te betalen. Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de grondwet.
En dat alles op een vreedzame manier. Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde
crisis hebben georkestreerd. Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws. Wat zou er
gebeuren als Europese of Amerikaanse burgers het voorbeeld van IJsland zouden volgen?
Bankroet
De feiten nog even kort op een rij. We schrijven 2008. Kaupthing, de grootste bank van IJsland, wordt
genationaliseerd. De tweede en derde bank van het land waren al genationaliseerd. De IJslandse kroon
devalueert en de beurs keldert. Het land is bankroet.
Het is 2009. Burgers protesteren voor het IJslandse parlementsgebouw en minister-president Geir Haarde
dient het ontslag van de regering in. Er komen nieuwe verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem
van de schuld aan Groot-Brittannië en Nederland gaan oplossen. De IJslandse bevolking krijgt tot 2046 de
tijd om 3,8 miljard euro tegen 5,5 procent rente af te betalen.
Referendum
In 2010 gaat de IJslandse bevolking opnieuw de straat op, dit maal om een referendum te eisen. Tijdens een
referendum in maart spreekt 93 procent van de IJslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het
wetsvoorstel is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de verantwoordelijken voor
de crisis te berechten. Vele topmannen en bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale
gevangenis voor gepakte IJslandse bankiers. In 2011 wordt een burgercomité gekozen om de grondwet te
herschrijven. Het is voor het eerst dat IJsland zijn eigen grondwet schrijft. Toen het land in 1944 onafhankelijk werd van Denemarken nam het grotendeels de Deense grondwet over. Uit 522 kandidaten worden 25
burgers zonder politieke banden gekozen. Een concept van de nieuwe grondwet moet worden goedgekeurd
door het huidige parlement en het parlement dat na de eerstvolgende verkiezingen wordt gevormd.
Lesje in democratie
Resumerend de aspecten van de IJslandse revolutie: ontslag van de regering, nationalisering van de
grootste bank, een referendum zodat mensen invloed kunnen uitoefenen op economische besluiten,
opsluiten van de betrokken partijen en herschrijven van de grondwet door het volk.
Groot nieuws zou je zeggen. Helaas. Het IJslandse volk heeft laten zien dat er een manier is om het
systeem te verslaan en gaf de wereld een lesje in democratie.
Bron: CNN.com
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'Dankzij Europa en immigratie binnen 10 jaar geen geld meer voor sociale voorzieningen'
Op het internet komen steeds meer autochtone Duitsers met dit soort
afbeeldingen in verzet tegen de door het politiek correcte establishment genegeerde en veelal onbestrafte geweld van migranten.
De immigratie en de Europese reddingsfondsen voor Griekenland -en
binnenkort ook Portugal, Spanje en Italië- kosten ons zó vreselijk veel
geld dat er binnen 10 jaar geen geld meer is om de huidige sociale
voorzieningen -zoals uitkeringen en pensioenen- te kunnen betalen.
Dat beweert althans de Duitse auteur Udo Ulfkotte. Hij verwacht dan
ook dat er massale etnische onlusten in Europa zullen uitbreken en
verschillende bevolkingsgroepen elkaar te lijf zullen gaan, waardoor
de 'multiculti' droom van 'links' definitief met geweld uit elkaar zal spatten. Bedenk dat wat Ulfkotte vertelt
over de huidige zorgwekkende situatie in Duitsland -waar het migrantengeweld nu al uit de hand begint te
lopen- vrijwel naadloos is toe te passen op ons eigen land.
Meneer Ulfkotte, een recent voorval in Noord Duitsland heeft de woede opgewekt van veel burgers. Drie
zware criminele immigranten overvielen in 2010 een bejaarde man, sloegen hem in elkaar en beroofden
hem. Uit noodweer schoot de oude man één van zijn belagers neer. Nu eist de familie van de omgekomen
crimineel dat de staat de bejaarde vervolgt wegens doodslag. De officier van Justitie dient nu -in
tegenstelling tot haar aanvankelijke beslissing- inderdaad een klacht in. Hoe invloedrijk zijn
migrantenfamilies en hoe zijn ze aan zoveel macht gekomen?
Udo Ulfkotte: Dit is geen incident. Een paar weken geleden beefde heel Berlijn omdat de migrant Youssef ElA. uit noodweer werd neergestoken. Heel Berlijn kon kijken naar de grootste islamitische begrafenis.
Duizenden demonstranten eisten dat het slachtoffer van de misdaad, die in noodweer had gehandeld, zou
worden gearresteerd. De dader werd als held afgeschilderd.
Hetzelfde gebeurde in Sittensen. Steeds weer zijn het de grote families die achter de daders staan. In
steden zoals Bremen worden journalisten en politieagenten al jaren afgeperst en moeten 'beschermingsgeld'
betalen aan families zoals de Miri's. In Essen en andere steden in het Roergebied mochten agenten zelfs
niet eens ingrijpen toen deze families in de achterkamertjes van hun culturele verenigingen kinderen voor
seks aanboden. Er mocht zelfs niet eens over gepraat worden. Het is die verdoemde politieke correctheid
die dit alles heeft veroorzaakt.
In maart werden in Uelzen journalisten, die over een migrantenrechtszaak berichtten, bedreigd. Ook werden
diverse schrijvers van Die Welt, Tagesspiegel en de Frankfurter Rundschau in april massaal bedreigd door
salafisten, omdat zij kritiek hadden geuit op de gratis-Koran-uitdeelactie. Wat is er aan de hand? Klinkt dit
niet als afpersing? En wat ondernemen de gerechtelijke instanties hiertegen?
Wat moeten zij ondernemen? Ze doen helemaal niets. Ze zijn alleen maar bang voor deze groeperingen. Ze
hebben jarenlang toegegeven zoals bij een anti-autoritaire opvoeding, alleen maar toegegeven. Nu zijn ze
verbaasd dat de groot geworden pupillen hen nu voor hun kop slaan. En die lachen ons enkel uit, meer niet.
Is dat misschien een reden waarom we in de massamedia bij vrijwel alle berichtgeving over moord en
doodslag die door buitenlanders wordt begaan, al jaren geen namen en afkomst van de daders meer te
lezen krijgen? Is het de angst van de journalisten voor de rechtstreekse druk die op hen persoonlijk wordt
uitgeoefend? Of zijn het de politiek correcte voorschriften uit Berlijn (en in Nederland, dat met hetzelfde
verschijnsel kampt: Den Haag)?
Het is weer die verdoemde politieke correctheid. Ieder jaar maken migranten zich meer dan 16.000 keer
schuldig aan lichamelijke geweldpleging. En wat doen wij? Wij vragen ons voortdurend af of dat aan hun
zogenaamde slechte sociale omstandigheden ligt - en openen de geldkranen. Wij belonen daders. En wij
beschermen hen. Ja, we hebben journalisten, politici en rechters die daders beschermen.
Wij weten zelfs niet meer hoe we de vermoedelijke dadergroeperingen moeten omschrijven, om het maar
niet rechtstreeks te hoeven zeggen. Zigeuners worden 'draaideur Europeanen', 'mobiele etnische
minderheden', 'zwervers' of 'Sinti en Roma' genoemd, of nog beter gewoon 'Bulgaren' of 'Roemenen'. Als ze
maar niet 'zigeuners' worden genoemd. Dat is politiek correct en op de één of andere manier zelfs grappig.
Heeft de veelvuldig beklaagde toepassing van het zogenaamde migrantenrabat in het strafrecht zich
versterkt (= aan migranten worden lagere straffen toegekend voor dezelfde misdaden), of is er een
ommekeer in de uitspraken van de Duitse rechters te bespeuren?
Ommekeer? Dat kan ik niet constateren. Noch de Berlijnse rechter Kirsten Heising, noch Thilo Sarrazin
(voormalige bestuurslid van de Deutsche Bundesbank die in 2010 het spraakmakende anti-immigratie boek
'Duitsland schaft zichzelf af' schreef) hebben iets teweeg gebracht. We hebben uitspraken waarbij migranten
die gefraudeerd hebben met sociale uitkeringen het geld gewoon mogen houden omdat het in hun ogen
klaarblijkelijk een cultureel iets is. En we hebben uitspraken die geïmmigreerde kinderverkrachters vrijuit
laten gaan omdat het een onderdeel zou zijn van hun cultuur. Ja, we staan voor alles open. Er zit echt een
steekje aan ons los.
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Wat zijn de kenmerkende en meest verbreide criminele delicten van immigranten en waarom plegen zij die
veel vaker dan Europeanen?
Dat betreft alle zware geweldsdelicten en natuurlijk verkrachtingen. Alice Schwarzer berichtte dat meer dan
70% van de verkrachters in Köln Turks is. Ja, dat heeft natuurlijk iets met de cultuur te maken. En meer nog
met respect. Ze tonen ons geen enkel respect. Wij moeten graag hun sociale uitkering betalen, hen asiel
geven, hun woning, kleding, warme maaltijden en vrijetijdsbesteding financieren, maar we mogen daar niets
voor terugverlangen. In de ogen van veel migranten zijn wij mensen die niets anders verdienen dan te
worden kaalgeplukt en uitgebuit.
Recent werd een politieauto in Berlijn bij een verkeerslicht met stenen bekogeld en in brand gestoken. Hoe
staat het, gezien de steeds heviger wordende aanvallen op agenten door migranten, met het moreel van de
politiemacht?
Ik ken alleen maar agenten die hun buik ervan vol hebben. Benzine voor politieauto's is op rantsoen en het
aantal inzetbare agenten wordt teruggeschroefd. Ze moeten zich dagelijks laten provoceren en uitschelden,
en wee degene die hier iets over zegt. Dan krijgen ze onmiddellijk een disciplinaire straf. Voor veel jonge
migranten zijn politieagenten het symbool van een door hen afgekeurde en gehate samenleving.
Moeten migrantenbolwerken -niet alleen in de grote steden- inmiddels als totaal verloren gebieden worden
beschouwd, als zogenaamde No-Go zones?
Dat is duidelijk. Dat heeft de VN al vastgesteld voor veel Europese agglomeraties. Het is dus niet enkel een
Duits verschijnsel. In de Europese hoofdstad Brussel is al meer dan één derde van de inwoners moslim en
komt meer dan de helft van alle leerlingen op scholen uit Oosterse landen. Daar mag je zelfs geen kritiek
meer hebben op de islam.
Rond de Europese Wijk is een islamitisch getto ontstaan. Interessant genoeg is het EU parlement het enige
ter wereld dat een eigen politiepost moet krijgen waar de parlementariërs en hun medewerkers terecht
kunnen als ze overvallen zijn. Op weg naar hun werk moeten ze door de getto's en daar worden ze steeds
vaker beroofd. Of men zet een muur om de Europese wijk heen, of men ontruimt het gebied, want zo kan het
niet langer. Dat is niet alleen in Brussel het geval. Neem bijvoorbeeld de wijk Marxloh in Duisburg. De
politiek verkocht het ons als het lichtende voorbeeld van integratie. Nu gaat de politie er bang op patrouille.
Met name in Groot Brittannië zijn er de laatste twee, drie jaar steeds vaker groepsverkrachtingen door
migrantenbendes geweest, waarbij juist niet-moslims het slachtoffer waren. Terwijl de Britse pers er niet
meer omheen kan het beestje bij de naam te noemen, schijnen de Duitse (en Nederlandse) 'kwaliteitsmedia'
nog steeds de strengste censuur uit te oefenen. Zijn er in Duitsland vergelijkbare voorvallen en hoe ziet de
rechtspraak er in die gevallen uit?
Ik ken veel van dit soort voorvallen, maar niet één waarbij de daders tot meer dan een voorwaardelijke straf
werden veroordeeld. Zoals ik al zei hebben wij daar veel begrip voor. Maar dat was in Groot Brittannië ook
het geval. De groepsverkrachtingen van kinderen door moslims waren al in 2002 -nogmaals: in 2002bekend. Maar geen politieagent mocht de verkrachte blanke kinderen helpen, want dat was politiek niet
correct. Nu schaamt de meerderheid van de Britten zich ervoor dat ze zo de andere kant op hebben
gekeken. Wij zijn nu op het punt waar de Britten tien jaar geleden waren.
Werden u en uw gezin ook al bedreigd?
Ik heb een eigen email adres voor doodsbedreigingen dat direct naar de autoriteiten verwijst. Het is een
poosje behoorlijk heftig geweest, maar deze moord dreigingen interesseren me niet meer. Er zijn tenslotte
veel andere mensen die daar net als ik regelmatig mee te maken hebben gekregen.
Ik heb me veel met de daders bezig gehouden. Als ze opgespoord konden worden waren het zwakzinnigen
die vanwege hun geringe intelligentie niet toerekeningsvatbaar werden verklaard. In ieder geval is er tot nu
toe niet één veroordeeld. In Freiburg was er zelfs een oosterling die verifieerbaar en brutaal burgers met de
dood bedreigde. Hij kreeg een geldboete van 100 euro. Maar als uitkeringstrekker maakte hem dat niets uit,
want het hele gerechtelijke onderzoek werd tenslotte door de belastingbetaler betaald.
Waar vindt u de moed om openlijk over dit soort onaangename misstanden te berichten?
Het geeft mij kracht. Vroeger wond ik me er over op, maar tegenwoordig bouwt het mij op, omdat ik mij dan
op de ontwikkelingen kan voorbereiden. En dat is goed zo. Ik ben uit een stedelijk gebied verhuisd en heb in
alle rust voorbereidingen getroffen, zodat mijn gezin het niet zo zwaar zal krijgen als degenen die nu nog
steeds met name de oosterlingen naïef toejuichen.
Gelooft u dat de mensen in ons land nog wakker zullen worden en iets willen veranderen, of is de trein al te
ver gereden zoals bijvoorbeeld in België, waar de moslims getalsmatig binnenkort het roer zullen
overnemen?
De mensen worden pas wakker als de vertrouwde verzorgingssystemen instorten. Zolang er nog steeds een
met schulden gefinancierde totale verzorging bestaat zal de meerderheid niet wakker worden. Dat kan ik
goed begrijpen, want niemand is meer voor zichzelf verantwoordelijk.
Vroeger dacht ik dat er op zeker moment een machtsovername door moslims zou komen. Maar ik heb me
vergist. Als de euro instort dan storten ook de verzorgingssystemen voor migranten in. En dan breken alle
oude etnische, religieuze, nationale en andere vooroordelen weer zo duidelijk door, dat iedere
bevolkingsgroep alleen aan zichzelf zal denken.
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De optimistische inschatting is dat veel moslims dan vanzelf weer naar hun thuislanden zullen terugkeren.
Immers, de Turkse premier Erdogan heeft onlangs zelf gezegd dat de meer dan 200.000 gastarbeiders uit
Armenië niet nodig zijn in Turkije en dat ze weer gedeporteerd zullen worden. Wat Erdogan nu over de
Armenen zegt zullen veel Duitsers dan absoluut ook van de Turken eisen. Tenminste, zodra de hele sociale
zekerheid stap voor stap in elkaar stort.
In het actuele boek 'Geef ons onze D-Mark terug!' waarschuwt u voor burgeroorlogachtige onlusten als er
een euro-crash komt. Hoe komt u tot deze conclusie?
De afgelopen tientallen jaren hebben we in de Duitstalige wereld alle factoren die tot onrust kunnen leiden
met geld gekalmeerd. Geld, dat wij van onze nog niet eens verwekte kinderen geroofd hebben. Als de euro
land voor land instort dan moet je wel heel erg naïef zijn om te denken dat dit heel rustig zal gebeuren. Als
de pensioenen van de burgers in rook opgaan, het geld gewoon weg is, de levensverzekeringen gevaarlijk
wankelen en het spaargeld in gevaar is - wat doen de mensen dan? Juichen? Absoluut zeker niet. Kijk maar
naar Griekenland. En zij krijgen regelmatig miljarden van ons. Wij (vooral de Duitsers en Nederlanders)
financieren ieder reddingspakket. Alleen voor onszelf bestaat er geen.
Hoe bereiden de Europese lidstaten en ook Duitsland zich op dergelijke onlusten voor? Zijn er speciale
eenheden die daarvoor zijn opgeleid?
Je hebt Eurogendfor, dat in Vicenza (Italië) zijn basis heeft. Die zou in bijna alle EU landen onlusten moeten
neerslaan. Maar het bestaat maar uit 3000 man. In Duitsland bereiden we ons op een erg idiote manier voor.
We bouwen de controle extreem uit en verzamelen alle gegevens over mensen die in het geval van onlusten
een reisverbod krijgen. Er zijn veel kleurrijke plannen, maar dom genoeg castreren we tegelijkertijd de
politie. In Baden-Württemberg worden bij een hervorming van de politie meer dan de helft van de banen
afgestoten. Daarmee wil men bezuinigingen op personeel.
Wat dat voor een crisis betekent kan een schoolkind u vertellen: niets zal meer werken. Op de politie hoeft
men dan niet te rekenen. De politie moet nu al steeds vaker de aftocht blazen bij confrontaties met
jeugdbendes. In Griekenland bewapenen deze jeugdbendes zich al met Kalaschnikovs. Wie denkt dat het
hier anders zal aflopen gelooft zeker ook nog in Sinterklaas (lett. de 'ooievaar').
Hoe kunnen burgers zich beschermen en hoe kunnen ze zich adequaat voorbereiden?
Dat moet ieder voor zichzelf bepalen. Ik heb mijn kleine huis in een extreem dure regio in de Taunus
(Hessen) al jaren geleden omgewisseld voor een stuk grond in een landelijk gebied. Daar voorzie ik
grotendeels zelf in mijn behoeften. Ik vertrouw niet op de staat, ik vertrouw op vrienden en bekenden. Maar
dat moet ieder voor zich weten.
Waar moeten we op letten en wanneer rekent u op de euro-crash?
Als Griekenland valt dan volgt er een domino effect en volgen landen zoals Spanje. En dan is het geld uit de
reddingspakketten heel snel definitief in rook opgegaan. Dan komt er een einde aan het roulette spel van
onze politici.
Welke munt zullen wij na de euro crash in Duitsland hebben?
Een nationale munt, hoe die ook gaat heten. De meerderheid van de Duitsers wil de euro niet en wil de DMark terug.
Hoe moet je je geld in veiligheid brengen?
Dat hangt ervan af hoeveel je hebt en hoelang het nog zijn waarde moet hebben. Als ik kinderen iets van
waarde wil nalaten dan zijn beboste- en waterrijke terreinen en vruchtbaar akkerland absoluut betere spaartegoeden. We hebben het dan niet over rendement maar over het behouden van waarde, waar geen totaal
verlies over is. Verder ben ik blij met de huidige lage goudkoers. Als men de komende jaren goud niet (gedwongen) moet verkopen dan is goud zeker een betere belegging dan Griekse of Spaanse staatsobligaties.
Hoe ziet het er volgens u over vijf jaar in Duitsland uit?
Laten we voorzichtigheidshalve uitgaan van 10 jaar. Dan zullen er veel sociale voorzieningen zijn verdwenen
en moeten we tot in lengte van jaren de schulden van andere landen wegwerken. Er zal een extreme deling
in de maatschappij zijn tussen grote armoede en grote rijkdom, net zoals nu gebruikelijk is in de VS. De
welvaartsstaat kan eenvoudigweg niet meer gefinancierd worden. Veel mensen die nu nog denken
welgesteld te zijn omdat ze ieder jaar van de bank of een verzekering een afschrift krijgen met een mooi
bedrag erop zullen dan alles hebben verloren.
Hoe beoordeelt u de stemming van de mensen in het land? Wat is de tendens van het commentaar dat u op
uw artikelen en boeken krijgt?
Ik ben zeer omstreden. De helft van de mensen is het met mij eens en de andere helft vinden het grote
onzin. Verbazingwekkend genoeg is er geen middenweg. Er zijn dus mensen die zich in alle rust op een
mogelijke ontwikkeling voorbereiden, en er zijn mensen die dat niet doen. Ik ben er zeker van dat degenen
die zich hebben voorbereid daar in ieder geval niets verkeerd mee hebben gedaan. - Xander - (1) KOPP
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Diepe geheimen van The Hunger Games onthuld – Alex Jones
Gepubliceerd op 27 mrt 2012 door TheAlexJonesChannel
Alex Jones, die de Hollywood film pas gezien heeft, gaat dieper in op ‘The Hunger Games’ (2012)… Een film
die de toekomstige politiestaat afschildert, waar een machtige elite de hele natie runt, en burgers
overgeleverd zijn aan hun ‘genade’.
Alex geeft zijn mening en zegt dat dit 100% Agenda 21 is, en is onze feitelijke toekomst!
Dit is wat men noemt: ‘Voorspellende programmering’.
Een ineengestorte maatschappij, met opzet, ingedeeld in 10 (of 12) regio’s, met een dictator aan het hoofd,
met monorail verbonden mega-steden waar mensen gedwongen worden te wonen, slechts kleine groepjes
mensen die op het land wonen… Mensen worden gedood, wanneer ze proberen te jagen en zich te voeden,
en regio’s die tegen elkaar uitgespeeld worden…
Lees verder:
Diepe-geheimen-van-de-Hunger-Games...
Agenda-21-Verborgen-plan-voor-de-wereld
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Eerste fase invoering eurobonds ondanks Nederlands NEE een feit
ECB pleit voor zowel fiscale, financiële als politieke Europese Unie
Volgens de laatste cijfers van de Deutsche Bank is het ESM nog
steeds niet groot genoeg en moet het naar minstens 1 biljoen euro
worden vergroot om Italië, Spanje en ook België overeind te
kunnen houden.
Dat we helemaal niets meer te zeggen hebben in Europa is voor
sommige mensen al heel lang duidelijk en wordt opnieuw
onderstreept nu EU diplomaten hebben besloten om een begin te
maken met de invoering van eurobonds (1). Gisteren berichtten de
media in ons land nog dat premier Rutte afgelopen maandag op de NAVO top in Chicago aan de voorzitter
van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, heeft laten weten dat Nederland tegen de invoering van
eurobonds is (5), omdat de Zuid Europese lidstaten via deze weg veel te veel geld kunnen blijven uitgeven
op kosten van met name Nederland en Duitsland. De EU negeert onze bezwaren echter en verlangt nu dat
de Nederlandse bevolking op permanente basis een flink deel van zijn welvaart zal inleveren. In de
achterkamertjes hebben Frankrijk en Duitsland weer eens een compromis gesloten waar een klein, in hun
ogen duidelijk onmondig landje zoals Nederland maar mee moeten instemmen, of we nu willen of niet. Als
aanloop naar de definitieve invoering van eurobonds worden eerst de op deze site al eerder besproken europrojectbonds ingevoerd die bedoeld zijn voor energie- en infrastructuurprojekten. Duitsland laat zijn verzet
tegen deze test-eurobonds varen in ruil voor Frankrijks instemming met het al eerder gesloten fiscale pact.
'Test'fase wordt straks permanent
In eerste instantie wordt er 230 miljoen euro voor deze 'test'fase uitgetrokken - een schijntje in vergelijking
met het gigantische ESM reddingsfonds van circa 800 miljard (dat overigens nog steeds te klein is, zie
grafiek). Maar het begin is er, en de ervaring leert dat de EU iedere geopende kier zal gebruiken om er
uiteindelijk definitief zijn volledig zin door te rammen, iets dat in 2015 ongetwijfeld zal gebeuren als de europrojectbonds geëvalueerd zullen worden. De nieuwe Franse president Francois Hollande gaat op de EU top
vandaag dan ook pleiten voor de invoering van eurobonds, iets waar zijn voorganger nog op tegen was (2).
Maar omdat ook Frankrijk steeds dringender om geld verlegen zit en Hollande veel minder wil besparen,
wordt hongerig gekeken naar de miljarden uit Duitsland en Nederland, die samen met Finland steeds meer
alleen komen te staan met hun verzet.
'Griekse' rekentrucjes in Spanje
De socialist Hollande pleit ook voor miljardenhulp aan de Spaanse banken, ook al beweert de Spaanse
premier Mariano Rajoy dat deze geen nieuwe hulp meer nodig hebben (3). Spanje gaf afgelopen vrijdag
echter toe dat het begrotingstekort over vorig jaar 8,9% was en niet de eerder gemelde 8,5%. De EU, niet blij
met de zoveelste negatieve 'Griekse' bijstelling, stuurt nu experts naar Spanje om alle cijfers over de banken
en het tekort eens goed door te lichten (4). De Spaanse banken zijn zoals het er nu voorstaat niet in staat
een gat van 76 miljard te dichten op een totaal verlies van 260 miljard euro (7).
Internationale druk - ECB pleit voor politieke Unie
Internationaal neemt de druk op de eurozone om eurobonds in te voeren toe. De Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) denkt dat een verdere escalatie van de crisis alleen
kan worden voorkomen door de gezamenlijke uitgifte van euro obligaties (6). Het Duitse ECB-directielid Jörg

Nieuwsbrief 154 – 31 mei 2012 – pag. 30

Asmussen wil nog verder gaan; behalve een Europese fiscale én financiële unie (een Europees ministerie
van Financiën) wil hij ook 'een democratisch gelegitimeerde politieke Unie' (8).
Het ESM noodfonds fungeert feitelijk als voorloper van een toekomstige Europese regering, aangezien het
ESM aan geen enkele democratisch controle is onderworpen en volledig onschendbaar is verklaard. Het
ESM kan naar believen miljarden 'pinnen' in Nederland en Duitsland en dit naar eigen inzicht uitgeven in
Griekenland, Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk.
Verzet oppositie tegen ESM
Met name vanwege het ontbreken van enige zeggenschap over de tientallen miljarden die Nederland in
ESM moet stoppen (vergelijk dat eens met de 18 miljard die nu bezuinigd wordt) groeit in politiek Den Haag
het verzet. De ChristenUnie heeft laten weten weliswaar niet tegen een noodfonds te zijn, maar wel tegen de
huidige vorm ervan. 'Het kan niet zo zijn dat van een land gevraagd wordt 40 miljard euro in een noodfonds
te stoppen zonder dat het land over de besteding mee mag praten' (9). De totale garanties die Nederland
aan het EFSF/ESM moet afgeven zijn zoals we al vaker schreven zelfs ruim drie keer zo hoog.
PVV leider Geert Wilders probeert via een kort geding de Nederlandse instemming met het ESM tegen te
houden. Ook de SP, de SGP, de PvdD en Hero Brinkman zijn tegen. Van de huidige regeringspartijen CDA
en VVD kan zoals gebruikelijk worden verwacht dat zij hun verzet -voor zover dat niet doelbewust
kunstmatig is- zullen opgeven. De PvdA zal zoals gewoonlijk voor de vorm protesteren, maar in werkelijkheid
nooit de socialistische broeders in Brussel in de steek laten. Over de meest pro-Brusselse partij in Den
Haag, D66, behoeft niets meer gezegd te worden.
U betaalt voor verlaging Franse pensioenleeftijd
Van het Nederlandse volk hoeft gezien de
opiniepeilingen -EU fanatisch 'links' staat op forse
winst- geen tijdig inzicht verwacht te worden, waardoor
we ons vrijwel zeker kunnen gaan opmaken voor
eurobonds en daarmee het jaarlijks wegzuigen van
miljarden euro's uit de Nederlandse samenleving om
bijvoorbeeld Francois Hollandes verkiezingsbelofte de
Franse pensioenleeftijd weer te verlagen naar 60 jaar
te kunnen betalen - en dat terwijl de pensioengrens in
eigen land juist verhoogd moet worden. Bedenk
echter: klagen mag straks alleen als u op 12
september duidelijk uw afkeuring heeft laten blijken.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5)
NU, (6) NU, (7) NU, (8) Financial Times Deutschland
(9) NU
Op http://www.stand.nl/ kun je stemmen of de regering
wel of niet moet in stemmen met het ESM.

Nieuw! Spuit zonder naald
Straks geen gehannes meer met spuiten met injectienaalden. Dankzij een kekke nieuwe spuit spuiten we
onze medicijnen straks met de snelheid van het geluid zo, bam, onder de huid in. Een team knapperds van
de Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft namelijk een spuit ontwikkeld waarmee medicijnen
zonder naald kunnen worden geïnjecteerd. De spuit kan zo ingesteld worden dat deze geneesmiddelen op
verschillende dieptes in de huid kan schieten. Dat is niet alleen goed nieuws voor mensen die bang zijn voor
naalden of infecties, maar ook voor de bijna 400.000 ziekenhuismedewerkers die zich jaarlijks per ongeluk
aan gebruikte injectienaalden prikken. Zij hoeven dan niet meer bang te zijn voor enge ziektes door
besmette naalden. (P.S.: Deze spuit zonder naald had je vroeger ook in de Star Trekserie).
spitsnieuws, 26 mei 2012
Reactie
Het volgende was 27.5 te horen en te zien in het Russische nieuws en op de Oekraiense tv. Medvedev
maakte na afloop van een vergadering van zijn partij (en die van Putin) waarbij iedereen moest stemmen de
volgende grap. Mijn heren, dat stemmen was een behoorlijk omslachtige procedure. Het zou gemakkelijker
zijn als jullie een geimplanteerde chip hadden, dan waren we eerder klaar en had je ook een alibi voor thuis.
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De Chemotherapie leugen – Er bestaat een alternatieve natuurlijke manier!
Je hebt dit misschien al gezien, want het is zeker niet nieuw, maar ik
vind het buitengewoon. Het feit dat dit komt van Johns Hopkins is
werkelijk verrassend.
Johns Hopkins vertelt ons dat er een alternatieve manier bestaat.
Johns Hopkins kankerstrategie: Update
Elke persoon heeft kankercellen in zijn lichaam. Deze kankercellen
vertonen zich niet bij standaard onderzoek, totdat ze zich
vermenigvuldigd hebben tot een paar miljard. Als dokters aan
kankerpatiënten vertellen, dat er geen kankercellen meer in hun
lichaam zitten na behandeling, dan betekent dit alleen maar dat de
testen niet in staat zijn om de kankercellen te ontdekken, omdat deze
de detecteerbare grootte niet bereikt hebben.
Kankercellen verschijnen tussen 6 tot 10 keer tijdens de levensduur
van een persoon. Als het immuunsysteem van een persoon sterk is,
dan zullen de kankercellen vernietigd worden en wordt er voorkomen
dat ze zich vermenigvuldigen en tumoren vormen.
Als een persoon kanker heeft, dan geeft dit aan dat hij of zij
meervoudige voedingstekorten heeft. Deze kunnen het gevolg zijn van
factoren uit de genetica, omgeving, voedsel en levensstijl. Het
overwinnen van de meervoudige voedingstekorten, door verandering
van dieet en het nemen van voedselsupplementen, zal het
immuunsysteem versterken.
Chemotherapie heeft betrekking op het vergiftigen van de snel groeiende kankercellen en het vernietigt ook
snel groeiende gezonde cellen in het beenmerg, maag- en darmstelsel enz., en kan tevens orgaanschade
veroorzaken, zoals het hart. Terwijl bestraling ook kankercellen vernietigt, verbrandt, verminkt en beschadigt
dit ook gezonde cellen, weefsels en organen. Een eerste behandeling met chemotherapie en bestraling zal
vaak de grootte van de tumor verminderen. Maar een verlengd gebruik van chemotherapie en bestraling zal
niet resulteren in een grote vernietiging van de tumor.
Als het lichaam te maken krijgt met teveel giftige overlast door chemotherapie en bestraling, dan verzwakt
het immuunsysteem of het wordt het vernietigd, en dan kan de persoon dus ten prooi vallen aan
verschillende infecties en complicaties. Chemotherapie en bestraling kunnen ervoor zorgen dat kankercellen
muteren en resistent worden en moeilijk te vernietigen worden. Operatie kan er ook voor zorgen dat
kankercellen zich naar andere gebieden verspreiden.
Een doeltreffende manier om kanker te bestrijden is om de kankercellen uit te hongeren door ze niet te
voeden met het voedsel, dat ze nodig hebben om zich te vermenigvuldigen.
Kankercellen voeden zich namelijk met:
* Suiker is voedsel voor kanker. Door suiker te verwijderen sluit je één van de belangrijke voedselbevoorradingen van de kankercellen af. Suiker vervangmiddelen, zoals NutraSweet, Equal, Spoonful, enz.
worden gemaakt van Aspartaam en zijn dus zeer schadelijk. Een beter natuurlijk vervangmiddel is Manuka
honing of suikerstroop, maar enkel in zeer kleine hoeveelheden. Aan tafelzout is een chemische stof
toegevoegd om de witte kleur te behouden. Een beter alternatief is Bragg's Aminos of zeezout.
* Melk zorgt ervoor dat het lichaam slijm produceert, vooral in het maag-darmstelsel. Kanker voedt zich met
slijm. Door melk te vervangen door ongezoete sojamelk raken kankercellen uitgehongerd.
* Kankercellen voelen zich goed in een zure omgeving. Een dieet gebaseerd op vlees is zuur en het is beter
om vis te eten, en een beetje kip in plaats van rund of varken. Vlees bevat ook vee-antibiotica,
groeihormonen en parasieten, hetgeen schadelijk is, vooral voor mensen met kanker.
* Een dieet van 80% verse groenten en sappen, volle granen, zaden, noten en een beetje fruit helpt om het
lichaam naar een alkaline omgeving te brengen. Ongeveer 20% kan komen van gekookt voedsel, waaronder
bonen. Vers groentesap zorgt voor levende enzymen, die gemakkelijk geabsorbeerd worden en doorstoten
tot op celniveau binnen 15 minuten, waar ze de gezonde cellen voeden en helpen om te groeien. Om
levende enzymen te verkrijgen voor de opbouw van gezonde cellen moet je proberen vers groentesap te
drinken (de meeste groenten inclusief boonkiemen) en ook wat rauwe groenten eten 2 tot 3 keer per dag.
Enzymen worden vernietigd bij een temperatuur van 40°C.
* Gebruik minder koffie, thee en chocolade, omdat deze caffeïne bevatten. Groene thee is een beter
alternatief en bezit kankerbestrijdende kwaliteiten. Drink liefst gezuiverd water, of gefilterd, om bekende
gifstoffen, fluoride en zware metalen in het kraanwater te vermijden. Gedistilleerd water is zuur, vermijd dit.
12. Vleesproteïne is moeilijk te verteren en hiervoor zijn veel spijsverteringsenzymen nodig. Onverteerd
vlees blijft in de darmen en rot en leidt tot een nog grotere opbouw van gifstoffen.
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De wand van kankercellen heeft een taaie proteïne-bedekking. Door minder of geen vlees te eten zijn er
meer enzymen beschikbaar om deze proteïnewand van de kankercellen aan te vallen en krijgen de
moordende cellen van het lichaam de kans om de kankercellen te vernietigen.
Sommige supplementen bouwen het immuunsysteem op (IP6 , Flor-ssence, Essiac, antioxidanten,
vitaminen, mineralen, essentiële vetzuren enz.) om het mogelijk te maken dat de moordende cellen van het
lichaam de kankercellen kunnen vernietigen. Andere supplementen, zoals vitamine E, staan goed bekend
omwille van het veroorzaken van apoptose, ofwel geprogrammeerde celdood, de normale methode van het
lichaam om zich te ontdoen van beschadigde, ongewenste of onnodige cellen.
Kanker is een ziekte van de geest en het lichaam. Een proactieve en positieve geest zal helpen om de
kankerkrijger tot winnaar te maken. Woede, de onmogelijkheid om vergeving te schenken… brengt het
lichaam in een stressvolle en zure omgeving. Leer om een liefdevolle en vergevingsgezinde geest te
handhaven. Leer te ontspannen en van het leven te genieten.
Kankercellen kunnen niet overleven in een zuurstofrijke omgeving. Doe elke dag wat lichaamsbeweging, en
een diepe ademhaling helpt ook om meer zuurstof tot op celniveau te krijgen. Zuurstoftherapie is nog een
middel dat gebruikt wordt om kankercellen te vernietigen.
Nog enkele tips:
1. Geen plastic dozen/verpakking in de magnetron/microgolfoven
2. Geen waterflessen in de diepvries
STUUR DIT A.U.B. DOOR AAN MENSEN OM WIE JE GEEFT.
Bron: Idealflickr.com en Word doc. - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Europa luidt alarmbel over gifstoffen in alledaagse producten
Het Europese Milieuagentschap trekt aan de alarmbel over
hormoonverstorende chemische stoffen, die alomtegenwoordig zijn in
dagelijkse producten, maar kunnen leiden tot kanker, diabetes, zwaarlijvigheid
en onvruchtbaarheid.
Milieuorganisaties, artsen en consumentenverenigingen waarschuwen al jaren
voor de schadelijkheid van de stoffen. Ftalaten, bisphenol-A en parabenen: het
zijn allemaal voorbeelden van zogenaamde endocriene disruptoren, chemicaliën die het hormoonstelsel
verstoren. Toch zitten ze gewoon in ons voedsel, cosmetica, speelgoed en zelfs babyproducten!
Het ongeboren kind
Bezorgde wetenschappers toonden aan dat zelfs ongeboren baby's al blootgesteld worden aan de gifstoffen.
Nu waarschuwt ook de Europese milieuwaakhond EEA voor de effecten van de chemicaliën. "Het
wetenschappelijke onderzoek dat in de laatste decennia gebeurd is, toont aan dat hormoonverstoring een
echt probleem is, met ernstige effecten voor het milieu en mogelijk ook de mens", stelt Jacqueline McGlade,
hoofd van het Europese Milieuagentschap (EEA) in een persbericht. "Het zou van voorzichtigheid getuigen
om een terughoudende aanpak te hanteren voor veel van deze stoffen, tot hun effecten beter bekend zijn."
Moeilijk en langdurig onderzoek
Een nieuw rapport van het Milieuagentschap toont duidelijk aan, dat er sterk bewijs is voor de schade, die
EDC's toebrengen aan diersoorten in het wild en in laboratoriummuizen. Toch is het moeilijk om het effect op
mensen wetenschappelijk aan te tonen, omdat het onderzoek erg complex is en lang zou duren.
Onderzoek met dieren - alarmsignaal
"De studies op dieren kunnen in dit geval als een alarmsignaal gezien worden", stelt het agentschap. "We
beschikken over een brede waaier van onderzoeken, die blootstelling aan de chemicaliën linkt met
problemen aan schildklier, immuunsysteem, zenuwstelsel en voortplanting bij dieren", stelt het agentschap.
"Dat zijn grotendeels dezelfde ziekten en afwijkingen, die steeds vaker voorkomen bij de menselijke
populatie. Zowel mensen als dieren kunnen in toenemende mate blootgesteld worden aan die chemicaliën in
het milieu, via water of via de voedselketen."
Het agentschap besluit dat de link tussen bepaalde stoffen en kankers wel al duidelijk is vastgesteld. Van
EDC's met een gelijkaardige werking als het vrouwelijke hormoon oestrogeen is bewezen dat ze een
risicofactor zijn voor onder meer borstkanker en endometriose. Het aantal borstkankers stijgt in vrijwel alle
geïndustrialiseerde landen.
"Verschillende studies linken de chemische stoffen met autisme, aandachtsstoornissen, vroegere puberteit
bij meisjes en ontwikkelingsachterstand bij kinderen", stelt het agentschap. "Maar ook hier is er meer
onderzoek nodig om de invloed van EDC's te bevestigen."
Bron: Duurzaamnieuws.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Nieuwsfeiten, bijeengebracht door Jeroen Adema
Gebrekkig onderwijs is de ware reden waarom Zuid-Europa in de problemen zit:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/die-krisenlaender-wo-sich-der-soziale-sprengstoffansammelt/6654476.html
Na de militarisatie van Kaliningrad : Wanneer gaat de NAVO handelen?
http://de.rian.ru/security_and_military/20120521/263632955.html
Jeugdwerkloosheid: De VN waarschuwt voor een “verloren generatie”
http://www.welt.de/wirtschaft/article106351177/UN-Organisation-warnt-vor-verlorener-Generation.html
Japanse wetenschapper: Binnen drie jaar komt er een uitbarsting van Mount Fuij:
http://fukushima-diary.com/2012/05/high-possibility-of-mt-fujis-eruption/
Uitbarsting Mount Sirung is een bron van gevaar voor de gezondheid:
http://www.thejakartaglobe.com/home/ailments-spread-among-refugees-of-sirung-eruption/519153
Laatste ijstijd ontstond binnen een HALF JAAR:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1227990/Ice-Age-took-just-SIX-months-arrive–10-years.html
Waar is Obama nu geboren?
http://www.azfamily.com/news/Hawaii-responds-to-Bennetts–152213005.html
Fraude! 53’000 overleden stemgerechtigden deden mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen:
http://pjmedia.com/jchristianadams/2012/05/16/53000-dead-voters-found-in-florida/
Fukushima meltdown toegegeven
http://www.youtube.com/watch?v=II2jvSBanCc&feature=g-all-f
'Oezbekistan steriliseert vrouwen tegen hun wil en zonder dat ze het weten', Volkskrant
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3239811/2012/04/12/Oezbekistan-steriliseertvrouwen-tegen-hun-wil-en-zonder-dat-ze-het-weten.dhtml
Karimov, één van de ergste dictators van de wereld:
http://www.parade.com/dictators/2008/profiles/islam-karimov.html
Het beleid van Oezbekistan om vrouwen stiekem te steriliseren, BBC:
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17612550
Activisten worden levend gekookt, Guardian:
http://www.guardian.co.uk/world/2003/may/26/nickpatonwalsh
Clinton hecht waarde aan vrouwenrechten, Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/17/AR2009081702379.html
Geweld tegen activisten in Oezbekistan verergert, Human Rights Watch:
http://www.hrw.org/news/2012/04/12/uzbekistan-activist-free-crackdown-widening
US stelt einde aan militaire steun aan Oezbekistan uit
http://www.rferl.org/content/uzbekistan_united_states_military_assistance/24470588.html
Clinton uit kritiek op mensenrechtensituatie in Oezbekistan, CNN:
http://articles.cnn.com/2011-10-22/asia/world_asia_tajikistan-clinton-visit_1_tajikistan-tajik-afghan-centralasian-country?_s=PM:ASIA
Zwitsers Hedgefonds bedriegt J.P Morgan om vele miljarden.
http://www.format.at/articles/1221/521/328489/schweizer-hedgefonds-jpmorgan
Ja, er zijn meningsverschillen tussen Duitsland en Frankrijk.
http://de.reuters.com/article/topNews/idDEBEE84L00120120522
Zweeds model heeft afgedaan.
http://www.thelocal.se/40946/20120521/
Francois Hollande steelt de show, Merkel is misnoegd, Obama komt dit zeer goed uit!
http://www.ajc.com/news/nation-world/frances-hollande-steals-show-1442521.html
Zware aardbeving treft Bulgarije.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/05/22/strong-shallow-5-8-magnitude-earthquake-strikeswest-bulgaria/
Vulkanen doen het klimaat zeer snel afkoelen.
http://iceagenow.info/2012/05/volcanic-eruptions-volcanic-winters/ en
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2009/04/dayintech_0410
30,000 drones gaan America's luchtruim vullen om burgers te bespioneren:
http://www.earth-matters.nl/126/4467/geografisch/30000-drones-gaan-americas-luchtruim-vullen-omburgers-te-bespioneren.html
Griekenland, de beurzen zakken in. ECB houdt crisisberaad!
http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/dramatische-lage-ezb-richtet-krisenstab-zugriechenland-ein_aid_757080.html
Euro staat op de laagste stand sinds 2010:
http://www.welt.de/finanzen/article106366545/Euro-sackt-auf-tiefsten-Stand-seit-fast-zwei-Jahren.html
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Haalt de euro de komende EU top? Sommigen zeggen van niet…
http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:schuldenkrise-euro-stuerzt-vor-eu-gipfel-ab/70040988.html
Rusland: de euro is gedoemd te mislukken.
http://german.ruvr.ru/2012_05_22/75564008/
Gaat J.P Morgan failliet?
http://www.silverdoctors.com/dtcc-data-indicates-jpm-has-already-lost-8-billion/
Rassenrellen in Griekenland na moord op Griek:
http://www.welt.de/politik/ausland/article106365808/Rechter-Mob-geht-auf-Polizisten-und-Migranten-los.html
Griekse banken krijgen 100 miljard euro.
http://www.cnbc.com/id/47513542
‘Predikant’: Sluit alle homo’s op tot ze dood zijn.
http://charlotte.cbslocal.com/2012/05/22/pastor-build-electrified-fence-for-gays-so-they-die-out/
NASA: De aarde warmt niet op!
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/335905/NASAgeleerden-nemen-afstand-vanklimaatopwarming.htm
Eurocrisis
Geduld van Duitsland is meer dan op!
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9286309/Debt-crisis-Germany-holds-a-gun-to-Greeceshead.html
Bank Jug in Zuid Europa gaat maar door:
http://www.guardian.co.uk/business/2012/may/23/quarter-deposits-withdrawn-greek-banks (Bank Jug =
langzame Bank Run)
Griekse TV presentatrice en politica eist Duitse herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog:
http://www.welt.de/politik/ausland/article106369929/Griechin-fordert-70-Milliarden-von-Deutschland.html Is
het mens nu helemaal gek geworden?
Ex-Premier Papademos: Exit Griekenland stort Europa in de ellende.
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/05/42891/ Een Spaans faillissement is vele malen
erger.
Overige berichten:
Leuk geprobeerd: Iran probeert door middel van het evangelie van Barnabas de Christenen te misleiden.

http://www.wnd.com/2012/05/iran-discovery-will-collapse-christianity/
Racisme in Israël? Het antwoord is overduidelijk:
http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/24/tel-aviv-protest-violence-immigration
Gabriele Armoth – Exorcist in het Vaticaan: Sex-orgies in het Vaticaan:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9283407/Emanuela-Orlandi-waskidnapped-for-sex-parties-for-Vatican-police.html
Vaticaan: Strengere regels voor wonderen:
http://www.welt.de/politik/article106369385/Vatikan-legt-genau-fest-was-ein-Wunder-ist.html
Gewapende drones in de VS?
http://washington.cbslocal.com/2012/05/23/groups-concerned-over-arming-of-domestic-drones/
Rusland geeft een schot voor de boeg:
http://www.reuters.com/article/2012/05/23/us-russia-usa-missiles-idUSBRE84M1EU20120523
Griekse politie waarschuwt het publiek, breng je geld terug naar de bank (of anders…)
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/26/polizei-warnt-griechen-bringt-euer-geld-zurueck-aufdie-bank/
De ECB na een Griekse uittreding uit de eurozone failliet?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/05/27/internationaler-bankenverband- „griechenland-austrittloest-insolvenz-der-ezb-aus/
Migranten bij een eurocrash niet welkom in Groot-Brittannië
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/9291493/Theresa-May-well-stop-migrants-if-eurocollapses.html
Wie kan zet zijn spaargeld om in steviger valuta.
http://www.nytimes.com/2012/05/25/business/global/in-spain-bank-transfers-reflect-broaderfears.html?_r=1&hp
Pinksteren in de VS: Stormen en hitte aan de Oostkust, sneeuw aan de Westkust.
http://iceagenow.info/2012/05/memorial-day-snow-california/ en http://iceagenow.info/2012/05/cold-snowwind-wyoming/
Oostkust:
http://www.weather.com/news/weather-forecast/indy500-record-hottest-20120522 en
http://www.weather.com/news/weather-hurricanes/depression-storm-beryl-20120526
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Bayer en de bijenholocaust; geen bijen, geen voedsel
Jarenlang al kampt de wereld met een ongewone bijensterfte in Europa en Noord-Amerika.
Reeds 50 tot 90% van de bijenbevolking is al verdwenen.
Het bedrijf Bayer was al eerder indirect betrokken bij een holocaust. Nu weer, maar dit keer tegen de
bijenbevolking. Het volgende verhaal werd anoniem afgeleverd bij de website Red Ice Creations door
iemand die beweert een insider te zijn in de landbouwindustrie.
Bijen zijn absoluut een essentiëel onderdeel van onze voedselketen. Een internationale studie heeft
uitgewezen dat van de 115 verschillende gewassen in 200 landen, de bestuiving in 75% van alle gevallen
plaatsvindt door dieren, en dan in het bijzonder bijen. Men dacht eerst dat alleen de hongingbijen werden
getroffen, maar al snel bleek dat ook dat het aantal hommels drastisch begon af te nemen.
Deze crisis in bijenland kreeg ook een naam: Colony Collapse Disorder of CCD. In het begin hield men er
verschillende theorieën op na als oorzaak voor CCD zoals varoamijten, straling van mobiele telefoons en
een op AIDS lijkend virus.
Nu is echter bewezen dat de dood van de bijen wordt veroorzaakt door twee pesticiden, te weten
Clothianidine (Clothianidine is een systemisch insecticide, ontwikkeld door het Japanse bedrijf Sumitomo
Chemical Takeda Agro in samenwerking met Bayer CropScience.) en Imidacloprid (Imidacloprid (ISO-naam)
is een veelgebruikt insecticide. Het is een neonicotinoïde uit de nitroguanidine-groep (andere leden van deze
groep zijn clothianidine, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam). Het werd in de jaren ’80 van de 20e
eeuw ontwikkeld aan het Yuki Research Center in Japan, dat deel uitmaakt van Bayer).
Clothianidine wordt op de markt gebracht onder de naam Poncho. Voor Imitdacloprid zijn er verschillende
productnamen zoals Gaucho, Admire, Advantage, Merit, Amigo, Premise, Prothor en Winner.
Eén van de belangrijkste gewassen in de wereld is maïs. Maar, maïs
heeft een vijand, diabrotica vergifera genaamd, beter bekend als
maïswortelboorder (De maïswortelboorder of maïswortelkever (Diabrotica
virgifera) behoort tot de bladhaantjes (Chrysomelidae) en komt van
oorsprong uit Mexico en de Verenigde Staten.)
Het probleem van de maïswortelboorder is eigenlijk niet zo moeilijk op te
lossen. Wanneer men opvolgend verschillende gewassen plant verdwijnt
het insect omdat de larve zich voedt met de wortel van de maïs en als deze is uitgekomen kunnen ze slechts
enkele tientallen centimeters reizen.
Maar ja, het kan minder winst opleveren als er ook andere gewassen worden
geplant. Daarom kwam Bayer in 2003 op de markt met de twee pesticiden, om de
maïswortelboorder te bestrijden en uiteraard om veel geld te verdienen. Deze twee
pesticiden zijn nu de topproducten van Bayer, maar het gaat helaas wel ten koste
van de voor de mensheid essentiële bijen.
De pesticiden vormen via een soort lijm, ontwikkeld door een ander bekende,
Monsanto, een laagje om het maïszaad. Hoewel studies hadden aangetoond dat
deze pesticiden heel schadelijk waren voor de bijen, werd als antwoord gegeven dat
de schade heel erg zou meevallen omdat de zaden in de grond zouden worden
begraven. Dit was een hele grote vergissing.
De eerste aanwijzing dat CCD werd veroorzaakt door vergiftiging, was toen er Clothianidine werd gebruikt
op maïs gewassen in het Duitse Baden-Würtemberg. In juli 2007 bleek dat de Duitse gewassen waren
geïnfecteerd met de maïswortelboorder. De Duitse regering gaf opdracht om deze plaag met alle mogelijke
middellen te bestrijden, inclusief het gebruik van pesticiden. Kort nadat in mei 2008 de zaden waren geplant
stierven er onverwacht ongeveer 330 miljoen bijen.
Dit wereldwijde fenomeen gaat tot op de dag van vandaag door, met als resultaat miljoenen dode bijen
koloniën; miljarden bijen dus. Een onderzoek toonde aan dat de laag pesticiden die om het zaad was
aangebracht niet in de grond bleef, maar aan de lucht werd blootgesteld, veroorzaakt door het tegen elkaar
aan schuren van de zaadjes, als ze opgeslagen, vervoerd en geplant worden.
De Duitse regering verbood heel snel de pesticiden, gaf de boeren een financiële compensatie en
waarschuwde iedereen in de landbouw om deze chemische pesticiden niet langer te gebruiken. Een
conclusie van het Duitse Federale Landbouw Instituut luidde: “We kunnen ontegenzeggelijk concluderen dat
de vergiftiging van bijen wordt veroorzaakt door het vrijkomen van cliothianidine door het tegen elkaar
schuren van zaadjes”.
Volgens het Duitse onderzoekscentrum voor geteelde gewassen waren 29 van iedere 30 bijen hierdoor
gedood. Philip Mimkes, woordvoerder van de Coalitie tegen de gevaren afkomstig van Bayer, zei: “We
hebben iedereen al bijna tien jaar lang gewezen op de gevaren van deze pesticiden. Dit bewijst
onomstotelijk dat deze chemicaliën in contact kunnen komen met de bijen en dat ze daardoor sterven. Deze
pesticiden zouden niet langer op de markt beschikbaar moeten zijn.
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Reeds in 2003 wees het Amerikaanse Environmental Protection Agency al op
de grote gevaren van deze pesticiden voor bijen. En dan met name het gevaar
wat er bestond door het overbrengen van overblijfselen van clothianidine in
nectar en pollen.
Het bureau waarschuwde toen tevens voor het mogelijke gevaar dat deze
pesticiden in het grond- en of oppervlaktewater terecht zouden kunnen komen.
Testen hebben aangetoond dat Clothianidine zwaar vergiftig is voor bijen en
onmiddellijk 50% van de bijenbevolking doodt. Het heeft bovendien dodelijke of
bijna dodelijke gevolgen voor larven alsmede de reproductiemogelijkheden van
de koningin.
Bijen kunnen op twee manieren worden blootgesteld: door de nectar van
planten en door de maïsstroop met een hoog fructose gehalte, die imkers
gebruiken om hun bijen te voeden. Omdat in Amerika bijna alle maïs met de
pesticiden is behandeld, vindt men dit terug in de maïsstroop.
Zoals het tragische voorval in Duitsland aantoonde werden bijen die niet
blootgesteld waren aan de pesticiden óók geïnfecteerd door bijen die dat wel
waren. Hierdoor werd het vergif over steeds grotere afstand verspreid. Daarbij
komt bij dat geïnfecteerde bijen gedesoriënteerd raakten en zich vermengden met
bijen van andere koloniën of dat zij weer andere pollen of planten besmetten waar
later weer andere bijen kwamen.
Er is ook bewijs dat Imidacloprid in veel lagere doseringen dan in de landbouw
wordt gebruikt, ervoor kan zorgen dat complete bijenkoloniën worden weggevaagd.
In de zomer van 2010 deden onderzoekers in Massachusetts een onderzoek om te
zien hoe bijen zouden reageren op Imidacloprid.
Het onderzoek nam in totaal 23 weken in beslag. Na 12 weken leefden alle bijen
nog, maar na 23 weken waren 94% van de bijen dood. Diegene die blootgesteld
waren aan hoge doseringen stierven het eerst.
Bayer claimt dat wanneer je bijen pesticiden voert, zij niet sterven. Dat is hetzelfde
als een tabaksfabrikant die zegt: “Van roken krijg je geen longkanker”. Van kleine
hoeveelheden pesticiden zullen de bijen misschien niet onmiddellijk sterven, maar
het beïnvloed wel hun navigatievermogen, waardoor ze hun eigen bijenkorf niet
terug kunnen vinden. En dit is dan ook exact wat imkers rapporteren: Half lege of
verlaten bijenkorven en geen dode bijen te vinden.
Op haar website geeft Bayer aan dat ze intensieve discussies voeren met de zaadindustrie en nog een
aantal van die nietszeggende dingen. Maar wat is de reden dat ondanks alles Bayer ongestoord door kan
gaan met het produceren en verkopen van de pesticiden? Het antwoord is, zoals zo vaak: geld.
Als je bedenkt dat 90% van de Amerikaanse maïsvelden wordt behandeld met de pesticiden van Bayer, dan
weet je dat daar heel veel geld wordt verdient. Bovendien is de invloed van Bayer in zowel de wetenschap
als in de politiek heel erg groot, zoals je ook kunt terugvinden in hun geschiedenis.
Veel mensen denken aan asperine als ze de naam Bayer horen. Maar daarnaast maakt dit bedrijf ook veel
extreem vergiftige producten. Bayer was ook één van de vijf bedrijven die samen IG Farben oprichtte in
1925. IG Farben was een fervent Nazi-aanhanger en hield het patent voor
Zyklon B, het gas wat gebruikt werd in de gaskamers. Ze hadden ook 42,2
% aandelen in het bedrijf wat het gas produceerde. En waar je nog veel
zieker van wordt is het feit dat IG Farben het kamp Auschwitz gebruikte om
hun chemicaliën te testen op levende proefkonijnen, mensen dus.
In 1948 werden de directeuren van IG Farben aangeklaagd door het
Oorlogstribunaal in Neurenberg en werden veroordeeld tot langdurige
gevangenisstraffen voor hun vreselijke oorlogsmisdaden. Vanwege de zware oorlogsmisdaden werd
geoordeeld dat het bedrijf IG Farben te corrupt was om nog langer te mogen bestaan. De onderneming ging
in 1952 officieel in liquidatie, maar dat betekende niet dat het bedrijf ophield te bestaan. Het bestaat zelfs
vandaag de dag nog met de status “in liquidatie”. De aandelen van IG Farben worden ook nog steeds
verhandeld op de Duitse beurs.
Het is duidelijk dat er teveel machtige mensen teveel geld zouden hebben verloren als IG Farben
onmiddellijk was opgeheven. Hetzelfde geldt voor Bayer, het bedrijf wat wel door mocht gaan, samen met
haar partners BASF en Agfa. Het zou natuurlijk zonde geweest zijn om al die winsten van die onderzoeken
zomaar weg te gooien.
Dus, vandaag hebben we weer te maken met een holocaust, alleen dit keer is het tegen de bijen gericht.
Bayer zal alles doen om winst te maken….maar wanneer worden zij ter verantwoording geroepen?
Bron: Red Ice Creations
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2570:bayer-en-debijenholocaust&catid=25:natuur-en-milieu&Itemid=38
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Vaccins en vaccinatie; het schijnt een fascinerend gebeuren te zijn voor de overheden
Oproep aan al wie nog enig gezond verstand heeft : Zijn we wel goed bezig ?
19 mei 2012
Geachte lezers,
De experten van de Hoge Gezondheidsraad, de heren professoren en de verantwoordelijken van de
gezondheidszorg blijven het maar herhalen :
ja, vaccins zijn wetenschappelijk zeer zorgvuldig onderzocht en dus heel veilig
neen, ze veroorzaken absoluut zeker geen autisme
Wie iets anders beweert riskeert een klacht vanwege de overheid en een gerechtelijk onderzoek omdat hij
geestesgestoord zou zijn en een gevaar voor de maatschappij (lees hier )
De realiteit is echter anders. Ouders van kinderen die autistisch geworden zijn nà vaccinatie beginnen zelf
meer en meer het oorzakelijk verband te leggen. Kijk maar eens naar deze video !
Ook rechters kunnen niet anders dan dit bevestigen:
In Italië werd onlangs in een vonnis het oorzakelijk verband aangetoond tussen het MBR-vaccin en autisme
(klik hier).
In de USA lopen er duizenden dergelijke gerechtelijke zaken.
In landen over heel de wereld komen ouders in het juridische verweer en veelal krijgen ze gelijk, helaas
dikwijls na een lange strijd.
Opvallend is dat het telkens de minister van volksgezondheid is die veroordeeld wordt en dus de vergoeding
moet betalen. Of met andere woorden de gemeenschap. Wij allemaal dus.
Dit is dus de situatie : big mama farma zet overheid onder druk om inzake vaccinatie
deze te promoten en zelfs op te leggen bij de bevolking (via Zorg en Gezondheid)
uit te voeren (via Kind&Gezin en CLB’s)
te verdedigen (via Hoge Gezondheidsraad en universitaire instanties)
te vergoeden (via de staatsbudgetten want de meeste vaccins zijn ‘gratis’)
op te draaien voor de maatschappelijke gevolgen van allerlei door inentingen veroorzaakte ziekten en
aandoeningen (via de gezondheidszorg)
zelfs de erelonen, boeten en schadevergoedingen te betalen van rechtszaken
Ondertussen vullen de farmaceutische multinationals de zakken van hun aandeelhouders met miljarden euro
winst.
Om het eens in een andere taal te zeggen :
Chapeau !
Il faut le faire !
Ceci n’ est absolument pas un complot !
Zou het niet verstandiger zijn om eens een grondige en objectieve evaluatie te maken of vaccins wel zo’n
goede zaak zijn voor de volksgezondheid in plaats van actieplannen te lanceren om 95 % van de bevolking
minimaal te gaan inenten tegen van alles en nog wat ?
Bedenk : op de leeftijd van amper één jaar hebben onze babietjes al 24 doses vaccins moeten incasseren
…. Hallo ? Is er iemand thuis ?
Hoogachtend en in naam van duizenden bezorgde burgers,
Peter Vereecke (Belfort – group)

Duizenden betogen tegen banken in Frankfurt
FRANKFURT - Meer dan 20.000 betogers hebben zaterdag in de Duitse stad Frankfurt gedemonstreerd
tegen bezuinigingen en de macht van banken. In de stad waar de Europese Centrale Bank (ECB) zetelt,
waren zo’n 5000 agenten op de been om de orde te bewaren.
Volgens de organisatoren van de actie, Blockupy genaamd, waren er zelfs 25.000 demonstranten op de
been. Zij droegen spandoeken met teksten als ‘Wanneer onrechtvaardigheid de regel is, is weerstand een
plicht’. De politie liet weten dat er enkele schermutselingen en incidenten waren, maar over het algemeen
verliep de demonstratie rustig.
Uit angst voor rellen had de Frankfurt één demonstratie toegestaan en alle andere manifestaties verboden.
Metrostations en tramhaltes waren gesloten, delen van de binnenstad waren niet toegankelijk. Agenten
controleerden in treinen en op snelwegen. „Dat zo veel mensen naar Frankfurt zijn gekomen, ondanks een
orgie van verboden vooraf, is een groot succes”, zei een Blockupy-woordvoerder.
Vrijdag waren 400 Blockupy-demonstranten opgepakt bij het hoofdkantoor van de ECB.
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Onderzoek: Moslimstemmen gaven de doorslag bij winst Francois Hollande
Linkse en socialistische partijen bevorderen moslimimmigratie omdat het hen verzekert van stemmen en
toekomstige verkiezingsoverwinningen
En u denkt nog steeds dat deze mensen een grapje maken? Lees
en huiver wat een dankzij moslims tot burgemeester gekozen
islamist in een voorstad van Londen van plan is.
Uit een onderzoek blijkt dat de moslims van beslissende invloed
zijn geweest op de uitslag van de (presidents)verkiezingen in
Frankrijk. Maar liefst 93% van de Franse moslims stemde op de
socialistische kandidaat Francois Hollande. Getalsmatig gaat het
om 1,7 miljoen moslimkiezers. Omdat Hollande slechts 1,1 miljoen
stemmen vóór lag op zijn rivaal Nicholas Sarkozy heeft de nieuwe president van Frankrijk zijn overwinning
dus aan de moslims te danken. Omdat deze in heel Europa traditioneel voor 'links' stemmen zal het mede
dankzij de voortgaande immigratie in de toekomst steeds moeilijker worden voor conservatieve en rechtse
partijen om aan de macht te komen.
Socialisten verstevigen dankzij moslims greep op politiek
In de analyse van het Gatestone Institute wordt de conclusie getrokken dat de sterk groeiende
moslimbevolking in Frankrijk -met 5 a 6 miljoen de grootste islamitische gemeenschap in heel Europabinnen 10 tot 15 jaar meer dan 10% van de Franse bevolking zal uitmaken en daardoor steeds meer invloed
zal krijgen. Bijna alle Franse moslims stemden op Hollande omdat hij amnestie beloofde aan de circa
400.000 illegale moslims in het land. Ook beloofde hij dat moslims die niet het Franse staatsburgerschap
bezitten in 2014 toch mogen meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.
Met deze veranderingen verstevigen de linkse en socialistische partijen -allereerst in Frankrijk, maar ook in
Nederland en de rest van Europa- hun greep op de plaatselijke en nationale politiek. De meeste moslims in
Europa hebben lage inkomens of zijn afhankelijk van een uitkering. Ze hebben er daarom alle belang bij om
op linkse partijen te stemmen. Het is dus niet zo vreemd dat de socialisten in heel Europa al jaren grote
voorstanders zijn van steeds meer immigratie uit met name moslimlanden. Het levert hun veel stemmen op
en dankzij de snel groeiende moslimbevolking vrijwel zekere toekomstige verkiezingsoverwinningen.
Links en islam ideologisch met elkaar verbonden
Ideologisch vinden 'links' en 'islam' elkaar tevens in hun gezamenlijke grote weerzin tegen het joodschristelijke en liberale waardensysteem dat aan de basis staat van de huidige vrijheid en welvaart in Europa.
Hoewel veel moslims zich verzetten tegen de seculiere standpunten van linkse partijen, stemmen zij echter
toch op hen omdat de socialisten de voortgaande islamisering van Europa mogelijk maken.
Daarnaast is het anti-Zionisme -het verzet tegen de joodse staat Israël- voor linkse politici in heel Europa
zo'n beetje de 'politiek correcte' vorm van het aloude antisemitisme geworden. De steeds valser en
hysterischer wordende retoriek die linkse partijen gebruiken tegen Israël speelt de moslims, die vanuit de
Koran en hun totale ideologie verplicht zijn Joden en Christenen te haten en te bestrijden, in de kaart.
Waarnemers denken daarom dat Francois Hollande bij zijn aangekondigde bezoek aan Israël en de
Palestijnse gebieden een geheel andere toon zal aanslaan dan president Sarkozy, die het regelmatig voor
de joden en Israël heeft opgenomen. Sowieso is Hollande tegen militair ingrijpen tegen Iran en wil hij de
sancties tegen de islamitische republiek verlichten.
Joden in de Frankrijk maken zich na de winst van Hollande grote zorgen over hun toekomst. Op dezelfde
dag dat Hollande werd gekozen namen meer dan 5000 Joden deel aan een Aliyah (Joodse emigratie naar
hun thuisland Israël) manifestatie in Parijs. Dat waren er 2 1/2 keer zoveel als de afgelopen jaren.
Zelfde trend in rest van Europa
Frankrijk is bij lange na niet het enige Europese land waar de moslims van beslissende invloed zijn geweest
op een verkiezingsuitslag:
* In Denemarken won de socialistische premier Helle Thorning-Schmidt de parlementsverkiezingen met een
verschil van slechts 8500 stemmen. Zij kreeg de stemmen van ruim 89% van de kiesgerechtigde moslims in
haar land (100.000, van de totaal 200.000 moslims in Denemarken).
* Bij de Britse verkiezingen in 2010 gaven moslims in 82 kieskringen de doorslag. In de Londense voorstad
Tower Hamlets kozen zij Lutfur Rahman als burgemeester. Rahman heeft als officiële doelstelling 'de totale
omkering van de structuur van de maatschappij, haar instellingen, haar cultuur, haar politieke richting en
haar overtuigingen tot de islam.' Jim Fitzpatrick, een afgevaardigde van de Labour partij (de Britse PvdA),
waarschuwde niet voor niets dat zijn partij inmiddels vol zit met radicale moslims die een 'islamitische sociale
en politieke orde' in Groot Brittannië willen creëren.
* In België vormen moslims al een kwart tot één derde van de bevolking van Brussel, dat met 300.000 (!)
moslims daarom niet alleen de hoofdstad van Europa, maar ook de hoofdstad van de islamisering van ons
continent is geworden. In 2030 vormen de moslims de meerderheid in Brussel en in 2060 zijn allochtonen
zelfs in heel België in de meerderheid.
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* In Noorwegen zullen immigranten in 2040 bijna de helft van de bevolking van Oslo vormen. In het hele land
zal hun aandeel dan zijn toegenomen van 12% nu tot 24% (in totaal 1,5 miljoen mensen).
* In Spanje is het de islamitische-socialistische alliantie (nog) net niet gelukt de macht over te nemen. In
2011 werd een wetsvoorstel van de socialisten om de ruim 500.000 Marokkanen in Spanje stemrecht voor
de gemeenteraadsverkiezingen te geven afgewezen. Onderzoek wijst uit dat als het voorstel was
aangenomen de socialisten de permanente controle over alle Spaanse steden en gemeenten met een grote
moslimminderheid zouden hebben gekregen.
12 september
Kortom: bedenk goed op welke partij u op 12 september stemt. Als u denkt dat Nederland dezelfde kant op
moet als Frankrijk, Groot Brittannië en België, stem dan vooral op alles wat zich links en socialistisch noemt.
De peilingen wijzen uit dat dit inderdaad zal gaan gebeuren. (1)
Xander - (1) Unzensuriert

Uitkering in Nederland, huizen en jachten in Turkije - Nederland doet er eindelijk iets aan
De luxueuze badplaats Bodrum aan de Egeïsche Zee. Rijke
Turken bezitten er huizen en jachten, gefinancierd met onder
andere Nederlands belastinggeld.
In met name Duitsland en Nederland is het al jaren een groot
probleem: Turken die beweren niets te hebben en hier van een
uitkering leven blijken er in eigen land warmpjes bij te zitten en
bezitten daar veelal huizen en zelfs jachten. Omdat de Turkse
autoriteiten meestal weigeren mee te werken was het tot voor kort
vrijwel onmogelijk om dit bedrog aan te pakken, mede omdat het
krijgen van een uitkering terwijl je onroerend goed bezit niet
strafbaar is in Turkije. Nederland lijkt nu echter succes te boeken
met een nieuwe methode, waar buurland Duitsland inmiddels interesse voor heeft getoond.
Miljoenen euro's vloeiden er al naar rijke Turken in Duitsland en Nederland -maar ook in Oostenrijk,
Zwitserland en België- die bedrog plegen door hun Turkse bezittingen voor de uitkeringsinstanties te
verzwijgen. 'We gaan ervan uit dat het een wijd verbreid probleem is, maar het precieze aantal is onbekend
omdat er geen statistieken van bestaan,' aldus een Duitse diplomaat in Istanbul. Dat komt volgens hem met
name omdat betrapte -of verraadde- Turken er tot nu toe mee weg komen omdat de Turkse autoriteiten
botweg hun medewerking weigeren als ze in de gaten krijgen dat het gaat om fraude met Duitse of
Nederlandse uitkeringen.
Nieuwe methode
Daarom experimenteert Nederland, waar het probleem al jaren bekend is, sinds enige tijd met een
alternatieve methode die de afgelopen weken eindelijk succes begint te boeken. 'In de afgelopen jaren heeft
de ambassade in Ankara de lange en meestal uitzichtloze ambtelijke weg geprobeerd te omzeilen en
werden Nederlands-Turkse medewerkers zogezegd als detective ingezet,' aldus een Nederlandse expert.
Deze medewerkers zijn uiterlijk niet van de plaatselijke Turken te onderscheiden en worden naar plaatsen
gestuurd waar verdachten van uitkeringsfraude huizen zouden bezitten. 'Ze vragen bijvoorbeeld in buurten
de luxueuze badplaats Bodrum aan de Egeïsche kust wie de eigenaar van een bepaald huis is.' Dat blijkt
soms succes op te leveren, maar de informatie blijkt in een rechtszaak beperkt bruikbaar en de methode is
daarnaast nogal kostbaar. Daarom werd ook geprobeerd om plaatselijke Turkse advocaten vanuit Nederland
zover te krijgen om een kijkje te nemen in het kadaster. Die kunnen dat namelijk zonder opgave van reden
doen.
Eindelijk succes
Dat gaf echter vaak problemen vanwege de taal en ook vanwege de zaak zelf. Dit werd opgelost door een
ervaren Nederlandse tussenpersoon in de te zetten die ter plekke werkzaam is en met de advocaten ging
samenwerken. Hij kent de wetten, spreekt de taal en begrijpt waarom het gaat. Een eerste test met deze
methode bleek de afgelopen weken succes op te leveren. Binnen de kortste keren werd duidelijk dat de
verdachte Turk die in ons land een uitkering krijgt in werkelijkheid huizen bezit ter waarde van 300.000 euro.
Volgens de Nederlandse wet kan de Turk daarom zichzelf prima onderhouden en heeft hij geen recht op
bijstand. Wat eveneens meehelpt is dat het Turkse kadaster inmiddels centraal en digitaal geregeld is.
Vroeger waren er alleen plaatselijke kadasters, waardoor men genoodzaakt was het hele land door te
reizen.
Begin is er
Het zal nog jaren gaan duren voordat deze methode op grotere schaal kan worden toegepast, maar er is
een begin gemaakt met het aanpakken van uitkeringsfraude door Turken. Dan zal tevens blijken of dit
bedrog inderdaad massaal wordt toegepast, zoals wordt vermoed. Het is de bedoeling dat alle gepakte
Turken verplicht worden hun onterecht verstrekte uitkeringen terug te betalen.
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Duitse diplomaten hebben inmiddels interesse getoond voor de nieuwe Nederlandse methode. Het is
duidelijk dat in een periode dat alle landen in Europa zwaar moeten bezuinigen de noodzaak om misbruik
van onze sociale voorzieningen eindelijk actiever aan te pakken steeds groter wordt.
Xander - (1) Welt Online

Bizarre Chinese promotievideo UEFA-cup 2012 laat vernietiging van Londen zien
WTF?? Video of Chinese TV promoting the 2012 UEFA cup,
flagging the destruction of London?
Gepubliceerd op 23 mei 2012 door undercoveralien
(Deze video wordt in bepaalde landen geblokkeerd!)
Serieus, wat IS dit?
Deze bizarre video over het Europese voetbal kampioenschap 2012
in Warschau, Polen, werd op de Chinese televisie uitgezonden en
schetst een nachtmerriescenario over oorlog en bloedvergieten in
Europa.
De wedstrijd begint in dezelfde week van twee belangrijke astronomische gebeurtenissen:
 Een Maansverduistering
 De overgang van Venus.
Zit er meer achter deze griezelige video, en is dit eigenlijk een waarschuwing?
De hele animatie ziet eruit als een voorspellende geest-programmererende PSYOP...
Een in vlammen staande Big Ben, de Eiffeltoren en het Colosseum… Tanks, soldaten, bommenwerpers en
vliegtuigen… Zelfs de bijbehorende geluiden roepen beelden op van een aanstaande wereldoorlog.
WikiPedia
Het Europees kampioenschap voetbal van 2012 (UEFA EURO 2012, ook kortweg EURO 2012) zal
plaatsvinden van 8 juni tot en met 1 juli 2012 in Oekraïne en Polen. Het is de 14e editie van het door de
UEFA georganiseerde Europees kampioenschap voetbal en de derde keer dat het toernooi door twee
landen wordt georganiseerd. De slogan van het EK is "Creating history together".
Bron: Translate.googleusercontent.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Update!
Voetbal & Wereldoorlog 3 promotievideo verwijderd en waarschuwing van YouTube ontvangen!
Als YouTube gebruiker kreeg ik kortgeleden een melding binnen van YouTube zelf, dat het onderstaande
schokkende Chinese promotieclip, welke veel onthult, van mijn kanaal verwijderd is. En ik was niet de enige!
YouTube is drukker met censureren dan ooit tevoren! Zou het zo kunnen zijn dat klokkenluiders wereldwijd
teveel aan het licht brengen?
Daarom, geef dit filmpje zoveel mogelijk door, als mogelijk is, nu het nog kan!
Zie onderstaande video, getiteld: ‘China # WW3 The 2012 False Flag’
Dit betreft hetzelfde beruchte fimpje, alleen dan onder een andere naam.
“PCCW Media Limited claimt dat het volgende materiaal inbreukmakend is:”
WTF?? Video of Chinese TV promoting the 2012 UEFA cup, flagging the destruction of London
http://www.youtube.com/watch?v=yqI6HUDlwnw
CHINA SOCCER WW3 ADVERT PULLED AND STRIKE RECEIVED
Gepubliceerd op 26 mei 2012 door migfoxbat
YouTube gebruiker Migfoxbat zegt: ‘Zoek de video op, en download het’…
“Het is zo’n verdraaide en vreemde video, ik bedoel: wat heeft oorlog te maken met een voetbalwedstrijd?
Sinds de nieuwe layout van YouTube, is er een enorme controle agenda en censuur. Tijd is kort blijkbaar op
YouTube!
Wanneer CEO’s van YouTube dit zien, weet dan dat je in grote problemen bent, omdat Jezus terugkomt. Eer
aan God voor het aan het licht brengen van deze dingen.
Wanneer iemand een kopie nodig heeft van deze video, zendt
me dan even een berichtje en ik stuur het naar je op.
YouTube zal me nooit kunnen stoppen, YT zal me nooit kunnen
tegenhouden van wat ik doe uit liefde voor de waarheid, uit liefde
voor Jezus, en uit liefde voor mijn broers en zussen. Ik heb geen
probleem mijn leven voor jullie in te zetten, mensen. Niets kan
mij tegenhouden.
Het is goed te weten dat de waarheid naar buitenkomt. De
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reclame is zeer veroordelend, erg verdraaid, weet je. Er zit waarschijnlijk veel meer achter deze promotieclip,
maar heb er nog niet de tijd voor gehad. Laten we doorgaan met het bestrijden van deze geestelijke
slechtheid in hoge plaatsen. De eigenaar van YouTube is beslist één van hen, van de Illuminati, NWO…”
God bless you!
VIDEO RESPONSE FOR MY WW3/SOCCER STRIKE
Gepubliceerd op 26 mei 2012 door migfoxbat
“PCCW heeft een klacht tegen mij ingediend, waardoor ik niet meer in staat ben om jullie bloot te leggen, en
enig licht in de duisternis te brengen, en tentoon te stellen wat jullie eigenlijk aan het doen zijn.” (Niets is
minder waar….)
“Dus wat betreft de Chinese Voetbal WO3 clip: ik ben in staat geweest om
hier wat meer licht op te werpen voor het publiek. Ik heb namelijk wat
onderzoek gedaan. Ik wil persoonlijk Mister Li Ka-Shing bedanken, en zijn
zoon Richard Li, die PCCW bezit en een klacht tegen mij inbracht. Ik wil
jullie persoonlijk danken – alle eer aan God – om onderdeel te zijn van
jullie….. (luister video). Want ik heb ontdekt dat de makers van deze video
deel van de Illuminati bloedlijn zijn, één van de welvarendste en machtigste
figuren van Azië (link). Waarom hebben we eigenlijk die Russische muziek
op deze video? Omdat we te maken hebben met Rood China, ook
wel bekend als de Chinese Sovjet Republiek:”
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Soviet_Republic
Vlag
Nog een link inzake de Li bloedlijn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Ka-shing
“Zoals we kunnen zien, Li Ka-Shing doet belangrijke zaken met
internationale banken, met MTV, Motorola, Time Warner, diverse
TV kanalen - het programma komt van BBC News - en nog veel
meer… allemaal duidelijk betrokken bij de Illuminati!
Ik dank God voor de strike, want als ik die niet had gekregen, was ik
hier niet achter gekomen! Dank je YouTube en dank je PCCW, ik
zal dolgraag jullie betrokkenheid met de NWO en de Illuminati
blootleggen. God zal een weg, een manier, vinden.”
Dictatorfiguur
China # WW3 The 2012 False Flag
Gepubliceerd op 23 mei 2012 door YouKnowIAmRight
Met dank aan Summa2201 die mij wees op deze geweldige
Chinese video, waarin de vernietiging van niet alleen Londen (Big
Ben), maar ook de Verenigde Staten, Berlijn (Brandenburger Tor),
Rome (Colosseum), Parijs (Eiffeltoren), etc. te zien is. Is dit de
voorbode van wat komen gaat?
Geheimzinnig voetbalteam in het zwart met rode ogen
Oorlog
Wereldoorlog - bommenwerpers
Aardbeving – uiteindelijk stort de grond in
En dit alles wordt nog versterkt door het feit, dat de UEFA-cup
begint in dezelfde week van twee betekenisvolle astronomische
gebeurtenissen voor met name occultisten: Een maansverduistering
en de Venusovergang. Is het slechts een bizarre video, of een echte
waarschuwing door predicatieve programmering?
Zie ook:
China WW3 Advert Music Translation
Bizarre-chinese-promotievideo-uefa-cup
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Pensioenfondsen leeghalen om banken te redden!?
‘Pensioenfondsen moeten kar ABN Amro trekken’
In plaats van een beursgang zouden enkele grote
pensioenfondsen, zoals het ABP, een substantieel belang moeten
nemen in staatsbank ABN Amro. Dat zegt Lense Koopmans,
president-commissaris van de Rabobank dinsdag in een interview
in Het Financieele Dagblad.
Wanneer de pensioenfondsen de kar trekken, zorgt dat volgens
Koopmans voor een stabiel aandeelhoudersbelang. ,,Het
kortetermijndenken is vanuit de aard dominant bij beursgenoteerde
bedrijven, en dat past niet bij het karakter van een bank”, zegt hij.
ABN Amro gaat, met de steun van het ministerie van Financiën, in 2014 naar de beurs.
Tot zover dit bericht in het Financieel Dagblad van 27 december vorig jaar. Waarom wij dit soort uitspraken
van Lense Koopmans (en in voorkomende gevallen ook van Gerrit Zalm) verdacht vinden, leggen we even
uit. Koopmans, waar kennen we die ook al weer van? Juist: het REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP.
De bankfraude verkocht als “crisis”
ABN-AMRO ging met de Rothschild Bank in zee in 1996, maar die samenwerking is in 2007 in de aanloop
naar de ontmaskering van de bankfraude, razendsnel en net op tijd ontmanteld. Tijdens de daarop volgende
“bankencrisis” (bailout) in 2008 werd door de Amerikaanse Federal Reserve een slordige $ 1.200 miljard
“geleend” aan nooddruftige banken, wereldwijd. Voor zover wij weten, het zal wel meer zijn, papier is
geduldig. ABN Amro trok 1,5 miljard dollar en ING leende 8,6 miljard dollar van de Amerikaanse centrale
bank. Aegon leende volgens het overzicht 248 miljoen dollar. Maar de Rabobank leende op het hoogtepunt
9,1 miljard dollar en spande daarmee de kroon. Rabo beweerde toen geen problemen te ondervinden van
de “crisis”, omdat ze zo degelijk aan het bankieren waren geweest.
Rothschild stevige vinger in de pap
Rothschild onthulde onlangs dat het een co-operatie is aangegaan met de Rabobank, één van de
belangrijkste financiers in de wereld op het gebied van voedsel- en landbouw. Rabobank neemt een belang
van 7,5% in Rothschild Continuation Holdings, één van de basis houdstermaatschappijen die het N M
Rothschild imperium bezitten. De RABO Bank sleept Rothschild door de crisis? RABO Bank leent eerst bij
de Fed en neemt vervolgens een deel van het Rothschild Imperium over. Laten we er maar vanuit gaan, dat
Rothschild een stevige vinger in de RABO pap heeft!
Opmars begonnen
Onlangs nam de RABO Bank de zogenaamd zieltogende Friesland Bank over, de opmars is begonnen.
Hierdoor heeft RABO Bank een controlerende invloed in Van Lanschot Bankiers gekregen. Ook Triodos
Bank, de natuurvriendelijke woekeraar wordt inmiddels gecontroleerd door RABO Bank. Deze bank heeft
een Raad van Commissarissen, waar behalve Lense Koopmans ook mevrouw Louise Fresco in zit, lid van
de Trilateral Commission. Oud-minister Cees Veerman heeft zijn functie bij de Roosevelt Academy, waar
ook ene Joris Demmink “toezicht houdt” (o.a. op een weeshuis in Cambodja) opgezegd, en is commissaris
geworden bij de RABO Bank. Het wachten is op de deconfiture van ING Bank, waarbij de mooie stukjes
worden opgeslokt door de Rothschild-gecontroleerde banken en de rotzooi van dat sterfhuis via de ABNAMRO Bank bij de pensioenfondsen terecht komt.
Noteert u het alvast maar:
Er wordt gewerkt aan één pensioenbank (ABN-AMRO) en één Rothschild Bank (RABO-Conglomeraat).
Enige tijd geleden pleitten wij nog voor het privatiseren van ABN-AMRO. Met privatiseren bedoelen we dan
ook, het overdragen van de aandelen aan de Nederlandse burger. Weghalen bij de staat en herverdelen
onder minimaal de belastingbetalers. Vervolgens kunnen wij de bank herstructureren naar de Nederlandse
Volksbank, waarbij het filiaaltje in Amsterdam van de Europese Centrale Bank kan worden gesloten. Daar
bedoelen wij derhalve De Nederlandsche Bank mee, een oplichtersbankje stammend uit de
avonturenperiode van Koning Willem I.
Slecht plan
Welnu, wat wil de voorzitter van de raad van commissarissen van de Boerenleenbank? Hij zegt dat het voor
een bank beter is niet op een beurs genoteerd te staan. Kunnen we in komen. Maar vervolgens doet hij de
onoorbare suggestie om de pensioenfondsen op te leggen, de aandelen van de staat over te nemen. De
staat kan er de verplichtingen aan privé banken mee voldoen en de pensioenfondsen worden “verlost van
overtollige spaartegoeden” van deelnemers. Slecht plan, desastreus voor de toekomstige gepensioneerden
en de bitter noodzakelijke autonome Nederlandse Volksbank is verder weg dan ooit.
ABN AMRO moet weer worden gered…
deze keer door de Nederlandse burgers zelf, zeker niet door figuranten als Zalm en Koopmans. Er moet een
verbod komen op het nog verder ontmantelen van de bank, die nu in staatshanden is. Die bank is sinds de
“coup van Wouter Bos” namens de groot-aandeelhouders (o.a. het “staatshoofd”) van ons. Nu willen we het
ook écht voor het zeggen krijgen, voordat het wéér fout gaat…
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Wat is de situatie, als dit gerealiseerd wordt?
Oneigenlijk gebruik van spaargeld voor het loskopen van een blok aan het been van de staat, die er
vervolgens o.a. de leningen van de RABO Bank mee kan aflossen. De voorzitter RvC RABO Bank is weer
met een “sterfhuisconstructie” bezig, deze keer in het groot, deze keer een staatsbank en een
staatspensioenfonds. Met MILJARDEN Euro’s tegelijk worden de spaarpotten met zuur verdiend geld
definitief leeg gesluisd, en men laat zich waarschijnlijk nog “adviseren” door de moorddadige roofzuchtigen
van Goldman Sachs, onder leiding van Bilderberger Victor Halberstadt. Het wemelt van de ex-politici in de
raden van toezicht en de raden van commissarissen, iedereen kent iedereen en denkt nog wat van een
ander tegoed te hebben. Men speelt elkaar de bal toe en is NIET competent.
Bron: Herstelderepubliek.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Countdown 2012: Vurige Ring van Vuur in de lucht
20 - 21 mei 2012
"Eén Ring om over hen allen te heersen, Eén ring om hen te vinden, Eén ring
om hen allemaal te brengen, en in de duisternis van hun onwetendheid hen
te binden."
"De Ring van Vuur"
De Heer van de valse Ring zal u vinden,
Ik leg hier de link tussen deze ongewone eclips gebeurtenis die de "Ring van
Vuur" genoemd wordt, en de Ring uit de Hollywood film ‘Lord of the Rings’.
"Een Ring om over hen allen te heersen"
"Eén Ring om over hen allen te heersen, Eén ring om hen te vinden, Eén ring om
hen allemaal te brengen, en in de duisternis van hun onwetendheid hen te
binden."
"in de duisternis van hun onwetendheid hen bindend"
"Bind hen aan de "Ring" van het Verbond"
De "Ring" van de "Lord of the Rings" met het kwaadaardige oog erachter!
Dit is de blauwdruk van de Eén Wereld Orde, de Illuminati Eén Wereld
Orde.
Net zoals de Egyptische Farao's dragen Britse monarchen Zegelringen, die
gedurende de millennia doorgegeven zijn van hun Hebreeuwse
voorouders.
De Britse Munt heeft recentelijk legale gelegenheidsmunten
geslagen, genaamd: de Ene ware Ring en de Ring van Kracht.
Wat heeft de Ring van de Lord of the Rings te doen met de
Britse Munt?
Op één kant van de munt staat Koningin Elizabeth II, aan de andere
kant staat de ring van Lord of The Rings afgebeeld. Deze legale gelegenheidsmunten, geslagen door de
Britse Munt, doen de verontrustende vraag opkomen, Wie is de ware "Lord of the Rings"?
"Wie is de echte Lord of the Rings??"
"Wie is de Heer van het Verbond?"
De inscriptie op de ring leest als volgt: "Eén Ring om over hen allen te heersen, Eén ring om hen te
vinden, Eén ring om hen allemaal te brengen, en in de duisternis van hun
onwetendheid hen te binden."
[uit de film Lord of the Rings]
"hen in de duisternis van hun onwetendheid te binden."
Bron NL: http://josiehagen.com/images/docs/12125-nl.pdf
Bron ENG: http://josiehagen.com/images/docs/12125-e.pdf
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Luchtvaartmaatschappijen schrappen bijna alle directe vluchten met Griekenland
Topeconoom Nouriel Roubini: Grieken hebben rest EU al aangestoken en moeten uit de euro Multinationals bereiden zich voor op instorten eurozone
Nu Delta Airlines vanaf de herfst zijn vluchten naar Griekenland
schrapt kunnen de Grieken niet meer rechtstreeks naar Amerika
vliegen.
Ondanks de dagelijkse stroom propaganda uit Brussel beseft de
rest van de wereld heel goed dat Griekenland zich in een
onstuitbare vrije val bevindt. Overal worden voorzorgsmaatregelen
getroffen voor het onvermijdelijke bankroet van het land. Zo
schrappen de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen alle
directe vluchten naar Griekenland. Ook het Thaise Thai Airways
heeft de ruim 36 jaar onderhouden directe verbinding tussen
Bangkok en Athene gestopt.
Bovenop het teruglopende toerisme naar Griekenland, dat de economische crisis in het land extra versterkt,
raken de Grieken ook nog eens veel directe verbindingen met de rest van de wereld kwijt. Zo schrapt KLM
partner Delta Airlines vanaf de herfst alle directe vluchten naar Griekenland. Drie jaar geleden vloog Delta
nog vijf keer per week op Griekenland. Concurrent US Airways houdt haar enige vlucht tussen Philadelphia
en Athene alleen nog deze zomer in stand.
Omdat ook Olympic, Continental en United Airlines niet meer op Griekenland vliegen kunnen de Grieken
binnenkort alleen via een andere Europese luchthaven naar Amerika reizen. Tevens zijn naast het eerder
genoemde Thai Airways ook Gulf Air en het prestigieuze Singapore Airlines naar andere luchthavens
uitgeweken.
Ook Europese maatschappijen beginnen minder op Griekenland te vliegen. Vanuit Tsjechië kan alleen nog
maar met Aegean Airlines op Athene worden gevlogen. Croatia Airlines heeft het aantal vluchten vanaf
Dubrovnic teruggeschroefd van 3 naar 2 per week. Aerosvit schrapte één van de twee vluchten vanuit
Odessa en het Finse Blue1 vliegt deze zomer in plaats van 4 keer nog maar 3 keer per week naar
Griekenland. (1)
Roubini: Grieken hebben rest EU al aangestoken
Langzaam beginnen sommige politici en economen van de gevestigde orde hun toon over de Griekse crisis
te veranderen. Minister Verhagen van Economische Zaken verklaarde gisteren dat de gevolgen van een
Griekse uittreding geen groot effect op de Nederlandse economie zullen hebben - een totaal andere
boodschap dan de doemdenkdreigingen die we de afgelopen jaren uit Den Haag hebben gehoord (2).
Misschien heeft Verhagen wel geluisterd naar wat wereldwijd gezaghebbende economen zoals de
Amerikaanse hoogleraar en voormalige overheidsadviseur Nouriel Roubini over de eurozone schrijven.
Roubini acht maar één oplossing mogelijk voor Griekenland: weg uit de eurozone en de drachme opnieuw
invoeren. Anders zal het land tientallen jaren lang in een diepe Depressie blijven steken.
De eurolanden hoeven volgens Roubini niet bang te zijn dat ze worden 'aangestoken', want dat zijn ze
volgens hem al. 'De Griekse tragedie nadert zijn laatste bedrijf: het land zal dit jaar of volgend jaar
hoogstwaarschijnlijk failliet gaan en de eurozone verlaten.' Zelfs al zou er in juni een pro-Europese regering
worden gekozen -iets wat volgens de peilingen buitengewoon onwaarschijnlijk is (4)- dan nog zal
Griekenland er volgens Roubini economisch en financieel nooit meer bovenop komen zolang het land in de
eurozone blijft.
Multinationals houden rekening met instorten eurozone
Grote multinationals bereiden zich inmiddels voor op het instorten van de eurozone. Multinational Siemens,
dat in december 2010 een eigen banklicentie kreeg, parkeerde al eens € 500 miljoen euro bij de Europese
Centrale Bank. Ook andere grote bedrijven verminderen hun blootstelling aan euro's om het risico van een
plotselinge devaluatie -die zou kunnen volgen bij een Griekse exit- te ontlopen. Sommige bedrijven wisselen
een gedeelte van hun euro's zelfs al in voor de Amerikaanse dollar.
KPMG topman Simon Collins denkt dat veel bedrijven tot voor kort niet voldoende rekening hebben
gehouden met de risico's van het eventuele uiteenvallen van de eurozone. De laatste weken is dat echter
plotseling aan het veranderen, een indicatie dat de val van de mislukte muntunie steeds sneller dichterbij
komt. Slaughter & May directeur Michael Spencer: 'Het is een kwestie van 'wanneer' en niet 'of' Griekenland
de euro verlaat. Wij zullen dan snel onze diensten in drachmen kunnen aanbieden.' (5)
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU, (3) Financial Times Deutschland, (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (5) Telegraph
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ESM media blackout

Volgens de laatste cijfers van de Deutsche Bank is het ESM nog steeds niet groot genoeg en moet het naar
minstens 1 biljoen euro worden vergroot om Italië, Spanje en ook België overeind te kunnen houden.
De mainstream media heeft zeer weinig tot geen aandacht besteed aan het ESM verdrag. De media
probeert zich nadrukkelijk te profileren als objectief, en nuttige informatiebron voor de Nederlandse burger.
De media claimt dat zij de volgende taakstellingen hebben:
• Allereerst zorgen zij ervoor dat bepaalde dingen tot de aandacht komen. Dit wordt ook wel de
agendafunctie van de media genoemd. Als bijvoorbeeld een voorstel tot wetswijziging in de media
verschijnt, gaat men er over nadenken. Dit punt komt hoger in hun eigen agenda te staan. Zo kan het dat de
politiek het ook belangrijker gaat vinden. Dit alles door de media- aandacht.
• Ook bekend is de waakhondfunctie. De media houden alles in de gaten. Zij controleren het bedrijfsleven
en de politiek, of het er wel allemaal eerlijk aan toe gaat, door commentaar te geven en zaken te analyseren.
Men wordt dus weer aan het denken gezet.
• Tenslotte hebben de media een socialiserende functie. De lezer, kijker en/of luisteraar krijgt door de
media continu de dominante normen en waarden van een cultuur voorgeschoteld. Rond de feiten in de
media is meer te zien: de traditionele gebruiken. Men slaat ook de interpretaties van gebeurtenissen op en
deze dragen daar ook aan bij.
De mainstream media heeft op al deze 3 punten grandioos gefaald
Het is bijzonder vreemd dat Tofik Dibi en Groenlinks alle media aandacht krijgen, terwijl de Nederlandse
democratie en soevereiniteit op het spel staat. Het Kunduzakkoord kreeg alle ruimte om hun
propagandapraatje te houden over de inhoud van dit fantastische akkoord en hun natte droom om het 3%
begrotingstekort te halen, terwijl er geen woord werd gesproken over de blanco cheque, die naar Europa
gaat door middel van het ESM verdrag. De totale stilte was vakkundig afgesproken, want de politieke elite
wilde dit ongezien door de 2de kamer jassen.
Bijzonder slecht ingelicht
De Nederlandse burger wordt bijzonder slecht ingelicht over de inhoud van het akkoord, behalve dat het
belangrijk is, met de bijpassende emotionele chantage. De natte droom van de elite voor één Europa is
uitgelopen op een fiasco. Want de frauderende megabanken zijn blut en het is een politieke chaos. Reden
genoeg om er mee te stoppen, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De Nederlandse politici
lijden aan een hardnekkige vorm van het Stockholm syndroom (Het stockholmsyndroom is het
psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gijzelaar
sympathie voor de gijzelnemer krijgt.)
Het samenspel van de media en politiek was fantastisch en de blackout geeft de burger alleen maar meer
argwaan over het optreden van de Nederlandse media. U heeft alle reden om hier bezorgd om te zijn, omdat
de Nederlandse Media beheerd wordt door het grote geld met tegenstrijdige belangen. Een mooi voorbeeld
is Ben Knapen hij bezocht de Bilderbergconferentie in het jaar 1991 als hoofdredacteur van het NRC
Handelsblad. Hij was enige tijd later bestuurder bij uitgeverij PCM, die de volgende kranten uitbrengt:
http://nl.wikipedia.org/wiki/PCM_Uitgevers
- Algemeen dagblad
- Trouw
- Nrc handelsblad
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- Volkskrant
Ben Knapen is vandaag de dag staatssecretaris in het kabinet. In 2011 heeft Marc Chavannes - Politiek
Columnist, NRC Handelsblad; Professor journalistiek, Universiteit van Groningen - de Bilderberg conferentie
bezocht. Er zijn nog tal voor voorbeelden te vinden…
http://corruptekamer.nl/de%20mainstream%20media.htm
De mediaconcerns worden steeds groter en groter
…en hebben inhoudelijk steeds minder en minder te melden. De politiek heeft bijna vrij spel, omdat zij
worden ontzien van enige negatieve berichtgeving.
Gelukkig is er nog internet
Vandaag de dag is de burger aangewezen op het internet. De mainstreammedia heeft één stokpaardje,
namelijk persvrijheid. Vrijheid van drukpers. Het grondrecht om, zonder voorafgaande toestemming
(preventieve censuur) of censurerende maatregelen achteraf (repressieve censuur), het geschreven of
gedrukte woord in de openbaarheid te brengen.
Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid goed geregeld is.
In Nederland hebben wij persvrijheid, maar het is alleen jammer dat er door de mainstreammedia zo weinig
gebruik van wordt gemaakt. Het heeft meer weg van een propagandamachine, die de mensen vertelt WAT
zij moeten denken en HOE zij moeten denken.
Zie ook:
Eerste fase invoering eurobonds ondanks Nederlands NEE een feit
UKIP Nigel Farage - If Greece Leaves Eurozone Value in Money drops 50-60%
Bron en verder lezen: Corruptekamer.nl

Pentagon insider zinspeelt op MARTIAL LAW rond 1 juli 2012
De volgende dringende e-mail komt van een vriend van mij, een
toegewijde christen in New England. Het is kort, maar krachtig.
Toen ik hem smeekte om meer details van zijn contactpersoon, gaf
hij aan dat hij te bang was voor repercussies, wanneer hij onder
druk wordt gezet voor meer informatie. Maar hij heeft me
aangemoedigd om deze info naar buiten te brengen, zo snel als
mogelijk!
door Pamela Rae Schuffert
Hello all,
Een compagnon kwam vandaag langs. Zijn schoonbroer werkt voor het Pentagon in een hoge rang positie in
België. Hij vertelde mijn compagnon, "Als je niet uit de Amerika bent rond 1 juli, ZUL JE ER NOOIT
UITKOMEN!"
Wat betekent dit allemaal?
Waar zinspeelt deze Pentagon bron op, dat hij niet openlijk durft te zeggen? Eenvoudig.
Laat me zijn verborgen boodschap voor je vertalen…
BRUSSEL, BELGIË, is de thuisbasis van het NAVO-hoofdkwartier.
Het is ook het hoofdkwartier van de EU.
NAVO-troepen zullen nauw betrokken worden bij het patrouilleren van de straten van Amerika, wanneer ze
uiteindelijk onder Staat van Beleg komen.
Ze hebben lang in het geheim BUITENLANDSE VN / NAVO-troepen voorbereid voor het uur van de martial
law NWO overname in Amerika.
Ik heb hier uitgebreid over gerapporteerd de afgelopen jaren, zelfs Duitse troepen in Amerika geïnterviewd,
die toegaven dat ook zij dit zouden gaan doen in Amerika.
De buitenlandse VN / NAVO legertroepen zullen worden betrokken bij WAPEN confiscatie en arrestaties en
het schieten op niet meewerkende Amerikanen, en andere taken.
Daarom zijn zij op de hoogte gesteld van WANNEER MARTIAL LAW IN AMERIKA ZAL WORDEN
GEACTIVEERD EN WANNEER ZIJ ZULLEN WORDEN GEBRUIKT OM DIT NATIONAAL UIT TE VOEREN.
Listen to radio interview here:
www.youtube.com/watch?v=W3NTvGqdubg
Twee FBI agenten waarschuwden een vriend van mij, Barbara, dat wanneer Staat van Beleg wordt
uitgeroepen en in volle kracht is afgedwongen, de luchthavens in beslag worden genomen en iedereen zal
worden opgesloten als ratten in een kooi.
Noord- en Zuid Amerikaanse grenzen zullen worden afgesloten om in paniek geraakte Amerikanen er van te
weerhouden te vluchten naar een ander land tijdens en onder staat van beleg.
Ik dring er bij mijn lezers daarom op aan, deze waarschuwing serieus te nemen, en te letten op de periode
rond 1 juli 2012, en voorzorgsmaatregelen te nemen.
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Pamela - Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Obama ondersteunt een Turkse Kalifaat
door : Joel Richardson
In 2004, in mijn boek “De islamitische Antichrist”, deed ik de
volgende voorspelling:
“Hoewel op dit moment, er geen dringende reden is om Turkije te
zien als de leider van een op handen zijnde wereldrijk, is dit toch,
wat Ezechiël profeteerde … Vandaag is de islamitische wereld in
afwachting van het herstel van dat Kalifaat. De Bijbel leert dat op
een dag, die heel snel aanbreekt, het Turkse Rijk nieuw leven zal
worden ingeblazen.”
In 2005 heeft de National Intelligence Council een rapport uitgebracht genaamd, “Mapping the Global
Future:. Project 2020” Volgens dit rapport, kunnen we in de komende jaren, de opkomst verwachten en de
geboorte van een kalifaat, of een weer tot leven komend islamitische rijk.
Voor wie niet vertrouwd is met het internet, hieronder een zelf-beschrijving van haar website:
Het NIC is een centrum van strategisch denken binnen de Amerikaanse overheid, rapporterend aan de
directeur van de National Inlichtingendienst en het verstrekken van analyses voor de president en de senior
beleidsmakers over buitenlandse beleidskwesties die zijn beoordeeld en gecoördineerd in de Inlichtingen
Gemeenschap. Ons werk varieert van korte analyses over actuele kwesties “achter de horizon” tot het
inschatten van bredere ontwikkelingen over het gebeuren in de wereld.
Terugkijkend, wat er interessant is over de NIC met haar “achter de horizon” beoordeling, is dat het
komende kalifaat niet zal worden gebouwd op daden van terrorisme, maar dat deze in plaats daarvan, wordt
vastgesteld door middel van de meer politieke middelen. Volgens het NIC rapport, in de bewering dat het
Midden-Oosten zich zal voorzien van stabiliteit, vrede en veiligheid, waarmee de opkomst van een
opkomend kalifaat positief zal worden bekeken door een groot deel van de wereld.
In 2009, lang voordat de Arabische lente nauwelijks op de radar stond van wie dan ook, in een artikel met de
titel: “Zal Turkije een herzien islamitische rijk leiden?” Daarin ging ik verder met het samenvoegen van de
geopolitieke ontwikkelingen en het bespreken van de Bijbelse profetie die wijst naar de opkomst van een
Turks regionaal leiderschap in het Midden-Oosten. In die tijd had ik de volgende verklaring:
“Al meer dan 500 jaar heersten de Turkse Ottomanen over het Midden-Oosten, en in de komende jaren,
zullen ze opnieuw ontstaan als een regionale supermacht. En velen in de wereld zullen dit verwelkomen als
een positieve ontwikkeling.”
In 2011, op de eerste dag dat de rellen begonnen in Egypte, maakte ik de volgende voorspelling:
Als het huidige tijdperk van de Arabische dictators tot een einde komt, het model dat zal worden bekeken,
dat zal Turkije zijn. En Turkije zal maar al te bereid zijn om haar steun te verlenen bij de oprichting van deze
nieuwe islamitische democratieën. De regering-Obama zal ook volledig achter Turkije staan in haar
regionale inspanningen op dit gebied.
Twee maanden later, na het bespreken van deze zaken in twee diepgaande documentaires, over geruchten
van oorlogen deel I & II, geproduceerd door Glenn Beck’s Mercury Radio Arts, de extreem-linkse, Media
Matters, starte met een voorspelbare offensief tegen zowel Beck als mijzelf, met de kopregel: “Beck praat
Joel Richardson na:. Waarschuwing over de Antichrist, en een kalifaat onder leiding van Turkije” Als
gebruikelijk in de Media Matters jammerde hij: Naast het onderschrijven van de auteur en anti-moslim activist
las een Joel Richardson in zijn pogingen om de islam te koppelen aan de Antichrist, heeft Glenn Beck ook
nog Richardson nagesproken in het standpunt van het koppelen van Turkije aan een vermeend toekomstig
islamitisch kalifaat. In een volgende kop, volgt dan verontwaardigd: “Beck waarschuwt voor een verbond
tussen de soennieten en sjiieten, met een nieuw-Islamitisch Rijk gevestigd in Turkije.” En Beck werd als volgt
geciteerd: “Turkije bereidt zich voor als de basis van het kalifaat” en “Ze (Turkije) beginnen stevig in bed te
liggen met de Moslim Broederschap.”
Nu zijn we dan aangekomen in 2012. De afgelopen week, precies zoals ik al voorspelde sinds 2004, heeft
de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoğlu de volgende verklaring afgelegd:
We zullen de van de golf van verandering in het Midden-Oosten regelen. Net als de idealen die we in onze
gedachten hebben over Turkije, hebben we een ideaal over een nieuw Midden-Oosten. We zullen de leider
en de woordvoerder zijn van een nieuwe orde van vrede, ongeacht wat ze zeggen.
En weer, precies zoals voorspeld, van onze kant, kwam vice-president Joe Biden, namens de regeringObama, naar buiten met een openlijk uitgesproken steunbetuiging voor een neo-Ottomaans tijdperk met de
Turkse overheersing van het Midden-Oosten.
Op een fondsenwervingsevenement voor de herverkiezing in de Obama campagne, heeft Biden zich gericht
op een groep van ongeveer 200 invloedrijke leden van de Turks-Amerikaanse gemeenschap. In het spreken
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over het standpunt van de regering-Obama van een herbevestiging van Turkije voor de macht in de regio,
zei Biden:
“We zijn op zoek naar een Turks leiderschap in de rest van de hele regio.”
Biden bleef spreken over wat een prachtige “model” Turkije is voor andere islamitische landen:
“Het is een model over hoe je een islamitische bevolking, een islamitische staat en een democratie kan
hebben, iets wat de rest van de regio moet bekijken om erachter te komen hoe dat ze moeten doen.”
Sprekend over de Amerikaanse samenwerking met Turkije in de regio, zei Biden:
“Er is niets wat we doen, dat we niet coördineren.”
Biden haalde ook uit naar Europa voor het niet verwelkom heten van Turkije in de rijen van de Europese
Unie. Volgens Neil Munro van de Daily Caller:
Heeft Biden de islamitische regering van Turkije een leidende rol in het Midden-Oosten aangeboden,
ondanks haar recente optreden tegen de dissidenten, de uitbreiding van de islamitische cultuur en onderwijs,
en de regionale conflicten met Griekenland en Israël … Biden zei dat de VS de samenwerking met de
islamitische regering van Turkije zal uitbreiden, mede omdat de Arabische Lente revoluties in de regio een
impuls hebben gegeven aan de rol en de macht van de islamitische groeperingen die zich richten op de
traditionele islamitische wetten en hun overtuigingen willen opleggen aan de mensen in Egypte, Libië,
Tunesië, Marokko en andere landen in de regio.
Wijzende op het succes van de Turkse islamitische Justitie en de Ontwikkelings Partij (AK-Partij) in termen
van hun groeiende politieke invloed niet alleen regionaal, maar ook in het buitenland, is de islamistische
Moslimbroederschap nu begonnen met het modelleren van zichzelf naar de partij van de Turkse premier
Erdoğan.
Dit is geen verrassing, natuurlijk. Sinds Obama president werd, is Erdogan een frequent bezoeker van het
Witte Huis en spreekt regelmatig met Obama aan de telefoon. Vanuit het perspectief van Obama, zijn de
twee mannen echt goede vrienden geworden. Dit alles, ondanks een radicale draai van de Turkse premier
Erdogan in de afgelopen jaren naar een meer openlijk anti-semitisme en anti-Israëlisme, (waardoor hij oprijst
in de rol van de populairste leider in het Midden-Oosten).
Dit moet zeer leerzaam zijn voor de leiders van Iran. Want terwijl de islamistische leiders van zowel Iran als
Turkije precies hetzelfde nastreven, namelijk de regionale dominantie, en Ahmadinejad en Khamenei daarbij
slechts sancties krijgen, dreigementen en een isolering door de VS, heeft premier Erdogan, een veel
dissimulative benadering in dienst genomen, en is regelmatig verwelkomd door Obama met knuffels,
lofprijzingen, en een steeds grotere mate van politieke macht in het Capitool.
President Obama blijft doorgaan om Erdoğan te behandelen met de grootste mate van respect:
“Ik wil alleen maar nogmaals zeggen hoeveel ik de gelegenheid waardeer om nogmaals mijn vriend en
collega te ontmoeten, de minister-president Erdoğan. … [Hij is] een uitstekende partner en een uitstekende
vriend op een breed scala van onderwerpen,” zei Obama op 25 maart van dit jaar.
De ontkenners kunnen roepen wat ze willen, maar het is niet te ontkennen dat het zich allemaal gaat
ontvouwen, precies zoals de Bijbel het opdreunt. In de komende jaren zal er een onvermijdelijke opkomst
van Turkije zijn als de machtigste natie in de regio en dat zal alleen nog maar meer en meer duidelijker
worden. Aangezien alle ogen op dit moment op Iran zijn gericht, vergeet dan niet om ook een oog te houden
op Turkije.
Bron: Obama Administration Supports Turkish Caliphate | Joel’s Trumpet
Bron: http://www.wimjongman.nl
Naam nieuwe Franse premier betekent ‘penis’ in Arabisch
Door community (initieel P.uncia), Op zon 20 mei 2012
Bron / origineel: (c) www.nieuwsblad.be
Nadat de nieuwe Franse president François Hollande Jean Marc Ayrault als zijn
premier had benoemd, zaten Arabische media met een dik probleem wat betreft de
spelling van zijn naam.
'Ayrault' klinkt in het Arabisch immers zoals wat daar 'penis' heet. Hoofdredacteurs en
newsmanagers van grote Arabische media zaten de voorbije twee dagen met de
handen in het haar over hoe de naam van de Franse bewindsman te spellen zonder
dat het probleem verder aanzwol, in het bijzonder voor nieuwslezers.
Zo was er een Libanees nieuwsanker dat het zo kwaad kreeg bij het vernoemen van de
naam van de premier dat ze in haar lach bleef steken.
Om verder onheil te voorkomen werden er compromissen gevonden. Sommige media besloten Ayrault
gewoon enkel bij zijn voornaam te noemen. Anderen spelden in plaats van het correcte 'Airo' zijn naam als
'Aro', 'Hairo' of 'Airolt'. Uiteindelijk loste het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken de discussie op door
de Arabische media te suggereren alle letters van de naam uit te spreken of - naar analogie van VDB alias
Vandenboeynants in België - van de initialen JMA te gewagen.
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Honing met kaneel geneest de meeste ziekten
Waarschijnlijk is de farmaceutische nijverheid niet blij dat dit gegeven de ronde doet.
Er is ontdekt dat een mengsel van honing en kaneel de meeste ziekten kan genezen.
Honing wordt in de meeste landen van de wereld vervaardigd.
Wetenschappers aanvaren honing als een doeltreffende geneesmiddel voor allerlei ziekten.
Honing kan worden gebruikt zonder enige bijwerkingen voor diabeet patiënten.
Weekly World News heeft de volgende lijst van aandoeningen gegeven die door honing en kaneel
genezen kunnen worden en die zijn onderzocht door westerse wetenschappers:
Weerstands Stelsel:
Het dagelijks gebruik van honing en kaneelpoeder versterkt het Weerstands stelsel
en beschermt het lichaam tegen kiem en virale aanvallen.
Wetenschappers hebben ontdekt dat honing verscheiden vitamines en ijzer in grote hoeveelheden bevat.
Een regelmatig gebruik van honing versterkt de witte bloedlichaampjes
waardoor ze beter in staat zijn om tegen liem en virale ziekten te vechten
HARTKWALEN:
Maak een pasta van honing en kaneelpoeder, doe dat op brood in plaats van jam en eet het regelmatig als
ontbijt.
Het vermindert de cholesterol in de aderen en redt de patiënt van een hartaanval.
En voor degenen die al een aanval hebben gehad, als zij dit aanpak dagelijks volgen, worden ze mijlen ver
gehouden van de volgende aanval.
Regelmatig gebruik van dit aanpak bevrijdt je van ademnood en het versterkt de hartslag.
In Amerika en Canada hebben verschillende verzorgingshuizen heel geslaagd patiënten behandeld en
ontdekten dat als je ouder wordt,
de aderen hun soepelheid verliezen en verstopt raken;
maar honing en kaneel verkwikken de arteriën en aderen.
KANKER:
Huidige onderzoek in Japan en Australië heeft ontdekt dat kanker aan de maag en botten
met geslaagdheid is genezen door een mengsel van honing en kaneelpoeder.
Patiënten die aan deze vorm van kanker lijden moeten dagelijks een eetlepel honing met een theelepel
kaneelpoeder innemen,
drie keer per dag, gedurende een maand.
ARTRITIS:
Artritis patiënten kunnen dagelijks, ‘s morgens en ‘s avonds een kop heet water met twee lepels honing en
een theelepel kaneelpoeder nemen.
Als dat regelmatig wordt ingenomen kan zelfs langdurige artritis worden genezen.
In een huidige onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Kopenhagen,
werd ontdekt dat als de doktoren hun patiënten behandelden met een mengsel van
een eetlepel honing en een halve theelepel kaneelpoeder voor het ontbijt,
dat van de 200 mensen die zo behandeld waren,
vrijwel 73 mensen binnen een week volledig verlost waren van hun pijn
en binnen een maand konden de meeste patiënten die door de artritis niet konden lopen of zich
voortbewegen, weer zonder pijn lopen.
BLAAS BESMETTINGEN:
Neem twee eetlepels honing en een theelepel kaneelpoeder in een glas lauwwarm water en drink het.
Dit vernietigt de bacillen in de blaas.
CHOLESTEROL:
Twee eetlepels honing en drie theelepels kaneelpoeder gemengd in theewater,
werden aan een cholesterol patiënt gegeven, en men ontdekte dat het cholesterol vlak in het bloed,
binnen de twee uur tien procent minder was.
Als je dit drie keer daags doet, wordt iedere langdurig cholesterol genezen.
Volgens inlichtingen kan zuivere honing, dagelijks bij het voedsel ingenomen, de klachten van cholesterol
wegnemen.
VERKOUDHEID:
Degenen die lijden aan gewone of ernstige verkoudheid kunnen dagelijks, gedurende drie dagen,
een lepel lauwwarme honing innemen met kwart lepel kaneelpoeder.
Dit aanpak zal de meeste chronische hoest en verkoudheid genezen, en de sinussen schoonmaken.
MAAG DIE VAN STREEK IS:
Honing ingenomen met kaneelpoeder geneest maagpijn en verwijderd maagzweren vanaf de wortel.
MAAGBRAND:
Kaneelpoeder gestrooid op twee theelepels honing en ingenomen voor het eten,
verlicht zuurbranden en verteert de zwaarste maaltijden.
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GRIEP:
Een wetenschapper in Spanje heeft bewezen dat honing een natuurlijk samenstelling bevat
die de griepkiemen doodt en de patiënt geneest van de griep.
LANG LEVEN:
Thee gemaakt met honing en kaneelpoeder, indien regelmatig ingenomen, gaat de aftakeling van het ouder
worden tegen.
Neem vier eetlepels honing, een eetlepel kaneelpoeder, en drie kopjes water en maak er thee van.
Drink drie of vier maal per dag een kwart kop. Het houdt de huid fris en zacht en houdt veroudering tegen.
De levensspanne neemt toe.
HUIDBESMETTINGEN:
Breng honing en kaneelpoeder in gelijke delen aan op de aangetaste plekken,
het geneest eczeem, ringworm en alle andere soorten huid besmettingen.
GEWICHTS VERLIES:
Drink dagelijks ‘s morgens een half uur voor het ontbijt op een lege maag,
en ‘s nachts voor het slapen gaan, honing en kaneel in een kop kokend water.
Bij regelmatig gebruik, vermindert het gewicht van zelfs de meest dikke persoon.
Het regelmatig drinken van dit mengsel houdt het vet tegen zich op te bouwen in het lichaam,
zelfs als de persoon een eetplan met een hoog aantal calorieën tot zich neemt.
VERMOEIDHEID:
Hudige onderzoeken laten zien dat de suiker in honing eerder behulpzaam dan nadelig is voor de sterkte
van het lichaam.
Oudere mensen die honing en kaneel in gelijke delen innemen, zijn waakzaam en soepeler.
Dr. Milton die hiernaar onderzoek heeft gedaan, zegt dat een halve eetlepel honing, besprenkeld met
kaneelpoeder in een glas water,
dagelijks ingenomen ‘s middag om ongeveer 3:00 uur, als de levensdrang van het lichaam begint te
verminderen,
de levendigheid van het lichaam binnen een week doet toenemen.
PUISTJES:
Maak een pasta van drie eetlepels honing en een theelepel kaneelpoeder.
Breng dit aan op de puistjes voordat je gaat slapen en was het de volgende dag met warm water af.
Doe dit twee weken dagelijks, het verwijdert de puistjes vanaf de wortel.
GAS:
Volgens onderzoeken in India en Japan, is gebleken dat als honing met kaneelpoeder wordt ingenomen,
de maag vrij wordt van gassen.
SLECHTE ADEM:
Mensen uit Zuid Amerika gorgelen als eerste in de morgen met een theelepel honing en kaneelpoeder die in
heet water opgelost zijn,
waardoor hun adem de hele dag door fris blijft.
GEHOORVERLIES:
Neem dagelijks ‘s morgens en ‘s avonds honing en kaneelpoeder, in gelijke delen, het herstelt het gehoor.
Honing is het enige voedsel op de planeet wat niet zal bederven, of die de wetenschap niet kan namaken.
Hij zal soms tot suiker kristalliseren. In werkelijkheid is honing altijd honing.
Als het op een koele donkere plaats gedurende een lange tijd wordt bewaard, zal het kristalliseren.
Wanneer dit gebeurt, draai de deksel eraf, kook water, en zet de pot met honing in het warme water,
zet het vuur uit en laat het vloeibaar worden. Het is dan net zo goed als het ooit was.
Kook honing nooit en plaats het nooit in een magnetron. Als je dit doet vernietig je de enzymen in de honing.
Honing is ook nog een natuurlijk antibioticum
http://hijleeft.wordpress.com/2012/02/10/honing-is-een-natuurlijk-antibioticum-kaneel-is-antiseptisch/
bevestigd door onder andere onderzoek van afdeling Medische Microbiologie van het AMC van de
universiteit in Amsterdam.

Definitief 675.000 dollar boete voor muziekdownloader
De Amerikaan Joel Tenenbaum heeft van een rechter een definitieve boete van 675.000 dollar gekregen
voor het downloaden van ten minste 30 liedjes via bestanduitwisseldienst Kazaa in 2005.
Dat maakt The New York Times maandag bekend. De zaak begon al in 2007. Eerder moest een
Amerikaanse al $ 220.000,- betalen voor het downloaden en verspreiden van 24 liedjes.
Het bedrag voor Tenenbaum valt hoog uit omdat de oorspronkelijke rechter die vanaf het begin betrokken
was, inmiddels is gestopt. Zij pleitte voor een verlaging van de boete tot 67.500 dollar. De nieuwe rechter
was het daar echter niet mee eens. Hij moet nu $ 22.500 per gedownloade song betalen aan de
muziekindustrie. Er is nog een mogelijkheid dat partijen kunnen schikken.
Bron: NUzakelijk
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Rothschild en consorten, goud, diamanten, de ( 13 ) bloedlijnen en de Annunaki
Waarom denkt de Illuminati elite dat ze een “God” gegeven recht
hebben om de rest van de mensheid als slaven te behandelen?
Volg het geld en de bloedlijnen in het volgende artikel van Dean
Henderson en je vindt de antwoorden die je zoekt.
Gedurende de Vietnam-oorlog was Hong-Kong het centrum voor
illegale witwaspraktijken van drugsgeld, toebehorend aan de
Illuminati bankiers. Deze rol werd in de jaren tachtig overgenomen
door Dubai, ten tijde van het door de Amerikanen en Saudi's
gefinancierde Mujahdeen offensief tegen de Afghaanse bevolking.
Waar Hong-Kong het opium van de CIA had gefinancierd door
wapenruil in de Gouden Driehoek, zo was Dubai de CIA van dienst
geweest met wapenhandel in de Gouden Halve Maan, een gebied wat delen van Iran, Afghanistan en
Pakistan omvat.
De productie van opium in de Gouden Halve Maan overtrof dat van de productie in de Gouden Driehoek, net
op het moment dat de CIA in Afghanistan in actie kwam. De internationale banken in Dubai zorgden voor het
witwassen van de opbrengsten en in Sharja (Eén van UEA Emiraten) was het vliegveld gelokaliseerd
vanwaar de geheime wapenleveranties werden verscheept.[1]
Goud is de valuta van de drugs- en wapenhandelaren en Dubai is het favoriete knooppunt in de wereldwijde
goudhandel. In Dubai wordt deze gedomineerd door de British Bank of the Middle East.
Deze bank is 100% eigendom van de Hong-Kong Shanghai Bank (HSBC), die op haar beurt weer een
monopoly heeft op de goudhandel in Hong-Kong, samen Kleinwort Benson. Deze laatste heeft weer nauwe
banden met Rio Tinto, een maatschappij opgericht door de opium opbrengsten van de familie Matheson. De
erfgenamen van Matheson zijn de families Keswik en Swire, die het voor het zeggen hebben in de directies
van HSBC, Jardine Matheson, P & O Nedlloyd en Cathay Pacific Airlines.[2]
Sharp Pixley, onderdeel van Kleinwort, is één van de 5 firma’s die iedere dag samenkomen in het kantoor
van Rothschild & Sons in Londen om eenzijdig de prijs van goud vast te stellen. Een andere van die firma’s
is Mocatta Metals, grotendeels eigendom van Standard Chartered, de bank die opgericht werd door Cecil
Rhodes. Lord Inchcape van P & O zit daar in de directie. P & O is de grootste havenexploiteur ter wereld.
Mocatta is de favoriet van de Israëlische Mossad voor haar financieringsoperaties.
Samuel Montagu is een onderdeel van de Midland Bank en de derde van de Londense firma’s die de
goudprijs bepalen. Midland werd in 1999 opgekocht door HSBC en die is gedeeltelijk eigendom van de AlSabah clan uit Koeweit. De andere twee die de goudprijs bepalen zijn Johnson Matthey en N.M. Rothschild;
van deze beiden zijn de directies weer verweven met Anglo-American en HBSC.[3]
Anglo-American staat weer onder controle van de familie Oppenheimer uit Zuid-Afrika. Zij zijn eveneens
eigenaar van Engelhardt, het bedrijf dat bijna een monopoly heeft in het raffineren van alle goud op de
wereld. Daarnaast zijn zij eveneens eigenaar van De Beers, wat een monopoly bezit in de wereldhandel van
diamanten.
Het was de mysterieuze Graaf van Saint-Germain die voor het eerst claimde de esoterische kennis te
bezitten voor het omvormen van metalen zoals goud en het verwijderen van imperfecties uit diamanten.
De Graaf verbleef een tijd bij Willem IX van Hesse, wiens financieel adviseur Mayer Rothschild was. Wellicht
heeft de Graaf zijn kennis gedeeld met de jonge Mayer en zijn werkgever, het Huis van Hesse. Beiden
werden partners en samen hadden zij de controle over de Kabbalistische Vrijmetselaar's Loge van Frankfurt,
waar de Duitse Illuminati was gehuisvest.[4]
Diamanten spelen een belangrijke rol in het witwassen van drugsgeld omdat ze klein zijn en gemakkelijk te
vervoeren. Van de wereldwijde diamantenhandel staat 85% onder controle van de firma De Beers van Sir
Harry Oppenheimer. De Beers is een onderdeel van Anglo-American waar Sir Harry ook in de directie zetelt.
De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van De Beers is Nicky Oppenheimer.
De meest waardevolle diamantmijnen van de Beers bevinden zich in Zuid-Afrika. Die aan de rand van de
Kalahari woestijn, Jwaneng genaamd, is misschien wel het meest waardevolle bezit ter wereld.
Deze ader van Kimberliet (Kimberliet is een ultra-mafisch stollingsgesteente dat de belangrijkste bron van
natuurlijke diamanten vormt.) die de diamanten voortbrengt, werd pas in 1973 ontdekt. De Beers heeft ook
een off-shore diamantmijn voor de kust van Namibië.
De grootste opslagplaats voor diamanten ter wereld bevindt zich onder het Londense hoofdkantoor van De
Beers. Tien keer per jaar verkoopt De Beers ruwe diamanten aan 125 geselecteerde klanten. De prijzen zijn
vast en het is “graag of niet”. De Beers werd in 1994 door de Amerikaanse Justitie veroordeeld voor het
illegaal vaststellen van de goudprijs. Tot op de dag van vandaag hebben leden van de directie en het
bestuur van De Beers geen voet gezet op Amerikaanse bodem uit angst te worden opgepakt. [5]
Het slijpen van diamanten werd tot voor kort eigenlijk maar in twee plaatsen ter wereld gedaan, Antwerpen
en Ashqelon in Israël. Het slijpen in Antwerpen werd gefinancierd door de Bank-Bruxelles-Lambert die
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eigendom is van de familie Lambert. Dit zijn neven van De Rothschild familie en eveneens eigenaar van
Drexel Burnham Lambert, wat omgeven is door schandalen.
In Israël werd het slijpen gefinancierd door de Leumi Bank, de grootste financieringsbank van Israël. Deze
bank staat onder controle van de Engelse Barclays Bank. En ook hier zetelt Sir Harry Oppenheimer weer in
het bestuur. [6]
Sinds kort wordt 90% van alle diamanten in de wereld geslepen in Gujarat in India; uiteraard vanwege de
lage lonen. De rest wordt gedaan in Bangkok, Tel Aviv en New York. Voor de handel in diamanten is
Antwerpen nog steeds dé stad; hier wordt 80% van alle diamanten verkocht.
Net als de illegale goudprijsbepaler Standard Chartered, werd ook De Beers opericht in Zuid-Afrika in 1888
door Cecil Rhodes. Door wat er in het testament van Rhodes stond, ontstond The Royal Institute for
International Affairs waaruit de Council on Foreign Relations is ontstaan. Mensen die studeren via een
Rhodes-beurs, zoals Bill Clinton deed, worden gefinancierd door het Rhodes Trust.
De belangrijkste beheerder van de Rhodes-erfenis was Lord Alfred Milner. Deze lokte de Boerenoorlog uit in
Zuid-Afrika waardoor Engeland en Rhodes controle kregen over de goud en diamantmijnen in Zuid-Afrika.
Zwarte Zuid-Afrikanen werken daar onder mensonterende omstandigheden in wat één van de gevaarlijkste
banen ter wereld moet zijn. Ze verdienen een fooi en maken de Oppenheimers en hun trawanten weer een
beetje rijker.
De drie grootste mijnbouwbedrijven ter wereld, BHP Billiton, Rio Tinto en Anglo-American, staan alledrie
onder controle van de Oppenheimer/Rothschild/Shell kliek. In 2010 was er even sprake van dat de eerste
twee zouden samengaan.
Rhodes was één van de leiders van de Europese Vrijmetselarij. Hij ging onder andere om met mensen zoals
De Rothschild, Koning George IV, Koning William IV, Lord Randolph Chruchill (de vader van Winston), de
Markies van Salisbury, Arthur Conan Doyle, Rudyard Kipling en Oscar Wilde.
Deze groep was geobserdeerd door het fenomeen "Arisch superras", iets wat gedeeld werd door Adolf
Hitler, en vormde ook de basis voor het Zuid-Afrikaanse apartheidsregiem. Hun “geheime kennis” van de
menselijke schepping gaat in tegen zowel de theorie van een Schepper als dat van de evolutie, maar is
verweven met het verhaal van de Annunaki.
Deze Annunaki arriveerden volgens recentelijke ontdekte Soemerische kleitabletten, rond 6.000 voor
Christus komend van dan planeet Nubira. Een groeiend aantal onderzoekers, zoals Zecharia Sitchin,
geloven dat de mens is gecreëerd door de Annunaki om voor hen te werken als slaven (in de Hebreeuwse
bijbel Adamu genoemd). Ze werden gebruikt om het goud te delven wat de Annunaki nodig hadden om een
gat in hun ozonlaag te dichten. Dit was ontstaan na een botsing met een ander planeet.
Eén van de leiders van de Annunaki heette Nazi. De buitenaardse Goden die Adam creëerden noemden
hun kolonie in Mesopotamië E.DIN. Zij kwamen naar de wereld op zoek naar goud. NASA wetenschappers
zeggen trouwens dat dit ook óns ozonprobleem zou kunnen oplossen. Archeologen hebben mijnbouwruïnes
ontdekt die minstens 10.000 jaar oud zijn in Afrika en in Zuid- en Centraal-Amerika.[7]
De Adamus die Egypte verlieten werden slaven in de goudmijnen en omdat ze wereldwijd werden ingezet
zou dit misschien kunnen verklaren waarom er zoveel gaten zitten in de tegenwoordige evolutionaire en
antropologische theorieën. Het zou ook een verklaring kunnen zijn voor mysteries zoals de Nazca-lijnen in
Peru en de Grote Piramides van Egypte.
Adam en zijn nakomelingen werden slaven voor deze meesters. Het Hebreeuws Bijbelse woord ‘’avod”, wat
meestal wordt vertaald met “aanbidden”, betekent eigenlijk “werken”. Adam en zijn Bijbelse collega’s
aanbaden God niet, zij werkten voor hem als slaven. En “God” in dit verband zouden dan de Annunaki zijn.
De Soemerische kleitabletten zouden een fascinerende verklaring kunnen zijn voor de vraag waarom de
mens zich vestigde als landbouwer in Mesopotamië, in plaats van het ontwikkelen van meer voor de hand
liggende zaken als jagen en het wonen in een stam.
Op de kleitabletten staat simpelweg dat de Goden hen tot werken dwongen. Er ontstonden steden en de
Annunaki stelden één van hun “goden” of een menselijke hybride aan als hoofd van iedere nieuwe
nederzetting. Deze leiders werden koningen en ontleenden het recht op hun dynastie en deze te mogen
regeren, op de Annunaki bloedlijnen.
De eerste van deze koningen was Cush, die de kleinzoon was van Noach en de vader van Nimrod.
Sommige onderzoekers geloven dat Yahweh niemand anders was dan de Annunaki commandant van deze
aardemissie: Enlil, een brute tiran.
Abraham die als aartsvader wordt geclaimd door de meeste religies, was waarschijnlijk ook een hybride. De
geheime kennis die aan Abraham werd gegeven staat aan de basis van alle moderne geheime
genootschappen; van de Vrijmetselarij tot de Kabbala en de Muslim Brotherhood.
Of het verhaal waar is of niet, wat belangrijk is om te weten, is dat de Illuminati elite denkt dat het recht om
alle mensen als slaven te behandelen, hun, een door God gegeven, recht is.
Rond 1895 werd door Cecil Rhodes het Diamant Syndicaat opgericht. De opvolger hiervan, de Central
Selling Organization heeft nog steeds een monopoly voor de wereldwijde diamantenhandel. Alle ideeën van
Rhodes werden gefinancierd door de Rotschild familie.
Toen in november 1997 Baron Edmond Rothschild stierf in Geneve, liet hij in zijn erfenis grote belangen na
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aan De Beers. Volgens de vroegere Britste geheim agent John Coleman, auteur van “The Committee of
300”, was Rhodes niets meer dan een agent voor de Rothschilds. Hij beroofde de Zuid-Afrikaanse boeren
van hun geboorterecht, het goud en de diamanten in hun grond.[8]
Wat Coleman vergeet te vermelden is dat de Boeren zelf indringers waren en dat de zwarte Zuid-Afrikanen
het werkelijke geboorterecht hadden op deze onmetelijk grote rijkdom. Toch, met de opmerking van
Coleman over de relatie tussen Rhodes en de Rothschilds, slaat hij wel de spijker op zijn kop.
In 1888 schreef Cecil Rhodes zijn derde testament en liet alles na aan Lord Rothschild. Net na 1900 werd de
Business Round Table in Londen opericht door Rhodes, Milner en Rothschild. Daar werden de plannen
gemaakt voor de uitbreiding van het Britse Rijk en de totale controle over de hele wereldeconomie. Een plan
dat vandaag de dag nog steeds bestaat.
[1] “Al Qaeda and the Gold Trail that Leads Through Dubai to September 11”. Douglas Farah. The Guardian.
2-19-02.
[2] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review.
Washington, DC. 1992. p.193
[3] Ibid. p.194
[4] Rule by Secrecy: The Hidden History that Connects the Trilateral Commission, the Freemasons and the
Great Pyramids. Jim Marrs. HarperCollins Publishers. New York. 2000.
[5] “Diamonds: The Real Story”. Andrew Cockburn. National Geographic. March 2002.
[6] Editors of Executive Intelligence Review. p.200
[7] The 12th Planet. Zechariah Sitchin. Avon Books. New York. 1985.
[8] Marrs. p.86
Dean Henderson is de auteur van “Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf, “Four Horseman”, “Eight
Families & Their Global Intelligence”, “Narcotics & Terror Network”, “The Grateful Unrich: Revolution in 50
Countries and Das Kartel der Federal Reserve”.
Bron: Niburu.co - The Intel Hub

Thrive de movie blootgelegd
Let op het één oog symbool, alziend oog gebaar, van de Illuminati
‘Thrive’ (‘gedijen’) de Movie is niet gericht op de verruiming van het
bewustzijn, maar zuigt daarentegen energie uit de kijkers en biedt
geen werkelijke oplossingen voor de gepresenteerde problemen.
De film is in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken,
gecontroleerd en gemaakt door de heersende elite op aarde.
De makers van Thrive de Movie zeggen zelf dat het een documentaire betreft, die onthult wat er werkelijk
gebeurt in de wereld, door machtsstructuren, die invloed uitoefenen op elk aspect van ons leven, te
ontrafelen. De makers beweren echte oplossingen aan te reiken, zodat we in onze kracht kunnen komen te
staan. Vervolgens komen vele sprekers aan het woord, die elk hun eigen visie geven.
Het doel van de film is om mensen een gevoel van hopeloosheid te geven. Meer dan anderhalf uur lang
wordt gezegd dat ‘je geen hoop hebt en een slaaf bent’.
De film is gemaakt door dezelfde elite, waar de producer van Thrive, Foster Gamble, de kijker over
informeert! Foster Gamble is erfgenaam van James Gamble, de oprichter van Procter & Gamble, een
multinationaal bedrijf met haar hoofdkantoor in Cincinnati, Ohio, dat consumentenproducten maakt en
verkoopt. Het bedrijf profileert zich als paraplu voor A-merken. Met een omzet van ruim $76 miljard en een
winst van meer dan $10 miljard staat P&G op de 33ste plaats op de lijst van ’s werelds grootste bedrijven.
Procter & Gamble verdient honderden miljoenen aan contracten met het Pentagon en is één van de
belangrijkste zakenpartners van de Amerikaanse oorlogsmachine. Het is één van de grootste en giftigste
vervuilers ter wereld. Het bedrijf deed zaken met Nazi-Duitsland, verspreidt genetisch gemodificeerd besmet
voedsel en produceert het omstreden olestra, een vetachtige chemische stof, die als ‘namaakolie’ gebruikt
kan worden, maar niet in de darm wordt opgenomen.
Procter & Gamble maakt ook het met fluoride besmette tandpastamerk Crest en de vuilstort vernietigende
Pampers. Maar als je de Illuminati bent, heb je nu eenmaal een streepje voor. De makers van Thrive laten
de kijker zien, hoe hun eigen bedrijf heeft meegeholpen aan de verontreiniging van de planeet.
Het lijkt er dus meer op dat reverse psychology wordt toegepast om ons te laten denken dat ze tegen de
elite zijn. Als een dergelijke ‘bewustmakende’ video zo gemakkelijk op internet te krijgen, zouden op z’n
minst de alarmbellen moeten gaan rinkelen…
(THRIVE Nederlands) GEDIJEN: Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig Zijn?
Gepubliceerd op 5 apr 2012 door ThriveMovement
Bron: Klokkenluideronline.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Het valse gezicht achter het humanitaire masker van de 'vredes'beweging
Typerend voor veel pro-Palestijnse 'vredes'activisten is het
compleet negeren van de Palestijnse verheerlijking van
zelfmoordterroristen en de officiële genocide doelstellingen van
Hamas.
Veel hedendaagse vredesactivisten geven opnieuw hoofdzakelijk
de Joden en/of hun eigen staat Israël de schuld van bijna alles
wat er mis is in onze wereld: de financiële- en bankencrisis, de
spanning in het Midden Oosten, et cetera. Tegelijkertijd blijken de
meesten van hen een opvallende blinde vlek te hebben voor de
genocidale oproepen en acties in de islamitische wereld. Een
korte blik op de geschiedenis leert dat vredesactivisten en pacifisten vaak juist de kant kiezen van de partij
die (uiteindelijk) de gruwelijkste misdaden pleegt.
'Het pacifisme is objectief beschouwd pro-fascistisch,' schreef George Orwell ('1984') in 1942. 'Dit is
elementair gezond verstand. Als je de oorlogsinspanningen van één kant verhindert help je automatisch die
van de andere kant.' Vóór de Tweede Wereldoorlog speelde een groot deel van de toenmalige
vredesbeweging -die veel breder is dan enkel pacifisten- samen met de 'verzoeners' in de politiek dan ook
een grote rol bij het mogelijk maken van de opkomst van Nazi Duitsland.
'Logische' verklaring voor Auschwitz?
In onze tijd spelen veel belangrijke figuren in het 'vredeskamp' een vergelijkbare dubieuze rol in het conflict
tussen Israël en de Palestijnen en in bredere zin de Arabische-Islamitische wereld. Eén van hen is John
Galtung, een prominente Noorse vredeswetenschapper die een zeer kwalijke rol heeft gespeeld bij het
verspreiden van allerlei haatzaaiende antisemitische en anti-Israël propaganda. Galtung -ook wel de 'vader
van de vredesstudies genoemd'- is exemplarisch voor het wangedrag van veel zogenaamde
'vredes'organisaties en - activisten.
Zo probeerde Galtung met logische verklaringen te komen waarom het antisemitisme van de Nazi's
uiteindelijke leidde tot Auschwitz. Daarom bracht Galtung met groot succes het verhaaltje in omloop dat de
Joden de Amerikaanse media controleren en deze gebruiken voor de zaak van Israël. Ook was hij degene
die de zogenaamde link tussen de Noorse massamoordenaar Anders Breivik en de Mossad de wereld in
hielp. Tevens hield hij een open forumdiscussie over één van de grootste antisemitische vervalsingen ooit,
de 'Protocollen van de Oudsten van Zion', en verklaarde hij dat het hem deed denken aan de
investeringsbankiers van Goldman Sachs.
Pacifisten, de Sovjets en de Nazi's
Twee belangrijke voorbeelden uit de geschiedenis tonen aan dat vredesactivisten vaak vrijwillig in dienst
staan van een totalitaire partij. In de jaren '20 werden in de Sovjet Unie alle vredesbewegingen onderdrukt.
Veel activisten werden gevangen gezet of vermoord. Tegelijkertijd steunde de Sovjet Unie tot in de jaren '80
Westerse vredesbewegingen en andere maatschappelijke 'anti-oorlog' of 'anti-kernwapen' organisaties (dit is
o.a. bewezen van diverse linkse politieke partijen, enkele grote Westerse vakbonden en ook het IKV
(Interkerkelijk Vredesberaad) van destijds Mient Jan Faber).
Voordat Hitler aan de macht kwam was het pacifisme sterk vertegenwoordigd in Duitsland. Onder de Nazi's
werden de binnenlandse vredesbewegingen onderdrukt. Degenen die zich desondanks bleven verzetten met name Christenen- werden gestraft. In het buitenland werden de pacifisten juist ondersteund en
gepromoot.
Na het Verdrag van München in 1938 publiceerde de Britse Peace Plegde Union, dat op zijn hoogtepunt
100.000 actieve supporters had, een pamflet waarin Winston Churchill een 'oorlogshitser' werd genoemd.
Over Hitler werd echter nauwelijks iets gezegd. In een bekroond boek concludeerde Simon Epstein na
uitgebreid onderzoek dat nogal wat pacifisten in Frankrijk tijdens de oorlog de Nazi's begonnen te steunen.
Genocidedoel Hamas genegeerd
Met deze feiten in onze gedachten kijken we naar een groot aantal elementen in de hedendaagse
vredesbeweging. Zijn degenen die voortdurend Israël veroordelen net zo kritisch over de Palestijnen? Zo ja,
controleer dan wat ze precies afwijzen aan Palestijnse zijde. Als dat hoofdzakelijk het afvuren van raketten
vanuit de Gazastrook betreft is dat meestal niet meer dan een maskertje voor hun daadwerkelijke
standpunten, want wie veroordeelt er de Palestijnse verheerlijking van zelfmoordterroristen die het speciaal
gemunt hebben op Israëlische vrouwen en kinderen? En wie veroordeelt er ooit het nog altijd in het officiële
handvest van Hamas staande hoofddoel dat Israël moet worden vernietigd en alle Joden moeten worden
vermoord?
Veel katholieken en protestanten tegen Israël
De internationale Pax Christi beweging is een goed voorbeeld van een vredesbeweging die virulent het
bestaansrecht van Israël probeert te ontkennen en die slechts zelden iets negatiefs zegt over de Palestijnen.
Dit is extra schrijnend omdat het hier een Katholieke organisatie betreft. De Katholieke Kerk heeft
eeuwenlang een sleutelrol gespeeld bij het ontstaan van het antisemitisme in de Christelijke wereld,
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waardoor het op ons eigen continent zelfs een niet te onderdrukken integraal onderdeel van de Europese
cultuur is geworden.
Ook veel Protestantse organisaties maken zich -op basis van dezelfde valse, van oorsprong Katholieke
vervangingstheologie- schuldig aan het zaaien van haat tegen Israël. Volgens analist Dexter van Zile staan
bijvoorbeeld de pacifistische Mennonieten aan het front bij het zwartmaken van Israël tegenover het Noord
Amerikaanse publiek. 'Deze instellingen schilderen de Joodse soevereiniteit af als de oorzaak van de
conflicten en het lijden in het Midden Oosten en bagatelliseren de islamitische en Arabische vijandigheid
tegenover Joden en Israël.'
Hierdoor is de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad in de ogen van steeds meer mensen een 'legitieme'
partner geworden of zelfs het slachtoffer van kwaadaardige ('Zionistische') propaganda. Toen Holocaustontkenner Ahmadinejad de VN in New York bezocht organiseerden de Mennonieten een 'intergeloofs' diner
voor hem, waar diverse prominente Christenen aan deelnamen.
Vals humanitair masker
Tot nu toe hoeven anti-Israël 'vredes'activisten slechts zelden een zware prijs te betalen voor hun
collaboratie met de Palestijnse haatzaaiers. Eén van hen was de Italiaanse pacifist Vittorio Arigoni, die in
2011 op de Gazastrook door Arabieren werd vermoord. Hij was een fanatieke anti-Israël opstoker die
antisemitische cartoons op zijn blog plaatste en de Israëlische president Shimon Peres vergeleek met
Maffia-massamoordenaar Giovanni Brusca.
De meeste vredesactivisten beweren dat ze diep respect hebben voor het menselijk leven. Ten aanzien van
het Israëlisch-Palestijnse conflict is dit enkel aan de oppervlakte het geval, want pal onder dit flinterdunne
laagje moet worden geconstateerd dat velen van hen doelbewust de andere kant op kijken als het de vele
aangekondigde of in uitvoering zijnde genocidepogingen en andere misdaden tegen de menselijkheid in de
moslimwereld betreft. Galtungs recente uitspraken hebben in ieder geval een deel van het kwaadaardige
gezicht achter het valse humanitaire masker van een groot deel van de 'vredes'beweging aan het licht
gebracht. (1)
Xander - (1) Ynet News

Haatprotest op de Dam
door Bart Olmer - AMSTERDAM
Een provocatieve bijeenkomst van moslimradicalen, gistermiddag
onder het Nationaal Monument op de Dam in het hartje van de
hoofdstad van Nederland. „Een hypocriet beeld van de vrijheid”,
bestempelde Shariah4Holland-woordvoerder Abu Qasim het
belangrijkste Nederlandse herdenkingsmonument.
Op uitnodiging van de Nederlandse radicale shariaclub Shariah4Holland sprak onder meer de beruchte
Britse prediker Sheikh Anjem Choudary over waarom volgens hem „de islam de toekomst is voor Europa” en
„hoe de islam de prostitutie en drugscultuur in Nederland zal uitroeien”. Volgens de beruchte Britse
moslimradicaal heeft „alle perversiteit zich om dit monument verzameld”. Grote afwezige was de Belgische
haatprediker Abu Imran, die ook is uitgenodigd door Sharia4Holland voor een conferentie vandaag in
Amsterdam.
Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft Imran gedreigd met arrestatie en uitlevering aan Marokko
zodra hij opduikt in Amsterdam.
Marokko heeft België in 2008 om uitlevering van Abu Imran verzocht wegens handel in verdovende
middelen. De twee Britse shariapredikers die wel aanwezig zijn, worden door de Engelse autoriteiten
minstens zo gevaarlijk ingeschat. Anjem Choudary en Sayful Islam zijn aanvoerders van verboden
organisaties. In hun kielzog zouden zich aanhangers ophouden die in verband worden gebracht met
terreurplannen. Zelf zegt Choudary echter „in vrede” te willen discussiëren tijdens de conferentie, waarvan
de locatie geheim werd gehouden.
„We vrezen anders dat de gemeente en de politie ingrijpen”, aldus de organisatie. Zelf verstoorde de club
recent een islamdebat in Amsterdam. Sharia4Holland-woordvoerder Abu Qasim meent dat het geweld
tijdens dat debat gerechtvaardigd was: „Als iemand de profeet beledigt, houdt alle dialoog op.” De
Nederlandse geheime dienst houdt Sharia4Holland nauwlettend in de gaten.
De AIVD vreest dat het een kweekbodem vormt voor nieuwe aanslagplegers, zoals Mohammed Bouyeri, de
moordenaar van Theo van Gogh. Eén man werd gisteren aangehouden, omdat hij de bijeenkomst.
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Hoofd exorcist beschuldigt Vaticaan van ontvoering meisjes voor seksfeesten
Volgens Gabriele Amorth, de top exorcist van de Rooms Katholieke
kerk, was de 'heilige stoel' direct betrokken bij de ontvoering van de
15 jarige Emanuela Orlandi (foto) in 1983. Amorth zegt dat
tienermeisjes zoals Emanuela door een gendarme van het Vaticaan
werden 'gerekruteerd' voor seksfeesten waar diplomaten van
buitenlandse ambassades maar ook van het Vaticaan zelf bij
aanwezig waren. Na afloop zouden de meisjes zijn vermoord.
De 85 jaar oude Amorth, die zijn beschuldigingen uitte tegenover de
Italiaanse krant La Stampa, werd door paus Johannes Paulus II
aangesteld als hoofd exorcist en zou sindsdien al meer dan 70.000
duiveluitdrijvingen hebben verricht. Onlangs haalde de omstreden exorcist ook al het nieuws met de
uitspraak dat yoga en Harry Potter 'het werk van de duivel' zijn. In eerdere gesprekken en interviews zei
Amorth dat gezien alle seksschandalen de duivel zelf aanwezig is in het Vaticaan.
Diverse theorieën
Er bestaan diverse aanwijzingen en theorieën over wat er met de vermiste Emanuela, de dochter van een
werknemer van het Vaticaan, is gebeurd. Over het algemeen wordt aangenomen dat ze op 22 juni 1983 na
haar muziekles in Rome werd ontvoerd.
Haar verdwijning werd door sommigen in verband gebracht met de Turkse schutter Mehmet Ali Agca die in
1981 probeerde de paus te vermoorden. Volgens deze theorie zou Manuela zijn gegijzeld in een poging haar
te ruilen voor de gevangen zittende Agca.
Op 14 mei groef de Italiaanse politie de resten op van Enrico De Pedis, een lid van de Magliana maffia in
Rome die in 1990 werd vermoord. Eén van zijn vriendinnen had namelijk beweerd dat De Pedis Manuela
heeft ontvoerd, en een anoniem telefoontje naar een TV-programma in 2005 suggereerde dat Manuela's
resten in het graf van het dode maffialid zouden liggen. De resten die werden gevonden behoorden echter
niet tot die van het ontvoerde meisje.
Vaticaan ontkent
Amorth -als erepresident van de Internationale Vereniging van Exorcisten niet bepaald de minste binnen de
Roomse Kerk- wijst deze theorieën echter van de hand en beschuldigt nu de hoogste diplomatieke religieuze
echelons van medeplichtigheid aan ontvoeringen van jonge meisjes voor seksfeesten, waarna ze zouden
zijn vermoord. Dit zou ook Emanuela zijn overkomen. Het Vaticaan blijft ondertussen volhouden dat het er
alles aan heeft gedaan om het mysterie van het verdwenen meisje op te lossen.
Xander - (1) Huffington Post, (2) Telegraph

Roubini: Griekse tragedie nadert einde
Door Biflatie.nl. Posted in Eurocrisis
Nouriel Roubini windt er geen doekjes om. Er komt binnenkort een einde aan
de Griekse tragedie. Volgens Roubini is het meer dan duidelijk dat het of in
2012 of in 2013 over en uit is met de Grieken. Door een default zal
Griekenland genoodzaakt zijn om uit de euro en de eurozone te stappen. Op
de website van The Guardian is te lezen:
'Greece is stuck in a vicious cycle of insolvency, lost competitiveness,
external deficits, and ever-deepening depression. The only way to stop it is to
begin an orderly default and departure, co-ordinated and financed by the
European Central Bank, the European Union, and the International Monetary
Fund (the troika), that minimises collateral damage to Greece and the rest of the eurozone.'
De miljarden uit de noodfondsen die Griekenland al meerdere malen in ontvangst heeft genomen, werken
slechts een paar maanden en haalt de druk van de ketel. De Griekse economie kan echter niet groeien,
omdat er zware bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd, onder druk van Europa. Zonder economische
groei is het uitgesloten dat de schulden kunnen worden terugbetaald.
Eigenlijk heeft Griekenland een zwakkere euro nodig, maar de ECB wil (onder druk van Duitsland)
vooralsnog geen verdere kwantitatieve verruiming toepassen. Toch lijkt LTRO 3 onvermijdelijk. De ECB zal
de Europese banken moeten helpen. Ook middels EFSF en ESM (European Financial Stability Facility &
European Stability Mechanism) moeten de Griekse banken dringend worden geherkapitaliseerd, anders
dreigt een bank run. Lees het hele artikel op de website van The Guardian.
http://biflatie.nl/artikelen/69-eurocrisis/28265-roubini-griekse-tragedie-nadert-einde
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Iran meldt 'ontdekking die het christendom zal doen instorten'
Wetenschappers denken dat deze 'nieuwe' versie van het
Evangelie van Barnabas werd geschreven in de 16e eeuw en
daarom een vervalsing is.
Het Iraanse Basij Press bericht dat de autoriteiten in Turkije een
eeuwenoude versie van het apocriefe Evangelie van Barnabas in
hun bezit hebben waarin de komst van de islamitische profeet
Mohammed zou worden voorzegd. Volgens Iran bewijst deze
'ontdekking' dat de islam de enige ware religie is en zal het wereldwijde christendom hierdoor instorten.
'Komst Mohammed, islam en mahdi voorspeld'
De Turkse autoriteiten zouden bij een anti-smokkeloperatie in 2000 beslag hebben weten te leggen op een
in leer gebonden, op dierenvellen geschreven authentieke versie van het Evangelie van Barnabas, één van
de naaste medewerkers van de apostel Paulus. Deze versie zou in de 5e of 6e eeuw zijn geschreven en zou
de komst van de laatste profeet Mohammed en de islam voorspellen.
Ongeveer een eeuw geleden werd er volgens godsdienstwetenschappers een andere versie van het
Evangelie van Barnabas ontdekt dat minder dan 500 jaar oud is, waardoor het dus ná de komst van
Mohammed zou zijn geschreven. In hoofdstuk 41 van de in Turkije ontdekte versie zou echter de volgende
tekst staan: 'God heeft zichzelf verborgen toen de aartsengel Michael hen (Adam en Eva) uit de hemel
verjoeg. Toen Adam zich omdraaide zag hij bovenaan de poort naar de hemel de tekst 'La elah ela Allah,
Mohamad rasool Allah' staan, wat betekent 'Allah is de enige god en Mohammed is zijn profeet.'
Basij Press beweert dat het Turkse leger de teksten in beslag heeft genomen omdat de 'Zionisten' (wie
anders) en de overheden van het Westen de inhoud verborgen proberen te houden. In de in Turkije
'ontdekte' versie van het Evangelie van Barnabas zou ook te lezen zijn dat Jezus nooit gekruisigd werd, Hij
niet de Zoon van God is en dat Hij zelf ook de komst van Mohammed zou hebben voorzegd. Zelfs de komst
van de laatste islamitische messias, de mahdi, zou erin opgetekend staan.
'Islam bevestigd'
'De ontdekking van de originele Barnabas Bijbel zal de Christelijke Kerk en diens autoriteit ondermijnen en
de religie in de wereld revolutionair veranderen,' aldus Basij. 'Het belangrijkste is echter dat deze Bijbel de
komst van de profeet Mohammed heeft voorspeld en daarmee de islamitische religie heeft bevestigd. Dit
alleen zal de machten van de wereld in onbalans brengen en de Christelijke wereld instabiel maken.'
Turkije is van plan om de 'Bijbel' tentoon te stellen. Hoewel de Turkse autoriteiten geloven dat dit een
authentieke versie van het Evangelie van Barnabas is, denken wetenschappers dat het pas in de 16e eeuw
werd geschreven en dus een vervalsing is, omdat Mohammed toen al eeuwen dood was.
Iran wil Christendom uitroeien
'Het Iraanse regime is er alles aan gelegen het Christendom met alle mogelijke middelen uit te roeien, of dat
nu het executeren van christelijke bekeerlingen, het verbranden van Bijbels of razzia's van de ondergrondse
kerken betreft,' gaf Erick Stakelbeck, presentator van CBN's 'Stakelbeck on Terror' als commentaar.
'Met het promoten van deze zogenaamde Barnabas Bijbel, die waarschijnlijk in de 16e eeuw werd
geschreven en door geen enkele belangrijke Christelijke stroming wordt geaccepteerd, probeert het regime
voor de zoveelste keer het Christelijke geloof in diskrediet te brengen. Dat komt omdat record aantallen
jonge Iraniërs de islam de rug toekeren en Christus accepteren. Daarom zien de mullahs het Christendom
als een groeiende bedreiging voor hun autoriteit.'
Duizenden Bijbels verbrand
Niet alleen in Iran, maar in heel de islamitische wereld wordt de Koran als het 'laatste' heilige boek gezien,
waardoor de islam boven het Christendom en Jodendom zou staan. Alleen moslims zouden daarom het
juiste geloof hebben en de juiste god aanbidden.
Een voormalige inlichtingenofficier van de Iraanse Revolutionaire Garde meldde onlangs dat de autoriteiten
op bevel van Ayatollah Khamenei duizenden Bijbels in beslag hebben genomen en vervolgens hebben
verbrand. Volgens de Iraanse opperleider is de Bijbel geen heilig boek en is het verbranden ervan in moreel
opzicht acceptabel.
'Zionisten binnenkort verslagen'
Terwijl het islamitische regime in Teheran het eigen volk zwaar blijft onderdrukken met voortdurende
schendingen van de mensenrechten, blijft het ondertussen gewoon doorwerken aan het omstreden
kernwapenprogramma. 'In het licht van de realisatie van de goddelijke belofte van de almachtige god zullen
de Zionisten en de Grote Satan (Amerika) binnenkort worden verslagen. Allahs belofte zal worden vervuld
en de islam zal overwinnen,' beloofde Khamenei in zijn zoveelste anti-Israëlische en anti-Westerse
toespraak.
Xander - (1) World Net Daily
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Ruime meerderheid Tweede Kamer maakt einde aan Nederlandse democratie
De Tweede Kamer trok vandaag door in te stemmen met de ESM
dictatuur willens en wetens de strop om de nek van onze
democratie en toekomst aan.
Vandaag, 24 mei 2012, gaat de geschiedenisboeken in als de dag
waarop een ruime meerderheid van uw volksvertegenwoordigers
een einde heeft gemaakt aan de Nederlandse parlementaire
democratie. Met open ogen hebben de kamerleden van de VVD,
CDA, PvdA, D66 en GroenLinks de zeggenschap over ons
belastinggeld overgedragen aan de ondemocratisch gekozen en
volledig onschendbaar verklaarde regering -want dat is het- van het
Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM), dat op 1 juli in werking treedt. Omdat Nederland in tegenstelling
tot Duitsland, Frankrijk en Italië géén vetorecht krijgt, betekent dit dat wij als volk vanaf nu als ongelimiteerde
pinautomaat van 'Brussel' zullen gaan functioneren.
PVV leider Geert Wilders probeerde de Kamer nog de volslagen krankzinnigheid in te laten zien van het feit
dat in een tijd waarin er 18 miljard euro bezuinigd moet worden het Nederlandse volk tegelijkertijd voor 40
miljard - in werkelijkheid overigens véél meer- garant moet staan voor de ongebreidelde uitgaven van de
Zuid Europese eurolanden. Zijn oproep was natuurlijk tevergeefs. Alleen de SP, ChristenUnie, SGP en PvdD
waren het (gedeeltelijk) met hem eens.
ESM = Financiële dictatuur
In januari schreven we al (zie link onderaan) dat de werkelijke structuur van het ESM door de politiek voor
het publiek verborgen wordt gehouden. De ESM gaat als een financiële regering -beter gezegd: dictatuurfunctioneren die de totale zeggenschap krijgt over de financiën van de euro lidstaten -met uitzondering dus
van Duitsland, Frankrijk en Italië- omdat het naar believen miljardenbijdragen kan eisen die binnen één week
gestort moeten worden. De Tweede Kamer krijgt hier niets over te zeggen. De opgegeven hoogte van het
ESM, € 500 miljard, is een pure, valse misleiding, aangezien in de tekst van het ESM de ruimte wordt
geboden om 'indien noodzakelijk' onbeperkt boven dit bedrag uit te gaan.
ESM geld ook voor banken
Onder druk van Zuid Europa zullen de ESM gelden hoogstwaarschijnlijk ook voor de op omvallen staande
banken in met name Spanje maar waarschijnlijk ook Ierland, Griekenland en Italië worden gebruikt, omdat
deze landen zogenaamd zelf geen geld daarvoor hebben (2). Premier Rutte heeft weliswaar aangegeven
hier op tegen te zijn, maar vandaag is gebleken dat zijn verzet enkel show is en hij voor de volle 100% deel
uitmaakt van de globalistische agenda om van de EU uiteindelijk een fiscale, financiële en politiek Unie te
maken, waarin ook het laatste restje soevereiniteit van Nederland zal zijn opgegeven.
SchuldenUnie een feit
De Europese SchuldenUnie is vanaf vandaag een onontkoombaar feit. De instorting van de eurozone is er
op zijn hoogst een poosje mee uitgesteld, totdat Zuid Europa ook de miljarden uit Nederland en Duitsland
erdoorheen zal hebben gejaagd. 'Luis in de pels' Nigel Farage van de Britse Onafhankelijken hield
eergisteren in het Europees Parlement opnieuw een eenzaam pleidooi om zo snel mogelijk een einde te
maken aan de eurozone, voordat eerst de Grieken en daarna de rest van de burgers in Europa zullen zijn
verpletterd (3). Ook dit was natuurlijk tevergeefs, aangezien de NWO trein vanuit Brussel ook volgens het
Europese Parlement op volle stoom dient door te denderen.
Stemt u op 12 september in of niet?
Op 12 september kunt -of moet- u laten blijken of u het ermee eens bent dat de democratie, soevereiniteit en
de zeggenschap over ons eigen land vandaag definitief in handen van een autoritaire groep bureaucraten in
'Brussel' werden gegeven. Bedenk dat als u VVD, CDA, PvdA, D66 of GroenLinks -laten we dit toepasselijk
de NSB coalitie noemen- stemt, u uw instemming verleent aan de beëindiging van ons zelfbeschikkingsrecht
en het op permanente basis overdragen van miljarden van ons belastinggeld aan de rest van Europa, ten
koste van onze eigen welvaart en maatschappelijke voorzieningen.
Zodra de instorting van de eurozone een feit is en de Europese volken te maken krijgen met een
permanente forse welvaartsvermindering -en voor vele zwakkeren zelfs diepe armoede- heeft u bij een stem
op deze partijen dus geen recht om straks te klagen dat de toekomst voor u en uw (klein)kinderen er een
stuk somberder is gaan uitzien.
Xander - 1) NU, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten , (3) YouTube
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Storm 23 mei 2012: HAARP in actie
24 mei 2012 - Door Arjan Plantinga
HAARP, het 'High Frequency Active Auroral Research Program', ofwel het 'Onderzoeksprogramma voor [het
effect van] Hoge Frequenties in een Actieve Ionosfeer', is met veel geheimzinnigheid omgeven. Officieel is
het een onderzoeksprogramma van de Amerikaanse luchtmacht naar het verbeteren van de
radiocommunicatie door het manipuleren van de Ionosfeer.
Maar zoals bij alles wat het Militair-Industrieel Complex uitvoert is die uitleg een wassen neus die de lading
geenszins dekt. Naar wat het dan wel doet kunnen we alleen maar raden, en dat is dan ook precies wat
talloze auteurs dagelijks doen.
De verschillende HAARP-installaties wereldwijd beschikken allemaal over eigen energiecentrales die ervoor
zorgen dat het lokale elektriciteitsnet niet plat gaat wanneer de installatie in actie is.
Die actie bestaat uit het uitzenden van enorme uitbarstingen van elektromagnetische golven die onder
andere de ionosfeer kunnen verhitten, in beweging brengen, omhoog duwen en naar beneden trekken en de
dichtheid van de ionosfeer manipuleren. De installaties kunnen de golven echter niet alleen omhoog stuwen,
maar via weerkaatsing tegen de ionosfeer naar om het even welke plaats op onze planeet dirigeren.
De installaties worden verdacht van het manipuleren van tijd en ruimte, van het veroorzaken van
aardbevingen of van het beïnvloeden van de gedachten van mensen door energie-explosies los te laten op
de bevolking in precies die frequenties die het menselijk brein gebruikt voor zijn mentale activiteit. Dat is
natuurlijk heel handig als je mensen kalm en rustig wilt houden als je als machthebber weer eens klotestreek
uithaalt, en het verklaart wellicht de onverklaarbare passiviteit van de burgers in het Westen, nu ze door de
heersende klasse in een razend tempo van geld, goed en rechten worden ontdaan; in alle openheid, blij
klaar daglicht, met instemming van de trouwe systeemzombies, en waarom de klokkenluiders die wijzen op
de olifant(en) in de woonkamer worden uitgelachen. "Olifant? Waar? Oh die! Nou, die zat daar altijd hoor.
Niks raars aan."
Het is uiteraard allemaal moeilijk te bewijzen, maar er zijn voldoende aanwijzingen om een congruent
verhaal op te stellen. De basis van het HAARP-verhaal wordt gevormd door het werk van Nikolas Tesla,
wiens ontdekkingen en verwezenlijking zich voor de gemiddelde burger volledig achter de horizon
afspeelden. De Poppenspelers herkenden echter honderd jaar geleden al de mogelijkheden van het werk
van Tesla en zaten sindsdien niet stil om zijn theorieën verder uit te werken, te verbeteren en toepasbaar te
maken.
Honderd jaar!
En tot voor kort wisten de meesten van ons van niets. Middelbare scholen besteden nauwelijks aandacht
aan de geniale wetenschapper en ook in het hoger onderwijs komt zijn werk slechts zijdelings en gedeeltelijk
aan bod.
In alle stilte werkten corrupte wetenschappers ondertussen mee aan de gruwelijkste machines, zonder dat er
toestemming werd gevraagd of zelfs maar meegedeeld waar men om ons heen mee bezig was
Ik hoef niet te illustreren wat men in honderd jaar, met onbeperkte budgetten en zonder de nieuwsgierige
blikken van media en overheden allemaal ineen kan sleutelen. Geschat wordt in ieder geval dat de
zogenaamde black projects van bijvoorbeeld de CIA de technologie die op de markt verschijnt zo'n vijftig jaar
vooruit. De inlichtingendiensten beschikten in de jaren '60 al over computers met kloksnelheden en
geheugen dat voor de burger pas de laatste twee, drie jaar beschikbaar is.
Kunt u met die informatie bedenken waar ze nu staan? Denk eens de vele UFO-meldingen die we elke dag,
elk uur tegenkomen in de overdonderende digitale informatiestroom van het speciale jaar 2012.
Buitenaards? Of 'heel gewoon' de nieuwste vliegmachines van de USAF op een testvlucht? Uw giswerk is
zoveel waard als het mijne, en ik heb geen idee.
Afijn. Ik hoop dat ik hiermee uw nieuwsgierigheid over deze materie gewekt heb. Ik kan u aanraden de
HAARP-film in de kolom links eens te bekijken. Als u het allemaal niet wenst te geloven zult in ieder geval tot
de ontdekking komen dat uiterst serieuze en evenwichtige mensen zich al met deze vraagstukken bezig
houden, en het dus niet alleen maar grenswetenschappelijk fenomenologen zijn die aandacht hebben voor
HAARP
Veel onzekerheid, uiteenlopende theorieën, onduidelijke verbanden; een diepe poel vol mysterie.
Een van de zaken waar de meeste auteurs het wel over eens zijn is dat a) het Amerikaanse leger al heel
lang probeert het weer op onze planeet te manipuleren en b) daar middels HAARP al behoorlijk in geslaagd
is. Eind jaren '90 meldden defensie-experts dat ze ervan uitgingen "binnen 20 jaar" het weer volledig onder
controle te hebben.
Zoals altijd wanneer het dit soort zaken betreft lopen de openbare verklaring ver achter de feiten aan.
Waarschijnlijker is het dat ze er eind jaren '90 al toe in staat waren en besloten dat het tijd was voor de
gewone stervelingen een tipje van de sluier op te lichten om ze heel langzaam aan de idee te laten wennen
dat 'we' niets kunnen uitrichten tegen de oerkrachten van de natuur.
Dat kunnen 'we' wel.
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En het heeft uiteraard uitzonderlijke voordelen. Ik hoef u dat niet uit te leggen.
Helaas zal ook deze nieuwe techniek - zoals alles - eerst en vooral worden gebruikt voor militaire
doeleinden, en heel misschien in een afgezwakte versie voor humanitaire.
Wie, zoals ik, met regelmaat de verschillende weerwebsites bekijkt zal hebben gezien dat er vaak
opvallende weerpatronen zichtbaar zijn. Echt weer is grillig. Wolken en stormsystemen vertonen van nature
de prachtigste vormen, die - zoals alles in de natuur - de vorm van fractalen aannemen. De natuur is
weliswaar volledig te vatten in wiskundige formules, maar nooit neemt de natuur perfecte wiskundige figuren
als lijnen, rechthoeken en cirkels aan.
De laatste paar jaar zien we de langgerekte, kaarsrechte neerslagzones, die zich uitstrekken over
honderden kilometers en slechts een paar kilometer breed zijn. Ze zijn al geen uitzondering meer. Wie nu op
buienradar.be of .nl gaat kijken zal ze ergens boven Europa - kort - zien verschijnen. Ze zijn het gevolg van
de chemtrails.
Ook zien we zo nu en dan neerslagzones die uren stationair blijven. De lucht en de wolken die de neerslag
produceren trekken verder, maar de neerslag blijft op het zelfde gebied vallen. Ik heb het al tientallen keren
zien gebeuren en u zult het ook zien wanneer u oplettend naar de radar kijkt.
Met dit in gedachten naar de neerslagradar kijkend was ik dinsdag en - sterker nog - gisteren, 23 mei, niet zo
heel erg verbaasd om een kleine onweersstoring boven Duitsland binnen vijftien minuten de vorm van een
perfecte cirkel aan te zien nemen en in die zelfde tijd buitengewoon sterk in kracht te zien toenemen.
Het was overduidelijk een door mensenhand gemaakte vorm. De natuur maakt geen perfect cirkelvormige
wolken.
De cirkel bleef een goede anderhalf uur - tussen 18u en 19u30 perfect rond. Daarna - vermoedelijk toen de manipulatoren hun
monstermachine 'uitschakelden' en de natuur weer zijn gang kon
gaan - veranderde de cirkel in de gekende grillige vorm die een echte
stormstoring hoort te hebben en viel het hele spel zelfs uiteen in twee
delen, waarvan een deel zuidelijk trok en als een nachtkaars uitging
en oploste, en het noordelijke deel de meeste energie leek op te
zuigen en nog een paar uur voor een klank en lichtspel zorgde boven
Nederland.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat de door mensenhand
gemaakte storm juist in de tijd dat hij perfect cirkelvormig was een
uitzonderlijke hoeveel energie in zich bundelde, met meerdere
windhozen, hagelstenen zo groot als ganzeneieren, extreme neerslag
en enigszins normale elektrische ontladingen in de vorm van bliksem.
Het gegeven roept veel vragen op, die ik hier niet ga stellen. Ik doe in
dit artikel slechts de vaststelling dat het overduidelijk was dat de
stormstoring van gisteren (en eergisteren, boven Geel, Mol in
Belgisch Limburg) gezien de perfect ronde vorm door mensenhand
versterkt en gestuurd werd, en hoop hiermee u met grotere aandacht naar het weer boven ons hoofd te laten
kijken. Wie terugdenkt aan de 'toevallige' megastormen die vorige zomer losbarsten boven Pukkelpop, een
festival in Indiana en het bezoek van de paus zal hopelijk begrijpen dat de doorgedraaide wetenschappers
nergens voor terugdeinzen, en geen gedachten verkwisten aan de schade die hun experimenten hier
beneden aanrichten.Waarom gisteren juist Nederland?
Dat is wellicht wel toeval, want de onweersbuien van de afgelopen dagen waren ook zonder inmenging van
HAARP wel opgetreden. Onze streken lagen de laatste dagen op het kruispunt van drie verschillende
weerssystemen, met koudere lucht in het Westen, zeer warme continentale lucht in het oosten en de
aanvoer van instabiele lucht uit het zuiden. Dat zijn perfecte omstandigheden voor het ontstaan van
onweersbuien. De dames en heren van HAARP grepen de mogelijkheid waarschijnlijk gewoon aan om het
een en ander uit te proberen. Want nogmaals: dat een storm plotseling een perfect ronde vorm aanneemt en
dat die ronde vorm even plotseling uiteenvalt tot een natuurlijke vorm wijst op ingrijpen van 'hogerhand'.
Het is de zoveelste aanwijzing dat we zijn overgeleverd aan krankzinnige, gewetenloze wetenschappers, die
hun kennis en talent niet ten dienste stellen van de mensheid, maar erop uit zijn de boel in rap tempo naar
de klote te helpen.
Laat het u niet bang maken. Laat het u motiveren om nog energieker te werk te gaan bij het herkennen en
ontmaskeren van de praktijken van een losgeslagen elite en de wetenschappers die er voor een vet salaris
aan meewerken.
http://www.zonnewind.be/2012/storm-23-mei-2012-HAARP-in-actie.shtml
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Waar is de bijna 500 miljard euro voor Griekenland gebleven?
Land heeft ondanks schuldenkwijtschelding nog steeds 400 miljard
schuld - Griekse spoorwegmedewerkers verdienen gemiddeld
110.000 euro
Honderden kilometers vrijwel lege snelwegen werden betaald met de
miljarden uit de Europese Unie.
Nog nooit ontving een land zó'n enorm bedrag aan internationale
hulpgelden: 380 miljard euro. En dat staat nog los van de circa 100
miljard euro die Griekenland in eerdere jaren uit het Regionale- en het Structuurfonds van de EU heeft
gekregen. Ter vergelijk: de Amerikaanse Marshallhulp na de Tweede Wereldoorlog aan West Europa
bedroeg ongeveer 2,1% van het BNP; de Europese hulp aan Griekenland een duizelingwekkende 177%,
oftewel € 33.600 per inwoner. Het land zou dus moeten baden in overvloed. Een tochtje door Griekenland
geeft echter een totaal ander beeld; buiten Athene kijken we naar een armoedig land waar de tijd 200 jaar
lijkt te hebben stilgestaan. Waar is die bijna 500 miljard euro -waaronder vele miljarden van uw
belastinggeld- dan toch gebleven?
Financiële hulp van de EU maakte van Zuid Tirol één van de rijkste en modernst ingerichte gebieden van
Europa. In Griekenland zien we buiten Athene echter niets dat op enige agrarische industrialisering lijkt. Veel
Grieken hebben nog steeds hun eigen miniboerderijtje en groentetuin. Niemand van hen heeft ooit een cent
gezien van de bovengenoemde € 33.600. Om dat bedrag te verdienen moeten de meeste Grieken 3 jaar
hard werken op hun eigen land, en dan moet alles meezitten.
Honderden kilometers lege snelwegen
Sporen van de massale geldstroom uit de EU zijn er overigens wel. Honderden kilometers splinternieuwe,
door Europa gefinancierde snelwegen doorkruisen het land. Voor wie weet eigenlijk niemand, want auto's
zijn er vrijwel niet op te zien (hier een YouTube filmpje van iemand die minutenlang voor de lol op een
snelweg fietst, zó uitgestorven is deze). Bovendien is er vaak al om de 10 kilometer een tolstation. 2 euro
voor zo'n kleine afstand is geen uitzondering. Ondanks het feit dat er bijna geen verkeer is zijn alle tolhuisjes
bezet - één van de tekenen van centralistische planning en het uitdelen van verkiezingsgeschenken in de
vorm van nutteloze arbeidsplaatsen.
Moderne ruïnes
Naast de nieuwe snelwegen zijn veel ruïnes te zien. Geen oudheidkundige, zoals de tempel van Zeus of
andere sporen van de in een ver verleden ooit hoogstaande Griekse beschaving. Nee, het zijn
snelwegruïnes. Bij een willekeurige bocht in de weg is nogal eens een andere bocht te zien, die van niks
naar nergens gaat, begint en eindigt in het gras. Deze zinloze stukken snelweg zijn het gevolg van falende
bestemmingsplannen die tijdens de bouw van de weg werden gewijzigd. Iemand kende iemand met een stuk
land die weigerde dit te verkopen voor de nieuwe snelweg. Dus verschoof men de weg gewoon een stukje,
terwijl het zojuist al aangelegde, overbodige deel gewoon bleef liggen. Over kapitaalvernietiging gesproken...
De hele rits moderne ruïnes wordt regelmatig onderbroken door autobedrijven - vooral Franse, vreemd
genoeg geen enkele Duitse. Bijna ieder dorp heeft wel zo'n tempel vol met glanzende Peugeots, Renaults en
Citroëns, afgewisseld met pick-ups uit Japan en vaak ook van Ford. Overal staan massa's nieuwe auto's te
koop, die er bij een nadere blik al heel erg lang blijken te staan.
'Met middelen van de Europese Unie'
Over een lengte van een paar honderd kilometer valt nog iets op: in het landschap staan her en der blauwe
borden, klaarblijkelijk zonder enige samenhang en verbinding met een bouwwerk. De meesten zijn al
verweerd maar glanzen nog altijd in de felle zon. Op de borden staat in het Grieks en het Engels te lezen:
'Opgericht met Middelen van de Europese Unie', met een krans van twaalf heldergele sterren erom heen.
Wat daar dan precies met de Europese gelden werd gebouwd blijft echter meestal een raadsel.
De Europese Commissie berekende dat er al 380 miljard naar Griekenland vloeide. Ambtenaren in Brussel
schatten dat daar nog eens circa 100 miljard bovenop is gekomen uit de genoemde EU fondsen. Wat is er
met deze gigantische som geld gebeurd? Een goede vraag, zeker in het licht van het feit dat Griekenland
ook na de schuldenkwijtschelding nog steeds € 400 miljard euro schuld over heeft.
Miljarden voor vette salarissen en pensioenen
De bankiers in Griekenland, Frankfurt en Londen geven de politici de schuld. Die zouden volgens hen om
ge- en herkozen te worden talloze zinloze ambtenarenbanen hebben geschapen. De voormalige minister
van Financiën Stefanos Manos heeft dat ook toegegeven: 'Het geld werd in de enorme bureaucratie
gepompt, in vette salarissen voor ambtenaren, in vervroegd pensioen, in een veel te ruim uitgerust maar
inefficiënt onderwijssysteem, in een land dat boven zijn stand moest leven.' Een bankier bevestigt dit: 'Vóór
iedere verkiezing hebben de politici hun aanhangers banen belooft, en na iedere verkiezing hebben ze
tienduizenden banen geschapen.'
Commissie voor al 80 jaar opgedroogde zee
Werknemers in de private economie -ambachtslieden, vrije beroepen, kleine ondernemers, zelfstandigenprofiteerden van de topverdienende ambtenaren. Velen van hen hebben echter volkomen zinloze banen. Zo

Nieuwsbrief 154 – 31 mei 2012 – pag. 62

zijn er talloze commissies en comités die samen zo'n 10.000 werknemers hebben en jaarlijks 100 miljoen
euro opslokken. Eén zo'n commissie beheert het Kopaïsche meer. 'Probleempje': dit is al sinds de jaren '30
van de vorige eeuw opgedroogd.
110.000 euro voor spoorwegmedewerkers
Nog een schrijnend voorbeeld: de deels genationaliseerde Griekse Spoorwegen. Deze heeft meer
werknemers dan passagiers. Gemiddeld salaris: 110.000 euro (stelt u zich eens voor, meneer de
conducteur, die nu tussen Amsterdam en Utrecht de kaartjes controleert!). Oud minister Manos: 'Het zou
goedkoper zijn om iedere reiziger met een taxi te vervoeren.'
Naast torenhoge salarissen krijgen ambtenaren ook nog eens riante toelagen: 1300 euro voor een
talencursus, het gebruik van een computer of gewoon het op tijd op je werk komen (!!). Bosarbeiders krijgen
een bonus omdat ze in... de open lucht werken.
Zinloze bouwprojecten en militaire uitgaven
Allerlei kostbare bouwprojecten zijn slechts tijdelijk in gebruik geweest. Zo hebben de Olympische Spelen in
Athene het land met een verlies van 11 miljard euro opgezadeld. Het destijds hagelnieuwe Olympiastadion is
nu leeg en vervallen, omdat niemand zich de onderhoudskosten kan veroorloven. Graffiti benadrukt de
teloorgang van dit Griekse prestigeproject.
Ook het Griekse leger heeft miljarden verslonden, vaak tot vreugde van Europese defensiebedrijven. Zo
werden er zeven jaar geleden voor 270 miljoen euro 333 gebruikte Duitse Leopardtanks gekocht (2),
ondanks het feit dat deze gezien de aard van het Griekse landschap niet in te zetten zijn. Wel werd er
bespaard op de munitie voor de tanks: bij een oorlog is het kruit al na één dag verschoten. Daarmee kunnen
de Grieken zelfs een invasie uit Cyprus niet tegenhouden.
Banken profiteren enorm
De politici geven op hun beurt de bankiers te schuld. En daar hebben ze een punt, want de banken
verdienen aan niets zo goed als aan (rente op) schulden. 70% van alle hulpgelden vloeien dan ook direct in
de kas van de Griekse en Europese banken, inclusief de Europese Centrale Bank.
Een groot deel van de miljarden waarmee Europa de Grieken helpt, komt dankzij de onder Duitse druk
ingestelde geblokkeerde rekening direct bij de ECB terecht. Zodra de Grieken uit de euro treden -iets dat
vrijwel zeker zal gebeuren- dan maakt de ECB opnieuw geld over naar Athene, en wel naar de Griekse
Centrale Bank. Deze zorgt er vervolgens voor dat de Griekse banken niet zullen instorten, zodat er gewoon
weer nieuwe schulden kunnen worden gemaakt, zei het misschien wat minder dan voorheen.
Bij de recente schuldenkwijtschelding hebben private beleggers flinke verliezen moeten slikken, maar als ze
slim waren hadden ze tegelijkertijd tegen Griekenland gewed, waardoor ze tóch winst gemaakt hebben. Net
als Morgan Stanley gedaan heeft met de speculaties rond de beursgang van Facebook, die de bank zelf
heeft doen mislukken.
Griekse gepensioneerden grote verliezers
Toch waren er wel degelijk verliezers. De Griekse pensioenfondsen raakten bijvoorbeeld 70% van hun
kapitaal kwijt. De meeste fondsen denken dan ook dat ze 2012 niet zullen overleven. Velen hebben namelijk
in het eerste kwartaal het geld van het hele eerste halve jaar uitgegeven. Naast het feit dat de Griekse
(steen)rijken het land ontvluchten verdwijnt een groot deel van het gespaarde pensioengeld naar het
buitenland, omdat de fondsen hun klanten hebben laten weten dat ze de komende jaren geen geld kunnen
uitkeren voor medische behandelingen. Gepensioneerden stallen hun geld daarom in bijvoorbeeld
Zwitserland, voor het geval dat ze ziek worden -dat gebeurt namelijk wel eens met oudere mensen.
Tragisch mislukt euro-experiment
Mochten Griekse ouderen echter in goede gezondheid blijven verkeren, dan kunnen ze hun kleinkinderen
vertellen over een historische periode waarin tevergeefs werd geprobeerd om van een volk van
landbouwers, herders, zeelui en filosofen een moderne groei-economie te maken, en van het volkomen
mislukte Europese experiment om een land dat genoeg had aan zichzelf in een kunstmatige politieke visie te
dwingen. Van het tragische, straks zelfs dramatische misverstand dat totaal verschillende culturen en
economieën door een eenheidsmunt zouden kunnen worden samengevoegd.
NSB coalitie geeft blanco cheque aan Brussel
Voor al deze illusies zullen de Grieken een zware prijs moeten betalen. Het zal voor hen niet meer dan een
schrale troost zijn dat de rest van de Europese volken, die eveneens zuchten onder het juk van de fatale
euro, een nauwelijks beter lot zal zijn beschoren. Een triest lot, dat gisteren in eigen land bezegeld werd
door de NSB (landverraders) coalitie VVD-CDA-PvdA-D66-GroenLinks, die een blanco cheque van minimaal
40 miljard Nederlandse belastingguldens aan 'Brussel' overhandigde, zodat het feest in Zuid Europa op uw
kosten nog een poosje kan worden voortgezet. Maar gezien de opiniepeilingen zal velen van u dat (g)een
zorg zijn.
Nog niet - tenminste, niet voordat u het blijvend in uw eigen portemonnee zal gaan voelen. Maar dan zal het
te laat zijn om het tij nog te keren.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten. (2) Vrede.be
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Gebruik van zonnebrandcrèmes veroorzaakt in feite kanker
Bron / origineel: www.naturalnews.com
Ik zeg dit al jaren. Nu bewijst onderzoek het uiteindelijk: gebruik van
zonnebrandcrème veroorzaakt in feite kanker, volgens een nieuw
uitvoerig onderzoek gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk.
Er zijn twee belangrijke redenen waarom zonnebrandcrème kanker
veroorzaakt. Eerste en belangrijkste, het gebruik van
zonnebrandcrème blokkeert de huid van het absorberen van
zonnestralen. Dat is wat het hoort te doen, nietwaar? OK, maar door dit te doen blokkeert het ook het
creëren van het o zo belangrijke vitamine D, de voedingsstof die het menselijk lichaam hard nodig heeft om
wel 25 chronische ziekten te voorkomen. Met name: prostaatkanker, borstkanker, osteoporose, schizofrenie
en hart en vaatziekten.
Het blijkt dat de meeste mensen die op het noordelijk halfrond wonen (jij waarschijnlijk ook) een chronisch
tekort aan vitamine D hebben. Door het gebruiken van zonnebrandcrème onthouden ze hun lichaam van
misschien wel de belangrijkste voedingsstof die ze nodig hebben om gezond te blijven.
De tweede reden dat zonnebrandcrème kankerverwekkend is omdat het giftige stoffen bevat in de vorm van
kunstmatige geur en kleurstoffen en chemische aardolieproducten als vulstoffen en stabilisatoren. Deze
chemicaliën worden geabsorbeerd door de huid, waarna ze in de bloedbaan komen en schade aanrichten
aan het immuunsysteem. Geurstoffen, alleen al, kunnen tientallen kankerverwekkende chemische stoffen
bevatten die schade veroorzaken aan lever en hart en zelfs systemische kanker kunnen bevorderen.
Natuurlijk blijven de zonnebrandcrèmefabrikanten doorgaan met dit alles te ontkennen en ondertussen de
belachelijke mythe uitdragen: "Dat er niet zoiets is als een gezonde bruine kleur". In werkelijkheid is er niet
zoiets als een gezonde bleke persoon! Een bruine kleur is een bonafide teken van goede gezondheid, en
een diep bruine kleur feite beschermt je in feite tegen kanker.
Dit alles is naar buiten gekomen in dit uitgebreide nieuwe onderzoeksrapport met de titel, "Sunlight
Robbery". Om de uitkomsten van het rapport samen te vatten, "om een optimaal niveau van vitamine D en
een optimale gezondheid te verzekeren hebben mensen in het Verenigd Koninkrijk nodig om te zonnen
wanneer ze kunnen met het dragen van zo weinig mogelijk kleding terwijl ze er voor zorgen niet te
verbranden. Vitamine D via de voeding levert slechts ongeveer 10% van onze behoeften".
Goed gezegd. Tot zover de mythe dat zonlicht op een of andere manier slecht voor je is.
Door, Mike Adams
www.zaplog.nl/zaplog/article/gebruikelijke_huishoudchemicalien_kunnen_kanker_veroorzaken
Zie ook Nieuwsbrief 152 pag. 83

Brandwonden (ingezonden)
Eigenlijk een heel goed middeltje, je hebt het altijd in huis , ’t is praktisch , zuiver en goedkoop
“Een eitje helpt je vooruit!”
Eiwit .......
Men hoopt dit nooit nodig te hebben, maar in het geval ......
Eenvoudige en effectieve manier om brandwonden te behandelen met behulp van eiwit.
Deze methode wordt in een training van brandweermannen gegeven.
Wanneer er een brandwonde ontstaat, ongeacht de omvang, de eerste hulp is altijd het plaatsen van het
getroffen gebied onder stromend koud water tot de warmte afneemt en ophoudt de huid te verbranden,
vervolgens het eiwit verspreidden over de wonde.
Iemand verbrande zich een groot deel van de hand met kokend water.
Ondanks de pijn, hield ze haar hand onder stromend koud water en brak dan 2 eieren, het eiwit gescheiden,
klopte ze een beetje op en stak haar hand daarin.
Haar hand was zo verbrand dat het eiwit opdroogde en een witte film vormde.
Ze hoorde later dat het eiwit een natuurlijke collageen is en nog minstens een uur lang, laag op laag aan te
brengen op de witte laag op haar hand.
In de namiddag, voelde ze geen pijn meer en de volgende dag, was er nauwelijks een rode markering op de
locatie van de brandwonde te zien.
Ze dacht dat het een afschuwelijk litteken zou gebleven zijn, maar tot haar verbazing, na 10 dagen, bleef er
geen spoor van de brandwonde over, de huid had haar zelfde normale kleur weer!
Het verbrande gebied was volledig geregenereerd dank zij de collageen via het eiwit, in werkelijkheid een
placenta vol vitaminen.
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Wist je dat? Onthutsende cijfers over de eurocrisis
Het begint stilaan op een systeemcrisis te lijken. De economie
draait vierkant, de sociale malaise neemt hand over hand toe en de
politieke wereld maakt er een puinhoop van. Dit kan zo niet blijven
duren.
De afgelopen 14 maand zijn er in Syrië volgens de VN 9.000 doden
gevallen. Dat is veel, maar wist je dat er in diezelfde periode in
Honduras en El Salvador samen zo’n 13.400 dodelijke slachtoffers
vielen? Dat is verhoudingsgewijs 2,4 maal zoveel. In Mexico vielen
tijdens de eerste drie maanden van dit jaar al meer dan 5.000
doden in de drugsoorlog. In Honduras alleen al werden sinds 2010
24 journalisten vermoord. Sancties, veroordelingen noch waarnemers.
Julian Assange, de stichter van WikiLeaks, verblijft momenteel in Groot-Brittannië. Binnenkort valt de
uitspraak over de vraag of hij zal uitgeleverd worden aan Zweden i.v.m. een vermeend seksschandaal. Maar
wist je dat indien hij zich kandidaat zou stellen voor de senaat in zijn thuisland Australië, hij heel
waarschijnlijk verkozen zou worden? Een kwart van de kiezers is bereid voor hem te stemmen.
Zoals gekend heeft de bank Morgan Chase de afgelopen weken zo’n slordige twee miljard dollar verlies
geleden. Maar wist je dat zijn topman Jamie Dimon, nog niet zo lang geleden tekeer is gegaan tegen de
‘buitensporige regels’ in de financiële wereld? En wist je dat hij vorig jaar een vergoeding kreeg van 23
miljoen dollar? De grote bedrijven betalen in België amper belastingen, nog geen 4%. Dat is uiteraard
immoreel en verwerpelijk. Maar wist je dat dit ook economisch gesproken onverstandig is? Zo hebben
economen voorgerekend dat de ideale aanslagvoet zo’n 36% procent bedraagt. Andere economen kwamen
tot de vaststelling dat grote ongelijkheid tot politieke onstabiliteit leidt en op langere termijn ook economisch
ongunstig is. Zij pleiten daarom voor een progressieve belasting op kapitaal. Het hele systeem moet
blijkbaar heel sterk aan het wankelen zijn, dat zelfs The Economist daar nu ook voor pleit.
Te zien aan het verloop van de eurocrisis blinken de politici in Europa niet uit in slagvaardigheid. Maar in de
VS is het al niet veel beter. De twee partijen zitten elkaar voortdurend in de haren en krijgen amper nog een
begroting goedgekeurd. De CEO’s in de VS hebben er hun buik van vol. Ze hebben een hoge dunk van
zichzelf, maar wist je ook dat ze met veel bewondering kijken naar de communistische partij van China?
Liefst 64 procent beschouwt het leiderschap van de CCP als efficiënt in de aanpak van economische en
politieke uitdagingen. Dat is bijna het dubbele van de score van de president van de VS (33 procent) en een
veelvoud van die van het Congres (5 procent).
De exit van Griekenland uit de euro komt steeds dichterbij. Wist je dat de Grieken al zo’n 30 procent van hun
spaargeld hebben afgehaald. Dat is meer dan de ‘run op de banken’ in Argentinië destijds. De meeste
buitenlandse banken hebben de ‘Griekse schulden’ afgeschreven en het verstrekte krediet aan Griekse
banken is in vergelijking met 2010 tot een derde herleid. Ze zeggen het nog niet openlijk, maar de meeste
grote Europese banken hebben een zogenaamd ‘plan C’ en doen al het noodzakelijke om zich voor te
bereiden op een eventuele exit.
Wist je dat de Europese Centrale Bank met één pennentrek de Grieken kan dumpen, simpelweg door de
geldkraan dicht te draaien? Het is bijna niet te geloven, maar het zijn een stel niet verkozen technocraten die
over het lot van miljoenen kunnen beschikken zonder dat de verkozenen des volks daar greep op hebben.
Misschien is de visie van de CEO’s van de VS (zie hierboven) nog zo dom niet.
Ondertussen gaat het voor de Grieken van kwaad naar erger. Wist je dat er geen geld meer is voor de
terugbetaling van medicamenten? Patiënten moeten nu de volle pot betalen. Door de besparingen zijn nu
ook zo’n 163 essentiële medicamenten niet meer verkrijgbaar in de apotheken. Wist je dat de Grieken nu
zoals in veel derdewereldlanden, hun medicamenten zelf moeten meebrengen als ze opgenomen worden in
een ziekenhuis? Ook ‘dure’ ziektes, zoals genetische afwijkingen, worden niet meer terugbetaald door het
ziektefonds. Naast de schuldenlast zal ook de dodentol in de komende jaren ongetwijfeld toenemen.
Spanje gaat helaas dezelfde richting uit. Spaanse banken hebben in de bouwsector nog voor 300 miljard
euro aan leningen staan, waarvan 180 miljard (60 procent) als problematisch worden beschouwd, een
gigantisch bedrag. Sinds mei van vorig jaar is de Spaanse beurs gekelderd met 38 procent, de
bankenaandelen tuimelden zelfs 44 procent omlaag. De laatste vier jaar hebben drie miljoen Spanjaarden
hun job verloren en het dieptepunt is absoluut nog niet in zicht, integendeel.
De miserie neemt merkwaardige proporties aan. Jaarlijks proberen duizenden Afrikanen Spanje illegaal
binnen te geraken op zoek naar een beter leven. Maar wist je dat enkele weken geleden de eerste illegale
Spanjaarden in Algerije werden opgepakt en terug werden gebracht naar hun land van herkomst?
Ondertussen klaagt het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR) de
besparingsmaatregelen in Spanje aan, omdat die vooral de zwakkeren in de samenleving treffen. Enig
lichtpunt is dat de beweging van de indignados op een groeiende steun kan rekenen bij de bevolking: 68
procent staat achter hun eisen, bij de jeugd is dat zelfs 75 procent.
Bron: de wereldmorgen.be
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Rutte geeft 90 miljoen voor onderhoud papavervelden Afghanistan
Geschreven door Nexus, zaterdag, 26 mei 2012
Was de familie van Oranje in de 19e eeuw ook al niet schat hemeltje rijk
geworden met die opiumhandelen en dus later ook de z.g. erven van
deze familie, ons en dat wederom; z.g. koningshuis? De geschiedenis
lijkt zich te herhalen!
Toen Rutte 21 mei 90 miljoen van onze belastingcenten toekende aan
Afghanistan kende hij feitelijk 90 miljoen toe voor onderhoud en
exploitatie van de enorme papavervelden die door Amerikaanse
militairen bewaakt worden en verdedigd. Onze belastingcenten, 90 miljoen, weggeven aan een criminele
organisatie die gerund en beschermd wordt door legers die burgers zouden moeten helpen.
In Nederland is net de wietpas ingevoerd en aan de andere kant van de wereld worden onze
belastingcenten ingezet voor misschien wel de gevaarlijkste drug ooit. De kranten kopten nog wel even dat
Rutte bezorgd was over de papaverteelt;
“Hoe krijg je dat land weg van die vreselijke papaverteelt? En hoe
zorg je ervoor dat die opiumhandel zich omvormt naar een veel
gezondere vorm van economie, die niet tegen de wet en ook goed
voor de langere termijn is.” – De belangrijke vragen tijdens het
gesprek met Turkije, aldus Rutte.
Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/21/rutte-na-navo-topnederlandse-bijdrage-afghanistan-90-miljoen/
Nou Rutte, gewoon 90 miljoen steun toezeggen, zo krijg je de
papaverteelt weg nietwaar!
Laten wij elkaar nou geen mietje noemen Rutte, jij weet net zo als
de meeste mensen hier dat die papavervelden miljarden opbrengen
voor zowel het Amerikaanse als Nederlandse establishment.
Nederland runt als sinds de VOC papaverteelt over de hele wereld. De VOC schepen werden gebruikt om
de papaver te vervoeren. Op de vrachtlijsten werd het omschreven als amphioen.
Maar hoe zit dan vandaag de dag dan? Dat vroeger in opium gehandeld werd is wel duidelijk maar vandaag
de dag….dat zullen ze toch niet meer doen? Of wel?
Bovendien.com

Wat is dat daar bij de zon?
Gepubliceerd op 26 mei 2012 door dutchsinse
Zou dit slechts een coronaal gat zijn, dat op de een of andere
manier de zonnevlam magnetisch afweert en tegenhoudt? Wat
voor bolvormige polaire interactie of proces is hier te zien?
Wat voor soort object zou donker blijven en het licht van de zon niet
weerkaatsen? Of geen enkele vorm van licht reflecteren?
Als het gewoon een coronaal gat is, of bubble, of een ander
onbekend fenomeen, dan is dat goed nieuws. Wanneer het echter meer is dan een optische illusie, dan
moet het grondig onderzocht worden alvorens het af te wijzen…
Als dit iets fysieks is, zoiets als een planetoïde of een donkere compagnon van de zon (schijnbaar recent
aangekomen), dan is het de grootste ontdekking sinds eeuwen!
Laten we hopen dat het gewoon een abnormaliteit is!
Te downloaden op de SDO site - gebruikmakend van hoge resolutie beelden, indien mogelijk: Datum om op
te zoeken: van 24 mei naar 26 mei 2012
http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/aiahmi/~~V
Ik gebruikte de AIA Composite 304, 211, 171... en vervolgens chroma rood gefilterd.
Gespot door YouTube videomaker: http://www.youtube.com/sunsflare
Hier zijn de twee video's van sunsflare opgenomen in deze huidige bovenstaande video: gekopieerd en
overgenomen met toestemmingen:
video 1 from 5/25/2012:
http://www.youtube.com/watch?v=xgs4QUNzZfI&list=UUGWyrUHtAtcuIIMfzKEQKGg&...
video 2 from 5/26/2012:
http://www.youtube.com/watch?v=xgcEqf0gKlc&list=UUGWyrUHtAtcuIIMfzKEQKGg&...
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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IMF zet Grieken mes op de keel: “Verwacht geen medelijden, nu terugbetalen”
Bewerkt door: Luc Beernaert, 26/05/12 Bron: The Guardian © afp.
Het Internationaal Monetair Fonds heeft niet de intentie de voorwaarden
van de terugbetalingen door de Grieken te versoepelen, zegt voorzitter
Christine Lagarde (foto). Daarmee verhoogt ze de druk op het land. In een
interview met de Britse krant The Guardian stelt Lagarde onomwonden dat
ze meer sympathie heeft voor kinderen in Afrika die geen toegang hebben
tot deftig onderwijs dan met de arme kinderen in Athene. Minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders van zijn kant stelt dat het “een
ernstige professionele fout” zou zijn mochten de centrale banken en de
bedrijven zich niet voorbereiden op een Griekse exit uit de eurozone.
Griekenland moet niet rekenen op een zachtere behandeling dan eender welk ontwikkelingsland. Het IMF
heeft er geen problemen mee strenge maatregelen op te leggen aan een rijk land. Met een voordien
ongehoorde scherpe toon stelt Lagarde dat Griekse ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen indien
hun kinderen getroffen worden door de besnoeiingen. “Ouders moeten hun belastingen betalen”, zegt ze.
Besnoeiingen in ruil voor noodhulp
Griekenland, die haar economie tot een vijfde zag inkrimpen sinds het begin van de recessie, kreeg de
opdracht te besnoeien op lonen, pensioenen en openbare uitgaven in ruil voor noodleningen van het IMF, de
Europese Unie en de Europese Centrale Bank (de zogenaamde ‘trojka’).
“Kijk dan eens in Niger”
Gevraagd of ze kan leven met Griekse moeders die geen beroep meer kunnen doen op een vroedvrouw of
patiënten die hun levensnoodzakelijke medicatie moeten missen, antwoordt Lagarde: “Ik denk meer aan de
kinderen uit een school in een dorpje in Niger die twee uur per dag les krijgen, met drie op één stoel moeten
zitten en die heel graag willen leren. Aan hen denk ik de hele tijd. Omdat ik van oordeel ben dat zij nog meer
hulp nodig hebben dan de mensen in Athene”.
Belastingen betalen!
Lagarde, die voorspelt dat de schuldencrisis nog lang niet voorbij is, voegt er aan toe: “Wat Athene betreft,
denk ik ook aan alle mensen die de hele tijd aan de belastingen proberen onderuit te komen. Ik denk net zo
veel aan de Grieken die het zonder sociale zekerheid moeten stellen als aan de Griekse burgers die hun
belastingen niet betalen. Ik vind dat ze elkaar moeten helpen. Hoe? Door allemaal hun belastingen te
betalen”.
‘Payback time’
Gevraagd of ze in essentie stelt dat de Grieken en anderen in Europa het te goed hebben gehad en dat het
nu tijd is om het gelag te betalen, antwoordt ze: “Precies, zo is het”.
De commentaar van Lagarde komt er nadat de Griekse overgangsregering samenkwam om de forse daling
in belastingsinkomsten te bespreken – een derde minder in één jaar tijd. Eén van de voorwaarden voor de
noodhulp was dat Athene beter zou toezien op de inning van belastingen teneinde het begrotingstekort te
dichten.
Grexit wenkt
De opmerkingen van Lagarde zijn eens te meer een teken van het groeiende ongeduld in de internationale
gemeenschap. In Duitsland en Frankrijk luidt het dat er voorbereidingen getroffen worden voor de ‘grexit’,
het vertrek van Griekenland uit eurozone na de verkiezingen op 17 juni.
Onze vice-premier Didier Reynders verklaarde dat het “een ernstige professionele fout” zou zijn mochten de
centrale banken en de bedrijven zich niet voorbereiden op een exit.
De euro kwam gisteren opnieuw onder vuur te liggen op de wisselmarkt. De Spaanse regering staat op het
punt 19 miljard euro hulp in één van ‘s lands grootste banken, Bankia, te pompen en ook de Catalaanse
deelregering vraagt Madrid financiële hulp.
Relanceplan volgens blauwdruk Oost-Duitsland
Volgens Der Spiegel zal de Duitse bondskanselier Merkel een zespuntenplan als groeistrategie voor landen
als Griekenland, Portugal en Spanje zal voorleggen dat is gebaseerd op de manier waarop Oost-Duitsland
na de val van de Muur werd ‘opgetild’. Dat omvat privatiseringen, lagere lasten en het scheppen van banen
door ‘soepeler’ wetten op tewerkstelling.
“Net als ontwikkelingsland”
In het interview in The Guardian stelt Lagarde voorts dat Griekenland niet moet rekenen op een zachtere
behandeling dan eender welk ontwikkelingsland, en dat het IMF er geen probleem mee heeft strenge
maatregelen op te leggen aan een rijk land.
“Nee, dat is niet moeilijker. Het is de missie van het fonds, en het is mijn taak om de waarheid te vertellen,
wie er ook aan de andere kant van de tafel zit. En ik zal je nog iets zeggen: het is soms moeilijker om de
regering van een lageloonland, waar mensen tussen 3.000 en 5.000 dollar per jaar verdienen, te zeggen dat
ze hun begrotingstekort moeten wegwerken. Want ik weet wat dat betekent op het vlak van hulp aan de
armen. In zulke landen zijn de gevolgen veel drastischer”.
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ABP rakelt ‘greep in kas’ op
Elisa Hermanides - FD.NL, vrijdag 25 mei 2012, 00:00
Voor het eerst heeft pensioenfonds ABP zijn klanten verteld dat de
overheid in het verleden ƒ 30 mrd. uit het fonds heeft gehaald.
Toen het fonds in 1996 los kwam van de overheid zat er dus minder
geld in de pensioenpot dan ‘eigenlijk zou moeten’.
Maatregelen van de overheid
Dat bevestigt Xander den Uyl, vicevoorzitter van het fonds
tegenover deze krant. Het grootste pensioenfonds van Nederland legt in een nieuwsbrief uit dat dit komt
door maatregelen van de overheid in de jaren tachtig. Allereerst verlaagde de overheid de pensioenpremie
die zij als werkgever moest betalen aan het fonds. Verder besloot de overheid het grootste gedeelte van de
VUT, de vroegpensioenregeling, uit de pot van het ABP te betalen.
Het ABP heeft momenteel financiële problemen en dreigt in april 2013 de pensioenen te moeten verlagen
met 0,5%. Uit een berekening van deze krant blijkt dat als ABP de ƒ 30 mrd. niet was kwijtgeraakt en dit geld
had belegd, er van een dreigende korting geen sprake zou zijn.
Complexe materie
Het ABP is niet het enige fonds waar de werkgever geld uit heeft gehaald. Andere voorbeelden zijn Imtech
en Philips. Verder bestaat er weinig zicht op deze praktijk. Een motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt,
waarin wordt gevraagd om een overzicht, wordt slechts deels uitgevoerd.
Tot dusver was de communicatie van ABP over de veelbesproken ‘greep uit de kas’ minder concreet en
minder uitgebreid. Zo is het bedrag van ƒ 30 mrd. volgens Den Uyl nooit eerder via een brief aan deelnemers
gecommuniceerd. ‘Het gaat om complexe materie; het ene vertel je daarom wel, het andere niet.’ Wel duikt
het bedrag op in andere documenten, onder meer in een rapport van de Rekenkamer uit 1998.
Dreigende pensioenverlaging
Aanleiding voor dit onderwerp in de nieuwsbrief was de overgrote aandacht voor de ‘greep in de kas’ tijdens
discussieavonden van het ABP-bestuur met de deelnemers over de dreigende korting. Ook had ABP
gevraagd waar de deelnemers meer over wilden weten in de nieuwsbrief. De respondenten kozen massaal
voor de vraag of de overheid ‘de greep in de kas’ moet terugbetalen. Xander den Uyl wijst erop dat alles
destijds wettelijk is geregeld, waardoor er geen rechtsgrond is voor een claim.
Kees de Lange, onafhankelijk Eerste Kamerlid en oud-voorzitter van de Nederlandse Bond voor
Pensioenbelangen, vermoedt dat de nieuwsbrief iets te maken heeft met de werkwijze van de nieuwe
voorzitter Henk Brouwer, voormalig directeur bij de Nederlandsche Bank. ‘Er waait een nieuwe wind bij ABP.
Eerder is er niet zo gedetailleerd over gecommuniceerd.’
Company.info - Stichting Pensioenfonds ABP

Meer militairen en politie zien in dat ze misbruikt worden door de Elite voor de totstandkoming van
de NWO
Duitse politie neemt helmen af en sluit zich aan bij betogers
Aan de politie en aan het leger
Goed voorbeeld doet goed volgen. Steeds meer militairen en politie beginnen in
te zien dat ze misbruikt worden door de elite om zo een Nieuwe Wereld Order tot
stand te brengen. Ze zien in dat ze worden ingezet tegen hun eigen volk. Ze zien
in dat het “handhaven van de orde” het “handhaven van de gevestigde orde”
betekent, en dat betekent dus “het onderdrukken van de bevolking”. Ze zien in
dat hun opdrachtgever de werkelijke vijand is, die een gevaar is voor een
samenleving die in vrede en vrijheid wil leven. Ze zien in dat de NWO wereld, waaraan zij meehelpen, ook
de wereld zal zijn waarin zij zelf en hun kinderen 100% slaaf zullen zijn. Meer en meer worden zij wakker,
het gaat langzaam, maar er zit zeker progressie in.
Graag doe ik nogmaals een oproep:
Beste militairen en politie, zonder jullie heeft de elite/onderdrukker geen uitvoerende kracht/macht. Samen
kunnen we meer, dus verenig u met uw collega’s, en zie in dat we één zijn. Doe zoals uw collega’s op
bijgevoegde video en foto. En minstens net zo belangrijk: Zegt het voort!
Indrukwekkend! VS Veteranen gooien hun medailles weg richting NAVO top: “Geen NAVO, Geen
Oorlog”
"No NATO, No War": U.S. Veterans of Iraq and Afghanistan Return War Medals at NATO Summit
Gepubliceerd op 21 mei 2012 door democracynow - Bron: Klokkenluideronline.nl
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Euro vormt steeds grotere bedreiging voor vrede, vrijheid en welvaart
Het trotse, hooghartig omhoog gehouden euroteken dreigt het
duistere symbool te worden van het verdwijnen van de vrede,
vrijheid en welvaart in heel Europa.
Na slechts 10 jaar blijkt de Europese eenheidsmunt, de euro, exact
het tegendeel hebben bewerkt van wat onze politici hadden
beloofd. Het oer-communistische 'gelijkheidsprincipe' zoals werd
vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam blijkt totaal mislukt.
Landen en volken worden tegen elkaar opgezet in plaats van met
elkaar verbroederd en in steeds meer lidstaten dreigt in plaats van
stabiele welvaart het staatsbankroet, met armoede, massale sociale
onrust en ontsporend geweld als gevolg. Niettemin blijven vrijwel alle politieke partijen krampachtig
vasthouden aan de euro-leugen, waardoor de vrede, vrijheid en welvaart voor alle Europeanen in ernstig
gevaar zijn gekomen.
De euro, die gisteren sinds 22 maanden niet meer zo laag stond, woekert als een kankergezwel door de
ernstig zieke patiënt Europa heen. Sceptici van het eerste uur konden jarenlang steevast hoongelach van de
gevestigde orde verwachten, maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat ze gelijk hadden en dat de vrede in
Europa alleen kan worden gewaarborgd als er wederzijds respect blijft voor de totaal verschillende culturen,
tradities en volksmentaliteiten.
Euro heeft volken uit elkaar gedreven
Oud Deutsche Bundesbank topman Thilo Sarrazin spreekt in zijn nieuwe boek 'Europa heeft de euro niet
nodig' letterlijk van de 'euro-leugen'. Hetzelfde geldt voor professor Karl-Albrecht Schachtschneider, die
onlangs zowaar aandacht kreeg van de reguliere media in Nederland. Volgens beide experts is de
ondergang van de gemeenschappelijke Europese munt een zekerheid. Daarbij wijzen ze op de harde feiten:
de euro heeft de landen en volken niet bij elkaar gebracht, maar juist tegen elkaar uitgespeeld.
De economisch veel zwakkere Zuidelijke landen werden jarenlang door de sterkere Noord Europese landen
met miljarden ondersteund, terwijl tegelijkertijd de ziel van de geketende volken werd vermoord door de
centrale planners in Brussel, die de onderling zo verschillende economieën in de dwangbuis van het fatale
gelijkheidsprincipe probeerden te persen. Gelijke economische- en handelswetten, een gelijk groeiprogramma, gelijke bezuinigingen, gelijke begrotingsregels, en dat allemaal onder het juk van dezelfde munt.
Totalitair socialisme
Slecht één decennium na de invoering is de euro het symbool geworden voor geplande alomvattende
gelijkstelling van alle mensen en systemen, een concept dat rechtstreeks afkomstig is uit het totalitaire
socialisme. De planeconomie heeft echter nog nooit ergens gefunctioneerd, noch in de DDR, noch in de
Sovjet Unie en aangrenzende Oostbloklanden, noch in Noord Korea. Of het nu om Rusland, Hongarije,
Polen, Roemenië, Bulgarije of Tsjechoslowakije ging - overal faalde het gelijkheidssysteem.
De geplande economie is gebaseerd op de centraal geleide en bestuurde maatschappij zoals Karl Marx en
Friedrich Engels voor ogen stond. Overheidsinstellingen bepalen welke goederen moeten worden
geproduceerd en van welke kwaliteit, en in welke volgorde deze onder de ondernemingen en huishoudens
worden verdeeld. Hoe gelijkmatiger dit gebeurt, des te rechtvaardiger zou dit zijn. In dit misleidende concept
wordt het terechte verlangen naar gelijkwaardigheid van alle mensen misbruikt om een voor iedereen
vereiste gelijkHEID af te dwingen. De geschiedenis leert echter dat dit NOOIT kan functioneren. De EU is
met zijn schier oneindige gelijkstellingswetten en zijn uitgesproken egalitarisme een kopie geworden van de
voormalige totalitaire socialistische Unie van Sovjet Republieken.
'Politiek wensdromen'
Thilo Sarrazin noemt dit 'politiek wensdromen' en beschrijft in zijn boek uitvoerig de regionale verschillen in
Europa. De euro werd niet om economische redenen ingevoerd, maar om puur politieke: men wil met de
eenheidsmunt alle landen uiteindelijk in één politieke Unie dwingen. 'Hoewel het plan was om de euro als
een 'band tussen de Europese volken' te gebruiken die de samenhang zou bevorderen, is juist het tegendeel
gebeurd.' De feitelijk vanzelfsprekende ongelijkheid tussen Noord en Zuid Europa, tussen Oost en West, met
onderlinge verschillen die een natuurlijke en zelfs noodzakelijke levendigheid bevatten, werd door de euro in
een dodelijke concurrentiestrijd veranderd.
Het ging prima TOT de euro
Zo zijn de enorme problemen in Griekenland terug te voeren op de mentaliteit en tradities van de Griekse
samenleving. Hetzelfde geldt voor Italië, waar vooruit plannen en rationele argumenten nog nooit wezenlijke
kenmerken van de samenleving zijn geweest. Sarrazin merkt dan ook terecht op dat de Europese integratie
TOT de invoering van de euro een groot succes was. Vrede, vrijheid, welvaart, groei, handelsintegratie - dat
alles begon ruim vóór de invoering van de fatale eenheidsmunt. Maar sinds de euro zijn de landen juist uit
elkaar aan het vallen en blijken landen die de euro niet hebben ingevoerd -zoals Zweden, Zwitserland en
Groot Brittannië- doorgaans een sterkere economische groei te hebben gekend als Duitsland, dé
economische motor van de eurozone.

Nieuwsbrief 154 – 31 mei 2012 – pag. 69

Gevangen in de euro
De euro heeft ondanks alle propaganda géén voordelen gebracht. Integendeel, de enorme risico's -die zoals
we onlangs schreven al ruim van tevoren bekend waren maar doelbewust werden genegeerd- hebben alle
landen onder grote druk gezet: Zuid Europa zit gevangen in een veel te dure munt waardoor ze nooit meer
concurrerend kunnen worden, en Noord Europa moet keer op keer miljarden belastinggeld overmaken naar
de bodemloze put van het Zuiden. Niet voor niets groeit overal onder de burgers de onvrede over de totaal
mislukte gelijkheidsmunt. Griekenland, Portugal, Spanje en Italië hebben nu eenmaal een ander soort
economie als Duitsland, Nederland en de meeste Scandinavische landen. Dat wist 'zelfs' de gewone man al,
nog voordat de euro werd ingevoerd. Maar de politici zouden en moesten hun zin doordrijven, dus werden
critici van de eenheidsmunt niet alleen genegeerd maar ook publiekelijk belachelijk gemaakt (en nog). Het
werd 'politiek incorrect' om aan de eigen munt, aan soevereiniteit en aan zelfbeschikkingsrecht vast te
houden. Iedereen die dit deed werd onmiddellijk gebrandmerkt als nationalist (wat is daar trouwens mis
mee?) en in het extreem rechtse verdomhoekje geschopt.
Doelen: soevereiniteit opheffen, eurobonds en centrale regering
Dat stigma wordt ook nu nog vaak gebruikt door met name politiek 'links', omdat de grote plannen van de
elite om van Europa één politieke Unie te maken met één centraal gezag in Brussel, waarmee alle
onderlinge grenzen en soevereiniteit definitief zullen zijn opgeheven, niet in gevaar mogen komen. Deze
gedwongen gelijkmaking zien we overigens terug op talloze andere terreinen in de maatschappij, zoals de
krampachtige gelijkstelling van de seksen, wat allerlei krankzinnige gevolgen heeft zoals het EU verbod op
commercials waarin vrouwen en wasmachines samen zijn te zien. Dat zou namelijk discriminerend zijn.
De bedenkers en bouwers van dit 'moderne' Europa hebben een strategie om uiteindelijk één centrale
regering te laten heersen over het hele continent, zonder daarbij te letten op de verschillen tussen de volken
en culturen. Ieder land en iedere burger moet in de gelijkheidsdwangbuis worden geperst, en eurobonds -het
gemeenschappelijk maken van alle schulden- is daar een al lang gepland middel voor. Laat u niet misleiden;
het zogenaamde 'verzet' in Den Haag en Berlijn tegen eurobonds is slechts schijn. Zodra de crisis nog erger
wordt zullen eurobonds gepresenteerd worden als de zoveelste 'noodzakelijke' oplossing om weer naar de
normale situatie terug te keren. Landen die ook de euro wilden invoeren beginnen vanwege de autoritaire
Sovjet-stijl van regeren door Brussel terecht steeds grotere bedenkingen te krijgen. In Letland, dat in 2014
de euro zou invoeren, is nog maar 15% van de bevolking daar voorstander van. 57% van de Letten wil liever
de eigen munt behouden. Tsjechië heeft de invoering van de euro inmiddels op de lange baan geschoven en
wil daar pas over 8 tot 10 jaar nog eens naar kijken - als de euro dan nog bestaat, want hedgefondsen en
internationale beleggers speculeren in toenemende mate op het instorten van de eurozone.
Taal politici en media verandert
Merk op dat de taal van de politici en de aan hun leiband lopende reguliere media voortdurend wordt
bijgesteld. Twee, drie jaar lang werd na iedere topontmoeting volgehouden dat de crisis nu echt bedwongen
was en dat het uittreden van Griekenland of een ander land absoluut niet aan de orde was. Toen de ene na
de andere 'oplossing' echter niet bleek te werken werd gedreigd dat een Griekse exit 'verschrikkelijke'
gevolgen voor heel de EU zou hebben en onnoemelijk veel schade zou aanrichten. Inmiddels noemen
steeds meer hoge officials het vrijwel onvermijdelijk geworden afscheid van Griekenland als 'beheersbaar' en
'zonder grote gevolgen'.
Europese banken op omvallen
Ondertussen verslechtert de situatie van de banken in de Europese crisislanden met de dag. In Griekenland
en Spanje haalden burgers in korte tijd honderden miljoenen van hun rekeningen af. De vier grootste
Griekse banken zijn volgens de ECB niet meer kredietwaardig, en nu dreigen ook de Franse banken om te
vallen vanwege falende hypotheken. Kortom: de slow-motion instorting van de eurozone gaat ondanks alle
maatregelen gewoon door - of beter gezegd: juist door alle 'meer Europa', 'meer Brussel' en 'meer eenheid'
maatregelen - dus nóg meer van precies die zaken die de huidige ellende hebben veroorzaakt.
Spreek of schrijf!
Of de eurocrisis zoals velen vermoeden inderdaad onderdeel uitmaakt van opzettelijke plannen van de
globalistische elite om Europa tot een eenheid te dwingen maakt in wezen niet zoveel uit. Feit is dat de
chaos steeds groter wordt en wij als burgers daar steeds dieper in terecht komen, ook al merken wij daar in
Nederland NOG niet zo heel veel van. Daarom moeten we in tijden zoals deze onze ogen en oren goed
openhouden en vooral niet bang zijn de waarheid te spreken en te schrijven, ook al wordt verzet tegen meer
gelijkheid en meer Europa nog steeds als politiek incorrect aan de kant geschoven.
Europa moet 'ongelijk' blijven
Europa is een bonte schakering van onderling zeer verschillende en ongelijke volken en culturen, en dat
moet vooral zo blijven. Het gelijkheidsprincipe past ons niet en de meeste burgers willen dat ook helemaal
niet. Eén troost: er zijn steeds meer tekenen dat de plannen van de Brusselse en Haagse elite op alle
vlakken zullen mislukken. Doe wat u kunt om mee te helpen deze door bijna alle politieke partijen gesteunde
heilloze weg te stoppen voordat de vrede, onze vrijheid en onze welvaart dankzij de euro écht verdwijnen en
het vuur van steeds gewelddadiger wordende protesten uitmondt in een revolutie en uiteindelijk misschien
zelfs wel een burgeroorlog. Xander - (1) KOPP
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Wetenschappers ontwikkelen middel tegen resistente superbacteriën
Bacteriën die resistent zijn tegen vrijwel alle vormen van antibiotica
vormen in de hele wereld een steeds groter probleem.
Te midden van alle sombere berichten eindelijk weer eens hoopvol
nieuws: wetenschappers hebben een middel ontwikkeld dat 99%
van alle bacteriën doodt en al op korte termijn de bestaande
antibiotica kan gaan vervangen. Het is overigens net op het
nippertje, want instanties en experts waarschuwen al enige tijd dat
binnen enkele jaren geen enkele bekende antibiotica meer zal
werken tegen de in opmars zijnde resistente superbacteriën.
Hierdoor dreigen mensen net als in het verleden weer te overlijden aan simpele infecties.
Het nieuwe middel bestaat uit een soort coating die reeds wordt toegepast bij de fabricage van onder andere
contactlenzen. In de toekomst kan het ook worden gebruikt voor biomedische apparatuur zoals katheters en
implantaten. De coating is een sponsachtige polymeer dat een positieve lading bevat. Deze trekt bacteriën,
wier celwanden een negatieve lading bevatten, aan. Zodra de bacteriën in de poriën van de coating terecht
komen worden deze celwanden uit elkaar gescheurd en sterven de bacteriën. Om die reden zal het ook voor
superbacteriën buitengewoon moeilijk worden om tegen dit middel resistent te worden.
Volgende stap: crèmes, lotions, pillen
Op basis van deze coating werd een nieuwe vloeibare oplossing gemaakt die bacteriën en schimmels doodt
zonder daarbij gezonde menselijke cellen te beschadigen. De volgende stap is het toepassen van deze
oplossing in crèmes en lotions, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor het desinfecteren van wonden.
'Ons langetermijndoel is er een inneembare vorm van te maken, zodat het bacterie infecties in het lichaam denk bijvoorbeeld aan long- en hersenvliesontsteking- effectief kan bestrijden. Dan kunnen (bestaande)
antibiotica als standaardmedicijn worden vervangen,' aldus Mary Chan van de Nanyang Technology
University in Singapore. (1)
Geen moment te vroeg
Het is de bedoeling dat het nieuwe medicijn al binnen vijf jaar op de markt verschijnt - geen moment te
vroeg, want er bestaan nog maar een handjevol soorten 'laatste strohalm' antibiotica die werkzaam zijn
tegen alle bacteriën. Het gevaar is dat de over de hele wereld sterk in opmars zijnde superbacteriën over
enkele jaren ook voor deze laatste verdedigingslijn resistent zullen zijn, waarna grote epidemieën zouden
kunnen uitbreken (2). Bestaande antibiotica zijn steeds minder effectief geworden omdat ze te snel en te
vaak worden voorgeschreven en omdat veel mensen hun kuur niet afmaken.
(1) The Epoch Times, (2) NU
Nieuw experiment in de VS: een ‘spookstad’ zonder mensen
Een Amerikaans bedrijf lanceert een ongekend project: een stad zonder burgers...
Een stad met huizen, wegen, verkeerslichten, al de nodige
infrastructuur, maar zonder enige inwoner
Het Amerikaanse bedrijf Pegasus Global Holdings is van plan een
stad te bouwen in New Mexico Laboratorium, genaamd 'City Labs'
zonder enige inwoner, nabij de huidige stad Hobbs.
Het belangrijkste doel van deze 'spookstad' is het testen van het
gebruik van nieuwe technologieën, hetgeen onmogelijk is om mee
te werken in echte steden met echte mensen.
Spookstad met 100 woningen
Elk van de 100 woningen zal stroomvoorzieningen hebben, toilet, keuken en badkamer, maar niemand zal
daar wonen. Het reuzenlaboratorium kan grootschalige ontwikkelingen testen, zoals intelligente
vervoerssystemen, het opbouwen van technologieën, "groene" en slimme energie prototypes.
Het gedrag van de bewoners zal worden gesimuleerd door een speciaal computerprogramma, dat lampen /
lichten kan in-en uitschakelen, of de kranen kan open- en dichtdraaien. Is het mogelijk om de compatibiliteit
van robots met toiletten en wasmachines, en met het riool te controleren?
Nabije toekomst
De initiële investering in dit unieke project, dat volgens bedrijfsvertegenwoordigers zal worden gelanceerd in
de nabije toekomst, zal minstens ongeveer $ 400 miljoen moeten kosten. "Het zal een echt park worden voor
wetenschappers", zegt Bob Brumley, CEO van het bedrijf.
New experiment in the U.S.. States.: A city without people : Robotic Technology
Gepubliceerd op 20 mei 2012 door Marygreeley1954
Bron: Actualidad.rt.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Italië dreigt Duitsland met uittreding als er geen eurobonds komen
Griekenland heeft ondanks beloften nog niet één euro bezuinigd op publieke sector
De Italiaanse premier Mario Monti (L) en de Franse president Francois
Hollande (R) zetten de Duitse bondskanselier Angela Merkel onder
grote druk om akkoord te gaan met eurobonds. Merkel, bekend
vanwege haar slapheid, zal naar verwachting op zeker moment door de
knieën gaan voor de Italiaanse en Franse chantage.
Eurobonds, waarmee de schulden in Europa vergemeenschappelijkt
worden -iets dat Nederland jaarlijks miljarden gaat kosten- zijn hard op
weg al op korte termijn te worden ingevoerd. De Italiaanse 'Goldman
Sachs' premier Mario Monti heeft zich aangesloten bij de nieuwe president Francois Hollande en eist van
Duitsland dat het zijn verzet tegen eurobonds zo snel mogelijk opgeeft. Eist, want hij dreigt letterlijk dat als
dit niet gebeurt, Italië mogelijk de eurozone zal verlaten, iets dat volgens hem een groot probleem voor de
Duitse export zal betekenen. Aan het recente 'NEE' van de Nederlandse premier Rutte maken Monti en
Hollande geen woord vuil; immers, het Nederlandse parlement heeft deze week vrijwillig zijn vetorecht
opgegeven en is dus geen bedreiging meer voor de hongerige financiële wolven uit Zuid Europa. Monti
onderstreepte met zijn opmerkingen in een interview met de Italiaanse TV zender La7 de oplopende
politieke spanning in de eurozone. 'Europa kan snel eurobonds hebben,' aldus Monti, die erop wees dat een
grote meerderheid van de EU regeringsleiders voor de invoering van gemeenschappelijke obligaties is. Dat
is geen wonder, aangezien een toenemend aantal landen vanwege hun torenhoge schulden en
begrotingstekorten een steeds hogere rente moeten betalen.
'Algemeen welzijn'... van wie?
Monti kan dus net als Hollande heel makkelijk praten dat het 'algemeen welzijn' van Europa ermee gediend
is als Duitsland akkoord gaat met eurobonds. Hij bedoelt natuurlijk het welzijn van zijn eigen kiezers, want
met eurobonds hoeft hij veel minder zwaar te bezuinigingen omdat hij er dan van verzekerd is dat zijn te
hoge uitgaven feitelijk betaald zullen worden door Duitsland en Nederland, die -naast het feit dat het al de
grootste bijdragers zijn aan het ESM- juist een veel hogere rente zullen moeten ophoesten. En dat betekent
voor ons eigen land nieuwe permanente bezuinigingen en een even zo permanente lagere levensstandaard.
Monti: Eurobonds, anders nieuwe lira
'Als Italië op een dag de euro verlaat zal het weer een eigen autonome munteenheid met vrije rente
invoeren. De nieuwe Lira zal worden afgewaardeerd, wat een groot probleem voor de Duitse export zal
betekenen,' dreigde Monti. Wel gaf hij toe dat het 'ook een groot probleem voor Italië' zal zijn. 'Maar een
verenigd Europa is in het belang van Duitsland,' benadrukte hij nogmaals. 'Wij zullen eurobonds krijgen
zodra de eurozone en daarmee Duitsland deze willen.'
Het versoepelen van de afspraken met Griekenland staat voor Monti echter (nog) niet ter discussie. 'Het is
duidelijk dat als Europa de eisen verlicht, dit een geschenk is voor de extreme politieke krachten en een straf
voor de grote partijen.' Andere landen zoals Portugal zullen dan hetzelfde gaan eisen. (1)
Ook Griekse conservatieven willen af van bezuinigingen
Monti is klaarblijkelijk niet op de hoogte van de recente ontwikkelingen in Griekenland, want ook de grote
gevestigde partijen beginnen de afspraken met de EU los te laten. Na de linkse partij Syriza, die volgens
sommige peilingen bij de komende nieuwe verkiezingen wel eens 30% van de stemmen kan gaan halen en
daarmee de grootste partij zal worden*, wil ook de conservatieve partij Neo Demokratia af van de strenge
bezuinigingen die het land moest beloven in ruil voor de 380 miljard (!!) financiële hulp van de EU en het
IMF. Partijleider Antonis Samaras wil voorlopig 11,5 miljard aan noodzakelijk bezuinigingen met minstens
een jaar 'uitstellen'. Sowieso hebben de Grieken ondanks hun toezeggingen nog niet één euro bezuinigd op
de publieke sector. (2).
* Andere (gemanipuleerde?) peilingen geven Neo Demokratia een kleine voorsprong op Syriza (3).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) NU
Kentekenplaten (ingezonden)
De eerste reactie van velen van u toen u het stuk over de chip op kentekenplaten las: „Men heeft weer een
manier ontdekt om kentekenhouders van auto’s e.d. geld uit hun zak te kloppen”, aldus Wim Viguurs uit ’sHertogenbosch. „In de parkeergarage wordt mijn kenteken door een hekwerk heen gelezen en gaat de
slagboom omhoog zodat ik naar binnen kan. Zonder 8 euro voor een chip plus 8 euro voor het bevestigen
van de plaat.” Maar het blijft voor u niet bij geldklopperij. J. v. Everdink ziet een ander scenario opdoemen:
„Een leesapparaat aan elke wegportal en het rekeningrijden kan worden ingevoerd.” „Geen middel wordt
geschuwd om de privacy van de automobilist tot nul te reduceren”, vindt ook C. Reemst uit Leersum. „Nu het
gps-spykastje niet is doorgegaan, wordt er onder valse voorwendselen naar andere oplossingen gezocht.
Dat de automobilist nu eenvoudig is te belasten en te volgen, wordt angstvallig verzwegen.” P.J. Deeleman
vraagt zich af: „Zou de volgende stap worden, dat wij ook bij ons zelf een chip moeten laten aanbrengen?”
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Beroemd schilderij ‘La Grande Manipulation’ – Droom van een kunstenaar blijkt helaas werkelijkheid
Geüpload door Instanddesign op 21 mei 2012
Internationaal kunstenaar Majisme Majo presenteert een filmpje over zijn beroemde en voorspellende
schilderij "De Grote Manipulatie", gemaakt in 1999. Een droom van een kunstenaar is helaas een realiteit
geworden... De kunstenaar spreekt in bovenstaande video wel Frans, maar de teksten zijn in het Engels.

La Grande Manipulation
Dit indrukwekkende en voorspellende doek (olie op linnen, 150 x 150 cm) is door kunstenaar Majo
vervaardigd, naar aanleiding van een droom, twee jaar voor de tragische gebeurtenissen van 11 september
2001.
Tevens zie je de kredietcrisis, de opkomende Chinese economie en nog veel meer.
Op 11 september 2001 werd dit doek geëxposeerd tijdens een expositie, welke zijn aanvang had genomen
op 6 september 2001. Dit schilderij heeft bij het publiek vele reacties losgemaakt en heeft eveneens de
aandacht van de pers weten te trekken, waarvan een artikel hier is bij gevoegd…
Het verbaast ons niets dat dit schilderij nooit in de publiciteit is terechtgekomen.
Bron en verder lezen: Majisme.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Chinese promotieclip Euro 2012 toont vernietiging Europese hoofdsteden
Unieke Venusovergang op 6 juni 2012 begin van door Daniël voorzegde eindtijd?
De Europese kampioenenbeker 2012 temidden van de verwoeste
steden Londen, Berlijn, Rome en Parijs. Enkel bizar, of zit er meer
achter?
Een Chinees TV-station zendt een bijna 5 minuten lange
promotieclip uit voor Euro 2012, het Europese kampioenschap
voetbal dat vanaf 8 juni in Polen en Oekraïne zal plaatsvinden.
Merkwaardig genoeg toont het filmpje hoe de Europese
hoofdsteden Londen, Berlijn, Parijs en Rome tijdens het
kampioenschap door een militaire aanval worden vernietigd (1).
Pure -maar wel bizarre- fantasie, of is dit opnieuw een sterk staaltje 'predictive programming' van de
illuminati machtselite achter de schermen?
Enige tijd geleden schreven we over de -nog altijd aanzwellende stroom- verhulde aanwijzingen die
complottheoristen ervan overtuigd heeft dat de Olympische Spelen in Londen, die op 27-7 beginnen, zullen
worden getroffen door een ('false flag') terreuraanslag, mogelijk zelfs met een atoombom. Het Chinese
filmpje is daarentegen zeer expliciet en laat zien hoe heel Europa plotseling verandert in een bloederig
strijdtoneel. De Eiffeltoren, de Brandenburger Tor en het Colosseum worden in de Chinese promotieclip
vernietigd, maar de nadruk ligt hoofdzakelijk op Londen, waar de half ingestorte Big Ben omgeven door
vlammen sterk doet denken aan een speelkaart van het op deze site regelmatig besproken Illuminati
kaartspel uit 1995 (zie hieronder), dat onder andere de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op
11 september 2001 voorspelde - 6 jaar vóór deze in werkelijkheid plaatsvonden.
Volgens sommigen is dit niet de Big Ben in Londen, maar de
klokkentoren in Tokio.
Kernbom op voetbalstadion
De muziek in het Chinese clipje doet sterk denken aan een
Russisch strijdlied. Beelden van voetbalteams die tijdens het
komende kampioenschap tegen elkaar spelen worden afgewisseld
met verontrustende beelden van militaire gevechten en oorlog.
Door propellers aangedreven bommenwerpers -waar Rusland er
nog diverse van in gebruik heeft, (type Tu-95 Bear, al ziet deze er
anders uit)- bombarderen Europa. Een bom in een voetbalstadion
veroorzaakt een flits en een paddenstoelwolk, waardoor dit lijkt op
een kernexplosie.
Futuristische tanks en raketwerpers onderstrepen dat het hier niet
slechts gaat om een 'ongelukkig' gekozen vergelijking tussen Euro
2012 en de Tweede Wereldoorlog. De voetballers 'strijden' op een
zeker moment tegen soldaten, waarmee de boodschap die het
filmpje lijkt te willen overdragen er één is van 'verbroedering, anders
oorlog'. Uiteindelijk stort de grond onder het stadion in elkaar.
De combinatie van Chinese en Russische elementen doet terug
denken aan de uitspraak van een hoge Chinese official in de jaren
'80 van de vorige eeuw: 'Eerst zal het Westen in slaap gesust
worden. En dan, als ze hun defensie hebben laten zakken, zullen
Rusland en China plotseling samen Amerika en Europa aanvallen.'
'Wat weten de Chinezen wat wij niet weten?'
'Zou deze angstwekkende video een predictive mind-programming psy-op kunnen zijn van een komende
false-flag gebeurtenis die halverwege dit jaar in Europa zal plaatsvinden?' vraagt de onbekende
commentator van het filmpje zich af. 'Wat zouden de Chinezen mogelijk kunnen weten wat wij niet weten?
Dit is in ieder geval een erg ongewone promotieclip voor een simpel voetbaltoernooi. Het lijkt op een ernstige
waarschuwing dat er een false-flag aan zit te komen.'
Daarbij wordt gewezen op twee belangrijke astronomische gebeurtenissen die rond dezelfde tijd
plaatsvinden. Eén daarvan kan zelfs tamelijk uniek genoemd worden. De eerste is een gedeeltelijke
maansverduistering op 4 juni. Niets bijzonders, maar dat kan niet van de tweede gebeurtenis worden
gezegd: de voorbijgang van de planeet Venus vóór de Zon. Deze vindt voor het eerst na 243 jaar op 6 juni
plaats. De volgende keer dat dit opnieuw gebeurt is pas op 11 december 2117.
Engelen in Daniël 12: eindtijd in juni 2012?
Op 14 januari 2011 plaatsten we een uitgebreid artikel waarin de Amerikaanse (amateur)astronoom Kevin
Heckle uitlegt waarom juist deze Venusovergang extra bijzonder is. De voor 6 juni unieke samenstand van
de Aarde, Venus en de Zon lijkt namelijk exact zo te worden beschreven door de Bijbelse profeet Daniël.
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In hoofdstuk 12 krijgt hij een visioen waarin twee engelen met symbolen en cryptische taal omschrijven
wanneer 'de tijd van het einde' zal zijn. De door hen genoemde 1260, 1290, 1335 en 2300 dagen blijken
precies overeen te komen met de omloopbanen van de Aarde, de Zon, de Maan en de planeet Venus (de
'morgenster', dezelfde benaming als Jezus Christus in de Bijbel).
Hoek piramides wijst op 6 juni 2012
Omdat de (Hebreeuwse) datum waarop Daniël dit visioen kreeg nauwkeurig te berekenen is -24 Nissan
3225- kan de hypothetische einddatum worden vastgesteld door ruim 930.000 dagen (zie link onderaan voor
meer uitleg) bij de begindatum op te tellen. We komen dan uit in juni 2012. Bizar genoeg lijkt dit te worden
bevestigd door de hoek van 51,8% waaronder de piramides in Egypte zijn gebouwd. 51,8% van 3885 (= de
optelsom van de door de engelen genoemde getallen 1260, 1290 en 1335) = 2012,43, oftewel 6 juni 2012,
de exacte datum van de unieke Venus overgang.
We zullen slechts een korte tijd hoeven wachten of er in de maanden juni en juli daadwerkelijk bijzondere
'eindtijd' gebeurtenissen zullen plaatsvinden of niet.
Xander - (1) YouTube

Heel IJsland gisteren afgesloten van internet * nwo gaat IJsland binnenkort keihard treffen wegens
verzet tegen nwo * Noorwegen en Finland ook in het vizier van Bilderberg * totale horror in laatste
fase voor de ondergang
Tot onze stomme verbazing lag deze site er gisteren opeens enkele uren uit. Hoe kon
dat nou? We zitten toch 100% safe in IJsland dat een speciale anti-censuur wet heeft
aangenomen en een freehaven wil zijn voor websites zoals Zwitserland dat is voor
zwart geld? Na te hebben geinformeerd kregen we deze email: Today we have been
reported that the largest ISP in Iceland (Siminn) have had some major connectivity
problems. This may have caused the websites hosted in Iceland to work slow. This
problem is not anyhow related to our system. Most of the issues should now been
fixed and we expect the system be back to normal very soon. I would like to point out
this is a very rare situation and has never happened before with in past three years
since we have been in business. We will consult with Siminn to ensure that such instances can be avoided in
the future. Laten we het voorzichtig zeggen: het rommelt in Scaninavie het laatste jaar. Ook in IJsland. Wij
weten nu wat er aan de hand is. LEES VERDER OVER DE KILLERS VAN DE NWO EN DE STICHTING
VAN DE GLOBAL SUPERSTAAT
Het begon natuurlijk allemaal met de slachtpartij van Breivik. Reeds direct was duidelijk dat er van alles niet
klopte in deze zaak en dat Breivik bescherming genoot. Onmiddellijk verschenen op internet berichten dat de
moordpartij een wraakoefening was van de NWO en Israel voor de erkenning door Noorwegen van
Palestina. Kort daarop werd er een Noor benoemd als hoogste NWO-militair in Syrie. Noorwegen is met
geweld het NWO-kamp binnengesleurd! We verplaatsen ons nu naar Finland. Ook een land dat zich hard
maakt binnen Europa voor de Palestijnse zaak en nog wel lid van de EU en de Euro! Finland stond op het
punt [video] Palestina te erkennen. Dat kan natuurlijk niet! Dus ook staan in Finland de eerste Breiviks
op.
IJsland is het volgende Scandinavische land dat zich het lot van de Palestijnen aantrekt. Eind vorig jaar
stemde IJsland voor de erkenning van Palestina. Vrijwel ogenblikkelijk ontvingen de belangrijkste politici van
IJsland de meest extreme dreigementen waardoor ze moeten worden bewaakt. Gisteren werd dus de
belangrijkste server van het eiland platgelegd waarvan ook deze site het slachtoffer werd. Hier een overzicht
van de wijze waarop IJsland de NWO trotseert. Binnenkort zo voorspellen wij duiken er nieuwe Breiviks op in
Helsinki en Reykjavik als deze landen niet ogenblikkelijk kiezen voor de NWO en de Joodse mafia!
Hier een overzicht van alle landen die Palestina erkennen. De EU, Europa en de NAVO moeten grijs blijven
en landen die daar anders over denken worden met terreur bij de les gehouden.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/12663/breaking-breaking-breaking
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Wallstreet topman verkettert maatregelen EU als totalitair, fascistisch en rampzalig
De Europese Unie doet volgens Grant inmiddels niet onder voor de totalitaire
fascistische dictatuur van Stalin. Het is dan ook slechts een kwestie van tijd
voordat we opnieuw het geluid van stampende laarzen in onze straten zullen
horen.
Mark Grant, bijna vier decennia lang werkzaam als topmanager, bestuurslid en
directeur bij vier investeringsbanken op Wall Street, noemt de maatregelen die
de Europese Unie neemt om de financiële crisis te beteugelen 'een recept voor
een ramp'. Wat Europa nu doet is volgens hem iets dat juist ten koste van alles vermeden zou moeten
worden, omdat het de financiële crisis volgens hem totaal uit de hand zal doen lopen, met rampzalige
gevolgen voor de burgers. Grant ziet ons aloude continent dezelfde fouten maken als in het verleden,
waardoor het fascisme volgens hem weer is teruggekeerd.
De afgelopen drie jaar verzekerde de EU de houders van ongedekte bankobligaties dat de staat bij een
eventuele nieuwe crisis hun financiële bezittingen zou garanderen. Dit was de enige reden waarom
investeerders niet massaal hun geld van de Europese banken afhaalden.
EU veroorzaakt 'onvoorstelbare ramp'
Afgelopen vrijdag trok de EU deze verzekering echter in. Het nieuwe bankenplan van de EU normaliseert de
verliezen weliswaar net zoals met de Amerikaanse banken is gebeurd, maar het is volgens Grant vooral 'het
tweede deel van de maatregel dat voor een ramp zal zorgen, en dan bedoel ik echt een onvoorstelbare
ramp.'
In de VS bestaan duidelijke en functionerende wetten die het proces rond de insolventie en het bankroet van
financiële instellingen beschrijven. Claims worden door rechtbanken beoordeeld, en dit was tot voor kort in
Europa ook het geval. Echter, 'wat de EU nu op ons bord heeft gegooid is een soort gruwel die niemand zou
moeten eten omdat het vol met dodelijk vergif zit. Daar heb ik geen enkele twijfel over,' aldus Grant.
'Het nieuwe EU bankenplan stelt duidelijk en meedogenloos dat de besluiten over iedere bank insolventie
door beambten zullen worden genomen. Deze zullen worden aangesteld door Europese politici. Het zullen
bureaucraten zijn, werknemers van de Europese Staat, die hiermee terugkeert naar het bestuur van de oude
Sovjet Unie waar het wetssysteem ondergeschikt was gemaakt aan de structuur van de staat.'
Obligatiehouders gestript van hun rechten
'Laat me dit verduidelijken,' vervolgt Grant. 'Houders van ongedekte bankschulden zullen geen enkele
rechten meer hebben en er niet tegen in beroep kunnen gaan. De Staat zal besluiten wie wat zal krijgen en
hoeveel. Uw rechten als obligatiehouder zullen dezelfde zijn als die in Rusland onder Stalin, waar het
wetssysteem onder de vuist (lett. duim) van de man aan de top stond.'
'Daarnaast kunnen de beambten opnieuw de EU, de ECB, de EIB en het IMF of wie ze maar willen vrijstellen
van ieder beroep op (financiële) bezittingen, waardoor de obligatiehouder door de beambten willekeurig aan
iedereen onderworpen kan worden. En wie zegt dat, nu dit overheersende Staatssysteem aan ongedekte
obligatiehouders wordt opgelegd, ze dit morgen niet aan andere soorten (financiële) bezittingen zullen
opleggen?'
Europese Staat heeft wetssysteem vervangen
'Ik verkondig onvoorwaardelijk dat zodra het wetssysteem vervangen wordt door het systeem van de Staat,
het systeem is gemanipuleerd ten gunste van de (leiders van) de landen en tot schade van alle burgers.
Daarom kan er maar één rationele conclusie mogelijk zijn: niemand zou nog ongedekte bankschulden in
Europa moeten hebben, NIETS van enige bank op het continent, omdat beambten nu om iedere politieke
reden die zij relevant vinden kunnen beslissen over het lot van de obligatiehouders.'
'Als u de tekenen aan de wand niet kunt zien, laat mij ze dan uitleggen. De Europese Unie heeft het
wetssysteem afgeschaft ten gunste van de Staat. Dit is al de tweede afschaffing; de eerste was de
vrijstelling die bepaalde Europese instellingen en het IMF kregen van de deelname aan de
(schuldenkwijtschelding) van de private sector in Griekenland. Griekenland zou zoals ze beweren een
uitzondering zijn geweest, maar nu hebben we een tweede geval waar de jurisprudentie omver wordt
gegooid omdat dit goed voor de landen van Europa zou zijn.'
Totalitair fascisme
'Dit is geen socialisme of kapitalisme, maar eerder een soort fascistische heerschappij die ik openlijk uitmaak
voor de echo van de kaplaarzen die opnieuw op het hele continent te horen zijn. De precedenten liggen er
en de toekomst wordt duidelijk gekenmerkt door een terugkeer van het totalitarisme van een politiek
gecontroleerde Staat. Mijn advies is daarom kort en bondig: REN!'
Xander - (1) Zero Hedge
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Iran heeft hoger verrijkt uranium – genoeg voor 5 nucleaire wapens?
Kerncentrale in Iran
Kernenergie-inspecteurs van de Verenigde Naties van het
Atoomagentschap (IAEA) hebben in een Iraanse ondergrondse centrale
sporen gevonden van uranium, ontwikkeld tot een iets hoger gehalte dan
wat er normaal op die locatie wordt geproduceerd. Diverse diplomaten
meldden dit vrijdag aan de Associated Press.
Volgens de diplomaten, die anonimiteit bedongen, omdat het vertrouwelijke informatie betreft, gaat het om
het ondergrondse complex bij Fordo. Het IAEA heeft sporen waargenomen van uranium dat tot 27 procent is
verrijkt. Dat is nog ruim minder dan uranium dat tot negentig procent is verrijkt en kan worden gebruikt om
een kernwapen te maken. Tot dusver werd echter aangenomen dat Iran uranium tot maximaal twintig
procent had verrijkt! De vondst betekent volgens de diplomaten niet per se dat Iran in het geheim uranium
verder aan het verrijken is. Het is goed mogelijk dat de centrifuges in het begin nog niet goed afgesteld
waren, en dat daardoor het uranium tot meer dan twintig procent werd verrijkt.
David Albright, een expert op het gebied van non-proliferatie, beaamt dit. Volgens Albright hebben nieuwe
installaties zoals die bij Fordo 'de neiging de twintig procent voorbij te schieten'.
Het Westen verdenkt Iran er echter van kernwapens te willen ontwikkelen, en stuurde daarom inspecteurs
op het land af. Iran heeft altijd ontkend kernwapens te willen produceren.
Meer wereldnieuws:
Iran has enough uranium for five nuclear weapons, claims US thinktank (May 26, 2012)
Shipment of Russian weapons to Syria Bashar al-Assad (May 26, 2012)
NYC Public School "MANDATES" Arabic Studies FOR ALL 2ND Through 5TH Grades
North Korea Has Placed Nuclear Device in Tunnel (May 25, 2012)
Iran's nuclear program becomes more radioactive
Bron: Frontpage.fok.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Big Brother comes to Europe: EU wil internetidentiteitskaart voor elke Europeaan
De Europese Commissie heeft plannen om om het gedrag van
internetgebruikers te controleren en aan banden te leggen aan de
hand van een verplichte elektronische identificatie op Internet. De
technocraten zien internet steeds meer als een bedreiging voor de
gevestigde orde. Internationale en Amerikaanse verdragen als
ACTA en CISPA kwamen al eerder in het nieuws Deze verdragen
willen de overheid de mogelijkheid geven te beslissen wat mag en
wat niet mag op een vrij medium als internet. De voorgestelde
verplichte identificatie is de volgende stap in de richting van een internet-Big Brother.
De nieuwe ‘internet-identiteitskaart’ zou alle burgers van de EU verplichten om zichzelf te
identificeren voordat ze toegang krijgen tot internet, online informatie en de meeste online winkels.
De identiteit van elke internetgebruiker blijft zo via een ‘elektronische handtekening’ steeds onder
toezicht, en zijn gedrag onderhevig aan controle van Europa.
Het voorstel voor de nieuwe wet werd een paar dagen geleden gelanceerd door de ‘Digital Agenda
Commissioner’ Neelie Kroes. Als het wordt goedgekeurd, zou dit het einde kunnen betekenen van
de vrijheid op internet en het begin van een draconisch en autoritair beleid waarbij ons gedrag en
onze mening in toenemende mate aan banden wordt gelegd door de politieke elite.
De bureaucratisering van internet begint in Europa, maar de territoriale uitbreiding naar de VS en
de inhoudelijke uitbreiding naar verplichte elektronische zegels, tijd- en datumstempels en meer,
zijn nu al volop in voorbereiding.
De poging van de politiek om internet onder controle te krijgen gebeurt natuurlijk in ons eigen
belang en dat van de ‘veiligheid’. Het voorstel probeert zelfs steun te winnen door de flagrante
vrijheidsbeperking te omlijsten als een manier om “een echte Europese eenheidsmarkt” te
creëren.bron http://www.express.be/business/nl/technology/ibig-brother-comes-to-europei-eu-wilinternetidentiteitskaart-voor-elke-europeaan/168862.htm
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"Oraalpoliovaccin veroorzaakte in 1 jaar tijd 47.500 verlammingen (alléén al in India)"
"Simpele"vraag : op welke gronden zijn de humane mondiale vaccinatie-intenties van de WHO in
werkelijkheid gebaseerd ?
*Na de alarmerende berichten eind jaren '90, vervangen westerse landen massaal (ook Nederland en
België) het oraal poliovaccin (OPV, levendvirus bevattende) door het injecteerbare geïnactiveerde
poliovaccin (IVP, dood virus bevattende). Reden: het levende OPV-virus kan na passage en
vermenigvuldiging in de darm met de faeces worden uitgescheiden en zo ook anderen besmetten.
Daarnaast kan vaccinatie met OPV door terugkeer naar virulentie resulteren in vaccin-geassocieerde
paralyse (verlamming die in verband staat met het vaccin).
*Ook in Amerika besloten de gezondheidsautoriteiten het vaccin met levend virus niet meer te gebruiken.
Men nam dit besluit toen bekend werd dat dit OPV in de Verenigde Staten verantwoordelijk was voor 133
poliogevallen(93,9 procent van het totaal!).
* Het CDC (Center for Disease Control) rapport uit1997meldt dat het risico op verlammingen na inname van
het oraalpoliovaccin 7-21% is. Opmerkelijk, zoniet schokkend: bij personen die door een verzwakt
immuunsysteem een verlaagd B-leucocyten gehalte hebben (witte bloedcellen die het afweersysteem op peil
houden, "naturalkiller cellen") blijkt dit risico maar liefst 3200-6800x hoger te liggen
:http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046568.htm
* Deze week vond ook de 6 dagen durende WHO-meeting in Genève plaats (194 landen - 3000
afgevaardigden) plaats waar gestemd werd over de komende officiële WHO-verklaring : "noodsituatie polio
voor de publieke gezondheid" : http://www.who.int/en/
Overpeinzing: zouden de specialisten binnen de WHO dan écht geen weet hebben gehad van een met
gezond verstand te veronderstellen verzwakt immuunsysteem (B-leucocyten) van de bevolking in de derdewereldlanden (t.g.v.ondervoeding, ondermaatse hygiëne, lage levensstandaard, vitaminenmineralentekorten) ?? En de op een presenteerblaadje aangeboden consequenties van dit alom als
gevaarlijk bekend staande dubieuzevaccin naast zich neer hebben gelegd ?? En is het dan zo vreemd
gedacht dat het hier wel eens om één groot experiment zou kunnengaan waarvan vele duizenden
onschuldigen ongewild de dupe worden????
Wiezich hier verder in wil verdiepen (engelstalig) :
http://digitaljournal.com/article/323371
http://vaccineresistancemovement.org/?page_id=9788
19december 2011 : RIVMvoorbereid op polio-uitbraak
Nederland is wereldwijd het grootste risicoland voor polio (pardon ?!). Daarom heeft Nederland zich extra
voorbereid op een nieuwe uitbraak van de ziekte.Dat vertelde RIVM-directeur, Roel Coutinho tijdens een
symposium over infectieziekten. 'Alle maatregelen liggen klaar, maar we hadden nog geen keuze voor een
vaccin gemaakt. De WHO vroeg ernaar en dus dat hebben we onlangs gedaan',aldus Coutinho. Bron : Spits
http://www.youtube.com/watch?v=1rJBib-3q6A

'Ik ben niets en zal nooit iets worden'
Enkele quotes van deze 'eigen-wijze' kankerspecialist/researcher Siegfried Bok
*Zo'n 20 jaar geleden - toen iedereen nog genoot van de overweldigende luxe van onze welvaartstaat kwam ik als klinisch medischkanker-researcher iets tegen wat me zeer beangstigde : de oorzaak van
wildgroei van cellen.
*De blijdschap van het ontrafelen van dit werelds probleem na een celbiofysiologisch, biologisch en evolutie
onderzoek van zo'n 15 jaar was van zeer korte duur.
*"De samenleving is verkankerd".
*Ik had mij in de medische kringen al eerder enigszins onbemind gemaakt door eigenzinnig een
wereldcongres over kanker te organiseren, maar wat er nu gebeurde in de wereld om mij heen is met geen
pen te beschrijven. Dit congres werd van Staatswege geboycot met een publicatie-verbod voor journalisten.
* Enzo mag er niets gepubliceerd worden waar geen stinkend geld aankleeft. That’sthe world in which we
live.
* Het leek wel alsof ik van de ene op de andere dag van "gewaardeerd researcher in het buitenland" tot
"wereldwijde criminal of the first degree" was gepromoveerd.
* Alleen al het moeten dragen van een stropdas gaf mij het gevoel al voor mijn dood gestropt te zijn.
Meer over deze erudiete, welbespraakte en kritische wetenschapper met een bijzonderekijk op het
wereldgebeuren en medisch establishment :
CurriculumVitae :http://www.wetenschap-eindtijd.com/schade_en_schande/curriculum/curriculum.html
Bok'sblog : http://wetenschapeindtijd.blogspot.fr/
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Tablet voor onze kenniseconomie
Het meest misbruikte woord in onze taal is ’economie’. Dat begrip wordt
heden ten dage voor van alles gebruikt. Of het nu over de handel gaat of over
wetenschap, overal hoort men de mening van vooraanstaande economen.
Zodoende krijgt de gewone burger het gevoel dat onze hele samenleving
eigenlijk alleen maar draait om economie. Enkele van de meest gestelde
vragen gaan thans over de grote spanning die er komt te staan op de
begrippen EU en de eenheidsmunt de euro. Bijvoorbeeld: als wij uit de euro
stappen, zou dat wel of geen ramp zijn voor onze economie? En het massaal
ondersteunen van bijna failliete landen binnen de EU zou uiteindelijk wel of niet goed zijn voor onze
economie? Economie dreigt een modewoord te worden voor alle problemen waar de gewone burger geen
touw meer aan vast kan knopen. Al enkele jaren wordt er ook gesproken over onze ’kenniseconomie’ . In dat
verband moet er steeds meer geld naar het onderwijs en worden er aan de lopende band nieuwe
onderwijsmethoden geïntroduceerd. Meestal door mensen die zelf nooit of zelden onderwijs hebben
gegeven. Zo komen wij onder meer aan de eindeloze stroom van veranderingen in onze scholen en
universiteiten, die begonnen is met de rampzalige Mammoetwet die in 1968 werd ingevoerd. Nu het na
vierenveertig jaar onderwijskundig experimenteren duidelijk is geworden dat die, door politieke motieven
ingevoerde, wet een ramp is gebleken, wordt het thans op dezelfde dolzinnige wijze getracht de gaten in het
web van kennis bij schoolkinderen te dichten met de meest fantastische voorstellen. We hebben in het
recente verleden al de Iederwijsscholen gehad, waar helemaal geen onderwijs werd gegeven, maar waar de
leerlingen zelf maar moesten uitzoeken wat ze wilden weten. En dat werkte uiteraard voor geen meter. Op
de reguliere scholen werden experimenten gedaan zoals het competentiegericht leren , waar vele bekwame
leerkrachten geestelijk aan kapot zijn gegaan. En thans is er een nieuwe gevaarlijke stroming op komst
waarvan de schade pas over enkele jaren kan worden vastgesteld. Namelijk de tsunami van elektronische
leermiddelen. Twee maanden geleden trok onze nationale opiniepeiler Maurice de Hond de aandacht met
zijn plannen voor een nieuw soort school waar uitsluitend digitaal onderwijs zou worden gegeven. Boeken
waren dan niet meer nodig, evenmin als vaste schooltijden en klassikaal onderwijs.
Les met iPad. Deze week verraste ons de oud-politicus Ed Nijpels met de mededeling dat alle boeken de
school uit moesten en alle leerlingen aan tablets als de iPads, inclusief apps, moesten worden geholpen.
Want onze klassieke schoolopleidingen waren niet langer in staat het vereiste intellectuele ’maatwerk’ te
leveren dat nodig is om onze jongeren de ’21st century skills’ bij te brengen. Dus de vaardigheden die nodig
zijn in deze 21e eeuw. Dat het al jaren niet goed gaat met ons onderwijs, weet zo langzamerhand iedereen.
Om dat te verbeteren, heeft men de exameneisen verhoogd en de beoordeling van de resultaten strenger
gemaakt. Hierdoor zijn vermoedelijk duizenden scholieren in de grootste problemen geraakt. Want als men
het onderwijs niet verbetert, maar examens wel moeilijker maakt, heeft dat hetzelfde effect als het in diep
water gooien van een kind dat nooit goed heeft leren zwemmen. Ook wordt nu overwogen om de jaarlijkse
beoordelingen van leerlingen maar te laten vallen. Dat betekent kortom dat elke leerling automatisch
overgaat naar een hogere klas en dat geen schoolkind meer kan blijven zitten. Ook de eindexamens komen
te vervallen, want dat leidt tot een vorm van elitaire discriminatie omdat dan blijkt dat de ene leerling beter is
dan de andere. En dat is politiek niet correct. Bovendien kosten leerlingen die blijven zitten de overheid veel
geld, namelijk 7500 euro per leerling per jaar. In totaal gaat het dan jaarlijks om 350 miljoen euro. De
oplossing zou zijn alle zwakkere leerlingen bijles te laten geven, maar het is dan wel de vraag wie dat zou
moeten betalen.
Opvangdienst. Een bijkomend probleem is dat vele scholen geleidelijk een soort opvangdienst zijn
geworden voor kinderen met opvoedings- en leerproblemen of met psychische stoornissen zoals adhd, add,
pdd-nos, autisme, dyslexie (niet kunnen lezen), dyscalculie (niet kunnen rekenen) en zelfs hoogbegaafdheid,
dat thans, in onze overgedemocratiseerde maatschappij, als afwijking wordt gezien. Mede hierdoor en door
alle politieke, sociale en psychologische nonsens heeft het onderwijzend personeel er de laatste twintig jaar
ongeveer vijfhonderd extra taken bij gekregen. Dat is vastgesteld door de Onderwijsraad. Maar Ed Nijpels
dendert digitaal voort. „Het roer moet om, anders mist de volgende generatie de digitale boot. En dat is
catastrofaal voor onze kenniseconomie”, roept hij. Daarom wil Ed een massale introductie van tablets zoals
de iPad, notebooks en andere elektronica. Maar waarom roept Ed Nijpels dat allemaal? Is hij soms een
overspannen leraar die het niet meer kan overzien? Nee, het antwoord ligt in zijn vele functies. Hij heeft in
zijn carrière wel meer dan twintig banen of functies gehad, variërend van Kamerlid tot minister en van
burgemeester tot commissaris van de Koningin. Er is bijna geen organisatie te vinden waarvan Nijpels géén
voorzitter of president is geweest. Daarnaast heeft hij nog 22 nevenfuncties. Eén daarvan is die van
voorzitter van het Koninklijke Boekverkopersbond-Educatief. Dat verbond gaat met name over
schoolboeken. Maar iedereen weet dat ook de boekuitgeverijen zich gaan toeleggen op elektronische
literatuur. Dat maakt het wellicht duidelijk welke boot Nijpels niet wil missen. Bovendien is hij voorzitter van
Papier Recycling Nederland. Dus met de weggegooide schoolboeken zal hij vast ook wel raad weten. Dat
alles valt tegenwoordig onder het loze begrip ’kenniseconomie’.
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Het gaat niet goed met de staatsleningen business en zeker niet met Spanje
mei 28, 2012 Met dank aan: Daniel Tom
Overzicht van internationale rendementen op staatsleningen.
Algemene informatie
Geen topic is de laatse maanden zo hot als de financiële gezondheid van de landen wereldwijd. Ondanks
dat veel landen eigenlijk al overleden zijn, is er nog geen geld om de begrafenis fatsoenlijk te regelen. Aan
het effectief rendement wat u ontvangt op een staatsobligatie, kunt u eenvoudig de gezondheid van een land
aflezen. Hoe lager de rente is op de staatslening, deste meer vertrouwen heeft men in het betreffende land.
Interventies van de centrale banken kunnen dit beeld tijdelijk vertekenen, maar op de lange termijn zijn
manipulaties van de banken niet houdbaar.
Alle rentetarieven op deze pagina worden tijdens Europese beursuren gemiddeld elke 10 minuten
bijgewerkt. Rechtsonder op de pagina vind u het tijdstip van de laatste update. De ‘Delta’ betreft de relatieve
waardestijging of daling van de rentestand t.o.v. de vorige slotkoers, op onze Engelstalige pagina kunt u de
tabellen vinden waarbij de ‘Delta’ als absoluut getal t.o.v. de vorige slotkoers staat vermeld. De ratings van
de landen zijn die van S&P.
Door op het rente percentage zelf te klikken, kunt u de meest recente koers en de verschillende grafieken
van dit rente tarief bij Bloomberg.com raadplegen.
Naast de overzichten van de staatsobligaties, bieden we onze bezoekers ook toegang tot de real time
goudprijs, olieprijs en zilverprijs.
Overzicht van staatsobligaties uit de Euro zone
Naast de beruchte PIIGS landen, staan de overige iets minder overgefinancierde landen uit de Euro
zone ook in deze lijst, mits ze een BBP van minimaal 100 miljard euro hebben per jaar.
Land
Rating 1 Jaar
Delta
2 Jaar
Delta 5 Jaar
Delta 10 Jaar
Delta
België
AA
0,72%
2,3%
2,03%
1,6% 3,09%
0,7%
Duitsland
AAA
0,03%
25,0% 0,04%
-6,4% 0,45%
-0,2% 1,39%
1,3%
Finland
AAA
0,19%
-0,5% 0,95%
-0,4% 1,68%
1,5%
Frankrijk
AA+
0,17%
3,6%
0,45%
-1,1% 1,35%
-0,4% 2,53%
0,6%
Griekenland
CCC
1.143,12% 12,0% 225,12% -9,0% 61,19%
0,1% 29,64%
-1,9%
Ierland
BBB+ 5,34%
0,7%
7,25%
4,1%
7,20%
-0,3%
Italië
BBB+
3,86%
4,4%
5,14%
2,1% 5,68%
0,2%
Nederland
AAA
0,32%
2,3%
1,03%
1,4% 1,82%
1,1%
Oostenrijk
AA+
0,43%
-0,5% 1,28%
2,9% 2,27%
0,7%
Portugal
BB
12,13%
-4,0% 14,32%
-0,4% 12,23%
-0,1%
Spanje
BBB+
4,46%
2,7%
5,73%
2,4% 6,44%
2,0%
Overzicht van staatsobligaties buiten de Euro zone
Hieronder staan de verschillende rendementen op 1, 2, 5, 10 & 30 jaar op de staatsobligaties van de grotere
wereld economieën.
Land
Rating 1 Jaar
Delta 2 Jaar
Delta
5 Jaar
Delta 10 Jaar
Delta
Australië
AAA
2,75%
1,3%
2,50%
2,1%
2,59%
1,9%
3,18%
0,5%
Brazilië
BBB
8,28%
-0,6% 8,74%
-1,1% 9,80%
-1,0% 10,56%
-0,8%
Canada
AAA
1,08%
-0,8% 1,09%
-4,8% 1,32%
-4,3% 1,81%
-2,8%
China
AA2,22%
-1,3% 2,47%
-1,2% 2,69%
-1,5% 3,37%
0,0%
Groot Brittannië AAA
0,27%
-0,7% 0,24%
6,1%
0,73%
1,1%
1,76%
0,5%
Hongarije
BB+
8,41%
-0,4% 8,48%
-0,7%
India
BBB- 8,12%
0,1%
8,04%
0,0%
8,39%
0,1%
8,51%
-0,1%
Japan
AA0,10%
3,0%
0,10%
-1,9% 0,23%
-1,7% 0,88%
-0,6%
Noorwegen
AAA
1,43%
-3,0% 1,54%
-0,8% 2,38%
-0,8%
Polen
A4,81%
-0,1% 5,03%
-0,4% 5,43%
-0,2%
Verenigde Staten AA+
0,19%
0,0%
0,29%
0,0%
0,76%
0,0%
1,74%
0,0%
Zuid Afrika
BBB+
5,43%
-0,2% 6,93%
-0,3% 8,20%
0,0%
Zweden
AAA
0,81%
-9,2% 0,80%
-2,4% 1,07%
-0,7% 1,44%
0,4%
Zwitserland
AAA
-0,11%
-36,2% 0,07%
9,4%
0,65%
1,4%
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Euribor & Eonia rente
Hieronder vind u de Euribor rente van 1 week tot 1 jaar. Euribor staat voor EURo InterBank Offered Rate. De
Euribor rente is een gemiddeld tarief waartegen de grootste Europese banken aan elkaar euro leningen
verstrekken.
Het Euribor wordt zeer vaak gebruikt basistarief voor renteproducten zoals futures, opties en valuta swaps.
Daarnaast wordt de Euribor rente als referentie tarief gebruikt bij hypotheken, spaarrekeningen, kortlopende
leningen en de rentevergoeding over de margin stand op een effectenrekening.
Verder staat er ook het Eonia overnight tarief. Eonia staat voor Euro OverNight Index Average. De Eonia
rente is een gemiddeld tarief waartegen de grootste Europese banken aan elkaar euro leningen verstrekken
met een looptijd van 1 dag.
1 Dag
Delta 1 Week Delta 1 Maand Delta 3 Maand Delta 6 Maand Delta 1 Jaar
Delta
0,32%
-3,6% 0,32%
0,0% 0,39%
0,0% 0,67%
-0,3% 0,95%
-0,2% 1,24%
-0,3%
Tags: over gefinancierde landen, staatsleningen

Amerikaans-Arabische troepenmacht oefent op invasie Iraanse eilanden
Iraanse troepen in Syrië - Russische en Noord Koreaanse wapenschepen naar Syrië - Ook oorlogstaal uit
China - 200.000 raketten gericht op Israël - Is dit de aanloop naar WO-3?

Een amfibisch voertuig, dat gebruikt wordt voor invasies vanuit zee,
verlaat de USS New York, het commandoschip van de AmerikaansArabische troepenmacht.
Tijdens de drie weken durende gezamenlijke Amerikaans-Arabische
militaire oefening Eager Lion 2012, die vandaag eindigt, hebben special
forces uit de VS, Saudi Arabië, Jordanië, Qatar en de Verenigde
Arabische Emiraten onder andere geoefend op een invasie met landingsboten van de Iraanse
eilanden in de Perzische Golf. Op deze eilanden bevinden zich versterkte bases en
commandoposten van de Revolutionaire Garde die bij een aanval zo snel mogelijk veroverd
dienen te worden. Ondertussen sturen Rusland en Noord Korea grote hoeveelheden wapens naar
Syrië en heeft Iran toegegeven dat het zelfs troepen heeft gestuurd om de in het nauw gedreven
president Assad bij te staan.
Om de omstandigheden op de Iraanse eilanden zo goed mogelijk na te bootsen werden de
landingsoefeningen gehouden op de Jordaanse kust aan de Golf van Aqaba (nabij de Israëlische
badplaats Eilat). De Amerikaanse, Saudische en Jordaanse landingstroepen werden daarbij
ondersteund door aanvalshelikopters van het amfibische oorlogsschip USS New York, dat 700
mariniers aan boord heeft en was aangewezen als het commandoschip van de oefening. (1)
De tweede locatie van de gezamenlijke militaire oefening was het grensgebied van Jordanië met
Syrië. Zodra president Obama het bevel geeft Syrië of Iran -of beide landen- aan te vallen zal
generaal James Mattis het bevel voeren. Overigens wees Obama het verzoek van Mattis om een
derde vliegdekschip in de Perzische Golf te stationeren af omdat hij met het oog op de onderhandelingen met de 5+1 machten de militaire spanningen met Iran niet teveel wil laten oplopen.
Iran stuurt troepen, Rusland en Noord Korea wapens naar Syrië
De Russen laten zich ondertussen ook niet onbetuigd en hebben een schip vol met wapens naar
Syrië gestuurd. De Professor Katsman meerde afgelopen vrijdag in de havenstad Tartus af, de
enige Russische marinebasis aan de Middellandse Zee. Haar lading bestond uit grote
hoeveelheden artillerie- en tankmunitie alsmede ook reserveonderdelen voor de tanks van het
Syrische leger. Ook Noord Korea stuurt een schip -de Odai- met wapens naar Syrië. (2)
Iran heeft inmiddels officieel toegegeven dat het troepen in Syrië heeft gelegerd om bondgenoot
president Assad bij te staan. 'Als de islamitische republiek (Iran) niet in Syrië zou zijn dan zou het
afslachten van burgers twee keer zo erg zijn,' verklaarde generaal Ismail Qa'ani, vicecommandant
van de Qods macht van de Iraanse Revolutionaire Garde. 'Iran heeft voorkomen dat de rebellen
nog veel meer Syriërs hebben vermoord.' (4)
De Syrische rebellen hebben inmiddels de beschikking gekregen over Duitse MG4
machinegeweren. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat Duitse wapens in het
Midden Oosten worden ingezet. Het is onduidelijk wie de wapens aan de rebellen heeft verstrekt,
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maar vermoedelijk zijn Westerse inlichtingendiensten daarvoor verantwoordelijk.
Ook oorlogstaal uit China
Behalve Amerika, Europa, de Arabische wereld, Israël en Rusland lijken ook de Chinezen zich
voor te bereiden op oorlog. Het conflict met de Filippijnen over een aantal omstreden eilanden is
inmiddels zo hoog opgelopen, dat China waarschuwt iedere 'escalatie' van de Filippijnen, dat als
'marionet' van de VS wordt beschouwd, onmiddellijk met militaire actie te zullen beantwoorden.
China geeft daarbij blijk van een steeds openlijkere en vijandigere houding tegenover Washington.
'De Amerikaanse regering is de uiteindelijke bron van China's problemen met zijn buren,' aldus de
Global Times. Ook de 'moederkrant' van de Global Times, Peoples Daily, kopte 'De VS ontsteekt
het conflict tussen Filippijnen en China' (3). China beschouwt heel het verre Oosten als zijn eigen
achtertuin en ziet daarom de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuid Korea, Japan, de
Filippijnen en ook Australië liever vandaag dan morgen vertrekken.
Derde Wereldoorlog?
Opgeteld bij de diverse recente Russische dreigementen met de inzet van desnoods kernwapens
tegen het NAVO raketschild en om de Russische 'veiligheidsbelangen' in het Midden Oosten te
beschermen, en daarnaast de in totaal zo'n 200.000 Arabische en islamitische raketten die op dit
moment op de kleine Joodse staat Israël staan gericht (5), is er weinig fantasie voor nodig om te
bedenken dat één klein vonkje de hele regio in brand te steken, iets dat de Syrische president
Assad meerdere malen gedreigd heeft te doen zodra het Westen hem met militair geweld probeert
af te zetten.
Dan is ook het vreselijk vooruitzicht van een nieuwe Wereldoorlog niet langer ondenkbaar, vooral
niet als bedacht wordt dat de snel verslechterende economische en financiële crisis in veel
opzichten doet denken aan de Grote Depressie die pal aan de Tweede Wereldoorlog vooraf ging.
Verontrustend vergelijkbaar met die periode is de apathische 'het zal wel goed komen' houding van
met name de Europeanen, die vrijwel wekelijks steeds meer van hun vrijheden moeten inleveren
aan de fascistische EU dictatuur in Brussel, maar desondanks zich enkel druk lijken te maken over
het EK voetbal en de Olympische Spelen.
Het moet echter wel héél erg meezitten wil de komende zomer en/of herfst niet een op zijn zachtst
gezegd zeer onplezierige tijd voor de hele wereld inluiden.
Xander - (1) DEBKA, (2) Reuters , (3) Washington Times, (4) Ynet News, (5) Haaretz

Ook in Frankrijk, België en Italië een stille run op de banken
Megabank UBS waarschuwt voor mogelijke ernstige bankrun in juni met instorting bankensysteem als
gevolg - Spanje vreest instorting en wil onmiddellijk actie ECB - Griekse schuld blijkt 1 biljoen euro te zijn
(422% van het BNP)
Links: Archieffoto van de bankrun op de Britse Northern Rock bank in 2007.
Rechts: 'mini-bankrun' vorige week op de Zweedse Handelsbanken nadat
deze door Moody's werd afgewaardeerd (7).
Behalve in Griekenland en Spanje blijken ook in Frankrijk, België en Spanje
burgers het afgelopen jaar ongewoon veel geld van hun bankrekeningen te
hebben opgenomen. In Griekenland bereikte deze stille 'slow motion' bankrun,
die al 2 jaar aan de gang is, een voorlopig nieuw hoogtepunt. Behalve een groeiende kapitaalvlucht van
privégeld dreigen de banken zoals we gisteren als schreven ook nog eens te maken te krijgen met het
wegstromen van de fondsen van grote professionele beleggers. Kortom: het Europese bankensysteem
wankelt opnieuw.
In het afgelopen jaar werd er 120 miljard euro bij de Belgische banken opgenomen; de collega's in Frankrijk
noteerden 90 miljard en die in Italië 'slechts' 30 miljard. Volgens het internationale persbureau Reuters
moeten de banken in Frankrijk, België en Spanje erop rekenen dat het (gedeeltelijk) leeghalen van de
rekeningen door de burgers de komende tijd alleen maar zal toenemen.
Nergens is de stille -en door de politiek en media krampachtig doodgezwegen- bankrun echter zo erg als in
Griekenland en Spanje. In deze twee landen werd alleen al in de eerste twee dagen van vorige week 1,4
miljard euro opgenomen. In totaal namen de Grieken sinds de verergering van de crisis in 2010 zo'n 72
miljard euro van hun rekeningen op, 30% van het totaal. Een derde van dat bedrag zou linea recta naar het
buitenland zijn gebracht. Om hun vermogen op peil te houden kochten de Grieken bijvoorbeeld ook
edelmetalen. Waarnemers zijn het er overigens niet over eens of we daadwerkelijk over een bankrun kunnen
spreken. De nieuwe topman van de Deutsche Bank, Anshu Jain, verklaarde hier in heel Europa geen spoor
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van te kunnen ontdekken. Zijn ontkenning is echter logisch, omdat men doodsbang is dat een bekend
gemaakte bankrun overslaat naar andere landen waardoor vervolgens het hele Europese bankensysteem
zou kunnen instorten. (1)
UBS: Risico op bankrun in juni
Van de Zwitserse megabank UBS kunnen we een objectievere inschatting verwachten omdat dat land zich
niet heeft laten knechten door de euro. De topmanager investeringen van UBS schat de kans dat er nog
vóór de Griekse parlementsverkiezingen op 17 juni een hevige bankrun in de Zuid Europese landen ontstaat
op 20%, wat in de financiële wereld als een aanzienlijk risico wordt beschouwd.
'Besmettingsgevaar zou ertoe kunnen leiden dat privéklanten in Portugal, Ierland, Italië en Spanje hun geld
opnemen, omdat ze zich zorgen maken om de solventie van de banken of om hun geld om te wisselen voor
een andere munt,' aldus Alexander Friedman. 'Dat zou een grote bankeninstorting veroorzaken die
daadwerkelijk ongekende stappen van de Europese Centrale Bank zou vereisen.'
Een bankrun zou de steeds waarschijnlijker wordende uittreding van Griekenland uit de eurozone kunnen
bespoedigen, schrijft Friedman.
Spanje vreest instorting en wil actie ECB
Ook de instorting van Spanje komt steeds sneller dichterbij. De Spaanse premier Mariano Rajoy wil dat de
ECB opnieuw Spaanse staatsobligaties koopt omdat het ESM, dat op 1 juli in werking treedt, te laat komt (3).
De rente die Spanje over zijn staatsobligaties moet betalen is namelijk tot de onhoudbare hoogte van 6,43%
opgelopen (4) . De ECB lijkt echter weinig heil te zien in de door Rajoy geëiste nieuwe aankopen van
Spaanse staatsschulden en wil dat de politiek met een oplossing komt.
Internationale Banken: EU moet politieke unie worden
Het hoofd van het Internationale Bankeninstituut IIF, Charles Dallara, ziet maar één uitweg uit de financiële
crisis in de eurozone: Duitsland moet zijn verzet tegen eurobonds opgeven en de EU moet een politieke unie
worden. Duitsland en Oostenrijk willen geen eurobonds omdat de financieel gezondere landen dan blijvend
moeten opdraaien voor de veel te hoge uitgaven en schulden van de Zuid Europese lidstaten.
Het IIF denkt dat het Griekse exit uit de eurozone de ECB onmiddellijk insolvent zal maken en waarschuwt
daarom Griekenland niet te laten vertrekken (6). Dallara beweert dat er nog maar 10 miljard euro nodig is om
het Griekse probleem op te lossen - een ronduit bizarre bewering, aangezien de 380 miljard euro die de
Grieken van de EU en het IMF kregen -en daarnaast nog eens 100 miljard uit Europese structuurfondsentot nu toe helemaal niets hebben veranderd. Bovendien houdt Griekenland ondanks deze ongekende
financiële hulp nog steeds 400 miljard euro schuld over.
Als alle schulden van Griekenland bij elkaar worden opgeteld -inclusief derivaten- dan komen we op het
duizelingwekkende bedrag van ruim 1 biljoen euro, oftewel 421,67% van het nationale BNP. Iedereen zal
daarom begrijpen dat de door Europa geëiste officiële schuldenvermindering naar 120% in het jaar 2020
volkomen onmogelijk is, zeker als bedacht wordt dat de economische krimp in het land een onvoorstelbare 9,6% bedraagt en er maandelijks 2 miljard euro meer wordt uitgegeven als er binnenkomt (8).
Duitsers voorlopig nog tegen eurobonds
De voorzitter van de Duitse liberale partij FDP noemt de door veel EU landen gewilde invoering van
eurobonds 'rentesocialisme' waar Duitsland niet mee zal instemmen (5). 'Het kan niet zo zijn dat slechts
enkelen betalen en allen profiteren.' Landen waar het financieel steeds slechter gaat, zoals inmiddels ook
Frankrijk, willen juist om die reden de invoering van eurobonds, omdat deze landen dan minder rente over
hun staatsschulden hoeven te betalen. Voor Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland zal deze rente juist
fors oplopen, wat nieuwe en blijvende bezuinigingen noodzakelijk maakt.
De Nederlandse premier Rutte heeft weliswaar gezegd tegen eurobonds te zijn, maar zijn weerstand is nul
komma nul waard omdat een meerderheid in het Nederlandse parlement -VVD, CDA, PvdA, D66 en
GroenLinks- vorige week akkoord ging met het ESM en daarmee met het opgeven van het Nederlandse
vetorecht. Dat betekent dat als de Duitse bondskanselier Angela Merkel op zeker moment overstag gaat zoals de afgelopen jaren iedere keer weer is gebeurd- Nederland automatisch zal volgen.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Cash, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) NU,
(5) NU, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) Zero Hedge , (8) Zero Hedge
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Merkteken van het beest: Bilderberg pusht voor verplichte internet ID voor Europa
De technocraten draaien overuren om je internetidentiteit te achterhalen en om
er zeker van te zijn dat al je acties gecontroleerd worden! De Europese Unie is
druk bezig met het ontwikkelen van een systeem, dat een elektronisch ID-bewijs
verplicht maakt voor alle ingezetenen van de Europese Unie. Het systeem moet
dan door heel Europa worden geïmplementeerd, voor zowel zakelijke als privé
gebruikers.
Dit terwijl met het internationale ACTA verdrag en het Amerikaanse CISPA reeds
de toon gezet is om het vrije internet drastisch te beperken.
Wanneer het systeem gerealiseerd is, gebeurt het identificeren door middel van een elektronische
handtekening. Met deze identificatie heb je vervolgens toegang tot internet, online gegevens en de meeste
zakelijke toepassingen. Dit is in feite een poging om het ‘merkteken van het beest’ uit Openbaring 13:16-18
in te voeren.
Bilderberger Neelie Kroes
Wat waarschijnlijk niemand zal verwonderen, is dat een prominent Bilderberg lid dit allemaal bedacht heeft.
En wel..... onze “eigen” Neelie Kroes, die de Europese Commissaris voor de Digitale Agenda is. Met de
invoering van de nieuwe wetgeving hoopt zij dat er “een geharmoniseerd Europees systeem gaat komen
voor e-handtekeningen, e-identiteit en elektronische verificatie”.
Nazi regiem
Dit systeem zal met de tijd natuurlijk alleen maar groeien. Juist omdát veel EU-landen inbreuken op
identificatievereisten door de EU super regering wisten te blokkeren op civielrechtelijke gronden. Het riekt
naar de tijd van het Nazi-regiem, met hun “Ausweiss Bitte”, het soort praktijken dat leidde naar andere
vormen van tirannie...
Volgens de website EurActiv.com is het plan van Kroes om de omvang van het huidige plan uit te breiden
met aanvullende identificatie, die de e-handtekening zouden complementeren, zoals het elektronische zegel,
tijd/datumstempels, enzovoort. Op deze manier hoopt zij meer landen over de streep te kunnen trekken.
Wereldwijde doorvoering
Dit plan zal in eerste instantie in Europa worden ingevoerd en in een later stadium zal men ook proberen dit
er in Noord Amerika en de rest van de wereld door te drukken. En zo wordt de wereld weer een stapje
verder gestuurd in de richting van een volledig gecontroleerde maatschappij. Eentje bovendien, zonder
contant geld. En alles in de naam van “veilig zaken doen” en natuurlijk "algemene veiligheid”.
Het staat nog los van het feit dat dit plan een open uitnodiging is voor hackers om iemands identiteit te
stelen. Speciaal voor Europa geldt dat het accent ligt op een “werkelijk functionerende eenheidsmarkt”, als
onderdeel van het nu steeds meer haperende EU-plan.
Bilderberg conferenties
Neelie Kroes is een oude Bilderberg bekende en neemt al vanaf 2005 deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten.
Ze stond op de officiële lijst voor 2006 in Ottowa, de 2007 vergadering in Istanbul, in 2008 in Chantilly,
Virginia, in 2009 in Vouliagmeni in Griekenland en in 2010 in Sitges, Spanje als een vertegenwoordiger van
de Europese Commissie. Maar in 2011, in St. Moritz, Zwitserland, kwam Kroes aan tafel met een nieuwe
titel: ‘De Europese Commissaris voor de Digitale Agenda’.
De huidige ontwikkelingen zijn dan ook nauwelijks verrassend te noemen. Zij zal ongetwijfeld op de heel
binnenkort te houden nieuwe vergadering 2012 de nodige complimenten ontvangen.
Duistere Bilderberg doelstellingen
Een en ander sluit aan bij de oprichting in Amerika van US CYBERCOM de afgelopen jaren, en de
benoeming van generaal Keith Alexander als hoofd van het NSA (National Security Agency). Deze is
eveneens een deelnemer aan de jaarlijkse Bilderberg conferentie, met als doel het voeren van wereldwijde
cyberoorlogen. Daarnaast hebben ook de technocraten uit Silicon Valley en andere locaties zich
aangesloten bij de vergaderingen, om hun gezamenlijke acties betreffende nieuwe internetwetten op elkaar
af te stemmen. En uiteraard om de diverse clandestiene inlichtingendiensten een handje te helpen met het
vergaren van nog meer informatie.
Einde van het vrije internet
Als het plan wordt goedgekeurd, zou dit het einde betekenen van de vrijheid op
internet en het begin van een draconisch en autoritair beleid, waarbij ons gedrag
en onze mening in toenemende mate aan banden wordt gelegd door de
machtselite. De inhoudelijke uitbreiding naar verplichte elektronische zegels, tijden datumstempels en meer, zijn nu al volop in voorbereiding.
Bron: Infowars.com en Express.be
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Iran heeft hoger verrijkt uranium – genoeg voor 5 nucleaire wapens?
Kerncentrale in Iran
Kernenergie-inspecteurs van de Verenigde Naties van het
Atoomagentschap (IAEA) hebben in een Iraanse ondergrondse centrale
sporen gevonden van uranium, ontwikkeld tot een iets hoger gehalte dan
wat er normaal op die locatie wordt geproduceerd. Diverse diplomaten
meldden dit vrijdag aan de Associated Press. Volgens de diplomaten, die anonimiteit bedongen, omdat het
vertrouwelijke informatie betreft, gaat het om het ondergrondse complex bij Fordo. Het IAEA heeft sporen
waargenomen van uranium dat tot 27 procent is verrijkt. Dat is nog ruim minder dan uranium dat tot negentig
procent is verrijkt en kan worden gebruikt om een kernwapen te maken. Tot dusver werd echter
aangenomen dat Iran uranium tot maximaal twintig procent had verrijkt! De vondst betekent volgens de
diplomaten niet per se dat Iran in het geheim uranium verder aan het verrijken is. Het is goed mogelijk dat de
centrifuges in het begin nog niet goed afgesteld waren, en dat daardoor het uranium tot meer dan twintig
procent werd verrijkt. David Albright, een expert op het gebied van non-proliferatie, beaamt dit. Volgens
Albright hebben nieuwe installaties zoals die bij Fordo 'de neiging de twintig procent voorbij te schieten'.
Het Westen verdenkt Iran er echter van kernwapens te willen ontwikkelen, en stuurde daarom inspecteurs
op het land af. Iran heeft altijd ontkend kernwapens te willen produceren.
Meer wereldnieuws:
Iran has enough uranium for five nuclear weapons, claims US thinktank (May 26, 2012)
Shipment of Russian weapons to Syria Bashar al-Assad (May 26, 2012)
NYC Public School "MANDATES" Arabic Studies FOR ALL 2ND Through 5TH Grades
North Korea Has Placed Nuclear Device in Tunnel (May 25, 2012)
Iran's nuclear program becomes more radioactive
Bron: Frontpage.fok.nl

IMF-topvrouw onder vuur voor uitspraken over Griekenland
Bron / origineel: (c) www.knack.be
Griekenland en Frankrijk kunnen niet lachen met de uitspraken van IMFtopvrouw Christine Lagarde. Die liet in een interview met The Guardian verstaan
niet echt in te zitten met de benarde financiële situatie van de Grieken.
De weinig flatterende uitspraken die IMF-topvrouw Christine Lagarde in een
interview met de Britse krant The Guardian deed, worden de opvolgster van DSK niet alleen in Griekenland
niet in dank aangenomen. Ook vanuit het Elysée klonken (lichtjes) berispende woorden.
De Grieken worden de jongste tijd met zowat alle zonden van Hellas overladen, gaande van lui over corrupt
tot irrationeel. De huidige boeman van Europa, partijleider Alexis Tsipras van de links-radicale Griekse partij
Syriza, zei dat de Grieken "wel degelijk hun belastingen betalen" en dat de Grieken "geen nood hebben aan
sympathie". Dat laatste bleek Lagarde in het bewuste interview ook helemaal niet van plan.
Syriza is vierkant tegen het besparingsprogramma dat de schuldeisers van Griekenland, waaronder het IMF,
Athene door de strot willen duwen. "De Griekse arbeiders betalen hun belastingen, ook al zijn die zwaar en
zelfs ondraaglijk", reageerde Tsipras in een communiqué, suggererend dat misschien een andere Griekse
sociale klasse haar belastingen niet betaalt.
Ook Evangelos Venizelos, topman van de wel Eurovriendelijke Pasok-partij, had boze woorden voor
Lagarde, die volgens hem de Grieken heeft "beledigd".
Griekse tragedie
De Franse regering noemde de visie van Lagarde op de Griekse tragedie eufemistisch "een beetje
karikaturaal en schematisch". "Ik vind niet dat wij momenteel Griekenland de les moeten spellen", zei
regeringswoordvoerster Najat Vallaud-Belkacem. Zij voegde daar wel aan toe dat een mogelijk Grieks
opstappen uit de eurozone "een slecht idee" is.
Meer gespierd was gewezen presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon van de Parti de Gauche. Op France
3 bestempelde hij Lagardes uitspraken als "schandelijk". "Mocht er zoiets zijn als politieke ethiek, dan zou
mevrouw Lagarde moeten opstappen" als directeur-generaal van het IMF. "Waarom zegt zij niet: het zijn de
reders, de kapitalisten dus, die hun belastingen moeten betalen, terwijl die dat nu net niet doen?," vroeg
Mélenchon zich af.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/imf_topvrouw_onder_vuur_voor_uitspraken_over_griekenland
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Vleesetende bacteriën - Illuminati Card game kaart ‘Flesh-Eating Bacteria’ toont vooraf geplande
ziekte
Het gaat om een zeer agressieve bacterie zoals de afbeelding ons toont. Een bacterie die
agressiever is dan enig zuur en een mens bij het leven verslindt. In het verleden hebben we
al laten zien dat het Illuminati Kaartspel de zware aardbeving in Japan toont, waardoor het
er sterk op lijkt dat deze vooraf gepland werd door de machtselite, de Illuminati.
Volgens een andere Illuminati kaart "Flesh-Eating Bacteria” kunnen we wachten op een
andersoortige ramp. De kaart zegt het volgende:
"This is not an instant attack. Any science group can aid the target place. The Center for
Disease Control has triple power to aid the target place. If the attack succeeds, the target is
devastated."
"Dit is niet een directe aanval. Elke wetenschappelijke groep kan helpen het doel/de doelgroep te plaatsen.
De Center for Disease Control heeft een driedubbele macht om het doel te helpen plaatsen. Wanneer de
aanval succesvol is, wordt de doelgroep vernietigd."
De nieuwste vleesetende ziekteuitbraak over het hele zuidoosten van
de VS suggereert dat de hele ramp
ook vooraf is gepland.
Onderstaande tabel toont een sterkte
stijging van deze bizarre ziekte:
Google Trends - Flesh Eating Bacteria
2004 - 2012 - Zie ook:
Dodelijke-vleesetende-mrsa-bacterieverspreidt-zich-buiten-ziekenhuis
Illuminati-kaartspel
Infectious_Disease_Researcher_Shot_Dead;_What_Did_She_Know_That_They_Dont_Want_Us_To_Know
_You_Dont_Want_To_Know:
Ze was juist bezig met het onderzoeken van de beruchte MRSA-bacterie, die ‘necrotiserende fasciitis’
(Vleesetende ziekte) veroorzaakt…
Bron en verder lezen: Ufo-blogger.com en Eindtijdinbeeld.nl/het_illuminatie_kaartspel_2007
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

De laatste Illuminati kaart, vleesetende bacterie nu uitgebroken
28 Mei 201
Flesh-Eating Bacteria - ILLUMINATI Card Game Shows Latest Disaster Is Preplanned
In past we had documented, Illuminati Card game shows Japan Earthquake was preplanned read more
According to another Illuminati card "Flesh-Eating Bacteria disaster":
"This is not an instant attack. Any science group can aid the target place. The Center for Disease Control
has triple power to aid the target place. If the attack succeeds, the target is devastated."
The latest Flesh-eating disease outbreak all over the South-East U.S.suggest that the whole disaster is
preplanned too.
LOCATION: (CDC) Centers for Disease Control and Prevention 1600 Clifton Rd. Atlanta, Georgia 30333,
USA
LOCATION Case #1 May 1, 2012: 51 miles West of the CDC
LOCATION Case #2 May 7, 2012: 1.1 mile South of the CDC
LOCATION Case #3 May 4, 2012: 44.7 miles Northwest of the CDC
Case #1: Aimee Copeland, 24, was riding a homemade zip line near the Little Tallapoosa River near
Carollton, Georgia May 1st when the line snapped, causing a gash in her left calf. The bacteria thought to
have triggered the infection, Aeromonas hydrophila, thrives in warm climates and fresh (brackish) water, like
the river where Copeland was kayaking and zip lining with friends.
Case #2: Lana Kuykendall, 36, was infected on May 7th after she gave birth to twins at Emory University
Hospital in Atlanta (Emory University Hospital Midtown in Atlanta - 201 Dowman Drive. Atlanta, Georgia
30322)
Case #3: Bobby Vaughn, 32, Cartersville, Georgia a Cartersville landscaper was injured at work May 4th
when he fell from a tree and suffered a cut to his side.
Orlando:
$500,000 in stolen pathology equipment may have flesh eating substance in Florida - May 11, 2012
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Orlando police say the equipment, worth about $500,000, is contaminated with a substance that could eat
away at human skin. A pickup hauling a trailer pulled up to Florida Hospital Center for Diagnostic Pathology,
2855 N. Orange Ave., on May 3 and took the equipment from an enclosed area near a large garbage bin,
police said. The theft was not reported until Friday, said St. Vince Ogburn, a police spokesman.
Source: http://articles.orlandosentinel.com/2012-05-11/news/os-orlando-stolen-lab-equipment-hazmat20120511_1_equipment-hazardous-materials-orlando-police-department
So let get this straight.. They are putting equipment contaminated with flesh eating bacteria out back by the
dumpster? SERIOUSLY?
South Carolina:
Just after birth of twins, SC mom hospitalized with flesh-eating bacteria, undergoing surgery - May 17, 2012
COLUMBIA, S.C. — Days after giving birth to twins, a South Carolina mother has been hospitalized for what
doctors say is a rare flesh-eating infection.
The development follows the similar affliction of a Georgia graduate student, who lost her left leg and may
lose her fingers. But experts say the South Carolina case, though serious, is less severe than the Georgia
one and caused by a different bacterium.
Source : http://www.greenfieldreporter.com/view/story/064e6536b8484c8a8db95a7c3b214b32/US--FleshEating-Bacteria-SC
Flesh Eating Bacteria Likely Lurking in Hampton Roads - May 22, 2012
http://wtkr.com/2012/05/22/flesh-eating-bacteria-likely-lurking-in-hampton-roads/
Nebraska:
Doctors treat 6 in Omaha for flesh-eating bacteria - May 23, 2012
http://www.ketv.com/news/local-news/Doctors-treat-6-in-Omaha-for-flesh-eating-bacteria//9674510/13650688/-/4i6566z/-/index.html
North Carolina
N. Carolina chapel Hill Infectious disease researcher shot dead - May 25, 2012
Chapel Hill police were holding Ali Cherfaoui Friday night on charges he shot and killed a woman outside
Mary Scroggs Elementary School. Police said Cherfaoui and his victim, Chahnaz Kebaier, had "an ongoing
domestic dispute."
Source: http://www.wral.com/news/local/story/11142356/
But their is more to the story, we had searched "Chahnaz Kebaier" name and found down below information:
http://scholar.google.co.uk/scholar?hl=en&q=chahnaz+kebaier&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=
http://academic.research.microsoft.com/Author/6682806/chahnaz-kebaier
Miami:
Naked Man Allegedly Eating Victim's Face Shot And Killed By Miami Police - May 26, 2012
One man is dead and another hospitalized after a bizarre assault off Miami's MacArthur Causeway
reportedly forced a police officer to open fire.
The officer...approached and saw that the naked man was actually chewing the other man's head, according
to witnesses. The officer ordered the naked man to back away, and when he continued the assault, the
officer shot him. The attacker continued to eat the man, despite being shot, forcing the officer to continue
firing. Witnesses said they heard at least a half dozen shots.
Source:http://www.huffingtonpost.com/2012/05/26/naked-man-eating-victims-face-killedmiami_n_1548359.html
Grandfather battling flesh-eating bacteria after accident - May 27, 2012
http://www.myfoxatlanta.com/story/18597781/grandfather-battling-flesh-eating-bacteria-after-accident
Latest Flesh-Eating Bacteria News: bron http://www.ufo-blogger.com/2012/05/flesh-eating-bacteria-illuminaticard.html
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=659926&r=1&tbl_archief=&

Onderzoek naar Sharia4Holland
Het Openbaar Ministerie en de politie gaan onderzoek doen naar uitspraken van leden van Sharia4Holland,
gisteren op de Dam in Amsterdam. Zo werd vandaag bekendgemaakt. De Sharia4Holland streeft naar de
invoering van de sharia (islamitische wetgeving) in Nederland. Vandaag is ergens op een geheim plekje een
bijeenkomst gepland, de Global Khilafah Conference. Op de Dam spraken mensen van de Sharia4Holland
gisteren mensen toe en vertelden ze hun standpunten en ideeën. Die nemen het OM en de politie nu onder
de loep. "Deze regering buit jullie uit. Er gaan betere tijden komen", zo sprak de woordvoerder van de groep,
die ook aangaf de democratie met wortel en tak uit te roeien. "De Sharia is de oplossing en zal hiervoor een
harmonieuze en goddelijke samenleving in de plaats zetten. Deze gouden periode zal terugkeren."
De spreker had het ook over PVV-leider Geert Wilders, die hij "deze hond van de Romeinen" noemde. En
verder: "Trek lering, ook uit het geval van Theo van Gogh."
spitsnieuws 26 mei 2012
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Het mysterie van Bohemian Grove ontrafeld
woensdag, 20 juli 2011 geplaatst in: Het Complot
Het bestaat nog. Elk jaar komen zo’n 2.000 van de rijkste mannen ter wereld bij elkaar op het 1.100 hectare
grote kampeerterrein in Monte Rio in de Amerikaanse staat Californië.
Alle Amerikaanse Republikeinse presidenten waren er aanwezig, de bijeenkomst is uiterst geheim, het
terrein wordt streng bewaakt door de politie en het bonte gezelschap staat
ook wel bekend als de Bohemian Club. Veel leden komen in hun privéjets
aan op het nabijgelegen Sonoma County Airport. Anderen arriveren in hun
dure auto’s die de parkeerplaats van het terrein vullen.
Elk jaar wordt sinds 1878 in juli in Bohemian Grove een kamp
georganiseerd voor enkele van de meest machtige personen ter wereld.
Alleen mannen hebben toegang en het gaat dan met name om topmannen
van grote corporaties, overheidsfunctionarissen (waaronder vele oudpresidenten van de Verenigde Staten), mediamagnaten en andere
individuen met veel macht. Eventuele gasten worden eerst aan een
uitgebreid onderzoek onderworpen.
De Bohemian Grove staat vooral bekend om de bijeenkomst over het Manhattanproject die plaatsvond in
september 1942 en uiteindelijk leidde tot de atoombom. Onder de aanwezigen waren toen hooggeplaatste
militairen, de toenmalige directeur van Harvard, afgezanten van Standard Oil en General Electric en Ernest
Lawrence. Gedurende twee weken zijn er diverse kampen waarvan één speciaal is gereserveerd voor de
Rockefeller-familie en andere oliemagnaten.
Oud-presidenten van de Verenigde Staten Richard Nixon en Ronald Reagan zaten ooit bij elkaar in
Bohemian Grove en kwamen daar tot een overeenstemming wie wanneer het presidentschap zou gaan
krijgen, aldus professor sociologie Peter Phillips van de Universiteit van Sonoma. Reagan maakte van
Rupert Murdoch met zijn media-imperium een Amerikaans staatsburger in ruil voor steun voor de
Republikeinen middels het televisienetwerk Fox.
Terwijl de aanwezigen in het geheim bezig zijn met hun symbolische rituelen laat de journaliste van Russia
Today foto’s zien van eerdere bijeenkomsten van de Bohemian Club. Op foto’s uit 1999 zijn Colin Powell,
Donald Rumsfeld en Thomas Kean te zien. Thomas Kean zou later voorzitter worden van de 9/11
Commissie. Met andere woorden was 9/11 al ver van tevoren tot in details uitgewerkt door deze geheime
club.
Daarnaast wist de journaliste beslag te leggen op programma’s van voorgaande jaren. Zo gaf Fred Starr van
de Raad van Buitenlandse Betrekkingen CFR en de Trilaterale commissie TLC op 22 juli 2008 een lezing
met als titel ‘Afghanistan - The Unexpected Upside’. Zeven maanden later gaf president Obama opdracht
20.000 verse troepen naar het land te sturen. Opmerkelijke oud-leden van de CFR zijn Condoleezza Rice,
Dick Cheney, George H.W. Bush, Alan Greenspan, John McCain, Jay Rockefeller en George Soros.
De Trilaterale commissie is een privé-organisatie opgericht in 1973 op initiatief van David Rockefeller.
Samen met Zbigniew Brzezinski en een aantal anderen riep hij de eerste vergaderingen bijeen die zouden
uitgroeien tot de Trilaterale organisatie. De Trilaterale commissie kan samen met de Bilderbergconferentie
en de Raad van Buitenlandse Betrekkingen worden gezien als de grote machtsdriehoek van de heersende
elite. Demonstraten die al decennia lang protesteren tegen deze geheime orde zijn veel te weten gekomen
in de afgelopen jaren. “We groeien op en denken dat we volksvertegenwoordigers kiezen die het beste met
ons voor hebben,” zei oprichtster van het Bohemian Grove Action Network May Moore. “In feite worden ze
tijdens de Bohemian Club aangewezen en dienen ze de machtige corporaties en mediamagnaten. Wanneer
we opletten komen we erachter dat we worden voorgelogen.”
Bron: RT.com - © Copyright (c) Niburu.nl

Protest tegen protestverbod in Montreal
MONTREAL - Ongeveer 10.000 demonstranten te voet, op de fiets en
skateboards hebben zaterdag in het Canadese Montreal betoogd tegen een wet
die betogingen beperkt.
Protest Montreal Fotoserie Video
De demonstranten maakten veel lawaai met fluitjes, hoorns en pannen. Een
nieuwe wet verplicht organisatoren om de politie minstens 8 uur tevoren te informeren over de tijd en plaats
van een betoging. Anders dreigt een verbod en zware boete. Een 71-jarige professor was verkleed als het
Vrijheidsbeeld. Anderen droegen een clownspak of pandabeerkostuum in de betoging, die overigens illegaal
was. Soortgelijke acties zijn gehouden in Quebec City, Trois Rivieres en andere steden in het Franstalige
deel van Canada.
Nu.nl
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Het einde van Nederland (VI): Staat u op de lijst?
Ze hebben geen geweten
de brave loonslaaf van de macht
die trouw zijn medemens verkracht
om maar te kunnen vreten
hoe men ook met klokken luidt
de kudde voert bevelen uit
i
(Drogblog)
In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de
grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn
te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:
1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan
de burgers
4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
5. Intimideer burgergroeperingen
6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
7. Val belangrijke personen aan
8. Controleer de pers
9. Behandel politieke dissidenten als verraders
10. Schort de werking van de rechtsstaat op
Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld: Deze serie toont de
ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele
monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme
steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden.
Het willekeurig aanhouden en oppakken van burgers alleen of in groepen, al of niet op basis van registratie
als verdachte op geheime lijsten, jaagt mensen angst aan voor de overheid en maakt hen een gewillig
slachtoffer van intimidatie en manipulatie om zaken te accepteren die een vrijgeboren mens anders nooit
zou hebben aanvaard. Eens op de lijst blijft men daar vaak jaren staan. Dit kat-en-muis spel van de staat
met haar burgers is standaardpraktijk in fascistische maatschappijen, aldus Naomi Wolf in haar boek. In
Nederland blijkt dit steeds meer de gangbare werkwijze.
In dit deel; de praktijk van willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating.
Nederlandse overheid plaatst kritische burgers op lijsten
In deel V zagen we dat de overheid in publicaties als het “Actieplan Polarisatie en Radicalisering”,
campagnes als “Nederland tegen terrorisme” en via Postbus 51 spotjes, groepen met afwijkende meningen
over bijvoorbeeld dierenrechten, politiek of geloof, afschildert als radicaal en in potentie ‘terroristisch.’
Nederland blijkt tevens het land waar de overheid op de éérste plaats staat van alle landen ter wereld waar
het gaat om het aftappen van de communicatie van haar eigen burgers. Sinds dit bekend is, is de regering
onwillig om de tapgegevens nog langer te publiceren: “omdat verstrekking van de gevraagde gegevens de
veiligheid van de staat zou kunnen schaden” (zie voor de bronnen deel V). De informatie die de autoriteiten
ertoe brengt om uw gesprekken te willen afluisteren, moet, al is het maar ten dele, ergens vandaan komen.
Het verleden leert dat de regering de gewoonte heeft ‘staatsgevaarlijke’ personen op lijsten te plaatsen.
Sinds 9/11 registreert de overheid onder meer mensen die er ‘radicale ideeën’ op na houden en potentieel
terroristisch zijn.
De verbanden tussen terrorisme en uw afwijkende ideeën, leggen de staatsinlichtingen- en politiediensten
vervolgens met behulp van de modernste technieken (zie deel V). De koppelbaarheid van de
geharmoniseerde bestanden maakt dat tot een peulenschil (zie deel IV).
In 2004 beschikt de AIVD over een “lijst van personen die intensief gevolgd worden” omdat zij “op de een of
andere manier gerelateerd zijn aan terrorisme”. Die lijst bevat dan nog tussen de 150 en 200 personen. “Het
ii
aantal kan groter worden doordat nieuwe personen in beeld komen”, verklaart Minister Remkes in dat jaar.
Inmiddels zijn er inderdaad nieuwe personen in beeld gekomen. Het zijn de andersdenkenden die met hun
ideeën over Europa, de banken, dierenrechten, natuurbescherming of religie, afwijken van de opvattingen
gepropageerd door de mainstream media. Voor hen is de groep verruimd tot “lijst radicalen.” Indien u
mogelijk aan het ‘radicaliseren’ bent of zelfs al ‘radicaal’ bent bevonden, plaatst de overheid u preventief in
een categorie op een van de geheime lijsten van mensen die volgens de inlichtingendiensten
iii
geradicaliseerd zijn of mogelijk die weg opslaan.
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Vervolgens kan de overheid u als potentiële terrorist laten plaatsen op de internationale lijsten van het
Amerikaanse Terrorist Screening Centre. Minister van Veiligheid, Ivo Opstelten heeft dit, voor onze veiligheid
iv
uiteraard, met zijn Amerikaanse ambtsgenoten afgesproken.
Vliegtuigpassagiers naar bestemmingen buiten de Europese Unie, in het bijzonder de Verenigde Staten,
v
dienen persoonlijke informatie te verstrekken in de vorm van een “Passenger Name Record.” De bevoegde
beambte zal deze informatie vervolgens vergelijken met de lijsten van personen die op een of andere manier
gekoppeld kunnen worden aan terrorisme. Verdachten staan op de Interpol Terrorism Watch List of de
United States Terrorism Watch List. De ‘terroristen’-lijsten blijken in de praktijk nogal willekeurig. Velen
komen er namelijk geheel ten onrechte op, waaronder activist Nelson Mandela, politicus Ted Kennedy en
vi
popzanger Cat Stevens. Hieruit blijkt dat de zorgvuldigheid duidelijk te wensen over laat en het laat zich
raden wat u te wachten staat als u zich niet kunt beroepen op een beroemde achternaam of sterrenstatus.
Ook de Europese Unie zelf houdt lijsten bij van ‘staatsgevaarlijke’ burgers. De EU beschikt al over een lijst
van "Persons, groups and entities involved in terrorist acts" (2006). Maar er is meer. Onderzoeker en
schrijver dr. Udo Ulfkotte onthult aan zijn publiek tijdens het KOPP-congres “Europa vor dem Crash” op 4
februari 2012, dat er een geheim samenwerkingsverband bestaat tussen de Europese geheime diensten,
dat zich richt op tegenstanders van de Europese Unie en de banken. Tegenstanders zouden geplaatst
worden op lijsten gegenereerd uit centrale elektronische dossiers, waarin burgers in profielen worden
gemerkt met een kleurcode groen, geel of rood al naar gelang hun potentiële gevaarlijkheid voor het EUvii
eenwordingsproject. Hoewel de Tweede Kamer onder druk van de bevolking in 2010 ten lange leste tegen
de elektronische opslag van persoonsgegevens in een centrale database heeft gestemd, gaat, nu de
gemoederen zijn gesust, Minister Spies van Binnenlandse Zaken de centrale database, geheel volgens
viii
Europese richtlijnen, alsnog invoeren.
Informaticawetenschapper en onderzoeker Sylvia Johnigk bevestigt de bevindingen van Ulfkotte. Johnigk
wijst daarbij op het gebruik van ‘mensenzoekmachines’ als Indect, een EU veiligheidproject. Op basis van
‘verdachte’ zoek- en trefwoorden doorzoekt Indect onder andere peer-to-peer en sociale netwerken als
Facebook, webpagina’s, blogs, sociale nieuwssites, discussiefora, servers, computernetwerken, alsmede
privé computersystemen en -berichten. Vervolgens koppelt Indect de verzamelde informatie automatisch
ix
aan centrale databases met profielen van ‘staatsgevaarlijke’ mensen, legt Johnigk uit (zie deel IV).
Uw indeling bij een risicogroep gebeurt op basis van het principe ‘gedeeld gedachtegoed.’ Een bekend
voorbeeld hiervan is de onterechte arrestatie en opsluiting van de journalisten Hans Krikke en Johan Muter
in de negentiger jaren. Justitie zag ze op basis van het principe van ‘gedeeld gedachtegoed’ als ‘terroristen’
x
die betrokken zouden zijn geweest bij de RaRa-aanslagen tegen het asielbeleid.
De plaatsing op dergelijke lijsten kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven, zo ondervond ook
politiek activist Roel van Duijn die op basis van zijn ‘gedeeld gedachtegoed’ decennia lang onterecht als
‘potentieel staatsgevaarlijk’ was geschaduwd na plaatsing op een interneringslijst van de Binnenlandse
xi
Veiligheids Dienst, voorloper van de AIVD.
(Alu-)hoedje? Links? CPN? Anarchist? Pacifist? Op de lijst!
Al langer brengt de overheid ‘verdachte burgers’ groepsgewijs als staatsgevaarlijk letterlijk in kaart. In de
vijftiger jaren tot ver daarna laat de overheid bunkers en kelders bouwen als commandocentra en
schuilplaatsen voor prominenten om het land te beveiligen ten tijde van ‘spanningen’. De reusachtige
xii
‘bunkers’ of kelders onder de stadhuizen van Amsterdam en Den Haag zijn daarvan voorbeelden.
De actiegroep Onkruit maakt in 1982 een verslag van wat zij aantreffen bij hun inbraak in zo’n bunker te
Zeeland; “De PMC-bunker in Kloetinge is in tijd van spanningen […] de commandopost die zich bezighoudt
met ‘beveiliging en bewaking’ van de provincie Zeeland. Als belangrijkste vijand worden groepen uit de eigen
bevolking gezien. Dit werd nog eens extra duidelijk toen we in de plotkamer (de centrale ruimte in de bunker)
een grote kaart van Zeeland zagen. Op één van deze kaarten werden met behulp van ‘markeringstekens’
aangegeven waar de vijandige bevolking zich bevindt. We troffen de volgende markeringstekens aan
(buttons met afbeeldingen voor op de wandkaart):
 (snorretje) = concentratie gastarbeiders, vreemdelingen
 (LSD) = drugsgebruikers
 (hoedje) = onbetrouwbare burgers
 (pol.) = politieke activiteiten
 (brilletje) = observatie
 (fototoestelletje) = observatie m.b.v. hulpmiddelen
 (megafoon) = propaganda activiteiten en demonstraties
 (007) = spion
 (donkere bril) = subversieven
xiii
 (bommetje) = sabotage”
Onder namen als “Operatie Diepvries” maakt de overheid in die tijd lijsten waarop tot 8.000 burgers die de
staat aan het onwetende volk presenteerde als ‘gevaarlijk’ omdat de betrokken ‘radicale’ burgers op een of
andere wijze gelieerd zijn aan de communisten, zoals partijleden, sociaaldemocraten, vrijdenkers,
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anarchisten, antimilitaristen en pacifisten. In een noodsituatie zou de overheid deze burgers dan ook
preventief arresteren en interneren op basis van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.
xiv
Deze wet is luttele jaren voor de aanslagen van 9/11 heringevoerd.
Nederlandse overheid leverde namen van andersdenkenden aan de nazi’s in vredestijd
Net zoals de overheid thans intensief collaboreert met het Empire, deed zij dat ook met nazi-Duitsland, juist
omdat de opvattingen van de top eigenlijk niet zoveel verschilden van de bezetter. Procureur-generaal baron
Van der Feltz laat ruim voor de oorlog al een lijst met ‘linksextremisten’ samenstellen die hij, zonder dat er
sprake is van een wetsovertreding of een veroordeling, op grond van hun gedachtegoed kwalificeert als
‘misdadigers’. Dit wordt de “Centrale verzameling Communistische en Internationale misdadigers”, waarop
de overheid uiteindelijk ruim duizend namen van onschuldige linkse onderdanen plaatst, van wie de helft
communisten. De vooroorlogse lijsten van de Centrale Informatie Dienst, waaronder de huidige AIVD
destijds bekend stond, zijn geordend per gemeente en bevatten gedetailleerde informatie over onschuldige
burgers die geëtiketteerd zijn als: “anti-militaristische spreekster”, ‘anarchist’, ‘dienstweigeraar’, ‘anti-fascist’,
‘atheïst’ of ‘communist’ (zie voorbeeld originele CID-lijst). Medewerkers van de geheime dienst als
Laurentius van Laere, Jacob Gros, Gerhard Hanken, Abraham van Dijk (vriend en collega vader Theo van
Gogh), Johannes Eckhardt en Anne van der Ploeg geven de namen van te vermoorden communisten en
joden door aan de nazi-Sicherheitsdienst. Door de intensieve collaboratie van de geheime diensten met de
nazi-Sicherheitsdienst, kost dit tijdens de oorlog uiteindelijk meer dan tweeduizend communisten hun leven,
afgezien van de vele Joden die de veiligheidsdienst had aangegeven. De communisten zijn van alle
burgergroeperingen in Nederland, veruit het meest actief in het verzet en organiseren de eerste en
belangrijkste collectieve opstand tegen het afvoeren van joden: de Februaristaking van 1941. Daarnaast zijn
zij de grootste criticus van de vrome, calvinistische overheid en de daaraan gelieerde gevestigde orde, met
haar repressie en genocide in de koloniën, discriminatie van joden, onderdrukking van andersdenkenden,
vrouwen- en arbeidersrechten en bevoorrechting van het bankwezen en bedrijfsleven boven het
burgerbelang. Dr. Rudi Harthoorn beschrijft in “Vuile oorlog in Den Haag” hoe de Nederlandse overheid met
haar geheime dierst in nauwe samenwerking met de Sicherheitsdienst en de Gestapo het verzet tegen de
nazi’s bestrijdt en hoe de veelal linkse verzetstrijders worden gefusilleerd of verdwijnen in de Duitse kampen
- met name Groß-Rosen, Neuengamme, Dachau en Buchenwald, het laatste kamp geleid door de neef van
xv
Koningin Wilhemina, Josias zu Waldeck und Pyrmont.
De intensieve, vrijwillige samenwerking van de Nederlandse overheid met de nazi’s om communisten en
joden te arresteren en op te sluiten in deels Nederlandse concentratiekampen, dateert al uit de vroege
dertiger jaren en is niet het gevolg van oorlogsdwang. Behalve deze feiten toont archiefonderzoek van
historicus en emeritus-hoogleraar G. van Roon dat het latere hoofd van de Nederlandse Geheime Dienst,
Louis Enthoven, samen met andere hoge Nederlandse ambtenaren, hierover begin jaren dertig al contacten
onderhoudt met de Gestapo. De Amsterdamse commissaris K. Broekhoff verschaft in de dertiger jaren
namen en adressen van ‘verdachte’ Duitse vluchtelingen aan de Gestapo, meestal andersdenkenden als
communisten en joden. Enthoven richt onder de Duitse bezetting, de fascistoïde Nederlandse Unie op die
het nazi-‘jodenprobleem’ erkent, joods partijlidmaatschap verbiedt en samenwerking met Duitsland
voorstaat. Na de oorlog wordt hij hoofd Binnenlandse Veiligheids Dienst. Vele andere nazi-sympathisanten,
xvi
zoals Abraham van Dijk, krijgen soortgelijke posities (zie voor tekst en bronnen deel II).
Arrestatie, detentie en vrijlating van onschuldige burgers
Sinds 11 september 2001 heeft de overheid een groot aantal onschuldige burgers gearresteerd, opgepakt,
vastgezet en weer vrijgelaten. Deze burgers staan op het moment van aanhouding geregistreerd als
‘radicaal’ of mogelijk zelfs ‘potentieel terrorist’ en kan de overheid oppakken op basis van de nieuwe
terrorismewetten (zie deel IV). Het eerste deel van deze serie geeft een aantal voorbeelden. Zoals de
arrestatie van een onschuldig gezin te Utrecht in september 2004, met inzet van een groot aantal
politieambtenaren, honden en technische hulpmiddelen. Het gezin blijft getraumatiseerd achter en moet
xvii
verhuizen uit de vernielde woning. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst laat op 31 december
2008 te Rotterdam op basis van haar lijst van ‘radicalen’ drie onschuldige burgers oppakken, vastzetten en
xviii
na dik twee weken hechtenis uiteindelijk weer vrij. Op 13 maart 2008 laat de AIVD te Breda op basis van
haar lijst een onschuldige ‘radicale’ student oppakken, gevangen zetten en na ruim een halve maand
xix
voorarrest gaan. Te Tilburg wordt op 16 mei 2008 een ‘extremistische’, 48-jarige man opgepakt op basis
van een lijst van de Franse inlichtingendienst die met de AIVD samenwerkt. Zijn schuld is nooit
xx
aangetoond. Als hilarisch hoogtepunt is er in november 2008 dan toch een heuse terreurdreiging. Een
terrorist bedreigt daadwerkelijk Premier Balkenende met jihadistische onthoofding: “Schop de lelijke kop van
Jan Peter Balkenende er af”, krijgt de staatsman te lezen. Gezwind ijlt de politie naar Rijssen om daar de
computer in beslag te nemen en de dader in te rekenen. Het loopt uiteindelijk met een reprimande en sisser
xxi
af: de dader blijkt een tien-jarig jongetje dat op internet zijn hart luchtte.
Op 12 maart 2009 arresteert en interneert de politie te Amsterdam zeven onschuldige burgers. Ze zouden
xxii
iets met terreur te maken hebben maar na enkele dagen laat de politie hen gaan. Na een tip van de
Amerikaanse inlichtingendienst arresteert en interneert de marechaussee twee ‘verdachte’ burgers te
xxiii
Schiphol. Na een paar dagen komen ze met de schrik weer vrij. De Koninklijke Marechaussee arresteert
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op 19 september 2010 te Schiphol een van ‘terrorisme’ verdachte burger welke wegens gebrek aan bewijs
xxiv
vrij wordt gelaten. In diverse landen van de Europese Unie arresteert de samenwerkende politie op 23
november 2010, 25 burgers vanwege gedachten geuit op de website Ansar Al-Mujahideen. Dit is op verzoek
xxv
van de Belgische justitie. Onder hen drie inwoners van Osdorp, Amsterdam. Het blijkt loos alarm.
Anderhalve maand later laat de Belgische justitie laat haar verdenking over betrokkenheid bij het beramen
xxvi
van een terreuraanslag varen. Twaalf onschuldige maar van ‘radicalisme’ verdachte burgers laat het
Landelijk Parket op 25 december 2010 te Rotterdam oppakken, vastzetten en uiteindelijk weer vrij. Zij staan
xxvii
op de lijst van de AIVD.
Te Almere arresteert de Nationale Recherche op 29 juli 2011 een man die
radicale sympathieën zou hebben en daarom op de lijst staat van de AIVD. Wegens gebrek aan bewijs komt
xxviii
hij na twee weken gevangenis op vrije voeten.
Het blijkt slechts het topje van de ijsberg. De Volkskrant schrijft al in 2003 dat er achter de schermen veel
meer arrestaties van ‘radicalen’ plaatsvinden dan in de gecontroleerde mainstream media gemeld: “Remkes
onthult [...] dat er sinds de aanslagen in de VS veel meer arrestaties in Nederland zijn verricht in verband
met terroristische dreiging dan tot dusver bekend was. Hij spreekt van ‘enkele tientallen’. Slechts een deel
van de verdachten is voor een rechter verschenen. Soms zijn mensen per abuis aangehouden: ‘In andere
gevallen kwamen we tot de conclusie dat de bewijsvoering toch te dun is.’” Maar als dat het geval is moet
voortaan de AIVD-aanwijzing als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Deze informatie blijkt vaak
dubieus en soms zelfs verkregen van slachtoffers van marteling zagen wij in deel II: “In twee processen in
Rotterdam tegen vermeende terroristen legden rechters AIVD-informatie opzij omdat deze oncontroleerbaar
xxix
zou zijn. ‘Volstrekt onaanvaardbaar’, vindt Remkes.”
Massa aanhoudingen en arrestaties
Van massa-arrestaties en massa-opsporingsacties gaat een grote intimiderende en angstwekkende werking
uit. Op basis van nieuwe wetten gebeuren ze vooral preventief (zie deel IV & X). Zij zijn gangbaar in
fascistische regimes. We kennen ze als razzia’s uit de tweede wereldoorlog. Wikipedia geeft als definitie:
“Een razzia is een door de overheid (politie, leger) georganiseerde, groots opgezette, opsporing en jacht op
xxx
een groep mensen.” . We zijn echter blijkbaar al gewend aan het grootschalig opsporen en aanhouden van
groepen mensen. Enkele jaren geleden was dit nog ondenkbaar maar nu met de koppeling van allerlei
systemen een fluitje van een cent. Meestal gebruikt de overheid ‘veiligheid’ als reden. Het is inmiddels
dagelijkse praktijk in het openbaar vervoer. Vroeger liet u uw kaartje stempelen bij de trambestuurder. Nu
betaalt gemeente Den Haag iedere dag groepen controleurs die, vaak ‘in burger’, tegelijkertijd via alle
deuren de tram binnenvallen met een soort verrassings-overval, om een enkele zwartrijder, dikwijls een
xxxi
jongere uit een achterstandsmilieu of armoedzaaier, in de kraag te vatten. Maar naast meerijdende
beveiligingsbeambten, die vooral gefixeerd blijken te zijn op borsten en billen, en camera’s, tegenwoordig in
Rotterdamse trams voor ‘veiligheidsdoeleinden’ uitgerust met opnameapparatuur voor het afluisteren van
reizigersgesprekken, vindt de overheid dit onvoldoende. Overigens; omgekeerd verbiedt het trampersoneel
xxxii
de reiziger zich misdragende controleurs te filmen.
Regelmatig zijn er daarom massa-acties met grootschalige aanhoudingen, zoals in februari 2012: “Tijdens
een gezamenlijke controle met de HTM op de tramlijnen 11 en 12, rijdend tussen de Delftselaan en de Jacob
Catsstraat, hielden politiemensen woensdag 29 februari tussen 15.00 en 21.45 uur in totaal 22 mensen aan.
Daarnaast schreven HTM-controleurs 105 processen-verbaal uit aan zwartrijders.” Elf aanhoudingen
betreffen mensen die hun persoonsbewijs niet kunnen tonen. Het is altijd prijs op de lijnen 11, 12 en 9 die
door de armste wijken van Den Haag rijden, waar veel mensen al nauwelijks kunnen rondkomen, laat staan
xxxiii
een kaartje kopen.
Eerder organiseert Politie Haaglanden op 27 april 2011 een ‘Grote controleactie’ in
tramlijn 11 en lijn 9. Tweeduizend reizigers controleren de politieambtenaren uit in totaal 38 trams. Ook hier
xxxiv
is in bijna de helft van de gevallen het vergrijp dat de burger zijn persoonsbewijs niet kan tonen.
In april 2012 houden overheidsfunctionarissen trein- en buspassagiers aan op station Enschede tijdens een
massale controle “ter vergroting van de veiligheid op en rond het station” om van hen onder meer € 20.000
xxxv
euro aan achterstallig belastinggeld te kunnen innen.
Een dergelijke grootschalige ‘Stop&Go-actie’,
eveneens onderdeel van een ‘lokaal veiligheidsarrangement’, vindt op 8 maart 2012 plaats te station Almere
waarbij functionarissen van politie, gemeente en de vervoersbedrijven bijna 10.000 bus- en treinreizigers halt
houden ter controle. De stations te Alkmaar, Rotterdam, Amsterdam en Hoorn gingen reeds voor. “Er is
geen ontkomen aan” schrijft het Noord Hollands Dagblad; de autoriteiten belemmeren de reiziger te
xxxvi
ontsnappen door rondom hekken te plaatsen.
Maar de intimiderende opsporing en aanhouding van nietsvermoedende burgers gebeurt nóg grootschaliger.
In de nacht van 17 op 18 november 2010 controleren maar liefst zevenhonderd opsporingsambtenaren,
elfduizend burgers en negenduizend voertuigen met als voorgewend doel het voorkomen van drugshandel,
mensenhandel en het illegaal inreizen. De controles zijn ‘preventief’ omdat er geen sprake is van enige
overtreding vooraf. De burger is bij voorbaat verdacht. Veelal hebben de overtredingen überhaupt niets met
het verkeersgedrag te maken. Uiteindelijk leidt de actie tot 59 arrestaties wegens het bezit van verdovende
middelen, het zich niet houden aan de vreemdelingenwetgeving, het rijden onder invloed van alcohol of
xxxvii
drugs rond of zonder geldig rijbewijs.
In andere gevallen gebruikt de overheid de steeds frequentere
xxxviii
massale verkeerscontroles als groots opgezette jacht op mensen met een belastingachterstand.
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Behalve in het verkeer vinden massa-aanhoudingen en -arrestaties plaats bij grote evenementen. Na de
wedstrijd Feyenoord-Ajax op 23 april 2006, arresteert de politie in opdracht van burgemeester Ivo Opstelten,
thans Minister van Staatsveiligheid, en in samenwerking met het Openbaar Ministerie achthonderd burgers,
waaronder kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, die niets te maken hebben met hooligans. Opgepakt
voeren de overheidsdienaars ze allen af met plastic strips geboeid. Urenlang wachten de arrestanten in
bussen en ruimtes, zonder toiletten, water of voedsel. Niemand is na vrijlating geïnformeerd of zij verder
vervolgd zullen worden. De Nationale Ombudsman is door de burgers aangeklampt en komt uiteindelijk met
een vernietigend rapport. Een van de gearresteerde, maar onschuldige burgers getuigt daarin over de
omstandigheden:
“…Ik ben toen in een garagebox van het gerechtsgebouw geplaatst, samen met ongeveer 120 à 140 man.
Onder ons bevond zich een zwangere vrouw, een suikerpatiënt, een hartpatiënt en ook ongeveer tien tot
vijftien kinderen in de leeftijd van negen tot en met veertien jaar. Sommige waren alleen, dus zonder vader of
moeder. De groep heeft zich over deze kinderen ontfermd. (…) In de garagebox stonden geen stoelen of
banken. Er kon alleen op de grond worden gezeten. Op een gegeven moment is er een vrouw
flauwgevallen. (…) Er waren ook geen wc’s. Pas na ongeveer 2,5 uur kwamen er mobiele wc’s. Daarvoor
hadden al veel mensen achter in de box tegen de muur geplast. Ik schat dat de box ongeveer tien bij tien
meter was. Rond ongeveer 18.00 uur of 19.00 uur ging het rolluik ongeveer twintig tot dertig centimeter
omhoog en werden er emmers met water onder het rolluik doorgeschoven met een rol plastic bekers.
Daarna ging het rolluik weer dicht. Ik vind dit niet hygiënisch, er was namelijk ook al geplast in deze ruimte.
xxxix
Ik heb die middag en avond geen eten gehad…”
In de Europese Unie is het steeds meer gemeengoed om tot massa-arrestatie en vrijlating over te gaan bij
demonstraties. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de klimaattop te Kopenhagen in december 2009: “Een geliefd
en effectief middel om protest te neutaliseren is om vele actievoerders voor een dag (of meer) simpelweg
‘van de straat te houden’. Met de grote demonstratie van zaterdag 12 december werden meer dan 900
actievoerders omsingeld en opgepakt. Nadat ze uren in de kou op de grond moesten zitten en na nog meer
uren opsluiting in een tijdelijke gevangenenopslag, werden de meeste actievoerders zonder dagvaarding
vrijgelaten. Naast het feit dat veel betogers de actie de dag daarop misten, heeft zo’n repressieve actie ook
xl
een afschrikwekkende nawerking op andere actievoerders.” Uiteindelijk blijken tweeduizend demonstranten
xli
tijdens de klimaattop ‘preventief’ gearresteerd te zijn.
Maar ook in Nederland lijkt het normaal om groepen burgers te intimideren die durven te ageren tegen de
overheid. Tom Schalken, hoogleraar strafrecht VU, spreekt over 371 onschuldige demonstranten die de
politie arresteert tijdens de Eurotop in Amsterdam in 1997, drie dagen vasthoudt en dan weer vrijlaat
xlii
“wegens verdenking van deelname aan een criminele organisatie.” Een aantal deelnemende burgers
xliii
benadert de Nationale Ombudsman en deze oordeelt vernietigend over het politieoptreden. Tijdens de
protest G8-fietskaravaan tegen toenemende repressie, op bevrijdingsdag 5 mei 2007 te Utrecht, arresteert
de paramilitaire tak van de politie, de Mobiele Eenheid, met groot machtsvertoon 105 vreedzame
demonstranten, waaronder vrouwen en kinderen. Men zou zich niet aan de verkeersregels houden. Na
geruime opsluiting in cellen van vier bij vier meter met vijfentwintig mensen tegelijk en zonder adequaat eten
xlivxlv
en drinken laat de politie ze weer vrij.
Net zoals in andere Westerse steden arresteert de politie op 17
xlvi
december 2011, 28 Occupy-demonstranten die die dag vreedzaam demonstreren voor de ING-bank.
Niet alleen demonstranten moeten het ontgelden. Andere ‘ongeregelde’ of ‘verdachte’ burgers ondergaan
hetzelfde lot. Op 6 juli 2011 arresteert de Mobiele Eenheid 143 krakers tijdens het ontruimen van het pand
van kunstcollectief Schijnheilig, aan de Passeerdersgracht te Amsterdam. Twaalf van hen willen hun
persoonsbewijs niet tonen, waarna de politie ze opsluit in een vreemdelingendetentiecentrum om aangepakt
te worden via het vreemdelingenrecht. De onschuldige Amsterdammers ontvangen vervolgens een brief dat
xlvii
ze het land uit moeten.
Zelf de huisvrede is niet langer gewaarborgd. In de achterstandswijken te Den Haag zijn mensen die met
code 6 op de gemeentelijke lijsten staan geregistreerd verdacht als ze met meerdere soortgenoten in één
gebouw wonen. Hagenaars met code 6 zijn alleenstaand. Extra twijfelachtig zijn alleenstaanden die ook nog
eens een uitkering ontvangen. Elk jaar schouwt de gemeente een gigantisch aantal adressen op mogelijk
verdachte bewoners. Alleen al in 2007 waren dat tussen oktober en maart in vier achterstandswijken 25.935
adressen. Bij 7955 adressen in deze wijken bracht de Haagse Pandbrigade, een combinatie van
ordehandhavers en ‘hulpverleners’, een bezoek. Daarbij schroomt de brigade niet voordeuren met geweld
open te breken. Zo nodig ontvangt de pandbrigade paramilitaire ondersteuning van een bataljon Mobiele
Eenheid. De arrestaties en aanhoudingen blijven echter beperkt: het aantal geconstateerde overtredingen
blijkt bij de huisbezoeken tegen te vallen, meldt een brigadier aan Dimitri Tokmetzis van Sargasso: “Op
papier ziet een pand er verdacht uit, maar tijdens de inspectie blijkt niets aan de hand te zijn.” De
verregaande intimidatie die van de acties uitgaan doet echter zijn werk: het oproepen van angstgevoelens bij
xlviii
de burger om hem maximaal manipuleerbaar te maken.
Andere gemeenten hebben inmiddels hun eigen
variant van de Haagse pandbrigade geïntroduceerd of aangekondigd. Voorbeelden zijn Lelystad, Almelo en
xlix
Vaals.
Intimidatie, het ideale overheidswapen
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“Als je mensen wilt beheersen hoef je ze enkel angstig te laten voelen”, schrijft de wereldberoemde schrijver
l
Paul Coelho over de mens in zijn zoektocht naar harmonie en vrede met het universum. Het lijkt op een
psychologische oorlogsvoering waarbij de staat burgers conditioneert door middel van angst. De
Nederlandse overheid speelt dit spel op onovertroffen wijze. Is het niet via het creëren van valse
vijandsbeelden waardoor zij bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, dan doet zij het wel met een steeds
intimiderender kaste van ‘ordehandhavers’, via geheime diensten die op al maar groffere wijze burgers
bespioneren, met een draconisch systeem van toezicht of via willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating.
Met harmonie en vrede valt er nu eenmaal geen macht uit te oefenen en niets te verdienen.
Klik hier voor deel V.
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Vreemde geluiden in de lucht verklaard door wetenschappers
Steeds meer mensen zeggen sinds de zomer van 2011 een brom- of zoemtoon
te horen. Het wordt ook wel ‘het geluid van de apocalyps’ genoemd.
Geofysicus professor Elchin Khalilov heeft geluidopnames geanalyseerd en
ontdekte dat het meeste geluid onhoorbaar is en zich aan de lage kant van het
geluidsspectrum bevindt. Het gaat om infrageluid, meldt persagentschap
Wosco. Wat mensen horen is slechts een fractie van deze geluiden. Het gaat
om akoestische emissies waarvan de frequentie tussen de 20 en 100 Hz ligt. Ze worden gemoduleerd door
ultralaag infrasoon geluid met een frequentie tussen 0,1 tot 15 Hz. In de geofysica worden het akoestische
zwaartekrachtsgolven genoemd. Ze vormen zich in de bovenste laag van de atmosfeer, specifieker op de
grens van de ionosfeer. De geluidsgolven kunnen door verschillende fenomenen worden veroorzaakt zoals
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen, stormen, tsuami’s, enzovoorts. Het geluid vindt echter op zo’n
grote schaal plaats dat de juist genoemde natuurlijke verschijnselen niet verantwoordelijk kunnen zijn voor
de bromtoon.
Oorzaak
Khalilov en zijn onderzoeksteam zijn van mening dat een dergelijke krachtige en immense manifestatie van
akoestische zwaartekrachtsgolven te maken heeft met grootschalige energetische processen. Het gaat om
krachtige zonnevlammen en de enorme hoeveelheid energie die ermee gepaard gaat.
Ze worden met hoge snelheid richting de Aarde afgevuurd en verstoren de magnetosfeer, ionosfeer en
bovenste laag van de atmosfeer. De effecten van krachtige zonnevlammen, de invloed van schokgolven in
de zonnewind, stromen hoogenergetische deeltjes en elektromagnetische straling zijn grotendeels
verantwoordelijk voor akoestische zwaartekrachtsgolven als gevolg van een toename in zonneactiviteit.
Sinds halverwege vorig jaar is de zonneactiviteit plotseling sterk toegenomen. Professor Khalilov neemt aan
dat een substantiële toename in zonneactiviteit waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de generatie van de
ongewone zoemtoon die uit de lucht komt.
Vanaf begin 2011 nam de zonneactiviteit sterk toe, sterker dan invloedrijke wetenschappelijke instituten in
2010 en 2011 hadden voorspeld. De toename in zonneactiviteit is wel consistent met de voorspelling van de
onderzoeksraad Geochange die in juni 2010 is gepubliceerd.
Interne energieveld
Het geluid kan mogelijk ook uit de Aarde zelf komen. De magnetische noordpool van de Aarde is tussen
1998 en 2003 vijf keer zo snel verschoven dan daarvoor wat wijst op krachtige energetische processen in de
Aarde. Op 15 november 2011 registreerden alle Atropatena-stations, die driedimensionale variaties in het
zwaartekrachtsveld van de Aarde vastleggen, een krachtige zwaartekrachtimpuls. De stations bevinden zich
in Istanboel, Kiev, Bakoe, Islamabad en Jogjakarta. Alhoewel de stations tot 10.000 kilometer van elkaar
staan werd het effect simultaan gedetecteerd.
Een dergelijke uitstoot van energie is alleen mogelijk uit het binnenste van de Aarde. Het is een indicatie dat
het interne energieveld van de Aarde aan het veranderen is.
Het binnenste van de Aarde kan het geomagnetische veld moduleren middels een kettingreactie van fysieke
processen in de ionosfeer waardoor akoestische zwaartekrachtsgolven worden gegenereerd die door veel
mensen over de wereld worden gehoord als brom- of zoemtoon.
De golven zijn een indicatie van de verwachte toename in zonneactiviteit en geodynamische activiteit op
Aarde. Professor Khalilov verwacht tegen het einde van 2012 meer krachtige aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en tsunami’s met een piek in 2013-2014.
dutchamazingnewsblog.wordpress.com

BP vermoordde de Golf van Mexico
Door: Mind over Matter op 27 mei, 2012
Hebben jullie wel eens stilgestaan bij het feit dat het olielek nog steeds niet is
gedicht in de Golf van Mexico? Je hoort helemaal niets meer over deze grootste
olieramp ooit. Het zwaar giftige COREXIT wordt nog steeds gebruikt om het
enorme “olielijk” bij de oppervlakte van de zee vandaan te houden. In de
tussentijd worden natuurlijke oplossingen, zoals die van Steve Pedigo,
genegeerd. Het is namelijk niet de bedoeling dat het probleem wordt opgelost,
sterker nog, de hele olieramp is onderdeel van een reeks aanslagen op de
mensheid onder het mom van bevolkingsreductie. Middels deze opzettelijk veroorzaakte ramp wordt er
letterlijk genocide gepleegd op de bevolking en het leven in de zee. Goede lui die satanisten.
Feiten/data op een rij
Goldman Sachs is de eigenaar van COREXIT
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Radioactieve vis zwemt van Fukushima naar Amerika
Door: Steven Alen - 29/05/12 - Bron: ap © thinkstock.
Voor de kust van de Amerikaanse staat Californië is blauwvintonijn
gevangen die besmet is met radioactieve deeltjes. Die zijn
afkomstig van de Japanse kerncentrale in Fukushima, 10.000
kilometer ver weg aan de andere kant van de Stille Oceaan.
Het is de eerste meting van radioactiviteit die zo ver wordt
meegedragen door een migrerende vis, stelt Nicholas Fisher, een
van de wetenschappers die het onderzoek publiceerden in de
Proceedings of the National Academy of Sciences. “We zijn eerlijk gezegd wat geschrokken,” luidt het.
Lees ook
 Verkoop blauwvintonijn dubbel zo hoog als officiële vangst
 Uitstoot radioactiviteit Fukushima 1/6 van Tsjernobyl
 Bijna gedaan met tonijn
 Vis redden voor oceanen leeg zijn
 Toegestane stralingsnorm niet overschreden in Fukushima
 Reclamefilmpje moet blauwvintonijn redden
 Kwart Brusselse restaurants serveert bedreigde vis
 Overheid neemt tonijn van 400 kilo in beslag
Het is een grote oceaan. Ze helemaal oversteken en nog steeds deze radioactieve stoffen meedragen is vrij
wonderbaarlijk.
Onderzoeker Nicholas Fisher
Tien keer hoger
De niveaus van radioactief cesium waren tien keer hoger dan de hoeveelheden die de voorbije jaren werden
gemeten bij tonijn voor de Californische kust. Toch zijn de waarden nog altijd ver beneden de norm die de
Amerikaanse en Japanse overheid veilig achten voor menselijke consumptie.
Er werden in Japanse wateren al eerder kleinere vissen en plankton gevonden met verhoogde radioactieve
waarden na de aardbeving en tsunami die in maart vorig jaar de kerncentrale in Fukushima ernstig
beschadigden. Wetenschappers hadden echter niet verwacht dat de radioactieve sporen zo sterk aanwezig
zouden zijn in grote vissen die de wereld overzwemmen, aangezien de tonijnen radioactieve substanties
kunnen afscheiden via hun metabolisme en terwijl ze groeien. “Het is een grote oceaan. Ze helemaal
oversteken en nog steeds deze radioactieve stoffen meedragen is vrij wonderbaarlijk,” aldus Fisher.
Tonijn is een erg overbeviste soort. © thinkstock. Mexicaanse vissers brengen blauwvintonijn aan land. © ap.
Groot en snel
Thunnus orientalis, de blauwvintonijn uit de Stille Oceaan, is een
van de grootste en snelste vissen ter wereld. De dieren kunnen tot
drie meter lang worden en meer dan 450 kg wegen. Ze schieten
kuit voor de kust van Japan en zwemmen in scholen oostwaarts
naar de kusten van Californië en Mexico.
Vijf maanden na de ramp in Fukushima testte het team van Fisher,
verbonden aan de Stony Brook Universiteit van New York,
monsters van vijftien blauwvintonijnen die werden gevangen voor
de kust van San Diego. Bij alle monsters waren de waarden radioactief cesium-134
en cesium-137 hoger dan bij eerdere vangsten.
Andere vissen
Het team analyseerde ook geelvintonijn die werd gevangen in de oostelijke Stille
Oceaan, en blauwvintonijn die naar het zuiden van Californië migreerde voor de
crisis. Ze vonden geen sporen van cesium-134 en enkel achtergrondwaarden van
cesium-137 die terug te voeren zijn naar testen van atoomwapens in de jaren 60. De
hogere radioactieve stoffen zijn dus duidelijk afkomstig van Fukushima, stelt Ken
Buesseler van het Woods Hole Oceanographic Instituut, dat niet meewerkte aan de
studie.
Deze zomer komt de echte test, wanneer het onderzoek wordt herhaald met meer
vissen die langer rondzwommen voor de Japanse kust. De wetenschappers willen
ook controles uitvoeren bij andere rondtrekkende dieren, zoals schildpadden, haaien
en zeevogels.
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Israël erkent indirect verantwoordelijkheid voor Flame virus cyberaanval op Iran
'Flame malware 100 x complexer dan gewoon virus en kan zichzelf veranderen' - Kasperksy: 'Dit programma
is een meesterwerk'
Regeringsofficials in Teheran zeggen dat Iran getroffen wordt door
een nieuwe cyberaanval. Het zogenaamde Flame virus heeft
volgens het Iraanse MAHER centrum 'aanzienlijke schade'
aangericht. 'Enorme hoeveelheden gegevens zijn verloren gegaan.'
De Israëlische vicepremier Moshe Ya'alon gaf tijdens een radio
interview op indirecte wijze toe dat zijn land wel eens
verantwoordelijk kan zijn voor het ongekend geavanceerde Flame
virus. Het MAHER centrum is onderdeel van het Iraanse ministerie
van Communicatie en verklaarde dat het nieuwe virus dermate
complex, accuraat en doeltreffend is, dat er een verband wordt
vermoed met de eerste massale cyberaanvallen met het Stuxnet virus in 2010 en later het Duqu virus in
2011. Het Flame virus zou in staat zijn 43 verschillende antivirusprogramma's te omzeilen.
Virus bevat 100 x zoveel code
Kaspersky, één van 's werelds grootste data beveiligingsbedrijven, ontdekte als eerste de nieuwe malware.
Experts weten echter nog steeds niet precies hoe het virus in elkaar steekt, omdat het ongeveer 100 x
zoveel code bevat als een doorsnee computervirus dat is ontworpen om informatie te stelen. Volgens
Kaspersky zijn er wereldwijd tot nu toe zo'n 5000 computers besmet. Iran is met 189 computers het zwaarst
getroffen, daarna Israël en de Palestijnse gebieden (98), Soedan (32), Syrië (30), Libanon (18), Saudi Arabië
(10) en Eygpte (5).
Israël geeft indirect verantwoordelijkheid toe
Volgens de researchers is het Flame virus dermate complex dat alleen een staat achter de ontwikkeling
ervan kan zitten. De Israëlische vicepremier Moshe Ya'alon gaf wat dit betreft een duidelijke hint: 'Voor een
ieder die Iran als een reële bedreiging ziet is het logisch om verschillende maatregelen te nemen, inclusief
deze. Israël is gezegend als een staat op high-tech topniveau. Wij zijn trots op deze capaciteiten, die voor
ons verschillende mogelijkheden bieden,' aldus de minister tegenover IDF Radio.
'Meesterwerk'
Ilan Froimovich, Kaspersky vertegenwoordiger in Israël, zei dat de Flame malware op een nog nooit eerder
vertoonde wijze informatie weet te verzamelen. 'Het programma kan bestanden overzetten, screenshots
maken, toetsenbord typepatronen registreren en zelfs geluidsopnamen maken.' Flame is volgens hem erg
moeilijk te ontdekken omdat het pas begint te functioneren zodra het van buitenaf de opdracht daartoe krijgt.
'Dit virus is zo geavanceerd dat het zijn eigenschappen kan veranderen en zichzelf op bevel kan
ontwikkelen. Dit programma is een meesterwerk, niet iets dat een verveelde student of iemand anders, hoe
getalenteerd dan ook, zou kunnen doen.'
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7

Verenigde Staten droppen elitetroepen in Noord-Korea
29/05/12 –Bron: afp Een militaire parade in Pyongyang. © ap.
De Verenigde Staten en Zuid-Korea droppen speciale commando’s
in Noord-Korea om daar ondergrondse militaire installaties te
verkennen. Dat meldt de Amerikaanse bevelhebber van de speciale
strijdkrachten in Zuid-Korea, generaal Neil Tolley.
De generaal sprak vorige week op een conferentie over speciale
eenheden in Florida, georganiseerd door de sectorfederatie
National Defense Industrial Association (NDIA). “Na vijftig jaar weten we nog altijd weinig van de
mogelijkheden en de omvang van die ondergrondse installaties. Onze elektronische verkennings- en
observatiemiddelen zijn nog niet zo efficiënt als we wel willen, dus moeten we mensen daarheen sturen”,
aldus de officier. De installaties zijn verborgen voor spionagesatellieten. De Zuid-Koreaanse en Amerikaanse
soldaten moeten dus “speciale verkenningsmissies” uitvoeren, aldus nog de officier. Om te vermijden dat de
eenheden betrapt worden, werden ze gedropt met een minimum aan uitrusting.
Duizenden tunnels
Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953 groef Pyongyang duizenden tunnels. Minstens vier
daarvan bevinden zich onder de gedemilitariseerde zone, die de grens met buurland Zuid-Korea markeert.
Onder de militaire installaties zouden zich ook twintig gedeeltelijk begraven vliegvelden en duizenden
artilleriestellingen bevinden.
In februari meldde het Zuid-Koreaanse agentschap nog dat het buurland minstens twee nieuwe tunnels
groef op een nucleaire testsite, vermoedelijk als voorbereiding op nieuwe tests.
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