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Bilderberg 2012 - Waren Mitt Romney en Bill Gates er?
Bilderberg 2012 : Mitt Romney for President and Were Going into Syria
(June 6, 2012)
Gepubliceerd op 6 jun 2012 door Marygreeley1954
Weer een conferentie voorbij. Charlie Skelton praat met enkelen van de
800 activisten buiten de poorten om te kijken wat ze geleerd hebben…
Een banner verwelkomt de Republikeinse presidentskandidaat Mitt
Romney op de Bilderberg conferentie 2012
Grote namen, groot geld, grote beslissingen, grote menigten
Vier ooggetuigen van het hotelpersoneel vertelden me: Willard Mitt Romney was hier bij Bilderberg 2012!
Mijn vier ooggetuigen zagen hem naar binnen gaan. Romney's kantoor in eerste instantie weigerde zijn
aanwezigheid als Bilderberger te bevestigen. Zijn mensen zeiden later dat het hem niet was…
Dus, werd hij gekroond, of moest hij zingen voor zijn diner? Zal Mitt Romney volgen in de voetsporen van
Clinton, Cameron en Blair, die Bilderberg ook hebben bijgewoond, en
kort daarop leider werden? Vier jaar geleden, volgens velen, was ook
Senator Obama bij de Bilderberg conferentie aanwezig. In dit exact
zelfde hotel. Heeft Romney zijn knieën gebogen voor David Rockefeller?
Dat klinkt oneerbiedig, maar het is een serieuze vraag! De officiële
deelnemerslijst is nonsens.
Bill Gates (hoogstwaarschijnlijk) verlaat Bilderberg 2012
The Washington Post zag Bill Gates binnenkomen. En ik heb drie
ooggetuigen van binnen, die bevestigden dat hij hier was. Dit is zijn oor… Je zult niet de namen: Mitt
Romney of Bill Gates op de officieel vrijgegeven definitieve lijst van deelnemers vinden, omdat, nou ja, de
lijst een rookgordijn is. Het is geen volledige lijst van mensen die naar Bilderberg gaan!
Een verandering in het regime van Syrië op de agenda van de Bilderbergers
Bassma Kodmani van de Syrische Nationale Raad verlaat Bilderberg 2012
Bilderberg 2012 werd bijgewoond door Bassma Kodmani als een
'internationale' deelnemer en hoofd van de Syrische Nationale
Overgangsregering. Dus wie is Bassma Kodmani? Het antwoord op die
vraag is ook het antwoord op de vraag: Wat gebeurt er toch allemaal in
Syrië? Dit is waar het interessant wordt (en verontrustend) voor Bilderberg
volgers. Bassma Kodmani, bij de Bilderberg conferentie 2012, geeft
duidelijk aan dat voor de machtige elite, de poging om president Bashar
Al-Assad omver te werpen en een NAVO-vriendelijke regering te vormen,
onderwerp van gesprek is.
Kodmani was bij Bilderberg in 2008, de laatste keer hier was in Chantilly. Ze is lid van de Europese Council
on Foreign Relations - haar moedergroep, de Council on Foreign Relations, is een soort über lobbygroep,
een paar treden lager dan Bilderberg, maar nog steeds enorm machtig.
Wereldwijde samenzwering
Er wordt een wereldwijde samenzwering georkestreerd onder onze neuzen door een extreem machtige en
invloedrijke groep individuen, die veel van 's werelds welvarendste mensen, politieke topmensen, elite uit de
bedrijfswereld, handel, media, onderwijs, gezondheidszorg, etc. vertegenwoordigt, wiens doel het is om één
fascistische wereldregering te creëren, ontdaan van de huidige nationale grenzen…. de Nieuwe Wereldorde
(NWO). Hun illusie die gegeven wordt, zal ‘vrijheid’ zijn.
Hun hoofddoel is:
Totale controle over ieder mens op aarde, en de wereldbevolking drastisch reduceren met 90% !
Bilderberg conferentie één van de belangrijkste vergaderingen
Geen enkele andere vergadering wordt bijgewoond door de leiders van alle grote internationale instituten,
zoals de Wereldbank, het IMF, de VN, en de EU.
Samen zijn dit de mensen die de wereld controleren en beheersen, en die hun besluiten maken voor de
toekomst, onder leiding van koningin Beatrix. Zij heeft dus een dubbele (geheime) agenda, en onze politici
zijn slechts de puppets, de marionetten in het eindspel. Nederland behoort tevens tot de grootste Bilderberg
landen.
Bron en verder lezen: Guardian.co.uk - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Guillotines next? 11 voorbeelden die aantonen dat onthoofden wereldwijd in opkomst is
Wie had ooit gedacht dat we zouden spreken over een epidemie van
onthoofdingen aan het begin van de 21ste eeuw? Helaas lijkt het erop
dat onthoofding een enorme comeback aan het maken is, en is
uitgegroeid tot een favoriete vorm van executie in de gehele wereld.
Onlangs hebben we brute onthoofdingen in het Midden-Oosten, in
Mexico, in Afrika, in India en zelfs in de Verenigde Staten kunnen
gezien. Dus wat komt daarna? Ik denk dat het belangrijk is om bloot te
leggen, wat er daar buiten werkelijk aan de hand is. Ver van mijn bed
show? Soms is het heel gemakkelijk om te zitten in comfortabele
woningen, omringd door mensen die we liefhebben, en het
verschrikkelijke kwaad in onze wereld van vandaag te negeren. Misschien denk je dat dit iets is, dat slechts
gebeurt "aan de andere kant van de wereld" en dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
Wat zou jij doen? Wat zou je op een dag doen als je voor de keuze wordt gesteld, OF buigen voor tirannie
OF het verliezen van je hoofd? Wat zou je doen als je op een dag werd bedreigd met onthoofding, wanneer
je niet afziet van je geloof? Onze wereld wordt steeds meer een slechte plaats om in te leven, en in de
komende maanden / jaren zal de druk om je te onderwerpen aan tirannie en fascisme alleen maar
toenemen.
Hier volgen 11 voorbeelden die laten zien dat onthoofding is uitgegroeid tot een favoriete vorm van
executie...
#1 De meeste mensen brengen "onthoofdingen" niet in verband met Noord-Amerika, maar de waarheid is
dat ze vaak voorkomen in Mexico tijdens drugsoorlogen. Bijvoorbeeld, slechts een paar weken geleden
werden 49 lichamen zonder hoofd gevonden in de buurt van de stad Monterrey, Mexico. Bij een ander
schokkend incident werden onlangs 18 onthoofde lijken ontdekt in de buurt van de stad Guadalajara,
Mexico.
#2 Je hoort er uiteraard niets over in de mainstream media, maar het is heel gewoon voor moslims die zijn
bekeerd tot het christendom, om te worden onthoofd voor hun geloof door bendes van burgerwachten in veel
gebieden van het Midden-Oosten. Een absoluut brute onthoofding die onlangs werd getoond in Egypt Today
krijgt veel aandacht. Ik dacht over het plaatsen van de video in dit artikel, maar ik kon het niet. Veel kinderen
lezen deze artikelen, en kinderen moeten zeker niet naar deze video gaan. Ik schrijf erover omdat ik denk
dat het belangrijk is dat mensen begrijpen wat er werkelijk aan de hand is.
#3 Een bizarre onthoofding gebeurde onlangs ook in India. In dit geval werd een beroemde Indiase actrice
ontvoerd en vastgehouden voor losgeld. Een recent artikel in de The Telegraph beschreef hoe het verhaal
zich afspeelde...
#4 Onthoofdingen komen steeds vaker ook in Afrika voor. Zo werden onlangs 40 mannen, vrouwen en
kinderen onthoofd in Nigeria, toen hun dorp werd aangevallen en tot de grond afgebrand.
#5 Onthoofdingen vinden plaats in Europa. Het volgende is een verhaal uit Duitsland, dat de Huffington Post
maandag heeft gemeld... “Een Duitse man werd gezien boven op zijn dak, een mes in de ene hand en het
hoofd van zijn vrouw in de andere vanmorgen. De onbekende 32-jarige man schreeuwde naar verluidt
"Allahu Akbar", wat betekent: "God is groot" in het Arabisch…”
#6 Een heel vreemde onthoofding vond plaats in Canada, een tijdje terug. Het volgende is een update van
het verhaal van CBS News... “Vince Li, de man die een medepassagier op een Greyhound-bus in Canada
onthoofdde en kannibaliseerde, heeft het recht verkregen om het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis te
mogen verlaten, waar hij wordt vastgehouden...”
Is dit niet zeer verontrustend?
#7 In Pakistan worden onthoofdingen vaak uitgevoerd op vijanden die vooral worden gehaat…
#8 In Somalië, als je ervoor kiest een christen te zijn, zul je dit hoogstwaarschijnlijk moeten betalen met je
leven. Het volgende is hoe Open Doors beschreef, wat er gebeurde met een jongeman die zich tot het
christendom bekeerde… “Juma Nuradin Kamil, een christen bekeerd vanuit de islam, werd ontvoerd en later,
op 2 september, onthoofd gevonden aan de rand van Hudur City in de regio Bakool, in het zuidwesten van
Somalië. Volgens Compass News, bevestigde een bron in Mogadishu, die banden zou hebben met de
ondergrondse kerk in Somalië, de moord op Kamil. Op 21 augustus werd Kamil gedwongen in een auto te
stappen, door drie vermoedelijke islamitische extremisten uit de al Shabaab terroristische groepering…”
#9 Zelfs de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Afghanistan verhinderen niet, dat de plaatselijke
christenen ontvoerd en onthoofd worden.
#10 In Thailand slachtten islamitische extremisten een hele familie en onthoofdden een 9-jarige jongen,
omdat zij zich niet wilden onderwerpen aan tirannie.
#11 Onthoofdingen gebeuren dus zelfs in de Verenigde Staten. De politie zegt dat een vrouw in San Antonio
onlangs haar zoontje onthoofdde en wat van zijn lichaamsdelen at…
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Het Beest komt op…
Het doel van dit artikel is om iedereen te doen beseffen, dat grote aantallen mensen op beestachtige wijze
worden afgeslacht over de gehele wereld. Heel vaak worden ze afgeslacht voor wat zij geloven.
En een ander doel van dit artikel is om iedereen zover te krijgen, na te denken over wat zij zouden doen in
een vergelijkbare situatie. Als je geconfronteerd wordt met ofwel afstand te doen van wat je gelooft, of het
verliezen van je hoofd, wat zou je dan kiezen? Is waar je achter staat de moeite waard om voor te sterven?
Op een dag kun je gedwongen worden om een soortgelijke keuze te maken. Ik hoop dat je er klaar voor bent
wanneer die dag komt, want die dag komt spoedig! En die dag heet in bijbelse termen: de Grote
Verdrukking.
Openbaring 20:4-5 En ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het
woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken (RFID-chip)
niet in hun voorhoofd en in hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als
koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend
jaren voleindigd waren…
Zie ook:
Simpsons-en-wat-er-zal-gebeuren-na-de-opname
Oproep-tot-jihad-en-sharia-in-keulen
Gevangenisbox-spoorwagons-met-guillotines...
Nieuwe-vracht-guillotines-gelost-in-Longbeach
Bron, links en verder lezen: Endoftheamericandream.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Spanje krijgt reddingslijn bank van maximaal 100 miljard euro. En Ierland wil zelfde bailout als
Spanje
Dat is zaterdag na overleg tussen de ministers van Financiën van
de 17 eurolanden bekendgemaakt. De steun gaat via de Spaanse
overheid naar de banken. Volgens de persverklaring komt dit geld
uit het potje van het tijdelijke en permanente noodfonds (EFSF en
ESM).
Beleidsvoorwaarden
Zodra Spanje formeel de steun aanvraagt, zal de Europese
Commissie in samenspraak met onder meer de Europese Centrale
Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de aanvraag
bestuderen.
Ook wordt er dan gekeken welke 'noodzakelijke beleidsvoorwaarden' aan de Spaanse financiële sector
zullen worden gesteld in ruil voor de steun. Het is niet zo dat de Spaanse banken het geld zomaar krijgen.
Aanzienlijke hervormingen
Spanje hoeft echter niet, zoals bijvoorbeeld Griekenland, in ruil voor steun ingrijpende bezuinigingen en
hervormingen door te voeren. Daar is het land al mee bezig.
''De Eurogroep steunt de inspanningen van de Spaanse autoriteiten om vastberaden de financiële sector te
willen herstructureren'', zo staat in de verklaring. Spanje heeft al aanzienlijke hervormingen doorgevoerd, zo
erkennen de eurolanden.
Vertrouwen
De eurozone zegt vertrouwen te hebben in het feit dat Spanje zich aan zijn belofte houdt om het
begrotingstekort terug te dringen, en ook de toegezegde hervormingen blijft doorvoeren. De vorderingen van
het land op dit terrein zullen nauwgezet gevolgd worden. De eurolanden vragen het IMF om de hulp aan
Spanje te steunen en te monitoren. Naast Griekenland, Ierland en Portugal is Spanje nu het vierde land dat
een beroep doet op het financiële vangnet dat de eurolanden hebben opgetuigd.
De Jager
Minister van Financiën Jan Kees de Jager laat in een reactie weten, tevreden te zijn dat Spanje zijn
problemen erkent en dat het IMF het land nu gaat begeleiden. Hij heeft zich voor dat laatste speciaal sterk
voor gemaakt, aldus een woordvoerster.
Zie ook:
Bailout Spanje zal kettingreactie veroorzaken en instorting eurozone versnellen
Bailout Spanje – Leiders Europa zijn volkomen waanzinnig
Bron: Nu.nl en Au.news.yahoo.com
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Project Bluebeam gepland bij Olympics 2012?
(Vrij Vertaald René Voogt)
Zou de ultieme ‘valse vlag aanval’ gepland staan voor de
Olympische Spelen van 2012 in augustus in Londen?
Project Bluebeam, is volgens sommigen, een
hedendaags ‘top secret’ plan dat georchestreerd werd
door NASA, dat in vier fasen poogt, om de eerste
wereldwijde “valse vlag aanval” te bewerkstelligen die
uitgevoerd zal worden met behulp van 3D holografische
technologie.
Volgens Serge Monast, zal Project Bluebeam uit vier
fasen bestaan: en zal afgesloten worden met een soort Apocalyps bestaande uit ELF straling (radiografische
straling in de ether):
Ten eerste, zullen aardbevingen nieuwe archeologische vondsten blootleggen, waaruit zal blijken dat alle
‘religieuze basisdoctrines’ verkeerd begrepen en verkeerd geïnterpreteerd werden.
Ten tweede, zal het beeld van God sprekend in alle talen over de gehele wereld aan de hemel verschijnen in
een gigantische ruimte Show met laser projecties bestaande uit meerdere 3-dimensionale holografische
beelden.
Ten derde, elektronische telepathie met behulp van ELF, VLF en LF golven zullen de hersenen
binnentreden, geïntegreerd en verweven met het natuurlijke denken, om een kunstmatige gedachten te
vormen waarbij iedereen zal geloven dat God tot hen spreekt, vanuit hun eigen ziel.
Ten vierde, een elektronische universele “bovennatuurlijke” openbaring ontworpen om te misleiden, zal de
mensheid laten geloven dat er een buitenaardse invasie op handen is, wat de Christenen zal laten geloven
dat er een opname op komst is, en dat de aliens gekomen zijn om hen te redden, en iedereen ervan
overtuigt dat er zich een wereldwijde satanische bovennatuurlijke kracht aan het manifesteren is die
wereldwijd zal doordringen – door glasvezel, coax-kabels, elektrische en telefoonlijnen – die overal
onontkoombaar zal zijn.
‘Von Braun`s’ VOORSPELLING
Dr Wernher von Braun voorspelde dat de nep invasie van
buitenaardse wezens de eerste dreiging zou zijn die de wereld gaat
zien na de dreiging van een Midden-Oosten oorlog. Dr Carol Rosin
ontmoette Dr Wernher von Braun voor het eerst in februari van
1974.
Het was een moment, kort voor zijn dood in 1977, dat von Braun Dr
Rosin verbijsterde, door dit plan punt voor punt te beschrijven,
evenals dat hij in detail precies beschreef waar dit alles toe zou
leiden: “planetaire controle” onder leiding van een “onderdrukkende
Wereldregering”.
Volgens Dr Rosin, gaf von Braun haar de ultieme opdracht om dit
plan te dwarsbomen: om de bewapening van de ruimte een halt toe
te roepen.
Mocht haar dit niet lukken, dan zou dit leiden tot de ultieme ramp voor de mensheid, omdat een
geheimzinnige transnationale macht, die reeds bestaat, de permanente controle over deze planeet zal
nemen door middel van een valse invasie bestaande uit buitenaardse wezens uit de ruimte.
TIJD VOOR ZION Olympische Spelen van 2012?
Onafhankelijk onderzoeker Rik Clay ging ook publiekelijk met zijn klokkenluiders onderzoeken in 2008, en
verbond de Olympische Spelen van 2012 met “Zion en de valse UFO invasie” in relatie tot het komende
“Nieuwe Jeruzalem”.
Een nadere kijk op de video van de bouw van het Olympisch stadion in 2012 zal onthullen dat het
Olympische symbool “2012” duidelijk het woord ‘Zion’ omschrijft. (er is zelfs een Swastika van te maken)
Voor de verbinding tussen de Olympische Spelen en Zion zie ook dit gedetailleerde document.
Voor nog een andere ‘Zion / UFO ” verbinding, hier zijn twee YouTube-clips die ogenschijnlijk aantonen dat
er een UFO op de Koepel van de Tempelberg in Jeruzalem lande op 28 januari 2011:
UFO’s? In de Tempel van de Rots in Jeruzalem
Dezelfde gebeurtenis Close Up
Voor enkele historische achtergronden met betrekking tot deze ontwikkelingen vanaf de Tweede
Wereldoorlog tot aan heden, zie Charles Upton, “UFO’s, Mass Mind-Control en de Awliya al-Shaytan“
http://olympiczion.nl/index.php/project-bluebeam-geplanned-bij-olympics-2012/#more-36
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Bailout Spanje zal kettingreactie veroorzaken en instorting eurozone versnellen
Deze grafiek maakt duidelijk dat het EFSF en het ESM (grijs,
rechts) bij lange na niet toereikend zijn om Spanje en Italië (grote
blauwe balk) overeind te houden. Verwacht de komende tijd dus
nieuwe, honderden miljarden kostende bailouts, waar opnieuw de
Duitse en Nederlandse belastingbetaler garant voor zal moeten
staan.
'No va a haber ningún rescate de la banca espanola'. Oftewel: 'Er
zal geen redding van de Spaanse banken zijn.' Het is nog maar
13 dagen geleden dat de Spaanse premier Mariano Rajoy dit vol
overtuiging beloofde (4). Gisteren besloot de Eurogroep van
ministers van Financiën echter om € 100 miljard in het Spaanse bankensysteem te pompen. Naarmate de
instorting van de eurozone almaar dichterbij komt worden beloftes steeds sneller gebroken. Analisten
zeggen dat met de Spaanse bailout het hek definitief van de dam is en een kettingreactie in gang gezet zal
worden waardoor ook Italië en Ierland aan het infuus zullen moeten, nog even los van het feit dat Spanje
véél meer dan € 100 miljard nodig heeft om te overleven. Het wordt eentonig het te herhalen, maar u weet
inmiddels heel goed wie er uiteindelijk voor de rekening zullen opdraaien: de Duitsers en de Nederlanders.
Het wordt steeds duidelijker dat de Europese politici werkelijk geen flauw benul hebben waar ze eigenlijk
mee bezig zijn. De Spaanse bailout wordt ook in Den Haag toegejuicht als van groot belang voor de euro en
voor Nederland, terwijl juist precies het tegendeel het geval is omdat de eurozone exact dezelfde fouten
maakt als bij de bailout van Griekenland. Omdat de EU als voorwaarde voor de € 100 miljard voorrang heeft
geëist bij de -overigens compleet onmogelijke- terugbetaling van deze 'lening', zullen internationale private
investeerders net als bij Griekenland hoogstwaarschijnlijk zo snel mogelijk hun Spaanse staatsobligaties van
de hand gaan doen.
Spanje = Griekenland - Italië volgende kandidaat
Hierdoor zal het voor Spanje nóg moeilijker om aan vers kapitaal te komen en zal het land binnenkort
opnieuw een beroep moeten doen op het EFSF/ESM, dat volgens de statistieken echter bij lange na niet
voldoende geld bevat om Spanje overeind te houden. De officiële Spaanse staatsschuld bedraagt zo'n € 875
miljard, maar daar zit de Spaanse schuld aan de EU (ECB, EIB, stabiliteitsfondsen) à € 516 miljard niet bij in.
De totale Spaanse staatsschuld bedraagt dan ook € 1391 miljard, oftewel 133,8% van het BNP. Conclusie:
Spanje = Griekenland (2).
Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde niet voor niets dat de rating van Spanje en ook Italië naar beneden
gaat als het tot een officiële bailout van Spanje zou komen. De financiële markten weten na gisteren
namelijk zeker dat Italië de volgende kandidaat zal zijn die massale financiële hulp van de EU zal vragen,
vooral omdat Spanje slechts 4% rente hoeft te betalen over de nu verstrekte 'lening'. Dat is veel lager dan de
rente die het land over zijn staatsobligaties moet betalen (6%). Hetzelfde geldt voor Italië en Ierland (5), die
daardoor extra redenen hebben om dezelfde behandeling als Spanje te eisen. (1)
En wie betaalt de rekening?
Eveneens zeker is dat de druk op Duitsland en Nederland om akkoord te gaan met een financiële Unie nu
nog groter zal worden, want uiteindelijk zal iemand de rekening van al deze megakostbare bailouts moeten
betalen. U weet inmiddels dat de Nederlanders en Duitsers wat dat betreft op de eerste rij zitten. De Finnen,
eveneens nog met een AAA status, zien de bui al weer hangen en eisen Spaanse onderpanden voor de
Finse bijdrage (6). Dat was destijds eveneens een eis voor de Finse bijdrage aan de reddingspakketten voor
Griekenland - naar nu blijkt om een goede reden, want al dat geld is in een bodemloze put verdwenen en
komt nooit meer terug.
Rutte maakt zich weer belachelijk
Hetzelfde zal gebeuren met de honderden miljarden -want daar zal het op uitdraaien- voor Spanje en straks
ook voor Italië. Premier Rutte maakte zich gisteren in dat opzicht onsterfelijk belachelijk door met droge ogen
te beweren dat hij voor 95% tot 100% zeker weet dat de Nederlandse bijdrage aan het Spaanse
bankenreddingsfonds FROB terugbetaald zal worden (3). Herinnert u zich nog dat ons hetzelfde werd
beloofd toen Nederland miljarden van uw belastinggeld gaf aan Griekenland?
Eurozone zinkt steeds sneller weg
Kortom: waar we al voor vreesden is nu realiteit aan het worden. De leiders van de eurozone, inclusief onze
eigen overheid, maken steeds drastischer en kostbaarder wordende besluiten die exact het tegendeel zullen
bewerkstelligen als waar ze -ogenschijnlijk- voor genomen worden, namelijk het overeind houden van de
eurozone. De gisteren overeengekomen bailout van Spanje is echter de volgende nagel aan de doodskist
van de faliekant mislukte Europese valuta unie. In plaats van dit in te zien en te redden wat er te redden valt,
hebben onze politici echter besloten om gezamenlijk op het steeds sneller zinkende euroschip te blijven
zitten, totdat uiteindelijk de totale ondergang van alle opvarenden een feit is.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge, (3) NU, (4) YouTube, (5) Zero Hedge
(6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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HOE herken je een psychopaat?
Psychopaten zijn meesters in het beïnvloeden en misleiden van
mensen. Weinig van wat ze zeggen klopt volledig met de feiten of
werkelijkheid. Maar toch, ze zijn buitengewoon bekwaam om datgene
wat ze beweren geloofwaardig te doen overkomen, zelfs als ze het ter
plekke verzinnen. Mike Adams, journalist van de website NaturalNews
heeft onderzoek gedaan naar psychopaten, hun gedrag en hoe ze te
herkennen. Hij komt met de volgende bevindingen:
“Iedere keer als we onderzoek doen naar een psychopaat komen we tot
de conclusie dat ze altijd een kleine “cult”-groep van een soort “betoverde volgelingen” hebben die deze
psychopaat aanbidden als een goeroe of een profeet. De reden van dit onderzoek is dat er telkens weer
talloze mensen worden misleid, opgelicht of zelfs kwaad wordt aangedaan door sociopaten en ik kan er met
mijn verstand niet bij dat mensen zo gemakkelijk door zo’n destructieve invloed worden meegezogen.
Daarom wil ik met jullie de waarschuwingstekens delen die bij sociopaten horen zodat je ze kunt herkennen,
vermijden en daarmee jezelf veel ellende kunt besparen”. (Het verschil tussen een psychopaat en een
sociopaat is enigszins vaag, althans volgens de vierde editie van de Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM). In de DSM-IV staan de definities samen onder de noemer Anti Social Personalities,
omdat ze een aantal gemeenschappelijke kenmerken delen. Velen gebruiken de termen sociopathie,
psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis (APD) door elkaar.)
Nu volgen tien eigenschappen en signalen waar je een psychopaat aan en mee kunt herkennen.
1) Sociopaten zijn charmant. Ze hebben enorm veel charisma en zijn geneigd volgelingen aan te trekken
omdat mensen bij hen willen zijn. Ze hebben het soort uitstraling wat mensen aantrekt die advies en richting
nodig hebben. Ze zijn vaak sexy of hebben een sterke sexuele aantrekkingskracht. Dit betekent natuurlijk
niet dat alle sexy mensen sociopaten zijn, maar kijk uit voor een meer dan gewone honger naar seks en
merkwaardige of perverse seksuele voorkeuren.
2) Sociopaten zijn spontaner en lijken intenser dan andere mensen. Ze hebben de neiging om soms bizar
ongewone dingen te doen die de meeste andere mensen niet zouden doen. Ze voelen zich op geen enkele
manier gehouden zich te gedragen volgens maatschappelijk acceptabele normen. Hun gedrag lijkt en is
vaak irrationeel of heel riskant.
3) Sociopaten zijn niet in staat schaamte, schuld of spijt te voelen. In hun hersens ontbreekt fysiek een
stukje van het circuit wat dit mogelijk maakt. Hierdoor kunnen ze ook mensen verraden, bedreigen of kwaad
aandoen, zonder dat ze daar ook maar een seconde van wakker liggen. Ze zullen alles doen wat in hun
eigenbelang is, zelfs als ze daarbij anderen pijn doen en schade veroorzaken. Narcissisme (ziekelijke
eigenliefde) is een belangrijke eigenschap van sociopaten.
4) Sociopaten kunnen zonder blikken of blozen liegen betreffende hun eigen ervaring. Ze overdrijven dingen
zodanig dat het absurd is. En toch…de manier waarop ze hun verhaal weten te vertellen zorgt er dan alsnog
meestal voor dat het op dat moment geloofwaardig klinkt.
5) Ze zullen altijd proberen anderen te domineren en willen koste wat het kost “winnen”. Ze hebben er een
geweldige hekel aan om een discussie of ruzie te verliezen en zullen fanatiek hun eigen web van leugens
verdedigen. Ze gaan daarin zelfs zover dat ze een punt kunnen bereiken waarop hun logica onzinnig wordt.
Ze zullen ook niet schromen om in de slachtofferrol te gaan om zich uit een situatie te redden. Jij voelt je dan
schuldig terwijl de sociopaat dat zou moeten voelen.
6) Sociopaten zijn meestal erg intelligent, maar helaas gebruiken ze hun hersencapaciteit om anderen te
misleiden in plaats van hen iets te geven waar ze wat aan hebben in positieve zin. Door hun hoge IQ zijn ze
vaak gevaarlijk. Daarom zijn seriemoordenaars die langere tijd uit handen van de politie wisten te blijven niet
zelden sociopaten.
7) Sociopaten zijn niet in staat om lief te hebben en dienen alleen hun eigen belang. Ze kunnen gevoelens
simuleren aan de buitenkant en “doen alsof” om te krijgen wat ze willen, maar ze voelen geen liefde op de
manier zoals jij en ik dat doen, écht!
8) Sociopaten spreken vaak poëtisch. Ze zijn meesters met woorden en zijn in staat een “stroom van
bewustzijn” te leveren in hun monologen. Dit is zowel intrigerend alsook hypnotisch.
9) Sociopaten zullen nóóit hun excuses aanbieden. Zij zijn nóóit fout. Ze voelen zich nóóit schuldig. Ze zijn
zelfs niet in stáát om hun excuses aan te bieden. Zelfs als ze met hun neus op de feiten worden gedrukt,
zullen ze geen sorry zeggen, maar zullen ze in plaats daarvan in de aanval gaan.
10) Sociopaten lijden aan waanvoorstellingen en ze geloven werkelijk dat wat zij zeggen zal uitkomen,
simpelweg omdat zij dat zeggen. Zoals in het geval van de beruchte seriemoordenaar Charles Manson die
beroemd is geworden door zijn woorden: “Ik heb nooit iemand vermoord. Ik hoef niemand te vermoorden. Ik
dénk het. Het zit hier (wijst naar zijn voorhoofd). Ik hoef helemaal niet in deze fysieke werkelijkheid te leven.”
Het schijnt dat ongeveer 4% van de bevolking sociopaat is en dat zijn er veel, heel veel. Toch is het telkens
opnieuw verbazingwekkend om te constateren hoeveel mensen er weer intrappen. Ze vallen voor het mooie
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verhaal van de sociopaat. Deze opereren in iedere laag van de maatschappij en je komt ze, opvallend
genoeg, ook regelmatig tegen in New Age kringen, alternatieve geneeskunst en mensen die zich
bezighouden met zelfverbeteringsmethodes. Niet zonder reden zijn deze mensen ook vaak zeer succesvol
volgens de maatstaven van de samenleving. Een grote ontslagronde of mensonterende saneringstrajecten
binnen grote bedrijven, doen ze in een handomdraai. Echte Zonnegoden…
Mensen zijn zich vaak nauwelijks bewust dat ze volkomen gebiologeerd zijn door deze cult groeperingen of
goeroes. Dat ze alles voor zoete koek slikken wat de sociopaten hen met hun wonderlijke verhalen
voorspiegelen. De volgelingen van deze sektes, want dat zijn het, gaan zelfs zóver dat ze zich overgeven
aan de meest bijzondere “behandelingen” en het kopen van al dan niet (ver)giftig(d)e producten.
Soms lijkt het alsof deze volgelingen onder invloed van een soort “mind control” handelen. Een situatie
geschapen door de sociopaat via middelen die hem het meest eigen zijn: sociale manipulatie, spelen met
woorden en emotionele beïnvloeding.
Klik en Lees verder op: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2624:hoe-herkenje-een-psychopaat&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Onderzoekers medicijnen houden bewust bijwerkingen achter
Veel medisch onderzoek naar nieuwe medicijnen deugt niet. Het gevolg is dat mensen
pillen slikken die niet werken, of zelfs meer kwaad dan goed doen. Dit blijkt uit
onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.
Negatieve onderzoeksresultaten naar medicijnen worden vaak achtergehouden. Maar
ook miljoenen euro’s aan onderzoeksgeld van donateurs en belastingbetalers worden
verspild. Wetenschappers en de farmaceutische industrie stellen het eigen succes
meestal boven het belang van de patiënt, verklaren deskundigen.
Uitkomst schokkend!
Uit een recente publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature blijkt dat bij 53 dierproefonderzoeken
naar middelen tegen kanker, 89! procent van de uitkomsten niet deugt. De auteurs van het artikel noemen
die uitkomst ‘schokkend’. Hoogleraar Huub Schellekens en lid van het College Beoordeling Geneesmiddelen
zegt in het RTL Nieuws: “Onderzoekers staan onder grote druk om met de successen te komen en die
kunnen vaak de verleiding niet weerstaan, en gaan dan maar heel selectief publiceren wat ze gevonden
hebben. Dat is de patiënt neppen.”
Levensgevaarlijk
Ook bij middelen die al op de markt zijn, komt het helaas voor dat er publicaties over bijwerkingen niet
volledig openbaar worden gemaakt. Vanaf 2010 mag het diabetes-2 medicijn Avandia in Europa niet langer
verkocht worden, nadat het zo’n 10 jaar was voorgeschreven aan tienduizenden Nederlandse patiënten. Het
blijkt dat groepen patiënten die het middel slikken, risico lopen op ernstige hartklachten.
Achterhouden
Dit komt pas aan het licht nadat de fabrikant van Avandia, GlaxoSmithKline, enkele jaren na introductie van
het middel, alle onderzoekdata van het middel online zet. Het Dutch Cochrane Center doet onderzoek naar
de kwaliteit van medisch wetenschappelijk onderzoek. Rob Scholten, directeur van het Dutch Cochrane,
zegt over Avandia: “Daar zijn aanwijzingen dat bewust bijwerkingen achtergehouden en niet gepubliceerd
zijn.” GSK zegt, alle onderzoeksresultaten wel aan de autoriteiten te hebben gemeld. Sinds 2004 zet GSK
alle onderzoekdata op haar website. Verder zegt medisch directeur van GSK Rudolf van Olden: “Dat het
belang van de patiënt altijd voorop staat bij de medicijnontwikkeling” bij GSK.
Te vrijblijvend
Wetenschappers, de farmaceutische industrie en de medische tijdschriften zijn ‘eerder geneigd positieve
artikelen naar buiten te brengen dan negatieve, en dat is een probleem’, zegt Henk Jan Out voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde. Het Dutch Cochrane Center pleit voor een
wettelijke verplichting voor het publiceren van alle onderzoeksresultaten van medische wetenschappelijk
onderzoek naar medicijnen op een plek waar het voor iedereen toegankelijk is. Nu is dat nog te vrijblijvend,
aldus Rob Scholten van het DCC.
Bron: Rtl.nl

Financiers van Hitler
Meer info:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/rothschild.html
http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/rotchild_ad_eng.htm
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http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_rothschild04.htm
Berichten die de Nederlandse MSM niet haalden. Verzameld door Jeroen Adema
Recessie in Duitsland? Italië is hier schuldig aan:
http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE85A02520120611
Duitsland, zondebok voor heel Europa?
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article106488386/Deutschlands-neue-Rolle-als-Krisen-Suendenbock.html

Zwitserland: Geen bijstand voor asielzoekers.
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/-Das-ist-ethisch-nicht-vertretbar–15582348
OECD, werk nog langer door!
http://www.n-tv.de/politik/OECD-empfiehlt-spaetere-Rente-article6472251.html
Klanten BNI Bank kunnen niet bij hun geld. Het bank personeel neemt collectief vrij.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/11/italys-bank-reportedly-takes-a-roman-holiday-leavingdepositors-holding-the-bag/
Amerikaans minister van justitie in zware problemen:
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-57450110-503544/house-committee-schedules-contempt-voteagainst-holder/?tag=cbsnewsMainColumnArea
ING spot voor het geval Nederland uitgeschakeld wordt op het EK klaar.
http://www.demorgen.be/dm/nl/13939/EK-voetbal/article/detail/1452079/2012/06/11/ING-heeft-specialecommercial-bij-uitschakeling-Oranje-achter-de-hand.dhtml
Steeds meer bedrijven in Duitsland failliet
http://www.derwesten.de/wirtschaft/staerkster-anstieg-der-firmenpleiten-seit-zwei-jahren-id6758281.html
Lagarde: De euro heeft nog 3 maanden:
http://www.zeit.de/wirtschaft/2012-06/iwf-lagarde-griechenland-europa
Steeds meer Duitsers willen de goede oude D-Mark terug.
http://www.derwesten.de/wirtschaft/jeder-dritte-deutsche-will-die-d-mark-zurueck-id6758309.html
Massaprotest tegen Poetin:
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russland-zehntausende-protestieren-in-moskau-gegen-putin11782764.html
De Grieken bewapenen zich:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/11/griechenland-sprunghafter-anstieg-beim-verkauf-vonjagd-gewehren/
Mysterieuze spiraal in de lucht blijkt Russische raket (?)
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/11/strange-spiral-light-seen-in-night-skies-over-themiddle-east-likely-a-russian-missile-launch/ (Ik betwijfel dat)
Komt nu Italië in de problemen?
http://www.nytimes.com/2012/06/12/business/global/monti-struggles-to-keep-italy-from-being-the-nextdomino-to-fall.html?_r=1&hp
EU bereidt beperking geldopname bij cashautomaten voor bij de Griekse exit,
http://www.express.be/business/nl/economy/eu-bereidt-beperking-geldopname-bij-cashautomaten-voor-bijgriekse-exit/169926.htm
Hoe Twitter je laatste restje privé leven om zeep helpt ;
http://www.welingelichtekringen.nl/22402-hoe-twitter-ons-laatste-restje-priveleven-om-zeep-helpt.html
Camera’s voor de deur van bijstandstrekkers ;
http://www.welingelichtekringen.nl/22535-camera-s-voor-de-deur-van-bijstandstrekkers.html
33 miljoen euro voor levende boerderij op openingsceremonie Olympische Spelen;
http://www.welingelichtekringen.nl/22540-levende-boerderij-op-openingsceremonie-olympische-spelen.html
Hoe eng is deze foto? Het leeft dus niet alleen bij de elite;
http://www.welingelichtekringen.nl/22536-racisme-van-spaanse-en-russische-fans.html
UPDATE: De plannen van de nwo voor Christenen
http://video.godlikeproductions.com/video/UPDATEThe_NWO_plans_for_CHRISTIANS_WATCH?id=60f2a7
e4977fe8b4526
Nieuwe plaag in Zuid Dakota: Oorwormen:
New Pest In South Dakota : Earwigs! Yuck : Now I am feeling all itchy.
(Scotland) Scientists significantly radioactive particles on beach at Dalgety Bay
Bizarre-ice-storm-lashes-donegal-ireland-in-june-winter-like-scene-ending-heatwave
Tornado-hoos-bij-Venetië-maakt-veel-schade
Chunk of Ice the size of a basketball falls from sky & crashes into California home!
Kapitaalvlucht uit Spanje straks onmogelijk:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/15/kapitalflucht-aus-spanien-eu-plant-schaerferekapitalverkehrs-kontrollen/
Centrale banken zijn op Griekse verkiezingen voorbereid
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http://de.reuters.com/article/worldNews/idDEBEE85E02Z20120615
Zweedse kroonjuwelen gestolen:
http://www.thelocal.se/41442/20120614/
Zwitserse media: Euro-crash komt zeer snel:
http://www.20min.ch/finance/dossier/eurokrise/story/Notenbanken-bereiten-sich-auf-Euro-Ende-vor27593065
Water tekorten in snikheet New Delhi:
http://www.terradaily.com/reports/Indias_capital_in_water_crisis_after_supplies_cut_999.html
Drones zorgen voor “UFO”-paniek in Washington DC:
http://www.myfoxdc.com/story/18785637/beltway-ufo-said-to-be-military-drone-aircraft?clienttype=printable
Grieken werken voor niets!
http://www.cnbc.com/id/47792705
Sneeuw in Zwitserland!:
http://www.austriantimes.at/mobile/news/Around_the_World/2012-06-12/42274/Snow_Drop
Griekenland:
Gewapende mannen vallen stembureau aan. Hierbij zijn mogelijk stemmen verloren gegaan:
http://www.berlinerumschau.com/news.php?id=54911&title=Griechenland%3A+Wahllokal+in+linker+Hochbu
rg+gest%FCrmt&storyid=1001340004179
Griekse TV zender met handgranaten bekogeld:
http://german.ruvr.ru/2012_06_17/78418618/
Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen:
Zware aardbeving van 5,4 op de schaal van Richter in Argentinië:
http://german.ruvr.ru/2012_06_18/78503622/
De Merapi spuwt weer as uit:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/17/indonesias-mount-marapi-volcano-spews-volcanicash/
Mount Shiveluch uitgebarsten!:
http://iceagenow.info/2012/06/shiveluch-volcano-shoots-ash-5-miles-high/
De komst van Petrus Romanus: Machtsstrijd in het Vaticaan:
http://www.spiegel.de/international/europe/pope-benedict-focuses-on-legacy-while-ignoring-vatican-powerstruggle-a-838830-3.html
Opmerkelijk weer: Skiseizoen in Washington begint opmerkelijk vroeg!
http://iceagenow.info/2012/06/mt-washington-b-c-ski-area-open-today-tomorrow/
Eurocrisis:
Steeds meer Spanjaarden kunnen hun leningen niet betalen.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/18/spanien-faule-kredite-steigen-auf-rekord-hoehe/
Is de euro straks net zo veel waard als de dollar?
http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/analyse-euro-koennte-auf-paritaet-zumdollar-fallen/6769228.html
Hollande: De crisis kost 120 miljard euro…
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/18/hollande-fordert-von-eu-konjunktur-spritze-von-120milliarden-euro/
Press TV: Uitzendverbod Press TV is niet door de wet gedekt:
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/207568-landgericht-muenchen-ausstrahlungsverbot-fuer-presstv-nicht-rechtens
Iran-crisis: China,Iran, Syrië en Rusland gaan samen militaire oefeningen houden in Syrië.
http://www.tehrantimes.com/politics/98850-iran-russia-china-syria-to-launch-biggest-joint-war-game-in-mideast-

Profetie over de Iran-crisis
Het kan daarom geen kwaad om te horen wat Paul Begley zegt:
http://www.youtube.com/watch?v=G5g2-JoxklI&list=UU4SH8rh0OjYV3zwqnIfqNbA&index=2&feature=plcp
en deze twee geven een aardig beeld waar de A.C vandaan komt
. http://www.youtube.com/watch?v=KuQ2o2GsDL4 en
http://www.youtube.com/watch?v=QGPIvE_969k&feature=relmfu
Spanjaarden plunderen akkers en stallen voor voedsel:
http://www.20min.ch/finance/dossier/eurokrise/story/Krisen-Verlierer-in-Spanien-pluendern-Bauern-10048528

Spaanse Bailout wordt opnieuw bekeken. Het ESM faalt nu al:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/06/20/eu-knickt-vor-den-maerkten-ein-spanien-bailout-wirdueberarbeitet/
Deze arme mensen hebben onze gebeden dringend nodig. 27 miljoen mensen zijn tot slaaf gemaakt:
http://www.welt.de/politik/ausland/article106634394/Bis-zu-27-Millionen-Menschen-leben-als-Sklaven.html
en niemand die er wat aan doet!
Woede onder de Italianen neemt toe:
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http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=20172
Grootste militaire oefening ooit in het Midden-Oosten bevestigd door Britse media:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9339933/Britain-stops-Russian-ship-carryingattack-helicopters-for-Syria.html
Zwitserse minister: Alleen mensen met een schroefje los willen in de EU:
http://www.welt.de/politik/ausland/article106645167/Niemand-mit-allen-Tassen-im-Schrank-will-in-dieEU.html
Turkse burgers komen makkelijker de EU binnen:
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/207659-eu-will-visabestimmungen-fuer-tuerken-erleichtern
Het Europees parlement stemt tegen ACTA:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/internet-abkommen-eu-parlamentarier-stimmen-gegenacta/6780646.html
EU klaagt Spanje aan over erfenisbelasting:
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/06/43605/ (BTW: erfbelasting is de meest gehate
belasting in Nederland)
Arabische Liga woedend over Russische wapenleveringen aan Syrië. Zwitserland wil bemiddelen
tussen de “strijdende” partijen:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/kritik-an-russland-arabische-liga-erzuernt-ueberwaffenlieferungen/6779364.html
Rusland gaat Russische burgers uit Syrië evacueren (nóg een teken dat er oorlog dreigt?)
http://german.ruvr.ru/2012_06_21/78794978/
Hoe Ronald Mc Donald de boel belazert:
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/9345821/How-McDonalds-usesPhotoshop-to-touch-up-their-menu-burgers.html en het smaakt nergens naar.
Weer een vulkaan uitgebarsten, dit keer de Mount Cleveland in Alaska:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/20/alaskas-cleveland-volcano-has-explosive-ash-burst/
Vorst verwacht in Colorado(VS), en dat in de zomer!
http://iceagenow.info/2012/06/freeze-warning-colorado-summer/
Explosieven gevonden bij Zweedse kerncentrale:
http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/06/21/12330952-suspected-explosives-seized-at-nuclearplant-in-sweden?lite
Obama: het intereseert me niks, ik begin wereldoorlog 3:
http://www.eutimes.net/2012/06/obama-push-for-world-war-iii-shocks-putin/
Super Typhoon raakt Fukushima nu,150.000 mensen geëvacueerd:
www.japantimes.co.jp/text/nn20120620a1.html#.T-CbvLWue68
http://beforeitsnews.com/story/2280/051/Typhoon_Hitting_Fukushima_Right_Now.html

ESM inzichtelijk gemaakt, financiele dictatuur
Wat houdt het ESM nu eigenlijk in? Duitse collega’s hebben in een korte
youtube geprobeerd dit duidelijk te maken. Schrik niet wanneer je begint
te begrijpen wat het ESM inhoudt. Een financiele dictatuur waarbij alle
grondwetten uitgeschakeld worden van de verbonden landen. En dit in
de wetenschap dat geen enkele burger inspraak heeft gehad op het tot
stand komen van dit gruwelijke monster dat de financiele elite probeert
te installeren. Stuur dit door naar familie en vrienden!
Lees meer; ESM, de nieuwe Europese dictator
Nigel Farage krijgt helaas gelijk. Hij erkent de problemen en de misdaad
die de Europese burgers wordt aangedaan. Hij lijkt echter ook alleen te staan. Ondanks het feit dat dit ons
allemaal aangaat zijn maar weinig mensen actief en demonstreren tegen de EU en het ESM. Zou de fluoride
in onze tandpasta’s hier iets mee te maken hebben. De mensen die ik ken en actief zijn mijden allemaal
fluoride omdat deze stof, basis voor rattegif, niet alleen heel giftig is en de hersenen aantast ( symptomen
treden op latere leeftijd op ), maar ook dat fluoride tijdens WO2 in krijgsgevangenenkampen gebruikt werd
om de mensen rustig te houden, passief zo je wilt.
Wat zegt Nigel Farage over het laatste land dat ESM noodhulp nodig heeft? Luister aandachtig naar wat
farage vertelt. Hij zegt precies hoe het in elkaar steekt. Wij worden gigantisch besodemieterd door de
financiele elite die het ESM als laatste strohalm hebben om Europa volledig onder hun controle te krijgen en
alle volksvertegenwoordigingen ( voor zover die nog echt bestaan ) totaal uit te schakelen.
Euro Titanic hits the iceberg. Begin je nu wakker te worden?
Geschreven door Nexus - Bron: bovendien.com

Nieuwsbrief 156 – 25 juni 2012 – pag. 12

Waarom weigeren verpleegkundigen massaal vaccinatie?
14 juni 2012
Geachte,
In Israël werden de verpleegkundigen van de Moeder en Kind Centra opgeroepen zich te laten inenten tegen
kinkhoest. Na drie maand had slechts 2 % dit gedaan ! Dit roept vragen op, vooral deze :
waarom weigeren zij die beroepshalve met inentingen bezig zijn dat het bij hen zelf gebeurt ?
In het tijdschrift ” Vaccine ” wordt gezocht naar de verklaringen. U leest de resultaten van dit grondig
onderzoek hier .
We vatten voor u samen wat de voornaamste motieven waren
1. Gebrek aan vertrouwen in de gezondheidsautoriteiten : de Mexicaanse griep-’pandemie’ heeft bij
veel mensen de ogen doen opengaan !
2. Wantrouwen in de gezondheidsinformatie : de meeste ‘wetenschappelijke’ studies worden bepaald
én betaald door de farmaceutische bedrijven !
3. Zelfbeschikkingsrecht : iedereen moet vrij zelf kunnen bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt, ook
verpleegkundigen !
4. Angst voor bijwerkingen : hierover wordt zelden gesproken, zelfs de artsen lezen de informatie op de
bijsluiters meestal niet !
5. Risico-perceptie : we worden voortdurend kunstmatig bang gemaakt ook tegen ziekten die niet meer
of nog amper bestaan of een laag gezondheidsrisico inhouden !
Mensen die in de medische sector werken weigeren zich te laten vaccineren en wijst op een fundamentele
malaise in dit milieu : zo wijst ook het merendeel van de oncologen de chemotherapie af voor zichzelf die ze
wel opleggen aan de patiënt.
Conclusie
Meer en meer mensen – ook zij die in deze sector werken - beginnen te beseffen dat er iets verschrikkelijk
fout gaat met de gezondheidszorg en zien in wie daar achter zit, nl. de farmaceutische multinationals .
Ook de gezondheidsautoriteiten moeten dit beginnen inzien. Liever vandaag dan morgen. Als we nog nooit
zo ziek geweest zijn, dan ligt de verklaring paradoxaal genoeg grotendeels bij onze huidige ‘gezondheidszorg ‘ !
Hoogachtend, Peter Vereecke
PS Ook het gedrag van de ‘vaccinatie-consumenten’ toont duidelijk aan dat er een groeiend wantrouwen is.
Ter illustratie geven we hier cijfers die betrekking hebben op de Amerikaanse HPV-vaccinatie, waarbij men
binnen de zes maanden drie spuiten moet krijgen. Bij de meisjes tot 18 jaar liet slechts 38 % dit braaf
gebeuren en is er een opmerkelijke daling van het aantal die het drieluik volbracht. Terecht : het risico dat
een meisje later zal sterven aan baarmoederhalskanker is 0.01 % ! What’s the problem ?
Leeftijd 2006 2009 Resultaat
9-12 57.5% 21.2% – 63%
13-18 54.9% 20.8% – 62%
19-26 44.3% 22.6% – 49%
27+ 15% 24.5% + 37%
Bron : http://sanevax.org/hpv-vaccination-completion-rate-shows-sharp-decline/

“Voorkennis” omtrent grote gebeurtenissen?
juni 10, 2012By: vader Jakob
Een video over wat je voorkennis zou kunnen noemen, in boeken, muziek en
films over 911, de bomaanslagen in Londen, en de Olympische Spelen 2012
wellicht, die binnenkort in Londen worden gehouden. Feit of fictie?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qrdSphVUGs4
zie ook: http://www.scribd.com/doc/6078610/London-Zion-2012Book#outer_page_2
Ritueel toneelstuk Beijing over London aanslag
UPDATE: dit volgend mailtje kregen wij zojuist ( 18.50 uur) binnen:
Ritueel toneelstuk Beijing over London aanslag
DE VIDEO IS INMIDDELS GEBLOKKKERD
Filmpje is nog op de volgende site te zien.
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=31912
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‘Publieke verantwoording Demmink’, eis van oud topambtenaar VS
~Geschreven door Pencil
Peter Hannaford, een oud bondgenoot en adviseur van
president Ronald Reagan, roept in een opiniestuk op ‘The
American Spectator‘, op tot een grootschalig openbaar
onderzoek naar een internationaal netwerk van
kindermisbruikers, waaronder Nederlandse topambtenaren.
Nederland blijkt, aldus Hannaford, een belangrijk centrum te
vormen van kinderhandel en internationaal seksueel misbruik.
Peter Hannaford is momenteel zelf lid van een stichting die zich
naar eigen zeggen inzet voor ‘het verdedigen van de
democratie’(FDD). Deze stichting werd kort na de aanslagen van 11 september op de VS opgericht. Hij
plaatste het opiniestuk met de oproep om uitvoerig onderzoek te doen naar internationale mensenhandel en
seksueel kindermisbruik.
Nederlands pedofielennetwerk
In het artikel haalt Hannaford hard uit naar ‘het netwerk van kindermisbruik en pornografie’ van Nederland.
Onlangs werden naar aanleiding van een internationaal onderzoek dat nog gaande is, wereldwijd 33 mensen
gearresteerd op verdenking van kindermisbruik. 13 van hen zijn Nederlander.
Robert M. is één van deze verdachten die onderdeel zou uitmaken van een internationaal netwerk van
mensenhandelaars.
Een onderzoeksrapport over mensenhandel van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, stelde
dat “Nederland een primaire bron, aankomstplek en doorvoerland is voor het handelen in mannen, vrouwen
en kinderen die blootgesteld worden of zijn aan sekshandel”, aldus Hannaford.
Hannaford voegt aan dit feit toe dat het opmerkelijk is dat pedofielen vereniging “Martijn”, na meerdere
rechtzaken, niet verboden is door het ministerie van justitie. Dit is in zijn ogen opmerkelijk omdat aanklagers
een punt hadden, toen ze aandroegen dat Martijn voor een sub-cultuur zorgt die ‘seksuele relaties tussen
volwassenen en kinderen tolereert en zelfs aanmoedigt’. Volgens de rechter is vereniging Martijn niet te
verbieden vanwege het recht op vrijheid van meningsuiting.
Hannaford vraagt zich hardop af hoe het zo kan zijn, dat Nederland voor pedofielen een plek is waar het
‘schijnbaar relatief makkelijk is om zich te kunnen “uiten”. Hiermee insinueert hij dat de mogelijkheid er voor
pedofielen is om vrij gemakkelijk kinderen seksueel te misbruiken in Nederland, zonder het risico op
vervolging te lopen.
Joris Demmink
Hannaford haalt, niet geheel onverwacht, ook hooggeplaatste ambtenaren aan, waaronder Joris Demmink.
Die is in 1998 in een Amsterdams onderzoek naar boven gekomen, als zijnde lid van een pedofielennetwerk.
Meneer Demmink, onze secretaris generaal van justitie, is nooit vervolgt voor aantijgingen. Hij werd toen al
door een jong slachtoffer gekenmerkt als een van de daders.
Adèle van der Plas, advocaat van twee seksueel misbruikte slachtoffers, heeft een tijd geleden laten weten
dat Demmink beschuldigt kan worden van het seksueel misbruiken van meerdere jongens van 12 tot 16 jaar
oud. Haar cliënten hebben onlangs openbaar vervolging tegen de heer Demmink geëist. Hier lijkt tot noch
toe alleen geen gehoor aan te worden gegeven door hetzelfde ministerie, waar meneer Demmink secretaris
generaal van is. Een van de jongens was toentertijd 12 jaaroud. Een agent zou hem naar een kamer
gebracht hebben, waar de heer Demmink hem vervolgens meerdere malen misbruikt zou hebben.
Hannaford vraagt in het artikel hardop:
“hoe kan een anti-kinderseksmisbruik instelling onder leiding van het ministerie van justitie, goed geleid
worden, wanneer de leidinggevende van dat ministerie zelf verdacht wordt van kindermisbruik en de macht
heeft om aanklachten hiertegen te verwerpen of zelfs te blokkeren?” Hij voegt hieraan toe dat het
‘onacceptabel is’ dat de verdachtmakingen jegens meneer Demmink ‘stiekem weggemoffeld’ worden.
Volgens hem moeten de Verenigde Staten een ‘publiekelijk verantwoording eisen’ in een rechtsprocedure.
Conclusie Hannaford
Volgens Hannaford wordt het tijd om kritische vragen stellen en onderzoek te doen vanuit de Amerikaanse
ministeries van buitenlandse zaken en justitie. Het lijkt er namelijk op, aldus Hannaford, dat de ‘trouwe
Nederlandse partner een oog dichtknijpt voor dit internationale kinderseks netwerk’.
Hannaford sluit zijn artikel af met het oproepen tot een grootschalig onderzoek en publiekelijke vervolging
van ieder lid van dit pedofielennetwerk, waaronder ook meneer Demmink.
Gezien de functie van Hannaford en zijn sympathisanten, is het niet ondenkbaar dat zijn oproep gevolg
krijgt. Mijns inziens zijn dit aantijgingen die niet gemaakt kunnen worden zonder een weerwoord te vragen
van de heer Demmink zelf en/ of justitie. Wel moet ik hierbij zeggen, dat verantwoording van de heer
Demmink, hier op zijn minst recht zou doen aan de functie die hij bekleed en de verantwoordingaplicht die
hierbij zou moeten horen.
http://www.gebrokenpennen.nl/2012/06/publieke-verantwoording-demmink-eis-van-oud-topambtenaar-vs/
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Veertig seconden lijden voor religie
Al meer dan een jaar is Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor
de Dieren, uiterst energiek bezig het lot van slachtdieren voor de consumptie
te verzachten. Een van haar belangrijke doelen is het onverdoofd slachten van
vee, althans in Nederland, wettelijk te laten verbieden. Daarbij komt zij in
aanvaring met de twee belangrijkste voorstanders van onverdoofde slacht,
namelijk de islamieten en de orthodoxe Joden.
Geleidelijk wordt het iedereen duidelijk dat het doden van vee door het bij
volledig bewustzijn de hals af te snijden een onverkwikkelijk gebeuren is.
Iedereen die daarvan eenmaal getuige is geweest, vergaat acuut de trek in een biefstuk of sudderlapje.
Maar van het kelen van slachtdieren door zowel moslims als door Joden is tot een geloofspunt gemaakt.
Vele leden van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) zien in een verbod op ritueel slachten
zelfs een herleving van het gruwelijke antisemitisme uit de Tweede Wereldoorlog omdat een verbod op
ritueel slachten een van de eerste anti-Joodse maatregelen van de Duitse nazi’s was.
Zoals bekend wordt bij de rituele slacht het dier stevig vastgezet en de kop omhooggetrokken, zodat de hals
komt vrij te liggen. Dan wordt door een speciaal opgeleide slachter, de zogenaamde ’sjochet’, met een
uiterst scherp mes de hals van het dier doorgesneden. Daarbij worden beide halsslagaders, beide
halsaders, maar ook de slokdarm en de luchtpijp gekliefd. Het resultaat is een massale bloeding. De
rabbijnen stellen dat daardoor de bloeddruk in de hersenen onmiddellijk wegvalt, zodat binnen enkele
seconden er bewusteloosheid optreedt en het dier verder niets meer beseft. Het slachtmes moet zo scherp
zijn, dat de dodelijke snede vrijwel niet gevoeld kan worden. Dit laatste zeggen tenminste de religieuze
experts die zich met koosjer slachten bezig houden.
Guillotine
Interessant is dat dit soort argumenten altijd gebruikt wordt door mensen die iets akeligs willen goedpraten.
Dokter Guillotin, de arts die tijdens de Franse Revolutie de guillotine heeft bedacht om het vaak
weerzinwekkende onthoofden met behulp van een zwaard of een bijl te humaniseren, zei bij de in
gebruikneming van zijn helse instrument dat de ter dood veroordeelde van de onthoofding vrijwel niets
merkt.
Alleen misschien ’een lichte koelte in de nek’. Het was alsof hij het zelf had ondervonden. Albert Pierrepoint
(1905-1992), jarenlang de staatsbeul van Groot-Brittannië, schreef in zijn memoires dat de Engelse methode
van ophangen, de zogenaamde ’long drop’, door hem zo was geperfectioneerd, dat de dood onmiddellijk
intrad. Hij concludeerde dat omdat de gehangene na de val door het luik nooit meer bewoog. Daar dank je
de koekoek, want die veroordeelden braken allen hun nek en kregen dus een acute hoge dwarslaesie. Ze
konden dus niets meer bewegen, omdat ze acuut verlamd waren. Maar wat er in hun hoofd omging, zal altijd
een gruwelijk geheim blijven.
Nadat Marianne Thieme haar voorstel in de Tweede Kamer erdoor had geloodst, werd een
wetenschappelijke commissie samengesteld die een verantwoorde oplossing moest vinden voor het
dreigende conflict met de orthodox-religieuze groeperingen. Als voorzitter werd prof. dr. Ludo Hellebrekers
gevraagd. Dat is een kundig man, want hij is hoogleraar in de diergeneeskundige anesthesiologie aan de
Universiteit van Utrecht en tevens voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde. Maar voor de orthodox-joodse gemeenschap was hij niet acceptabel, omdat Hellebrekers,
als veterinair arts, zich meer zou bekommeren om het dierenwelzijn dan om de interpretatie van religieuze
regels.
Toen trad onze demissionaire staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker (CDA), als tijdelijke voorzitter op.
Hij schreef een zogenaamd convenant waarin alle partijen zich zouden kunnen vinden. Het werd een
onleesbaar stuk vol ambtelijke termen en de beruchte overheidswartaal die als politiekcorrect moet
doorgaan. Het komt erop neer dat het voor consumptie bestemde dier, net als voorheen, de hals wordt
doorgesneden. Maar er dient wel een dierenarts bij aanwezig te zijn met een chronometer in de hand. Als
het dier na veertig of vijfenveertig seconden nog tekenen van bewustzijn toont, moet de dierenarts „ het dier
onverwijld bedwelmen door middel van een extra ingreep ”.
Onvermeld blijft wat het convenant bedoelt met ’bedwelmen’ en wat die ’extra ingreep’ dan zou moeten zijn.
Overigens is het woord ’bedwelmen’ vrij zeker een politiek-correct eufemisme voor het gebruik van een
schietmasker, waarbij een stalen pen door de schedel van het dier wordt geschoten. Bovendien wordt in het
convenant nog gesteld dat het dier van tevoren geschikt moet worden geacht om onverdoofd de keel te
worden afgesneden. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het slachtdier daarvoor ook ’mentaal geschikt’
moet zijn. Voor veterinaire psychologen is er dus volop werk aan de winkel.
Afgezien van deze absolute lariekoek duurt een tijd van veertig of vijfenveertig seconden (het convenant is
daar niet duidelijk in) bij de rituele slacht voor het dier een eeuwigheid. Tijdsbeleving onder
levensbedreigende omstandigheden is immers geheel anders dan normaal. Wie dat persoonlijk wil
ondervinden, moet maar eens veertig seconden lang met blote billen in een bak met kokend water gaan
zitten. Dan duren die veertig seconden voor het gevoel uren. De triomfantelijke opmerking van
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staatssecretaris Bleker dat met dit convenant het grote goed van onze grondwet, namelijk de
godsdienstvrijheid, is gewaarborgd, berust dan ook op niets. Het is ook een kwalijke zaak dat door de beide
geloofsrichtingen het ritueel slachten als een uiterst belangrijk geloofspunt wordt beschouwd.
Mensenrechten
Noch in de Thora noch in de Bijbel noch in de Koran wordt iets gezegd over de manier hoe dieren moeten
worden geslacht. En zeker de joodse religie, die in wezen de bakermat is van onze gehele westerse joodschristelijke cultuur, heeft toch werkelijk wat beters te doen in de huidige tijd waar op zulk een grote schaal
mensenrechten met voeten worden getreden en miljoenen stervelingen moeten leven in mensonwaardige
omstandigheden. Het zou interessant zijn te weten wat de grote profeet Mozes van dit alles zou denken.
Reeds meer dan duizend jaar voor onze jaartelling legde hij immers de basisprincipes vast voor fatsoenlijk
leven, inclusief de bescherming van dieren tegen menselijk misbruik. Daarmee was zijn convenant heel wat
oprechter dan dat van staatssecretaris Bleker.
Dr. Piet van Veldhuizen
Notities bij de publieke discussie over onverdoofd ritueel slachten,
opgetekend in april 2011 in reactie op een vraag van een gedeputeerde van de Partij voor de Dieren.
1. In de bijbelse tijden waaruit de joodse slachtregels stammen, at het overgrote deel van de bevolking in
Palestina en het Middellandse Zeegebied, voor zover wij kunnen nagaan, hooguit een of twee keer per jaar
vlees. Dat je in de Bijbel geregeld vleesconsumptie tegenkomt, is omdat de verhalen telkens spelen rondom
hoogtepunten in mensenlevens, de momenten waarop ‘het gemeste kalf werd geslacht’.
2. Vlees eten gebeurde in Bijbelse tijden vooral in het kader van de offercultus, waarbij de heiligdommen in
feite als rituele slachterij fungeerden: je ging met het dier dat je gekocht had of uit je eigen kudde had
genomen, naar de tempel. Het Bijbelboek Leviticus geeft aan welke delen van het dier, al naar gelang het
soort offer, voor consumptie aan de offeraar werden teruggegeven. De kop, de ingewanden en de genitaliën
en het bloed werden in alle gevallen ‘aan God gegeven’, zodat deze niet voor consumptie vrij kwamen.
Offeren deed je als gewone burger eenmaal tot hooguit driemaal per jaar. In het boek Deuteronomium
(12:15) staat een expliciet verlof om ook vlees te eten buiten het offer om, wat al aangeeft dat dit in de regel
niet gebeurde. Dat Paulus in de 1e eeuw van onze jaartelling in zijn brieven zo vaak terugkomt op de vraag
of je aan afgoden gewijd vlees mag eten, heeft dezelfde achtergrond: als je aan een feestelijke maaltijd
wordt genodigd bij niet-joden, en je krijgt vlees voorgezet, is dat in de meeste gevallen geslacht in het kader
van een offer. Maar gewone mensen offerden niet aldoor: vlees hoorde bij bijzondere gelegenheden, en het
offerritueel bepaalt de offeraar bij het ‘drama’ dat er leven voor leven wordt gegeven: het dier sterft om jou
leven te geven.
3. Van de regels voor koosjer slachten wordt in de Bijbel expliciet alleen de kernzaak opgedragen: dat het
dier moet leegbloeden voordat mensen zich het vlees mogen toe-eigenen. Dat heeft twee aspecten: het
bloed geldt in de Bijbelse tijd als de drager van het leven zelf, en daarvan moet je afblijven. Het leven is van
God, en het leven van dieren en mensen is op dat punt van gelijk gewicht: het geheim ervan dient
gerespecteerd te worden. Het tweede aspect hangt daarmee samen: doordat het bloed moet wegvloeien,
ontstaat er wachttijd, een tijd van respect voor het leven dat het dier heeft gelaten. Een mens kan niet
zomaar gedachteloos een dier te grazen nemen: hij moet beseffen dat er iets ontzagwekkends is in het feit
dat het dier sterft opdat mensen kunnen leven. Volgens Exodus 12 luidde de instructie voor het Pesachfeest,
het centrale offerfeest waarbij jaarlijks per huishouden een lam werd geslacht en gegeten (of een half lam
als je met de buren samen deed), dat je vier dagen tevoren het lam selecteerde of kocht en dat apart nam,
zodat er niet anoniem ‘een’ lam werd geslacht. Het drama dat wij vaak voor kinderen willen verbergen omdat
ze het vlees anders niet zouden eten, wordt in de offerregels juist beklemtoond: je kunt er niet omheen dat
dit dier sterven moet, wil jij je jaarlijkse stukje vlees nuttigen.
4. De overige regels voor koosjer slachten zijn later in de joodse geschiedenis ontstaan, vaak wel onder
verwijzing naar Bijbelse teksten: zoals de regel dat de ischias-zenuw moet worden weggesneden op grond
van een verhaal uit Genesis (32:33) dat zegt dat Israëlieten de heupspier niet eten. Dat het dier onverdoofd,
en met één haal van het mes, moet worden geslacht, staat niet in de wetten van Mozes, maar wel in de
Talmoedische geschriften die in de vroege Middeleeuwen zijn ontstaan (en die voor orthodoxe joden
maatgevend zijn).
5. Het centrale probleem in onze tijd is de massale vleesconsumptie die grootschalige slacht onvermijdelijk
maakt. Als een rituele slachter zich volledig kan concentreren op zijn heilige taak, en daarbij doordrongen is
van de onvervreemdbare waarde van het leven van het dier, zal het ritueel slachten op twee manieren het
lijden van het dier minimaliseren: ten eerste door de ‘persoonlijke’ aandacht en het respect waarmee de
daad van het slachten omgeven is, en ten tweede door de precisie waarmee de slachttechniek wordt toegepast. Maar beide komen onder druk te staan zodra slachten, letterlijk of figuurlijk, lopendebandwerk wordt.
6. Dat geldt van de niet-rituele grootschalige slacht natuurlijk des te sterker: daar is het besef van het
‘drama’ veel minder aanwezig. Het dier wordt buiten elke persoonlijke betrekking afgemaakt, en als er
maatregelen zijn om stress tegen te gaan, dan is dat uit overwegingen van efficiency en vanwege
regelgeving – niet uit innerlijke noodzaak. Dieren zijn dan stukgoed geworden, in de eerste plaats een
economische grootheid. De intrinsieke waarde van hun leven blijft totaal buiten beschouwing.
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7. Wantoestanden bij de slacht, zowel de rituele als de niet-rituele, zijn mijns inziens alleen te bestrijden
door de schaal waarop we vlees consumeren drastisch te beperken, zodat de slacht van elk dier de
aandacht krijgt die ze verdient. Zowel de slachters als de consumenten moeten veel sterker bepaald worden
bij het feit dat het niet zomaar wat is dat er leven voor leven wordt gegeven.
8. In zijn boek Het lot van de familie Meyer beschrijft Charles Lewinksy hoe de discussie over een verbod
op ritueel slachten (vanwege dierenwelzijn) in Zwitserland aan het einde van de 19e eeuw verliep. De
discussie over de zaak zelf raakte vanaf het begin verstrengeld met een anti-Joodse beweging die de
argumenten van de dierenvrienden kaapte. De emoties die het debat stuwden hadden uiteindelijk niets meer
met de zaak zelf te maken. Ook vandaag zie je dat de meningen van experts uiterst verdeeld zijn over de
verhouding van rituele slacht tot dierenwelzijn, maar dat de emoties des te hoger oplopen.
9. Anderhalf jaar geleden heb ik zelf meegewerkt aan een open brief van predikanten over problematische
kanten van de islam – en nu heb ik er spijt van dat we die brief toen op die manier hebben doen uitgaan,
want hij is een rol gaan spelen in de dynamiek van het anti-islam-debat. We hadden ons teveel vastgebeten
in het punt dat we wilden maken, zodat we niet voorzagen hoe anderen met maatschappelijk kwalijke
motieven ermee aan de haal zouden gaan. Nu heb ik het nare gevoel dat met het debat over ritueel slachten
hetzelfde kan gebeuren, want het is een debat waarin de meerderheid gaat beslissen over cultureel en
religieus belangrijke rechten van minderheden. Ik zou liever zien dat er een indringend gesprek zou ontstaan
met de betrokken gemeenschappen zelf, via joodse en islamitische voorsprekers van dierenrechten, dan dat
er via stemming door buitenstaanders (want dat zijn we als niet-joden en niet-moslims ten opzichte van hun
religieuze praktijk) een voldongen feit wordt geschapen dat hen, zoals de zaken nu staan, in feite uit
Nederland verbant, terwijl wij gewoon onze schandelijke industriële fok- en slachtpraktijken blijven
voortzetten. Dan hebben we alleen kwaad bloed gezet tussen bevolkingsgroepen.
10.Als verdoven voor de slacht werkelijk het lijden van het dier zou verminderen, zou het mogelijk moeten
zijn om in de joodse (en islamitische) gemeenschap mensen te vinden die zich daar hard voor maken in een
debat binnen de culturele kaders van die traditie. Maar vooralsnog zie ik vooral iets in een intercultureel
debat over de omgang met dierlijk leven voor onze consumptie. Juist religieuze tradities met hun besef van
de geschapenheid van alle leven, zouden daarvoor gevoelig moeten zijn.
Zie prof. Klaus Berger, Manna, meel en zuurdesem (Ten Have 1999), en de in dat boek genoemde literatuur.
Wat geeft de overheid onze kinderen: levensgevaarlijke harddrugs of levensgevaarlijke medicijnen ?
Juni 2012
Geachte Minister Vandeurzen,
Gegroet iedereen die bekommerd is om de gezondheid van onze kinderen,
Graag uw aandacht voor methylfenidaat. Het is een stof die ernstig inwerkt op het functioneren van de
hersenen. Uw Nederlandse collega Edith Schippers heeft deze stof onlangs naar aanleiding van een aantal
dodelijke ongevallen op lijst nummer I van de verboden middelen geplaatst naast speed, heroïne, cocaïne,
ecstasy, LSD, … ( cfr http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2012/06.html.html )
Wat blijkt nu ? Deze stof methylfenidaat zit ook in Rilatine/Ritalin wat de laatste jaren in toenemende mate
courant aan onze jongeren gegeven wordt om het probleem van ADHD beheersbaar te houden!
Een doktersvoorschrift tovert dus een hard-drug om tot een geneesmiddel … !
We zitten dus met een heel tegenstrijdige toestand : eenzelfde stof methylfenidaat is
 enerzijds verboden als harddrug wegens levensgevaarlijk en wordt daarom zwaar bestraft
 anderzijds toegelaten als medicijn wegens ‘genezend’ en wordt daarom terugbetaald
Gezond verstand concludeert dat iets niet klopt. Dit gevoel neem nog toe als je de bijsluiter leest ( wat
aangeraden wordt ten stelligste op voorhand volledig te doen ! ) :
* het is enkel bewezen te ‘werken’ in de leeftijdsgroep tussen 6 en 18 jaar …
* je mag het ook niet doorgeven aan iemand anders ook al heeft hij precies dezelfde problemen want het
kan gevaarlijk zijn …
* maar neem vooral kennis van de waslijst bijwerkingen ( cfr hieronder )
Conclusie:
 het geneest niet
 het kost handenvol geld aan de gemeenschap
 het is levensgevaarlijk
 het heeft vele risico’s op ernstige bijwerkingen
 het is het actieve bestanddeel van een wettelijk verboden harddrug
 het verhoogt de kans om verslaafd te worden aan cocaïne ( cfr National Institute on Durg Abuse )
Ons lijken dat voldoende argumenten om het gebruik van Rilatine/Ritalin eens heel kritisch tegen het
daglicht te houden …
Hoogachtend, Peter Vereecke
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'Euro was stealth creatie VS van Europa' - Deutsche Bank: Spaans begrotingstekort door bailout
naar 20%
Financiële markten verliezen ook vertrouwen in Italië - Deutsche Bank ziet dodelijke bedreiging voor
voortbestaan Europese Monetaire Unie
Niet één politicus heeft de kiezers eerlijk durven zeggen dat de
euro van meet af aan bedoeld was om de Verenigde Staten
van Europa te kunnen oprichten.
Na een zoals verwacht kortdurende hosannastemming over de
€ 100 miljard hulp aan de Spaanse banken heeft de Deutsche
Bank een behoorlijk ontnuchterende studie gepubliceerd waarin
wordt gesteld dat het Spaanse begrotingstekort als gevolg van
de zaterdag overeengekomen megabailout kan gaan stijgen
naar een duizelingwekkende 20%, maar liefst 17% hoger dan
volgens de eurozone is toegestaan. Niettemin blijft de Spaanse
premier Rajoy beweren dat hij een geweldige deal met de EU heeft gesloten omdat zijn land nu niet net als
Griekenland en Portugal extra zou hoeven te bezuinigen - een sprookje.
Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel de op omvallen staande Spaanse banken nodig hebben, maar het
zal minstens € 50 miljard zijn en mogelijk zelfs € 120 miljard. De reden dat het Spaanse begrotingstekort
dreigt te exploderen is dat alle kredieten die de Spaanse banken uit het EFSF en ESM ontvangen in de
Spaanse begroting moeten worden opgenomen. Mocht er € 120 miljard nodig zijn dan zal daarmee een
grens worden bereikt waarop Spanje zich niet meer via de kapitaalmarkten kan herfinancieren. Sowieso zal
de druk op de staatsobligatiemarkt door de bailout fors gaan toenemen.
Italië = Spanje = Griekenland
Het uur van de waarheid komt wanneer het IMF een stresstest van de Spaanse banken heeft uitgevoerd. Als
het begrotingstekort inderdaad richting de 20% gaat zal Spanje niet aan nieuwe bezuinigingen kunnen
ontkomen, ook al beloofde premier Rajoy dat deze niet nodig zijn (1). Maar we zagen gisteren al dat beloftes
van Europese politici tegenwoordig aan buitengewoon snel bederf onderhevig zijn en dat Spanje in alle
opzichten het nieuwe -en daarom niet meer te redden- Griekenland is. Ook de Franse bank Société
Générale ziet het somber in voor Spanje en denkt dat het land niet zal kunnen ontkomen aan verdere
afwaarderingen (3).
Volgens het gerenommeerde Bloomberg heeft de Spaanse bailout ook Italië in het vizier gebracht. Na een
aanvankelijke daling vanochtend is de rente over Italiaanse staatsobligaties alweer aan het stijgen. Italië
heeft een schuld van € 2 biljoen en moet iedere maand voor € 35 miljard aan schatkistpapieren zien te
verkopen om te kunnen blijven functioneren. Hoewel het Italiaanse begrotingstekort -weliswaar via een
rekentruc- op 3% lijkt uit te komen stijgt de staatsschuld binnenkort naar 120% van het BNP.
DB ziet 'dodelijk bedreiging' voor monetaire unie
Op 13 juni gaat Italië aan € 6,5 miljard proberen te komen. Groot probleem is dat buitenlandse investeerders
steeds vaker wegblijven bij de staatsobligatieveilingen, waardoor het land almaar afhankelijker is geworden
van de financiering door de Italiaanse banken, die op hun beurt massaal geld lenen van de Europese
Centrale Bank. Deutsche Bank econoom Thomas Mayer ziet daarom een groot gevaar nu investeerders ook
in Italië hun vertrouwen aan het verliezen zijn. 'Dan komt de ECB in de vuurlinie te liggen en dat zou
potentieel een dodelijke bedreiging voor de Europese monetaire unie kunnen zijn.' (2)
Gezien de gigantische omvang van de Italiaanse staatsschuld zou een bailout via de ECB voor Duitsland en
Nederland wel eens onacceptabel kunnen zijn. 'De ECB zal waarschijnlijk opnieuw staatsobligaties moeten
gaan opkopen, maar er zullen een hoop mensen van deze obligaties af willen omdat ze vrezen dat Spanje
het volgende Griekenland is en Italië het volgende Spanje,' gaf Lex Van Dam van Hampstead Capital LLC
als commentaar (2).
Spaanse bailout 'krankzinnig'
De bekende en door het establishment gehate Britse EU parlementariër en eurocriticus Nigel Farrage
noemde de Spaanse bailout, die bedoeld is om de euro overeind te houden en tot meer integratie te komen,
'krankzinnig' en een 'versterking van de mislukking' van de Europese eenheidsmunt. Volgens hem moet zo
snel mogelijk worden ingezien dat de Zuid Europese lidstaten nooit tot de eurozone hadden mogen
toetreden, omdat we daardoor nu een decennium van economische malaise in gaan. De socialist Ken
Livingstone, in het verleden een groot voorstander van het nooit tot stand gekomen Britse lidmaatschap van
de euro, moest hem voor de camera's gelijk geven.
'Euro was stealth creatie VS of Europa'
Beide politici zijn het er over eens dat de invoering van de euro feitelijk de 'stealth' creatie van de Verenigde
Staten van Europa was. Het grote probleem is dat de politici in Europa dit nooit eerlijk tegen hun kiezers
hebben verteld, reden waarom burgers in veel landen steeds bozer worden op hun leiders nu ze zien dat zij
degenen zijn die moeten bloeden voor deze waanzinnige eurodroom. Daarnaast gaat de vergelijking met de
VS niet op, mede omdat het de Amerikanen 100 jaar én een burgeroorlog kostte om één
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gemeenschappelijke munt in te voeren. Ook Livingstone erkent nu dat de Europese volken nooit hun
identiteit zullen willen opgeven en dat een handelsblok daarom het maximaal haalbare en meest gewenste is
voor ons continent. (4)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Bloomberg, (3) Zero Hedge, (4) YouTube

Partijen burgeroorlog Syrië dreigen elkaar met chemische wapens
Iran dreigt opnieuw met aanval op Israël als Westen militair ingrijpt in Syrië
Syrische islamistische rebellen.
De Syrische opstand is op een de facto burgeroorlog
uitgelopen nu Alawitische en Soenitische moslims elkaar in
steeds meer plaatsen bevechten en ook de Koerden er
binnenkort bij betrokken lijken te worden. Veel gevaarlijker nog:
vanochtend waarschuwde Iran dat de Syrische rebellen op het
punt staan chemische wapens te gebruiken die afkomstig zijn
uit het arsenaal van de vorig jaar vermoorde Libische leider
Gadaffi. In het Westen en Israël rinkelden onmiddellijk de
alarmbellen en wordt gevreesd dat het regime van Bashar
Assad mogelijk zelf de inzet van chemische wapens overweegt. Mocht één van de partijen inderdaad deze
wapens gaan gebruiken, dan lijkt een Arabisch-Westerse militaire interventie niet meer te vermijden.
Een paar dagen geleden beschuldigden de rebellen de Syrische luchtmacht er al van boven diverse steden
gifgas te hebben gesproeid waardoor mensen het bewustzijn zouden hebben verloren. Deze berichten
bleken echter niet te kloppen. 'Ieder bericht dat het Syrische leger chemische wapens zou hebben gebruikt is
bedoeld om de weg vrij te maken voor de terroristen om deze wapens in te zetten en het Syrische leger en
de regering van die misdaad te beschuldigen,' aldus een verklaring van Teheran.
Alawieten, Soenieten, Christenen en Koerden
Het Syrische conflict gaat niet langer enkel tussen de regering in Damascus en de diverse islamistische
rebellengroepen. Het bloedbad in Houla was een tragisch keerpunt. Alawieten en Soenieten beschuldigden
na afloop elkaar van het plegen van deze gruwelijke massamoord op met name vrouwen en kinderen.
Sindsdien kwamen beide bevolkingsgroepen ook in Latakia met elkaar in botsing en wordt gevreesd voor
meer 'Houla's'.
De christelijke gemeenschap lijkt eveneens bij de opstand betrokken, mede omdat de Syrische minister van
Defensie en enkele hoge militairen christenen zouden zijn. Daarnaast is het aanstellen van de Koerdische
banneling Abdel Basset Sayda als de nieuwe leider van de Syrische Nationale Raad een slecht voorteken.
Dit lijkt erop te wijzen dat ook de Koerden, die één vijfde van de bevolking uitmaken, zich in het conflict
zullen mengen. Tot nu toe slaagden de Koerden erin zich afzijdig te houden.
Iran dreigt opnieuw Israël
De Iraanse brigadier-generaal Massoud Jazaeri waarschuwde gisteren in een officiële publicatie van de
Revolutionaire Garde dat de bondgenoten van Assad in het geval van een Westerse en/of Arabische
interventie 'ervoor zullen zorgen dat de agressors het conflict niet zullen overleven. Het Zionistische regime
en de belangen van de vijanden van Syrië bevinden zich allemaal binnen schootsafstand van het verzet.'
Eerder dreigde president Assad al diverse malen met een aanval op Israël en het in brand steken van het
Midden Oosten als het buitenland hem zou proberen af te zetten. (1)
Russen willen geen interventie
Gisterenavond onderstreepten de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov dat Assad wat
Moskou betreft mag vertrekken, maar alleen als de Syriërs daarmee instemmen. Sancties en militair
ingrijpen blijven voor Rusland, dat zich vierkant achter de regering in Damascus opstelt, taboe. Ook
Obama's plan om 5000 hoofdzakelijk uit Rusland afkomstige gewapende VN waarnemers naar Syrië te
sturen werd door Moskou afgewezen. (2)
Vonk
De Syrische tragedie wordt groter en groter. De strijd in het land eist dagelijks tientallen nieuwe slachtoffers
en het Rode Kruis waarschuwt dat meer dan 1 miljoen Syriërs dringend hulp nodig hebben. Het is daarom
de vraag hoe lang het nog duurt voordat één van de betrokken -binnenlandse of buitenlandse- partijen
besluit dat het tijd is om in te grijpen of het conflict tot over de landsgrenzen uit te breiden. Dat zou dan wel
eens de lang gevreesde vonk kunnen zijn die de hele regio zou kunnen doen exploderen.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA
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HAARP storms slam Canada
zaterdag 9 juni 2012 22:02:06
Evidence is emerging that the bizarre superstorms that recently
exploded across Canadian skies were ignited by HAARP.
According to researchers, including phycisist Dr. Fran De Aquino,
HAARP has a public profile mission and a covert, hidden agenda.
Some investigators also assert that HAARP technicians are
testing the advanced Tesla technology's ability to affect weather.
The latest outbreak of stunning storms thundering across the
Great White North tend to lend credence that the atmosphere is
being manipulated and weather may be in the process of being weaponized.
Terrifying storms follow on heels of mystery sounds
The skies were torn apart over Canada last month. With little warning,
bizarre clouds rapidly materialized and then all hell broke loose. Long time
residents testified that they'd never seen anything like it.

Video capture of HAARP storms over Ottawa, Canada

HAARP outbreak over Windsor, Ontario, Canada - HAARP outbreak over Sarnia, Ontario, Canada
The terror storms relentlessly slammed into the sleepy communities.

Odd cloud formations attributed to HAARP
Startled people raced for cover seeking safety from the sudden fury erupting all around them. Some people
that observed the storms say they did not seem natural.
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Were the storms artifically created? If they were generated, how, and by what?
HAARP and weather wars

Researchers have been claiming for some time that HAARP (High Frequency Active Auroral Research
Program) technology is creating bizarre weather patterns and freak storms. Projecting high energy pulses
into the ionosphere affects the troposphere and the layers of atmosphere beneath it.
HAARP facility in northern Alaska, USA
Certain investigators believe such storms are experiments that may lead up to future HAARP Weather Wars
with Russia and China.

Weather warfare [Image via Elements of War]
During 2011 and well into 2012 the residents of Windsor, Ontario heard an incessant, maddening hum that
rose and fell in intensity.
Neither geomagnetic nor subterranean harmonics can account for a pulsating noise that lasted the better
part of a year. Any noise made by solar flares interacting with the geomagnetic field or earth core-mantel
harmonics are transitory lasting only a few hours to a day or so at most.
Some investigators of the mysterious sound believe it may have been propagated by energy pulses
transmitted from HAARP. [Are HAARP Frequency Pulse-Waves Driving People Mad?]
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Now that the noise has abated monster storms are
pounding Windsor as well as Ottawa and Sarnia,
Ontario.
Anomalous storms
Researchers claim that HAARP generated storms are
anomalous. They point to tell-tale cloud formations
that—while rarely seen in nature—defy statistics and
appear with regularity when created by energetic
HAARP torsion vortex waves.

Strange, oblong, roiling clouds assuming bizarre
tubular shapes are often associated with HAARP
storms.
Other formations include clouds twisted into
peculiar configurations by oscillating bands of
intense energy disturbing the atmosphere,
"cellular" formations, and rippling rainbow affects.
Eerie cellular clouds invade the sky
The storms over Canada exhibited many of these phenomena.
Astounding video record of HAARP storms
The following is an amateur video compiled by observers of the incredible storms that charged across
Canadian skies from May 25th to 27th, 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=noAxRPQ0pFQ&feature=player_embedded

Signature of refracted pulse waves in cloud
HAARP capabilities
While most researchers think that HAARP is mainly for ionosphere research and weather manipulation,
some claim that the powers incorporated into the high frequency technology goes far beyond weather
control.
HAARP artificially induced ionic aurora
Brazilian phycisist Dr. Fran De Aquino makes the startling assertion in a scientific paper that HAARP can not
only take control of the weather, but cause earthquakes, trigger volcanic eruptions, influence gravity and
manipulate time itself. [Physicist: HAARP Manipulates Time]
Whether HAARP actually has such fantastic powers remains to be proven, but the people of Canada may
have experienced a small taste of HAARP's storm generating capability.
‘HAARP’s Covert Agendas – The Big Picture’,
http://www.bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_10.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_HAARP.htm#menu
http://gizadeathstar.com/?s=HAARP
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Iraanse staatsmedia pleiten voor kernwapens om Israël en Westen te verslaan
Iraanse strateeg: Israël bestaat alleen nog omdat het kernkoppen bezit - Iraanse generaal dreigt met aanval
op 'kankertumor Israël' als Westen ingrijpt in Syrië - Israël: Bij oorlog mogelijk evacuatie 3 miljoen mensen
naar Negev woestijn
De laatste strijd om het voortbestaan van Israël lijkt steeds dichterbij te
komen.
Het Iraanse staatspersbureau Fars, dat wordt gecontroleerd door de
Revolutionaire Garde, heeft een officieel commentaar gepubliceerd
waarin Alireza Forghani, een strategische expert in het kamp van
opperleider Ayatollah Khamenei, zegt dat de islamitische wereld het
recht op het bezit op kernwapens moet opeisen zodat Israël kan
worden vernietigd en Amerika en Europa kunnen worden verslagen.
Eerder dit jaar pleitte Forghani openlijk voor een preventieve Iraanse
aanval op de Joodse staat.
Afgelopen zondag schreef Forghani dat 'de fatwa van imam Khomeini verklaarde dat alle islamitische landen
islamitisch bloed hebben. Daarom zou de islamitische wereld moeten opstaan en schreeuwen dat een
kernbom ons recht is, zodat de dromen van Amerika en Israël worden verstoord.'
'Kernbom is ons recht'
'Het bezit van een kernbom is ons recht. Israël zou al 30 jaar geleden totaal zijn vernietigd, maar bestaat nog
vanwege het veronderstelde bezit van kernkoppen,' aldus Forghani.
'De islamitische republiek (Iran) kreeg na de overwinning van de revolutie in 1979 te maken met de harde
realiteit dat zijn vijanden de enige ware islamitische republiek ter wereld omver probeerden te werpen. Deze
vijanden worden aangevoerd door Amerika, met samenwerking van zijn Europese en sommige Aziatische
bondgenoten, en gebruiken voortdurend de VN, de NAVO en andere internationale organisaties voor hun
doel de (Iraanse) regering omver te werpen.'
Gebruik kernbom past in islamitisch begrip van 'vrede'
De islamitische wereld heeft overigens al lang kernwapens. Pakistan bezit naar schatting 110 kernbommen
die hoofdzakelijk zijn bedoeld om de nucleaire dreiging van aartsvijand India tegen te gaan. 'Daarentegen
heeft Iran duidelijk de VS, Europa en Israël op het oog,' gaf Erick Staklebeck van het Amerikaanse CBN als
commentaar.
Iran beweert voortdurend dat het enkel een vreedzaam nucleair programma heeft, maar daar zouden in hun
eigen ogen ook kernwapens onder kunnen vallen omdat hiermee het door Teheran gehate Zionisme -Israël
en zijn bondgenoten in Amerika en Europa- kan worden vernietigd, dat immers wordt gezien als de vijand
van de islamitische visie op 'vrede': een wereldwijd Kalifaat waarin enkel plaats is voor moslims en de islam.
(1)
'Klaar om kankertumor Israël weg te vagen'
Brigadier-generaal Mohammad Reza Naqdi, commandant van de Iraanse Basij milities, verklaarde
tegenover het Libanese TV-station Al Manar dat 'alle volken in de regio klaar staan om deze kankertumor
(Israël) weg te vagen. De reactie op iedere agressie (tegen Syrië en/of Iran) zal de bevrijding van Quds
(Jeruzalem) zijn.' Syrië, Iran en de islamitische terreurbeweging Hezbollah hebben voor dit doel een
gezamenlijk oorlogscommando opgericht.
De theocratische heersers in Iran zijn er op grond van eeuwenoude hadiths van overtuigd dat een Westerse
aanval op Syrië en/of Iran en de daarop volgende massale tegenaanval op Israël de komst van de Mahdi, de
islamitische messias, zal inluiden.
3 miljoen Israëliërs naar woestijn bij raketaanval
In Israël heeft de Thuisfront commandant van het leger in de regio Tel Aviv, kolonel Adam Zusman,
gewaarschuwd dat de circa 2 tot 3 miljoen inwoners van de metropool en aangrenzende plaatsen zullen
moeten worden geëvacueerd als er inderdaad een massale raketaanval op Israël komt, vooral als deze
raketten onconventionele (chemische, biologische of radioactieve) ladingen bevatten. Deze mensen zullen
waarschijnlijk naar de zuidelijke Negev woestijn worden gebracht. (3)
Christenen met enige kennis van de Bijbelse profetieën zullen hierbij ongetwijfeld moeten denken aan
Openbaring 12:14. 'En aan de vrouw (in het Oude Testament veelal symbool voor Israël) werden de twee
vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden
wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.'*
Xander
* Slechts één van de vele uitleggingen van deze profetie.
(1) Arutz 7, (2) World Net Daily, (3) DEBKA
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Credit Suisse: ESM zal falen, Frankrijk over 2 maanden volgende slachtoffer
IMF: Nog minder dan 3 maanden de tijd om de eurozone te redden - Twee werkdagen na eerste Spaanse
bailout: Nu al sprake van nóg een bailout
De Amerikaanse zakenbank JPMorgan constateert in heel
Europa de opkomst van anti-EU partijen. De info klopt niet
helemaal, aangezien ook de PVV zich uit de eurozone wil
terugtrekken.
Slechts vier maanden werkte de vorige noodoplossing om de
euro in stand te houden, het herkapitaliseren van Europese
banken met goedkope kredieten van de Europese Centrale
Bank. Credit Suisse denkt dat de nu bedachte truc om via
obligatietransfers hetzelfde te doen al na 2 maanden zal zijn
uitgewerkt en dat de EFSF/ESM noodfondsen dan geen geld
meer zullen hebben om het volgende slachtoffer van de schuldencrisis, Frankrijk, te redden. Dat zal het
einde van de eurozone betekenen - tenzij Duitsland en Nederland weer met honderden miljarden euro's over
de brug komen en de instorting daarmee voor korte tijd uitstellen. Of de Duitsers echter zo gek zullen zijn om
de peperdure verkiezingsbeloften van de Franse socialisten te betalen -verlaging pensioenleeftijd naar 60,
terwijl de Duitsers over enige tijd waarschijnlijk 20 jaar langer moeten doorwerken (5)- is echter maar zeer de
vraag.
Kas Zuid Europa is leeg
Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en ook Frankrijk - ze willen niet meer bezuinigingen, zoveel is wel
duidelijk. Maar omdat de kas na jarenlang veel te veel geld uitgeven leeg is dringen deze landen sterk aan
op miljardenhulp zonder voorwaarden. Dat leek Spanje afgelopen zaterdag te lukken toen het € 100 miljard
voor zijn falende bankensysteem van de EU wist los te peuteren, zonder dat het land hier ook maar iets
tegenover hoefde te stellen. We schreven gisteren al dat de Duitse centrale bank constateerde dat het
Spaanse begrotingstekort hierdoor naar een onvoorstelbare 20% dreigt te stijgen.
De rente over de Spaanse staatsobligaties steeg vandaag zoals verwacht naar een nieuw eurorecord.
Spanje zou daarom mogelijk nu al een tweede bailout nodig hebben, terwijl de inkt van de eerste bailout nog
amper is opgedroogd (3).
Alleen Duitsland en Nederland kunnen de euro nog redden
'Portugal kan Griekenland niet redden, Spanje kan Portugal niet redden, Italië kan Spanje niet redden (zoals
absoluut zeker overduidelijk zal worden), Frankrijk kan Italië niet redden - maar Duitsland kan wel Frankrijk
redden,' vat Credit Suisse de situatie in de eurozone samen. Het EFSF/ESM, dat bij lange na niet groot
genoeg is om Spanje én Italië te redden -laat staan ook Frankrijk-, is afhankelijk van de miljardenbijdragen
van Duitsland en Nederland. Komen die binnenkort niet met nieuwe gigantische garanties over de brug dan
is het gedaan met het ESM en daarmee met de eurozone. (1)
IMF: Nog minder dan 3 maanden
De oorspronkelijke positieve reactie van de beurzen en financiële markten op de Spaanse bailout duurde
gisteren welgeteld 2 uur, en was na 6 uur volledig uitgewerkt. De volgende besmettingsgolf, die ook Italië en
Frankrijk naar het financiële infuus zal doen smeken, kan daarom naar verwachting over uiterlijk een maand
of 2 worden verwacht. Wat nog precies binnen de termijn van de financiële haai George Soros valt, die
onlangs zei te verwachten dat de eurozone nog tot september heeft en dan zal instorten als de Duitsers (en
Nederlanders) voor die tijd niet met nieuwe miljarden over de brug komen (2). Ook topbestuurder van het
IMF Christine Lagarde verklaarde tegenover CNN dat de eurozone minder dan 3 maanden de tijd heeft om
een instorting te voorkomen (3).
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) CNN / Amanpour, (4) Zero Hedge, (5) KOPP

Dit apparaatje (100 dollar) ontdekt kanker voor het te laat is
Een groep wetenschappers van de Universiteit van Georgia hebben
een simpel ademanalyse apparaat ontwikkeld dat uit de adem de
stoffen selecteert en analyseert die aangeven dat je kanker hebt. In
80 procent van de gevallen had het apparaat het goed bij borst- en
longkanker. Je kunt het ding zelf thuis bedienen en hij kost 100
dollar. Een prototype is klaar, maar de goedkeuring van de
autoriteiten is er nog niet.
Bron: Daily Mail
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Aanval op EURO 2012?
Dit is een vertaling van een bekende Poolse website aangaande een artikel
over de voortzetting van de Nieuwe Wereld Orde. Het betreffende artikel van
26 mei 2012 is onlangs helaas verwijderd.
Apocalyps 2012
Een aantal mensen zegt dat de Apocalyps 2012 eraan komt, en dat er heftige
dingen en veranderingen staan te gebeuren (naast alle heavy dingen die zich
nu al afspelen).
Op de EU-23-5-2012-top in Brussel, en de NAVO-top in Chicago (21-24
mei) werd besloten tot een noodtoestand in de gehele wereld: de ‘Apocalyps
2012’, leidend tot de invoering van een Wereldregering (NWO, zoals dat vaker genoemd wordt). Ministerpresident Tusk (Polen) ontsnapte aan het eind van de vergadering, omdat hij niet kon verdragen wat hij een
paar minuten eerder had gehoord…
Het proces werd een paar dagen geleden in gang gezet en werd gestart met de kunstmatige daling van de
Zloty (Poolse munteenheid).
Het verhaal gaat dat het voortgezet zal worden met onder andere bombardementen en biologische
massavernietigingswapens tijdens de Olympische Spelen en/of de EK voetbal 2012. En zelfs een UFOconfrontatie behoort tot de mogelijkheden.
Polen is een proeftuin, de Russische raketten zijn geïnstalleerd in de regio Kaliningrad en veel van de NAVO
raketten staan gestationeerd in de Tsjechische Republiek.
Op het moment van concurrentie zijn de Poolse strijdkrachten verzwakt. Poolse vechter F16 ’s zijn op dit
moment bezig met oefeningen in Alaska.
Een ‘false flag’ = een aanslag / aanval-ongeluk-ramp die georganiseerd en uitgevoerd wordt, omdat het van
tevoren gepland is.
De machthebbers hebben al zo vaak een false flag aanslag gedaan, dat het niet vreemd zou zijn als ze dat
nu weer gaan doen…. Bij, op of rond de Olympische Spelen of de EK voetbal 2012 is een optie. Vooral
omdat de machthebbers ZELF al jaren aankondigen dit te gaan doen. Heel duidelijk zijn ze hierover, met
beelden en teksten en symbolen, zoals ook vele van hun andere aanslagen werden ‘aangekondigd’; de
mensheid werd op de hoogte gebracht, VOORDAT het werkelijk plaatsvond. Daar zijn inmiddels genoeg
feiten en bewijzen van.
Wees voorbereid... niet uit angst, en weet wat er werkelijk gaande is.
Onderzoek zelf en bekijk de feiten…
Oorspronkelijk gepubliceerd door: alyaah wolnemedia.net
Zie ook:
EK-voetbal-2012-en-de-agenda-deel-I ; Fussball-em-keine-sau-will-die-karten
Bron: Olympiczion.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

EU-regels ‘gezondheidsclaims’ voedingssupplementen
De nieuwe EU-regels over voedingssupplementen zullen alleen maar meer tot verwarring en misleiding
leiden, ondanks dat firma’s en winkels nu bezig zijn om hun informatie aan te passen aan de restrictieve
nieuwe Europese regels.
Slechts van een handjevol voedingsstoffen mag nog gezegd worden waar het voor is. Voor de meeste, zoals
ook voor visoliesupplementen en probiotica, is het vanaf dit jaar verboden om er ook maar enige informatie
over te verschaffen die toelicht waar het voedingssupplement voor gebruikt kan worden.
Voorbeeld: een getekend hartje op het etiket van een coënzym Q10-voedingssupplement is verboden. Het
woord ‘energie’ mag er niet op staan. Dergelijke uitingen worden gezien als een gezondheidsclaim die niet is
goedgekeurd door de EU-autoriteiten. Steeds meer zul je te maken krijgen met voedingssupplementen met
een ‘etiket zonder informatie’. Hetzelfde geldt voor folders en websites.
Waartoe zal dit leiden? Wat gaan de bedrijven doen? Hoe denken de autoriteiten deze regels te gaan
handhaven? Zo zul je niet verbaasd moeten staan wanneer je straks een coënzym Q10voedingssupplement wél met de gezondheidsclaim ‘energie’ ziet. Is de fabrikant in overtreding? Nee, hij
heeft gewoon vitamine B1 en wel 15% (!) van de ADH toegevoegd: 0,165 mg. Deze belachelijk kleine
hoeveelheid is volgens de autoriteiten voldoende voor de claim ‘energie’. Daar lift de coënzym Q10 dan op
mee.
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Rockefeller Foundation voorspelt 13.000 doden
Published 11 June, 2012 | By airwave

De Rockefeller Foundation is een invloedrijke en
machtige organisatie die wereldwijd opereert, en samenwerkt met o.a. het dubieuze WHO (World Health
Organisation). In een Rockefeller Foundation document uit 2010 kwam onder andere dit ter sprake: De
jaren 2010-2020 word de ‘doom scenario’, de 2012 Olympische bombardementen die 13.000 mensen
gedood zouden hebben. Dit staat in het rapport van de Rockefeller Foundation genaamd: ToekomstScenario’s Technologie en Internationale Ontwikkeling (Scenarios for the Future of Technology and
International Development)
Waarom publiceert zo’n machtige organisatie dergelijk iets in een document? Welk normaal persoon of
bedrijf zou zoiets opperen en dat vervolgens nog eens in een document publiceren.Wat willen ze bereiken?
Is dit een subliminale boodschap?
Er staan nog meer absurde ramp-benoemingen in het rapport:
onder andere een aardbeving in India en een tsunami in Nicaragua die volgen vlak na de Olympic bombings
in 2012.
Zij praten hier letterlijk over scenario-planning! Om ons vervolgens allemaal compleet de kop in te drukken!
Dit is niet de bestemming van de mens.
De Rockefeller Foundation beschrijft in datzelfde rapport hoe het publiek een meer autoritaire regering
(ORDE UIT CHAOS) zal verwelkomen, en dat die regering een strakkere controle zal hebben over alle
aspecten in samenhang met ons leven. Inclusief biometrische paspoorten voor de gehele wereldbevolking.
Het document beschrijft hoe landen hun macht over hun eigen financiën verliezen als gevolg van enorme
schulden. Waardoor ze de financiële soevereiniteit aan de bank-technocraten moeten overhandigen. Zoals
nu en al een geruime tijd gaande is. Niemand die het vreemd vindt dat dit allang ergens beschreven
(GEPLAND) was, door één van de meest invloedrijke wezens op financieel gebied?
Een organisatie met dit soort rapporten kun je als normaal gezond denkend mens niet serieus nemen, en het
best zouden dit soort organisaties uit hun macht ontheven kunnen worden. Maar zulke bedrijven regeren wel
mede de wereld. De Rockefeller Foundation is zeker niet de enige hierin, die dit soort absurde praktijken
heeft. En hun machtige positie zwaar misbruiken en voor heel andere doeleinden gaan dan de opbouw van
de wereld.
De nadruk ligt er dan ook op te gaan beseffen DAT dit soort dingen plaatsvinden, en HOE dat gebeurt en
werkt. Zodat je bewust ervan wordt, waar een aantal organisaties werkelijk mee bezig zijn.
Of er nou Olympische bomaanslagen (en andere selfmade rampen) komen is op zich geen vraag meer. Al
ligt het er aan of ze dit alles gaan uitvoeren ondanks dat vele mensen nu al weten wat er gaande is. Erg
onlogisch zou je denken. Al hebben ze voor de massa-mindset het verhaal van de terroristen of andere
'aanvallers', waar de meeste mensen nog in geloven al vastgesteld. Alien invasie of bombardementen door
valse vlag operaties, we adviseren mensen toch maar ver uit de buurt te laten blijven van dit zionistisch
Olympisch feestje zo vlak voor de winterzonnewende van 2012.
Download hier het Rapport Rockefeller Foundation Document
Rockefeller Foundation: http://www.rockefellerfoundation.org
Posted in Olympic Zion News
http://olympiczion.nl/index.php/olympische-bombardementen-2012-staan-officieel-gepland/#more-269
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Texas gaat kinderen chippen
The San Antonio Express-News | 13 juni 2012
Kinderen taggen is in de Verenigde Staten minder omstreden dan wapens microstampen.
Het Texaanse schooldistrict Northside Independent gaat komend schooljaar een proef doen met het chippen
van kinderen. De identiteitsbewijzen van ongeveer 6.300 leerlingen zullen worden uitgerust met RFID-chips.
Via deze chips kan worden bijgehouden waar kinderen zich bevinden en wat hun bewegingen zijn. De chips
registeren ook het moment dat de leerlingen in de schoolbus stappen.
Volgens het schooldistrict zijn de chips ook handig bij het registeren van de aanwezigheid en afwezigheid
van leerlingen. Overheidsgeld wordt toegekend op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Een betere
registratie kan scholen jaarlijks honderdduizenden dollars extra opleveren.
Schijnveiligheid - Wapens
De burgerrechtenorganisatie ACLU is tegen het chippen van kinderen. RFID-chips kunnen namelijk
gemakkelijk door derden worden uitgelezen. Ook kunnen chips eenvoudig gedupliceerd worden. Dat kan
leiden tot gevaarlijke situaties. Zo kan een kind met een chip gevolgd worden door bijvoorbeeld een
ontvoerder, een pedofiel of een ouder die is verwikkeld in een voogdijstrijd. Als de chip van het kind
gekopieerd is, denkt de school dat het aanwezig is en zal er geen actie worden ondernomen om het op te
sporen.
Overigens bestaat er in de Verenigde Staten veel meer verzet tegen het markeren van wapens dan tegen
het taggen van kinderen met een RFID-chip. Wetgeving om semi-automatische wapens te ‘microstampen’
wordt op verschillende fronten tegengewerkt. Met microstamping wordt een mechanisme bedoeld waarmee
de huls van elke kogel die wordt afgevuurd van een uniek kenmerk wordt voorzien dat bij het gebruikte
wapen hoort. Zo is in één oogopslag duidelijk met welk wapen geschoten is bij misdrijven, ongelukken en
zelfmoorden. Politie en justitie zouden er erg blij mee zijn, maar de wapenindustrie en de machtige National
Rifle Association. In de staat New York, waar binnenkort een debat over een wet plaatsvindt die
microstamping verplicht stelt, heeft National Rifle Association gedreigd te verhuizen als de wet wordt
aangenomen.
Vertragingstactieken
In Californië, waar al in 2007 een wet werd aangenomen die het microstampen verplicht, is de staat in een
vertragingstactiekenstrijd met de wapenlobby belandt. Tegenstanders van de wet beweren dat
microstamping in strijd is met bestaande octrooien. Een van de octrooien is tegen de zin van de uitvinder
verlengd en houdt de inwerkingtreding van de wet tegen.
Volgens de wapenlobbyorganisatie NRA zou microstamping rechtmatige wapeneigenaren verdacht maken,
terwijl de meeste misdaden worden gepleegd met niet-geregistreerde wapens.

Massale en wereldwijde vissterfte, dáár zit meer achter!
Watchman heeft e.e.a. bij elkaar ‘gevist’ voor u! juni 12, 2012
Zomaar wat artikelen van de afgelopen week over vissterfte vanuit de hele wereld:
http://www.gpb.org/blogs/passion-for-learning/2012/06/11/fish-kill-an-international-problem
http://news.discovery.com/earth/thats-not-sand-its-a-beach-of-dead-fish-120608.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2156007/The-sardine-apocalypse-Mystery-200-ton-shoal-dead-fishwashed-port-turned-sea-red-created-HUGE-stink.html
http://www.myfoxtampabay.com/story/18721756/dead-fish-fill-shore-of-polk-county-lake
http://www.thisisstaffordshire.co.uk/Mystery-surrounds-death-5-000-fish/story-16292504-detail/story.html
http://www.digitaljournal.com/article/326286
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=is3obMMpi2Q
Hier nog wat meer massale vissterfte en meer!
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/category/mass-animal-deaths/page/3/
Ezechiel 38:20: De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die
op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De
bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond
neervallen.
Hosea 4:3: Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de
vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen.
Sefanja 1:2-3: De dag van de HEER
2 Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3 Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de
vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik
laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER.
Wat een arrogante gedachte dat de mens in staat is om zomaar overal ter wereld specifiek tonnen vis te
laten sterven. Of geven we die HAARP installaties voor het gemak overal de schuld van?
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Ook Italië heeft mogelijk al over 2 weken bailout nodig
EU-Commissie heeft zinnen gezet op Duitse en Nederlandse belastingmiljarden
EU-Commissie fascist José Manuel Barroso wil zo snel mogelijk een
bankenunie in de eurozone zodat Zuid Europa met vele miljarden
overeind kan worden gehouden. Volgens de Duitse centrale bank zullen
de belastingbetalers in de weinige financieel nog enigszins gezonde
landen -dus met name Duitsland en Nederland- hier voor moeten
opdraaien.
De enige nog overgebleven onafhankelijke kredietbeoordelaar, Egan
Jones, verwacht dat Italië binnen 6 maanden net als Spanje een
Europese bailout nodig zal hebben van zowel het bankensysteem als de
staat zelf (3). Bloomberg econoom David Powell constateert echter dat
de instorting van Italië veel sneller gaat. 'Italië zou waarschijnlijk tot een bailout gedwongen worden als de
komende 2 weken net zo verlopen als de laatste 7 dagen.' De reden: de Italiaanse schuldenberg is veel
groter dan die van Spanje, dat afgelopen zaterdag een -volgens Egan Jones pas eerste- bailout van € 100
miljard kreeg zonder dat het land daar ook maar iets tegenover hoefde te stellen. (1)
'Vergeet Spanje, Italië is de volgende in de rij voor een bailout.' Met deze woorden brak de Oostenrijkse
minister van Financiën Maria Fekter gisteren met de gebruikelijke EU propaganda waarmee de crisis in de
eurozone dagelijks wordt gebagatelliseerd (2). Vanzelfsprekend werd Fekter onmiddellijk tegengesproken,
belachelijk gemaakt en verketterd, wat gezien de almaar groter wordende stroom leugens uit Brussel en de
andere regeringszetels van de eurozone inmiddels een duidelijk signaal is dat ze niets anders de harde
waarheid heeft gesproken.
Italië op weg naar insolventie
Ook de kille statistieken liegen niet: Italië is hard op weg volgens de definities van het IMF 'insolvent' te
worden. Dit gebeurt zodra de gemiddelde kosten om de staatsschulden te financieren de grens van 680
basispunten bereiken. Vorige week stegen deze kosten van 538 naar 589 basispunten (5,89%). Als dit zo
blijft dan heeft Italië in 2014 een officiële schuldenberg van 126% van het BNP - althans, als de economie
niet sneller krimpt dan de verwachte 1,9% in 2012. Aangezien de krimp in de eerste 3 maanden van dit jaar
al 0,8% bedroeg lijkt 1,9% een veel te optimistische schatting, zeker nu de eerste gegevens laten zien dat
het tweede kwartaal nóg erger was.
Enorme Italiaanse schuldenberg
Hoewel Italië een kredietzeepbel à la Spanje heeft weten te vermijden en ook het begrotingstekort op orde
heeft gekregen, is de schuldenberg van het land veel groter dan in Spanje, dat in dit opzicht overigens hard
de kant van Italië opgaat. Als de kosten voor Italië om zijn schulden te (her)financieren niet heel snel flink
dalen, dan dreigt Italië dus al over een week of 2 eveneens zijn hand te moeten ophouden bij de eurozone,
die zoals bekend inmiddels grotendeels gefinancierd wordt door Duitsland en Nederland.
Duits en Nederlands belastinggeld voor zwakke banken Zuid Europa
De gevolgen daarvan beginnen nu ook tot in onze financieel nog als 'gezond' beschouwde kernlanden door
te dringen. Zo moesten de Duitsers bij de meest recente staatsobligatieveiling plotseling een hogere rente
betalen. Ook werd er minder geld opgehaald dan verwacht (4). De Duitse (centrale) Bundesbank heeft niet
voor niets het plan van EU-commissie president Barroso om een bankenunie in de eurozone te creëren fel
van de hand gewezen en 'gevaarlijk voor Duitsland' genoemd, omdat hierdoor enorme sommen
belastinggeld uit de financieel gezonde landen zal worden gebruikt om de banken in de zwakke Zuid
Europese landen overeind te houden (6). Volgens kredietbeoordelaar Fitch komt het toch al wankele
bankensysteem in Europa sowieso onder steeds grotere druk te staan omdat steeds meer private partijen
hun geld weghalen uit de eurozone. Met sommige banken in Zuid Europa gaat het zo slecht dat hun
goedkope kredietvoorziening door de ECB in gevaar dreigt te komen (5).
Valse geruststellingen
Verwacht de komende weken echter de gebruikelijke ontkenningen door de gevestigde politieke en
financiële orde, zodat de volken in Europa met een vals gerustgesteld gevoel de EK blijven kijken en daarna
de Olympische Spelen. Dat het beleid om ten koste van alles aan de volkomen mislukte Europese
eenheidsmunt vast te houden achter hun ruggen stap voor stap de welvaart en toekomst van henzelf en hun
(klein)kinderen verwoest zullen de meesten jammer genoeg pas in de gaten krijgen als het te laat is.
Xander
(1) Zero Hedge, (2) Reuters ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Griekenland: Bankrun gaat door; Minister dreigt met inzet leger; Rijken vrezen lynchjustitie
Ondanks de honderden miljarden uit Europa weigeren de
Grieken nog steeds de gemaakte bezuinigingsafspraken na te
komen. De EU, doodsbang voor een domino effect als de
Grieken uit de eurozone treden, gaat hen daar nu voor belonen
en is bereid opnieuw te onderhandelen.
De Griekse bevolking wordt steeds nerveuzer naarmate de
verkiezingsdatum 17 juni nadert, vooral omdat men bang is wat
er daarna zal gaan gebeuren. De afgelopen dagen heeft de
'stille' bankrun in Griekenland zich versnelt en haalden de
Grieken zo'n 800 miljoen euro van rekeningen af. De Griekse
minister van Defensie, beseffende dat de bevolking over zo'n 100.000 illegale vuurwapens beschikt, dreigt
inmiddels openlijk met het inzetten van het leger. Rijke Grieken, waarvan sommigen het slachtoffer worden
van ontvoering voor losgeld, vrezen door de woedende bevolking te worden gelyncht.
Bankrun Griekenland gaat door
Het wordt met de dag duidelijker dat er in de EU afspraken zijn gemaakt om berichten over in problemen
geraakte banken en bankruns zoveel mogelijk uit de media te houden. In Griekenland is desondanks de
paniek toegeslagen omdat veel burgers bang zijn dat het land na de verkiezingen uit de eurozone zal
moeten treden en er totale chaos zal ontstaan. Volgens een topbankier haalden de Grieken daarom in de
laatste paar dagen 500 tot 800 miljoen euro van hun rekeningen bij de grootste Griekse banken af; bij de
kleinere banken zou dat tussen de 10 en 30 miljoen euro zijn geweest. (1)
Volgens sommige analisten zou de overweldigende meerderheid van de Grieken echter in de eurozone
willen blijven. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: ze hopen nog jaren op de pof te kunnen blijven leven
van de rest van Europa en beseffen dat het feest definitief voorbij is als de drachme terugkeert, omdat hun
levensstandaard dan fors zal dalen. Daarnaast vertrouwen de Grieken -duidelijk niet gespeend van enige
zelfkennis- de door-en-door corrupte politici en machtige rijke familieclans voor geen cent. Alleen het
toezicht van de eurozone zou hen nog enigszins in toom houden.
'Syriza is catastrofaal'
Wat er op en na de verkiezingsdatum 17 juni zal gebeuren is uiterst onzeker, vooral nu er in de
extreemlinkse Syriza partij, die volgens de meeste peilingen de grootste partij zou worden, een conflict is
uitgebroken. Syriza prominent Nikos Hanias is met veel tamtam uit de partij getreden en verklaart nu openlijk
dat het catastrofaal zou zijn als Syriza zelfs maar één uur aan de macht komt, omdat de partij volgens hem
'gevaarlijk is voor het Griekse volk en voor de toekomst van ons land'. Hanias zegt nu dat het volkomen
onrealistisch van de partij is om te denken dat Griekenland het zonder de EU zou kunnen redden. (2)
Conflict Syriza (false flag?)
Het is niet ondenkbaar dat het conflict bewust pal voor de verkiezingen is uitgebarsten en werd veroorzaakt
door de gevestigde politieke orde. Het zou namelijk zeker niet voor het eerst zijn dat een politieke partij of
beweging die zich verzet tegen de globalistische doelstellingen van de NWO-elite van meet af aan
geïnfiltreerd werd met één of meerdere 'mollen', die op cruciale momenten voor een 'false flag' conflict
zorgden en de partij op deze wijze bij de kiezers in diskrediet brachten. Ook in eigen land zijn daar weliswaar nauwelijks te bewijzen- voorbeelden van te vinden: denk aan de ondergang van de LPF en recent
het conflict rond PVV-dissident Hero Brinkman.
Griekse minister dreigt met het leger
Hoe de vork precies in de steel zit bij Syriza zal mogelijk nooit duidelijk worden, maar de dreiging dat er na
de verkiezingen inderdaad totale chaos uitbreekt is dermate serieus dat de Griekse minister van Defensie,
de voormalige generaal Frangoulis Fragos, het land heeft gewaarschuwd 'niet te twijfelen aan de
capaciteiten van het Griekse leger. Ik herhaal: het leger houdt zich in. Maar het is een sterke, stille macht,
die als dit noodzakelijk is een oorverdovend lawaai zal maken.' (2) De Grieken weten heel goed dat dit
ondanks de relatieve zwakte van het leger geen loos dreigement is, aangezien het land in 1967 al eens
eerder slachtoffer werd van een militaire staatsgreep.
Rijken bang voor lynchjustitie
Dat ingrijpen door het leger in een waar bloedbad zou kunnen ontaarden blijkt wel uit het feit dat er meer dan
100.000 illegale vuurwapens in het land zijn. Dat beweert althans de steenrijke Griekse reder Harrys Vafias,
die zijn land langzaam maar zeker ziet afglijden naar anarchie. Het geweld neemt hand over hand toe, er
wordt steeds meer ingebroken en een rijke vriend van hem werd onlangs ontvoerd, 20 dagen vastgehouden
en kwam pas vrij na het betalen van een grote som losgeld. Volgens Vafias durven de rijken steeds minder
vaak met hun dure auto's de straat op omdat ze bang zijn aangevallen of zelfs gelyncht te worden. (3)
EU belooft Grieken minder bezuinigingen
EU president Herman van Rompuy verzekerde gisteren dat er alles aan gedaan zal worden om Griekenland
in de eurozone te houden. Omdat de EU doodsbang is voor een kettingreactie hebben de Brusselse
fascisten toegezegd opnieuw te willen onderhandelen over de bezuinigingen in Griekenland. Alle Griekse
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partijen beloven hun kiezers minder te bezuinigingen dat door de EU wordt geëist, zeker nu Spanje helemaal
geen extra bezuinigingen kreeg opgelegd na de € 100 miljard bailout van zijn bankensysteem. De Troika
gaat er overigens sowieso vanuit dat Athene zich opnieuw niet aan de afspraken heeft gehouden die het
land moest maken in ruil voor de honderden miljarden steun uit Europa. (4)
Niemand over om ons te redden
Het grote Zuid Europese chantagebedrog gaat dus gewoon verder, waarbij er keer op keer weer met nieuwe
uiterst kostbare bailouts en hulppakketten wordt gestrooid. De Duitsers en Nederlanders staan immers toch
wel garant. Probleem: als straks daardoor ook bij ons het geld op is, zal er niemand over zijn om ons te
redden. En dan stort de hele eurozone alsnog als een kaartenhuis in elkaar.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Focus
(4) Financial Times Deutschland

Expert waarschuwt, ‘Houd oogje in de lucht voor UFO’s tijdens de Olympische Spelen’
• UFO-expert Nick Pope zegt, grote zomerse evenementen zoals de Olympische Spelen zouden een prime
time voor een buitenaardse ontmoeting kunnen zijn
• Ministerie van Defensie heeft plannen gemaakt voor de slechtste scenario’s - aanval en invasie
• 'We moeten voorbereid zijn op zelfs het meest schijnbaar ondenkbare'
Een Britse UFO-expert sluit niet uit dat UFO’s en aliens zich
tijdens de Olympische Spelen in Londen plotseling zouden
kunnen vertonen. Nick Pope was twee decennia werkzaam voor
het Britse ministerie van Defensie en deed tussen 1991 en 1994
onderzoek naar UFO meldingen. Hij concludeerde op basis van
zijn studies dat de waarnemingen grote implicaties hadden voor
de nationale veiligheid en de luchtveiligheid.
Olympische slotceremonie
“In overheidskringen wordt algemeen aangenomen dat
‘buitenaardsen’ ons al decennialang hebben weten te detecteren via onze televisie- en radiouitzendingen,”
zei Pope. Hij voegde toe dat een massa event deze zomer de uitgelezen mogelijkheid is voor buitenaardse
schepen om zich te presenteren aan de mensheid.
“Als buitenaardsen onze psychologie hebben bestudeerd, kunnen ze kiezen om op een belangrijke datum in
ons luchtruim te verschijnen,” aldus de UFO-expert. “De dag van de Olympische slotceremonie (12 augustus
2012) is een populaire datum...”
Overheid op het ergste voorbereid
Pope merkte op dat de overheid ook is voorbereid op het ergste scenario, zoals bijvoorbeeld een
buitenaardse invasie. Dan zou de luchtmacht Eurofighter Typhoons en Rapier raketten inzetten. Nick Pope
is bekend vanwege zijn betrokkenheid bij de ‘X-Files van Groot-Brittannië’. Sinds hij het ministerie van
Defensie in 2006 verliet, heeft hij lezingen en interviews gegeven over zijn kijk op het bestaan van UFO’s.
FALSE FLAG ALERT: Former British MoD insider warns for alien invasion during London Olympics.
Londense Olympische Spelen 2012 Samenzwering Blootgelegd
Vóór 9/11 en 7/7 waren er aanwijzingen in het Illuminati Kaartspel, strips, Hollywood films en tvprogramma's, voor de gebeurtenissen die pas later zouden plaatsvinden.
Ook heeft de BBC een serie uitgezonden, een nucleaire explosie tijdens de Olympische Spelen in Londen
afschilderend. De serie bevat diverse aanwijzingen die suggereren, dat de Illuminati achter het maken van
deze serie zitten, en dat daarom de gebeurtenissen die de serie laat zien, worden gepland in de echte
wereld!
Er zijn ook aanwijzingen die suggereren dat de Illuminati een aanslag op de Londense metro hebben
gepland. Beide plotten kunnen worden gestopt als er genoeg mensen zich bewust worden van deze
informatie, en de Illuminati zodoende worden gedwongen om hun plannen te annuleren… Geef het door!
Illuminati Attack London Olympics 2012. NEW!!
Geüpload door BLAMM50 op 8 jan 2012
De Illuminati zijn harteloos minded. Kijk alstublieft zorgvuldig en probeer de boodschap in deze video te
begrijpen. Blijf veilig en bescherm uw familie!
BlackJack_Nuclear_Bomb_on_London_Olympics_Opening_Ceremony_7_27_2012_SPREAD_THIS
Ritueel-toneelstuk-beijing-over-london-aanslag
Kijk hier naar de video die binnen 5 minuten van YouTube was verwijderd…
Bron: Dailymail.co.uk - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Van geldzucht naar fraude: een kleine stap
Medisch Dossier legt twee onthutsende statistieken bloot over Big Pharma: in 2011 stond die te boek als de
meest frauduleuze bedrijfstak ter wereld, en bleken medicijnen dodelijker te zijn dan het verkeer – met één
sterfgeval per veertien minuten in alleen al de Verenigde Staten.
Deze zorgelijke feiten lokken twee voor de hand liggende vragen uit: waarom heeft dit niet de krantenkoppen
gehaald en waarom steigeren onze politici niet en eisen ze niet onmiddellijk toezicht? Het antwoord daarop
is te vinden in een andere statistiek over de farma-industrie: voor elke pond of dollar die aan onderzoek
wordt uitgegeven, wordt nog eens het dubbele besteed aan reclame en marketing, inclusief politieke lobby
en beïnvloeding van de pers.
Rupert Murdoch’s krant The Australian accepteerde onlangs een niet bekend gemaakte som geld van de
farma-industrie om een serie zogenaamd ‘onafhankelijke’ artikelen over gezondheidsbeleid te publiceren.
Murdochs zoon James zit in het bestuur van de ‘Commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen’ van
de Britse geneesmiddelengigant GlaxoSmithKline, die externe aangelegenheden die ‘zouden kunnen leiden
tot ernstige gevolgen voor het bedrijf en zijn reputatie’ beoordeelt; het gaat dan om externe factoren als The
Times, The Sun, The Sunday Times en misschien Sky TV, die alle mede onder controle staan van James.
http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_14/nummer_6/artikel_822/van_de_hoofdredactie_geldzucht.html

http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_14/nummer_6/artikel_823/dossier_farmaceutische_industrie
_redder_der_mensheid_of_simpele_melkkoe.html
Veel onderzoek naar nieuwe medicijnen deugt niet. Negatieve onderzoeksresultaten worden vaak
achtergehouden. Wetenschappers en de farmaceutische industrie zijn eerder geneigd om positieve artikelen
naar buiten te brengen dan negatieve, schrijft RTL. Onderzoekers zouden onder grote druk staan om met
successen te komen en zouden vaak slechts selectief publiceren over hun bevindingen.
"Onderzoekers in de farmabusiness staan onder grote druk om met successen te komen. Ze kunnen vaak
de verleiding niet weerstaan en gaan dan maar heel selectief publiceren wat ze gevonden hebben. Dat is de
patiënt neppen” aldus hoogleraar Huub Schellekens.
http://www.nd.nl/artikelen/2012/juni/09/-medicijnonderzoek-deugt-niet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peuter sterft enkele dagen na vaccinaties (B)
Vlaamse Xandro (1,5 jr) werd op 25 mei gevaccineerd met het BMR-vaccin en is op 3 juni "aan een
hartaanval" overleden. Het kindje kreeg de inentingen, hoewel hij een half jaar geleden de
luchtwegeninfectie RSV had opgelopen en daarna was blijven sukkelen met zijn gezondheid. Is/was het in
het medisch circuit dan geen algemeen bekende regel dat een ziek kind NOOIT mag worden ingeënt ?
http://www.initiativecitoyenne.be/article-kind-en-gezin-onderzoekt-overlijden-peuter-in-ronse-106524983.html
Overlijden Xandro : uitslag autopsie was te voorspellen !
http://www.initiativecitoyenne.be/article-overlijden-van-xandro-uitslag-van-de-autopsie-was-te-voorspellen106675102.html

EU bereidt beperking geldopname bij cashautomaten voor bij Griekse exit
Financieel | actueel nieuws | 13 Juni 2012
Europa heeft plannen klaar om het afhalen van cash bij
geldautomaten te beperken, grenscontroles te herinstalleren en
kapitaalcontroles uit te voeren doorheen de eurozone, mocht
Athene beslissen de euro te verlaten. Dat meldt het persbureau
Reuters op basis van uitlatingen van EU-officials. Reuters
voegt eraan toe dat niemand met wie werd gepraat verwacht
dat Griekenland de eurozone daadwerkelijk zal verlaten.
In Griekenland ligt het uiterst linkse Syriza van Alexis Tsipras
op kop in de peilingen voor de verkiezingen van volgende
zondag. Die partij wil het bestaande akkoord met het IMF en de
EU opnieuw onderhandelen, wat tot een exit uit de eurozone zou kunnen leiden.
De Belgische minister van Financiën Steven Van Ackere had eind mei al gezegd dat het de
verantwoordelijkheid van elk land van de eurozone apart was om voorbereid te zijn op eventuele problemen.
Vooral moet worden gekeken hoe bankruns en kapitaalvlucht kan worden vermeden.
De leden van de Eurogroup Working Group hebben ook gepraat over een eventuele opschorting van het
Schengenakkoord, dat het visa-vrij verkeer van mensen tussen 26 landen van de EU regelt.
http://www.express.be/business/nl/economy/eu-bereidt-beperking-geldopname-bij-cashautomaten-voor-bijgriekse-exit/169926.htm
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Insider: Ondergrondse bases & Nephilim bestaan echt
Vertaling: Marion van der Kleij, 14 juni 2012 - door: Carolyn Hamlett
“Als de wereld van vandaag meer kwaad aanvoelt dan 20 of 30 jaar geleden, verbeeldt u zich dat niet…
We hebben nu slechte vertegenwoordigers onder ons in fysieke vorm, die wel degelijk menselijk lijken, maar
dat niet zijn.”
Na het lezen van “Subterranean Secrets” door Fritz Springmeier, wil ik reageren op een aantal opmerkingen
van uw lezers. Ik weet dat het onderwerp over hybriden en Nephilim vrij ver gaat, maar niet zo ver wanneer
beschreven in termen die mensen gewend zijn:
Vanuit mijn leven als voormalige multi-generationele dienaar in de organisatie, die heeft gewerkt aan “Het
Plan” om de Nieuwe Wereld Orde (NWO) uit te voeren, kan ik u zeggen dat grote ondergrondse bases
bestáán, en dat er veel bizarre projecten zoals genetische manipulatie en hybridisatie (kruisingen met o.a.
buitenaardse rassen) hebben plaatsgevonden voor vele jaren.
Met betrekking tot “Jack’s” commentaar, zijn vragen over hoe zoveel medewerkers van de stedelijke of
ondergrondse faciliteiten hierover konden blijven zwijgen: Er zijn hierop verschillende antwoorden…
1) Eerst en vooral, in het leger en in de organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan
voor de Nieuwe Wereld Orde, krijgt niémand een dergelijke verantwoordelijkheid, tenzij hij of zij is getest en
in staat is om alle activiteiten en informatie geheim te houden.
2) Sommige militaire bases besteden bepaalde projecten uit aan “civiele” bedrijven, die niet-militairen
inhuren, aan wie een geheimverklaring wordt afgegeven, pas nadat ze verschillende tests achter de rug
hebben, waarvan er één is om hun werk geheim te kunnen houden. Mijn ex-man werkte aan geheime
projecten, maar toch heeft hij helemaal nooit iets onthuld over de basis, of zijn werk daar.
3) Er zijn mensen “in dienst” in de ondergrondse faciliteiten, die daar zijn voor het leven.
4) Iets om in gedachten te houden, zijn de zeer reële top secret programma’s, die reeds bestonden tijdens
de Tweede Wereldoorlog, waaraan vele betrokken mensen toegewijd genoeg of angstig genoeg waren om
het allemaal geheim te houden. Mijn ex-schoonvader was een codebreker op een geheime locatie, bekend
als “The Farm” (De Boerderij). De werkelijkheid van alles in “The Farm” was zodanig, dat als er een breuk in
de geheimhouding zou ontstaan, de hele boerderij met al zijn inwoners hoog de lucht in geblazen zou
worden, binnen een handomdraai.
Een andere voormalige vriend van mij, een gepensioneerde kernfysicus, die ook tijd doorbracht in “The
Farm”, werd daarnaast toegewezen om te werken aan het H-Bom project in Los Alamos. Ook hij heeft te
zwijgen over zijn werk.
Tot op de dag van vandaag zijn de details van de operaties op deze twee plaatsen, “The Farm” en Los
Alamos, duister gebleven door handhavers, die er voor zorgen dat het grote publiek nooit de waarheid krijgt
te horen, en de waarheid niet zal geloven als het wordt verteld.
BOVENNATUURLIJK KWAAD
Veel mensen hebben het over Nephilim, maar zijn ze klaar om te geloven dat de Nephilim een realiteit zijn?
Wat als iemand naar voren kwam om te zeggen dat ze in feite geloven dat de Nephilim echt zijn, zou deze
persoon worden geloofd? Ik wet dat mensen de hele dag over Nephilim zouden kunnen praten, maar als
iemand naar voren kwam om te zeggen dat hij uit eerste hand ervaring heeft, dat de Nephilim inderdaad
vandaag de dag bestaan op aarde, zou deze persoon niet worden geloofd. Denk eens na: Omdat je het niet
kunt zien, omdat je het niet kunt horen, betekent niét dat het niet bestaat.
Honden zijn in staat om frequenties te horen, die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor. De aarde lijkt
vlak, maar is het niet. In deze fysieke wereld zijn er gassen die we niet zien, maar desondanks bestaan. Er
zijn radiogolven, microgolven en andere frequenties die we niet zien of horen, maar ze bestaan wel degelijk!
Veel van wat we niet begrijpen vandaag de dag is niet omdat we niet intelligent genoeg zijn om het te
begrijpen. De simpele waarheid is, dat we de nodige informatie missen voor een juiste analyse. De
informatie bestaat en kan worden bewezen, en zal binnenkort worden vrijgegeven aan de wereld. Maar het
zal gegeven worden in een verdraaide vorm (zij draaien immers alles om) voor een bepaald agendapunt, de
agenda die een fysieke hiërarchie van de macht moet ondersteunen, een organisatie die door sommigen de
Illuminati wordt genoemd.
Hebt u ooit deze ervaring gehad? Je bent op reis, en je bent in een grote stad…, je kan het niet helpen,
maar je voelt een sfeer van kwaad dat hangt als een deken over die stad. Je ziet het niet, maar je kunt het
voelen. Eigenlijk, je verbeeldt je het niet! Net zoals we burgemeesters en ambtenaren in de fysieke wereld
hebben, zijn er in het bovennatuurlijke, vorstendommen toegewezen aan specifieke regio’s, die de agenda
van een georganiseerde regerende macht dienen. Sommigen kennen deze macht als het koninkrijk van de
duisternis.
En er is inderdaad een zwaardere aanwezigheid van die duisternis hier op aarde. Het is voor het doel van
het allerlaatste stadium van “Het Plan”. In deze laatste fase wordt het bovennatuurlijke gecombineerd met
het fysieke, hetgeen zal uitmonden in een spirituele globale wereldorde. Veel mensen die niet geloven in het
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bovennatuurlijke of in supermensen (hybriden) of buitenaardse wezens, zullen dat spoedig wel doen. Deze
agenda maakt deel uit van “Het Plan”, een plan dat vele eeuwen geleden werd geschreven…
Een plan dat vele generaties mijn familie bloedlijn heeft gediend. Hoewel velen beweren Gods eindtijd
plannen te kennen, heb ik het plan gekend en gediend dat juist in strijd is met alles wat van een Heilige,
Rechtvaardige Schepper is. Alles wat ik deel, is uit mijn persoonlijke ervaring, tenzij ik anders aangeef. Wat
ik zal delen, is waarschijnlijk anders dan alles wat je hebt gehoord. Velen van jullie zullen het niet geloven,
althans in het begin.
NEPHILIM
“Nephilim” is de samenstelling van hybridisatie, niet alleen van fysiek DNA, maar dat van een “geestelijke”
hybridisatie: het combineren van menselijk DNA en menselijke geest met die van een andere “geest”-creatie,
die naar het lijkt niet op deze fysieke aarde bestaat.
Maar omdat onze ogen die andere “geest”-schepping niet zien, betekent dit niet dat het niet bestaat, noch
betekent dit, dat het zich soms niet manifesteert of voortplant. Het is een kwestie van een ontbrekend
gegeven, zodat men die mogelijkheid kan begrijpen.
Iemand vroeg me onlangs of ik in mijn leven getuige ben geweest van bovennatuurlijke manifestaties of
rituele magie. Mijn eerste gedachte was, Ja, elke dag, zolang ik me kan herinneren, voor de gehele duur dat
ik werkte voor de machten van de duisternis.
Mijn volgende gedachte was, dat ik nooit de term “magie” toepaste op alles wat ik ooit heb gedaan of heb
ervaren. Dat wanneer men het bovennatuurlijke begrijpt, er niets magisch of mysterieus aan is.
Het onderwerp Nephilim is slechts een klein deel van mijn levenservaringen, toen ik werkzaam was in wat ik
noem “de organisatie”. Het project van het creëren van fysieke lichamen voor een duistere geestelijke
hiërarchie is reëel. Het was echt genoeg en verontrustend genoeg voor mij, dat ik mijn hele leven opgaf, mijn
identiteit, alles waar ik en mijn familie in geloofden en heel ons leven voor hadden gewerkt.
Het project van het creëren van deze composieten (samenstellingen, hybriden) is letterlijk waar het
bovennatuurlijke Kwade een ontmoeting heeft met de fysieke weg. Dus, als de wereld vandaag meer kwaad
voelt dan het 20 of 30 jaar geleden deed, is dit geen verbeelding.
De aanwezigheid van het kwaad op deze aarde is geïntensiveerd voor de laatste fase van “Het Plan”. We
hebben momenteel kwade vertegenwoordigers onder ons in fysieke vormen, die wel degelijk menselijk
lijken, maar dat niet zijn. Ze zijn een combinatie van het menselijke en het “bovennatuurlijke”, die in staat zijn
te werken in beide gebieden. Ik weet dat dit op het eerste gezicht klinkt als fantasie, maar na verloop van tijd
zul je zien dat het helemaal geen fantasie is. Deze kwade (hybride) vormen zijn allemaal ter voorbereiding
van deze laatste fase van “Het Plan”, dat veel méér is dan een fysiek plan voor de wereldwijde dominantie
over de mensheid.
Eerste reactie van Tony Blizzard
Laat mij toevoegen dat ik een ex-stiefzoon heb (het huwelijk is niet meer wat het geweest is), die zijn moeder
en ik een jaar universiteit hebben laten volgen. Hij ontmoette bij dat college een jongeman van zijn leeftijd,
die min of meer natuurlijk en afgezonderd in de bergen leefden voor bepaalde tijd. Het blijkt dat deze
jongeman de zoon was van een van de echt machtige mensen met geld in dit land en de wereld.
Hij vertelde aan mijn stiefzoon dat hij in principe wegliep van al die rijkdom en uiteindelijk vertelde hij hem
waarom. Hij zei dat zijn vader hem verzorgde om het bedrijf te leiden en het over te nemen. Hij werd
uitgenodigd voor een zakelijke bijeenkomst, die plaatsvond in de grote zaal van het VN-gebouw in New
York, waar die lange tafel staat, die vaak te zien is op foto’s van de VN.
De man zwoer het volgende: Zijn vader zette hem in de ‘Peanut Gallery” om de notulen van de vergadering
te bekijken. De aanwezigen waren enkelen van ‘s werelds beste topmannen. David Rockefeller zat aan de
ene kant van de lange tafel, met inbegrip van de vader van de medestudent van mijn zoon. Aan elke kant
was de stoel aan het andere eind leeg. Toen alles gereed was, begonnen deze mensen, die ons dagelijks
leven regeren door middel van de economie, enzovoort, met een lied dat resulteerde dat de duivel
materialiseerde in de lege stoel. Daarna werd een echte zakelijke bijeenkomst gehouden. Mijn stiefzoon, met
behoorlijke intelligentie, was ervan overtuigd dat deze jongeman noch gek was, noch een spelletje met hem
speelde, maar volkomen oprecht was.
Dit zet alles wat er gaande is in een totaal ander perspectief. Wie zou beter weten, hoe economisch “de
wereld af te persen” dan Satan? Wat voor soort persoon zou hierin meegaan? Degenen die WETEN dat het
bovennatuurlijke bestaat; hoe komt het dan dat zij niet weten, dat God niet zal toestaan dat het kwaad
uiteindelijk overwint?
Eerlijk gezegd zou mijn reactie vergelijkbaar zijn als van de zoon, zo ver weg als mogelijk wegvluchten. Maar
uiteraard zijn er genoeg mensen in de wereld, die bereid zijn om satan te dienen voor tijdelijk werelds
voordeel, zoals zijn vader.
Ik onderhoud voor enige tijd de verkoopautomaten in een Californische gevangenis en ontmoette daar een
gevangene, die een duivel aanbidder was en in de gevangenis zat, omdat hij en anderen, mensen van de
straat in een busje trokken, ze doodden en dingen deden als het eten van hun hart, terwijl het nog klopte, als
een manier om de duivel te dienen. Toen ik hem vroeg waarom hij in godsnaam zoiets zou doen,
antwoordde hij: “Je zou het niet geloven, al het geld, de posities, de vrouwen, wat je maar wilde, kun je
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krijgen”. Maar natuurlijk, het was allemaal van korte duur, want nu was hij hier in de gevangenis. Hij
beweerde nu een christen te zijn, wat vaak oplichterij is, maar niet altijd.
Volgens bijbelse profetie is onze tijd nu, de tijd waarin de duivel wordt ontketend en losgelaten op de aarde
om zoveel mogelijk zielen te verleiden als hij kan. Het lijkt er zeker op dat die dingen zich ontvouwen…
Je zult ontdekken dat de laatste fase van “Het Plan”, de overname van de wereld, vrij eenvoudig en direct in
lijn is met christelijke profetie. Het plan is om Lucifer (Satan) in al zijn grote en overweldigende pracht en
praal te tonen aan de wereld, als Jezus Christus voor de christenen (of de god van enige andere religie voor
die bepaalde gelovigen). De meesten zullen meteen geloven dat God uiteindelijk is teruggekomen om de
planeet zelf te regeren, en zullen meer dan 100% samenwerken. Velen, ook gelovigen!, zullen extatisch zijn
en nooit twijfelen aan de mogelijkheid van bedrog.
Wanneer je Hamlett’s verklaringen aandachtig leest, besef je dat de zogenaamde “reptielen”, in werkelijkheid
Lucifers bende van gevallen engelen zijn, nu beter bekend als demonen. Heel veel mensen werken actief
samen met deze machtige, maar zeer slechte entiteiten, de meesten voor de gek houdend en denkend dat
ze Gods terugkeer bespoedigen. Velen van hen aanbidden demonen in de praktijk, en vele anderen zijn
actief betrokken bij media / religieuze / educatieve / overheid / financiële controle: alles wat de menselijke
gedachtengangen beïnvloedt (mind control).
Satan en zijn demonen weten dat zij nog maar weinig tijd hebben, om hun plan te voltooien en de mensheid
te verleiden. Satan is echter een overwonnen vijand! Daarom kan alleen Jezus je beschermen.
‘Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij
zal verslinden…’ 1 Petr. 5:8
‘Hij (Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen
gezegevierd.’ Kol. 2:15
Zie ook:
Where-are-all-the-deep-underground-military-bases-part-2
Mike-hoggard-de-moeder-van-alle-geheimen
Transhumanisme-agenda-superras-dna-manipulatie
Project-camelot-anthony-sanchez-over-Dulce-en-Project-Leonid
Nieuwe-sos-song-naderende-apocalyps
Bron: Henrymakow.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

10 schokkende feiten over plastic – ‘Plastic soep’
De vervuiling door plastic neemt gigantische vormen aan. In de oceanen
vormt zich een ‘plastic soep’. Gelukkig zijn er mensen die hier wat tegen
doen. Plastic Whale bijvoorbeeld verzamelt PET flessen en ander plastic
afval om een speciale designboot te bouwen en anderen bewust te
maken van het probleem.
HetkanWel sprak Rob Veldt over hoe Plastic Whale het plastic probleem
wil oplossen, en zet de schokkendste feiten over de plastic soep voor je
op een rijtje…
Deze 10 feiten over plastic van de Plastic Soup Foundation spreken voor zich:
1. Bijna alle plastic die ooit gemaakt is, bestaat nog steeds in een of andere vorm. Experts voorspellen dat
plastic zo’n duizend jaar kan blijven bestaan.
2. Zelfs in de meest afgelegen regio’s (zoals Midway Island) vind je plastic deeltjes.
3. Plastic deeltjes trekken giftige deeltjes aan. Als vogels en vissen microplastic eten, komt het de
voedselketen binnen.
4. Elk jaar komt er 4.700.000.000 kilogram plastic in de oceaan, meer dan 12 miljoen kilo per dag!
5. Volgens de VN gaan er elk jaar 100.000 zeezoogdieren en 1 miljoen zeevogels dood door afval op zee.
6. De afgelopen 10 jaar is er meer plastic gemaakt dan in de hele 20ste eeuw.
7. We maken elk jaar 250.000.000.000 kilo plastic. Ongeveer de helft gebruiken we één keer en wordt
meteen weggegooid.
8. Een plastic tasje heeft een gemiddelde gebruikstijd van 15 minuten.
9. Elk jaar worden er wereldwijd 500 miljard plastic tasjes gebruikt, meer dan 1 miljoen tasjes per minuut.
Nederlandse winkels delen elk 1 miljard plastic tasjes uit.
10. De productie van plastic verbruikt 8% van de olie in de wereld. 4% hiervan wordt gebruikt om energie
op te wekken om het plastic te fabriceren.
Bron en meer lezen: Hetkanwel.net en Plasticsoupfoundation.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De Eufraat levert alleen nog zout
JUBAISH - Als gevolg van droogte, mismanagement en dammen in
de buurlanden Syrië en Turkije is de Eufraat in Irak de laatste jaren
grotendeels opgedroogd.
‘Maaku mai!’, roepen de rietverzamelaars, staand op land waarover
ze ooit dobberden, naar voorbij varende bezoekers in het
moerasgebied. Ze houden hun roestige sikkels in de lucht: ‘Er is
geen water!’
De Eufraat droogt op.
Gewurgd door de waterpolitiek van Iraks buurlanden Turkije en
Syrië, een twee jaar durende droogte en jaren van misbruik door
de Iraakse overheid en de boeren, is de rivier aanzienlijk smaller
geworden dan zij een paar jaar geleden was. Sommige
bestuurders vrezen zelfs dat de Eufraat binnenkort met nog eens
de helft in omvang afneemt.
De Eufraat is een rivier die zo cruciaal is voor het begin van de
beschaving dat de opdroging ervan in het bijbelboek Openbaring
16:12 werd uitgelegd als een teken van het einde der tijden. Die tijd
lijkt aangebroken: de opdroging van de Eufraat heeft boerderijen
langs haar oevers verwoest, vissers tot armoede gedreven en
rivierdorpen laten leeglopen vanwege de vlucht van landbouwers
naar de steden, zoekend naar werk.
Hoewel de armen meer hebben te lijden, voelen alle lagen van de samenleving de gevolgen: sjeiks,
diplomaten en zelfs parlementsleden die zich tijdens rustperiodes op hun boerderijen terugtrekken. Rijst- en
tarwevelden langs de rivier zijn veranderd in gebakken modder. Kanalen zijn teruggebracht tot smalle
stroompjes en vissersboten liggen op droog land. De droogte heerst overal in Irak. Het gebied in het
regenrijke noorden dat is ingezaaid met tarwe en gerst, is met 95 procent teruggebracht. De dadel- en
citroenboomgaarden in het oosten zijn verschroeid. De regenval is al twee jaar minder dan normaal, met als
gevolg dat waterreservoirs zijn opgedroogd. De Amerikaanse autoriteiten voorspellen dat de tarwe- en
gerstproductie de helft zal zijn van wat twee jaar geleden werd geoogst.
Bron: Volkskrant.nl

Miljoenen sprinkhanen van bijbelse proporties dalen neer op Californisch stadje!
Sacramento County, in de Centrale Vallei van Californië, is een probleem gerezen, dat zowel onplezierig als
vernietigend is. Sprinkhanen zijn gekomen met miljoenen en streken neer op het kleine stadje Herald,
ongeveer een half uur buiten Sacramento. Herald heeft onder de 1.000 inwoners en nu lijkt het erop dat de
sprinkhanen hen overtreffen. “Ik ben insecten gewend, maar ik ben niet gewend aan zóveel insecten”, zegt
Debbie Campbell. Ze kwamen met zwermen, twee weken geleden, en ze lijken niet te willen weggaan.
Hoeveel?
Sommigen zouden zeggen dat het van bijbelse omvang is. “Ten minste 5 miljoen zijn er van”, zegt Campbell.
“Er stond op het internet, toen we op zoek gingen, dat tussen de 50-65 per vierkante meter een ernstige
uitbraak betekent. Als je in mijn achtertuin staat, heb ik er ongeveer 5.000 per vierkante meter”, zegt
Campbell.
En ze hebben honger…
We zagen ze kauwen op de perziken, tot er niets meer van over was, en van de hete paprika’s op de
boerderij van de Campbell’s. “Ze heten ‘The Destroyer’ (de Vernietiger). Oh, een zeer toepasselijke naam”,
zei Campbell. “Het is niet grappig meer. Het is niet fijn. Ze eten alles wat ik bezit en ik ben er niet blij mee”,
zei Campbell.
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=e0Z-_fxKWvc
Nieuwe plaag in Zuid Dakota: Oorwormen:
New Pest In South Dakota : Earwigs! Yuck : Now I am feeling all itchy.
(Scotland) Scientists significantly radioactive particles on beach at Dalgety Bay
Bizarre-ice-storm-lashes-donegal-ireland-in-june-winter-like-scene-ending-heatwave
Tornado-hoos-bij-venetië-maakt-veel-schade
Chunk of Ice the size of a basketball falls from sky & crashes into California home!
Dallas Texas “Baseball Hail” Crashes Cars Windows!
http://www.youtube.com/watch?v=IEXsKdWimdI
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Frankrijk, Italië en Spanje willen Duitsland en Nederland tot bailout dwingen
Bondskanselier Merkel : Eurobonds zullen welvaart in Europa verlagen
Inmiddels heeft ook Frankrijk zich bij de euro-vreetvarkens
gevoegd die vinden dat ze recht hebben op de miljarden uit
Duitsland en Nederland, omdat we in Europa naar goed
socialistisch gebruik allemaal gelijk (=allemaal even arm en blut)
behoren te zijn.
Naarmate de financiële crisis in de eurozone steeds ernstiger
wordt verhogen de steeds wanhopiger wordende Zuid Europese
landen hun druk op Duitsland en Nederland om over de brug te
komen met nieuwe, honderden miljarden euro's grote garanties.
De Franse president Francois Hollande, die doodsbang is dat
zijn land na Spanje en Italië aan de beurt is, wil samen met zijn Italiaanse en Spaanse collega's de Duitsers
en Nederlanders dwingen alsnog akkoord te gaan met zijn eis de banken te redden via het permanente ESM
noodfonds. Dat betekent dat als er meer bailouts nodig zijn -en die zullen er absoluut zeker komenDuitsland en Nederland hiervoor de rekening krijgen gepresenteerd.
Ook Frans bankensysteem richting bailout
EU president Herman Van Rompuy, wiens thuisland België hard op weg is zich in financieel opzicht bij de
niet meer te redden PIIGS landen te voegen, is het met Hollande eens en wil samen met hem proberen het
plan op de EU top eind deze maand door te zetten. Haast is in hun ogen geboden nu de Italiaanse
'super'premier Monti niet één van zijn beloften heeft kunnen waarmaken. Monti, wiens populariteit onder de
Italianen sinds zijn aantreden in november 2011 is ingestort van 73% naar 34%, heeft nog geen enkele
structurele hervormingen doorgevoerd. Hollande, die zoals het rassocialisten betaamt zijn kiezers allerlei
kostbare 'leuke dingen' beloofde zoals het (gedeeltelijk) terugdraaien van de pensioenleeftijd van 62 naar 60
jaar, vreest nu eenzelfde lot als Monti te moeten ondergaan zodra duidelijk wordt dat ook het Franse
bankensysteem een bailout nodig heeft. Volgens analisten hebben de Franse banken namelijk nauwelijks
minder slechte financiële bezittingen als hun collega's in Spanje en Italië.
Kille financiële staatsgreep
Om die reden plannen Hollande en Van Rompuy mede namens Italië en Spanje een kille financiële
'staatsgreep': het ESM verdrag moet nog vóór het in juli werking treedt -op zichzelf al een gotspe- veranderd
worden zodat het de belangrijkste bankenredder van de eurozone wordt. Op deze wijze kunnen de
schuldenstaten van de eurozone zonder enige democratische tussenkomst van de geverlanden de Duitse en
Nederlandse spaartegoeden als garanties voor hun falende banken opeisen. (1)
De huidige paniek in de eurozone, veroorzaakt door de steeds hoger oplopende rente die Spanje en Italië
(3) over hun staatsleningen moeten betalen, zou er heel goed toe kunnen bijdragen dat dit plan er op zeer
korte termijn doorheen wordt gedrukt. Van Nederland valt -behalve wat plichtmatige ontkenningen van Mark
Rutte, misschien wel de zwakste premier die ons land ooit gehad heeft- geen enkele serieuze tegenstand
meer te verwachten, aangezien de NSB coalitie (Nationaal Socialisten Brussel), bestaande uit VVD, CDA,
PvdA, D66 en GroenLinks, onlangs willens en wetens akkoord ging met het ESM en het opgeven van ons
vetorecht. De Duitsers laten zich echter nog niet zo snel in een hoek drukken. Minister van Financiën
Wolfgang Schäuble bekritiseerde de verlaging van de Franse pensioenleeftijd naar 60 jaar, terwijl deze in
Duitsland -en ook Nederland- wordt verhoogd naar 67 (en in Duitsland op termijn mogelijk zelfs naar 80 jaar)
omdat wij voor miljarden garant moeten staan voor het ESM. 'Solidariteit begint met je aan je eigen beloften
te houden,' aldus Schäuble (2).
Merkel: (Nog) geen eurobonds, wel politieke Unie
Bondskanselier Angela Merkel waarschuwt dat Duitsland weliswaar sterk is maar dat de eisen aan het land
niet te hoog mogen zijn. 'Alle crisisoplossingen zijn nul en niets waard als ze uiteindelijk de krachten van
Duitsland te boven gaan.' De door Brussel en de rest van Europa geëiste eurobonds noemde ze juridisch
niet mogelijk en 'volledig contraproductief, want zij zullen in Europa de middelmaat tot standaard verklaren.
Met eurobonds zullen wij onze aanspraak om in de wereldwijde concurrentie onze welvaart te behouden
opgeven.' Daarmee is ze de eerste Europese regeringsleider die openlijk toegeeft dat eurobonds de welvaart
in heel Europa fors zullen verlagen. (4)
Niettemin kiest uitgerekend Merkel voor de meest contraproductieve oplossing om uit de crisis te komen:
nóg meer Europa. Ze wil op termijn zelfs komen tot een politieke unie, wat ze 'pijnlijk, maar onvermijdelijk'
noemde (5). De kans dat de eurozone tijdig opgebroken wordt om de anders onvermijdelijke
gemeenschappelijke totale ondergang te voorkomen is daarmee zo goed als nihil.
Fascisme of vrijheid
Europeanen die nog enigszins waarde hechten aan begrippen zoals vrijheid, democratie, welvaart en
zelfbeschikkingsrecht kunnen daarom alleen nog maar hopen dat de financiële markten de eurozone zó snel
laten vallen, dat er een ongecontroleerde instorting volgt. Dat zal enkele jaren voor iedereen zeer pijnlijk zijn,
maar zal ons verlossen van de utopische nachtmerrie van een geforceerd samengeperste, totaal
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gecontroleerde fascistische Verenigde Staten van Europa die de globalisten in Brussel, Den Haag en andere
Europese hoofdsteden ons door de strot willen duwen.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) NU

Verkiezingen Griekenland: kleine bankrun en hamsteren
In Griekenland nemen veel burgers spaargeld op bij de bank uit vrees voor chaos en een vertrek uit de euro,
na de verkiezingen van 17 juni. foto: epa
Griekse burgers en bedrijven bereiden zich voor op de verkiezingen van 17 juni. Bankrekeningen worden
leeggehaald, voedsel wordt ingeslagen. Ook bedrijven houden rekening met chaos en een vertrek uit de
euro. Grieken haalden de afgelopen dagen tussen de 600 miljoen en 900 miljoen euro van hun
bankrekeningen, zo meldden Griekse bankiers tegenover internationale media.
Tegenover zakenkrant The Wall Street Journal zegt een Griekse bankier te verwachten dat dit bedrag de
komende dagen nog iets kan oplopen, maar hij voegt daaraan toe dat bedragen tot één miljard euro per dag
hanteerbaar blijven, omdat Griekse banken grote buffers aan contanten hebben opgebouwd om de
geldopnames aan te kunnen. Het spaargeld wordt volgens bankiers deels contant opgenomen, overgeboekt
of doorgesluisd naar valutabeleggingen. Ook is geld gestoken in Duitse en Amerikaanse staatsobligaties en
obligaties van de Europese Investeringsbank. Winkeliers signaleerden de afgelopen dagen hamstergedrag
bij de Griekse bevolking. Vooral pasta en ingeblikte etenswaar vonden gretig aftrek.
Verkiezingen Griekenland
Volgens de laatste officiële cijfers van centrale bank van Griekenland stond er eind april nog voor 166 miljard
euro aan spaargeld uit bij Griekse banken. In de afgelopen twee jaar is er zo’n twee tot drie miljard euro per
maand aan spaargeld weggevloeid bij Griekse banken. Sinds mei dit jaar is het tempo van de kapitaalvlucht
opgelopen. De grote vrees is dat Griekenland na de verkiezingen van 17 juni aanstaande opnieuw in een
politieke impasse belandt en beloofde hervormingen en bezuinigingen niet doorvoert. Op dat moment komt
de noodsteun van de eurolanden, het IMF en de Europese Centrale Bank in gevaar en dreigen acute
problemen met rentebetalingen op de staatsschuld en de uitkering van overheidssalarissen. (zie ook deze
bijdrage van Z24′s Mathijs Bouman).
Chaos, vertrek euro
De vrees voor een zogenoemde ‘Grexit’, een min of meer chaotisch vertrek uit de eurozone, houdt niet
alleen Griekse burgers bezig, maar ook Griekse en buitenlandse bedrijven.
De WSJ meldde donderdag dat de Franse Bank Crédit Agricole, eigenaar van de Griekse Emporiki bank,
plannen klaar heeft om zijn Griekse dochter op te doeken, op het moment dat Griekenland geen volwaardig
lid meer is van de eurozone. Crédit Agricole zou twee opties overwegen: Emporiki onderbrengen bij een
groter conglomeraat van Griekse banken, of het dochterbedrijf failliet laten gaan. Analisten schatten dat dit
de Franse bank minimaal 5 miljard euro zou kosten. - Lees ook:
Griekenland kan spookeuro’s drukken
Griekse verkiezingen: Europa kijkt met angst en beven naar Tsipras

VS onderzoekt lekken staatsgeheimen naar media
In de Verenigde Staten wordt een onderzoek ingesteld naar het
mogelijk lekken van staatsgeheimen naar de media. Dat heeft
minister van Justitie Holder aangekondigd. "Zonder toestemming
geheime informatie onthullen, brengt de veiligheid van de VS en alle
Amerikanen in gevaar. Dit zullen we niet tolereren", staat in een
verklaring van Holder. Hij heeft twee openbaar aanklagers
aangewezen om het onderzoek uit te voeren. Doelbewust gelekt
Sommige Republikeinen, onder wie senator John McCain, zeggen dat het Witte Huis de geheime informatie
lekt, gezien de inhoud ervan. Obama ontkend President Obama nam gisteren sterk afstand van die
beschuldiging. Hij noemde de aantijgingen beledigend en zei dat hij niet "speelt" met staatsgeheimen…
Obama zei verder dat hij het lekken van geheimen niet tolereert en dat de verantwoordelijken zullen worden
gestraft. Vooral The New York Times lijkt staatsgeheimen in handen te krijgen. Zo publiceerde de krant
afgelopen week geheime informatie over een Amerikaanse cyberaanval op Iraanse nucleaire installaties.
Zie ook: The White House Secret Kill List leaked
Bron: Nos.nl
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Spiegel: Europa wacht absolutistische heerschappij vanuit Brussel
Bij de Wereldbank hangt open en bloot dit ontwerp voor
een toekomstige nieuwe wereldmunt, de 'globo'. Slechts
kunst, zoals wordt beweerd, of... ?
Het toonaangevende Duitse Spiegel bereidt in een nieuw
artikel de Duitse bevolking steeds openlijker voor op de
geplande uitkomst van de financiële crisis in Europa: 'Het
gaat om niets minder dan een nieuw ontwerp voor
Europa's instituten, ja, om een eerste stap naar de
Verenigde Staten van Europa.' Binnenkort zullen alle lidstaten hiervoor de zeggenschap over hun financiën
moeten overdragen aan Brussel. 'Wat dan dreigt is voor veel parlementariërs een verschrikking: de
terugkeer naar de quasi-absolutistische (= niet aan wetten gebonden alleen-)heerschappij.' De reguliere
massamedia, die inmiddels vrijwel volledig dienst doen als propaganda orgaan voor de EU globalisten in
binnen- en buitenland, beginnen steeds onbeschaamder te pleiten voor de totstandkoming van een nieuw
fascistisch rijk: de Verenigde Staten van Europa, waarin de nationale parlementen vrijwel geen enkele
zeggenschap meer zullen hebben. Dat de meerderheid van de bevolking in Europa hun neus vol heeft van
het faliekant mislukte euro experiment maakt de Brusselse strategen overduidelijk niets uit. Men gaat er
immers vanuit dat zij de burgers met behulp van de zogenaamde 'kwaliteitsmedia' kunnen blijven misleiden
met de leugen dat 'meer Europa' de enige oplossing is om uit de huidige crisis te komen.
Staatsgreep door elite tegen burgers
Hoewel haar land zich officieel nog verzet tegen eurobonds verklaarde de Duitse bondskanselier Merkel
onlangs openlijk dat Europa een fiscale, financiële én politieke Unie moet worden. De huidige -reeds lang
geleden geplande- crisis wordt gebruikt om de bevolking eerst angst aan te jagen, waarna vervolgens 'de
enige' oplossing' wordt gepresenteerd: het overdragen van vrijwel alle soevereiniteit en macht aan Brussel,
waardoor er een heuse Europese superstaat ontstaat die in structuur nu al als twee druppels water lijkt op
de voormalige Unie van Socialistische Sovjet Republieken. Volgens Spiegel staat Europa op de rand van
een ware 'revolutie'. Hiermee wordt niet de groeiende onvrede onder de burgers over het falende euro
experiment bedoeld, maar juist de vernietiging van de laatste restjes democratie door de aanstaande
oprichting van de door de elite zo vurig gewenste centraal geleide Europese superstaat - kortom, een
staatsgreep van bovenaf, gepleegd door de politieke en financiële top, rechtstreeks tegen de wil en
belangen van de Europese bevolking in.
Brusselse alleenheerschappij
'Van de parlementen valt massale tegenstand te verwachten,' erkent Spiegel. 'Tenslotte gaat het om een
diepe ingreep in hun hoogste goed: de zeggenschap over hun eigen begroting. Door de machtige Financiële
groep dreigt dan wat voor veel parlementariërs een verschrikking is: de terugkeer naar de quasiabsolutistische (= niet aan wetten gebonden alleen-)heerschappij, deze keer in de vorm van de euro minister
van Financiën in Brussel.' Onder het mom van het 'redden' van de eurozone zullen de politici in Europa in
werkelijkheid hoogverraad plegen en hun burgers uitleveren aan een nieuwe fascistische, in Brussel
gevestigde dictatuur. Het argument dat ook Spiegel zijn lezers voorhoudt: 'De Europese muntunie kan alleen
functioneren als de handelingsvrijheid van de nationale regeringen en parlementen wordt beperkt.' (1)
Nieuwe Wereld Orde nu in oprichting
Bilderberg-baas Henry Kissinger schreef in januari 2009 in de New York Times dat de toen nog maar enkele
maanden oude crisis 'een kans was voor een Nieuwe Wereld Orde'. In april van dat jaar bejubelde hij in de
Washington Post de economische crisis, omdat er 'nog nooit eerder zo'n gelegenheid is geweest voor
omvangrijke oplossingen' voor het internationale systeem. Kissinger impliceerde dat deze oplossing behalve
een economische ook een nauwere politieke integratie van de hele wereld zou moeten zijn - een doelstelling
die we nu terugzien in de voorbereidingen om de VS van Europa op te richten.
In het verleden zien we waar een dergelijk megalomaan streven toe kan leiden. Het meest vreselijke
voorbeeld is de instorting van de beurzen in de periode 1929-1932 en de daarop volgende Grote Depressie,
die uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Volgens professor Wilhelm Hankel zou Hitler zonder deze totale
crisis nooit aan de macht gekomen zijn. (2)
'Alles wat we nodig hebben is een grote crisis'
Kissinger voorspelde het al op een economische VN top op 14 september 1994: 'Alles wat we nodig hebben
is een echt grote crisis. Dan zullen de landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.' Voor de duidelijkheid: hij
had het niet alleen over Europa, maar over de hele wereld. Anno 2012 bevinden we ons midden in deze
geplande crisis en zijn we getuige van de totstandkoming van deze 'Nieuwe Wereld Orde', waarin de rechten
van de nationale staten volkomen ondergeschikt zullen worden gemaakt aan een centralistisch, dominant en
geen oppositie duldend gezag. Het Nederlandse parlement stemde triest genoeg recent doelbewust in met
het opgeven van onze democratie, vrijheid en toekomstige welvaart ten bate van deze alomvattende en alles
controlerende dictatuur. Xander - (1) KOPP, (2) KOPP
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Boodschap Bundesbank aan Zuid Europa: Wij laten ons niet afpersen
Hopelijk gaat de gehate Europese eenheidsmunt eerder in
vlammen op dan onze complete welvaart en samenleving als
gevolg van de verwoestende besluiten die in Brussel, Den Haag
en andere eurohoofdsteden (zullen) worden gemaakt.
In eigen land verkeren de politici in Den Haag -met uitzondering
van die van de SP en PVV- nog altijd in tralala stemming wat
betreft het 'solidair' zijn met de eurozone, maar in Duitsland
beginnen steeds meer hoge officials de schellen van de ogen te
vallen. Het hoofd van de Duitse (centrale) Bundesbank, Jens
Weidmann, heeft zich in een interview aan verschillende Zuid Europese kranten rechtstreeks tot de
schuldenlanden gewend en duidelijk gemaakt dat Duitsland zich niet door hen laat afpersen. Mocht de
nieuwe Griekse regering zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan stoppen de Duitsers hun
financiële hulp aan het land, ongeacht de gevolgen voor de rest van de eurozone.
Besmetting breidt zich ondanks garanties uit
De uitspraken van Weidmann zijn het zoveelste bewijs dat de gemeenschappelijke Europese munt voor
steeds meer verdeeldheid en spanningen zorgt en de interne verhoudingen op scherp stelt. In tegenstelling
tot de eurofiele kliek in Den Haag en hun grotendeels naïeve kiezerspubliek noemen steeds meer Duitsers
het beestje bij de naam: Zuid Europa perst de Noord Europese geverlanden, hoofdzakelijk Duitsland en
Nederland, af met het dreigement dat als wij niet keer op keer met nieuwe miljarden over de brug komen,
andere landen zullen worden aangestoken waardoor de hele eurozone ten onder dreigt te gaan.
Zoals we al langer schrijven worden wij daar achter de schermen al ruim 3 jaar lang mee gechanteerd.
Inmiddels is klip en klaar dat die 'besmetting' er ondanks de Nederlandse en Duitse miljardengaranties toch
gekomen is, vooral omdat de Zuid Europese landen blijven weigeren om echte structurele hervormingen
door te voeren. Na Griekenland volgden Portugal en Ierland en nu zijn Spanje en Italië aan de beurt, waarna
vervolgens Frankrijk en ook België zich bij de Duitse en Nederlandse kas zullen melden.
Duitsers laten zich niet afpersen door Zuid Europa
De Duitse Bundesbank is het duidelijk niet eens met de EU, dat Griekenland heeft laten weten bereid te zijn
de afspraken met het land te verzachten, iets wat alle Griekse politieke partijen eisen. Weidmann acht
nieuwe onderhandelingen een 'gevaarlijke strategie' voor alle betrokken partijen. Mocht er na de
verkiezingen aanstaande zondag toch een regering komen die zich eenzijdig uit het hulpprogramma
terugtrekt, dan 'is er wat mij betreft geen basis meer voor verdere financiële hulp,' aldus Weidmann. 'Dan
zullen wij allen geraakt worden, maar mijn inschatting is dat Griekenland slechter zal afzijn als de anderen.'
Over noodplannen voor het geval de Grieken de eurozone verlaten wilde Weidmann niets zeggen, maar hij
maakte wel duidelijk dat Duitsland zich niet laat afpersen met het risico op besmetting. 'Accepteren wat een
regering éénzijdig besloten heeft mag niet het resultaat van een mogelijk overslaan van de crisis zijn.'
Zonder financiële hulp zal het voor de Grieken echter 'zeer moeilijk' worden in de eurozone te blijven. Zelfs
een uitstel van het hulpprogramma met slechts één jaar zal volgens Weidmann 'negatieve gevolgen voor de
hele Unie hebben'.
'Geen tijdelijke investeringen maar structurele hervormingen'
De Bundesbank topman vindt dat de eurozone zich moet richten op structurele hervormingen die de
economische groei op langere termijn kunnen garanderen. Hij is kritisch over de recent aangekondigde proef
met Project-Bonds, de voorloper van eurobonds. Project-Bonds zijn bedoeld voor bijvoorbeeld
infrastructuurprojecten. Weidmann: 'Ik ben ervan overtuigd dat Spanje en andere landen niet onder een
slechte infrastructuur leiden'. Daarin heeft hij gelijk, want Spanje heeft dankzij de miljarden van de EU
inmiddels het grootste snelwegennet van Europa. Ook Griekenland heeft met enorme bergen geld uit
Brussel honderden kilometers snelweg aangelegd, waar gemiddeld genomen echter amper gebruik van
wordt gemaakt. Niet de infrastructuur, maar de bureaucratie en een inefficiënt belastingstelsel zijn volgens
Weidmann de echte hinderpalen voor economische groei in bijvoorbeeld Griekenland. Om echt perspectief
te kunnen bieden aan de 1 op de 2 jongeren die in zowel Griekenland als Spanje zonder werk zitten, moet
het probleem bij de wortel worden aangepakt. 'Het gaat om de structuur van de economie, niet om tijdelijke
stimulansen (zoals investeringen in de infrastructuur).' (1)
Centrale banken rekenen op uittreding euroland
De meerderheid van de centrale banken rekent erop dat er minstens één land uit de eurozone zal moeten
treden. De afgelopen twee dagen meldden de massamedia eindelijk (2) wat wij ruim een week geleden al
berichtten, namelijk dat de centrale banken klaar staan voor massale interventie als de onzekerheid na de
Griekse verkiezingen verder toeneemt en er een systeemcrash dreigt te ontstaan.
ESM betekent enorme risico's voor Nederland
De directeur van het Centraal Plan Bureau erkende gisteren dat het uiteenvallen van de eurozone 'echt een
serieuze mogelijkheid' is (3). Zoals alle officials schetste hij echter een eenzijdig negatief beeld over de
gevolgen hiervan, zoals het ontstaan van hele grote verliezen 'omdat vorderingen op schuldenlanden
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oninbaar zullen zijn.' Hij vertelde er echter niet bij wat de politiek als 'oplossing' heeft gekozen, namelijk het
akkoord gaan met nog vele malen hogere vorderingen in de vorm van de miljardengaranties aan het ESM.
Nu steeds duidelijker wordt dat Spanje nóg een bailout nodig heeft en Italië en Frankrijk zullen volgen,
worden de risico's voor Nederland dermate hoog dat het uiteenvallen van de eurozone op een later tijdstip
ons hele land zou kunnen doen instorten. Dit zonder twijfel meest ingrijpende en meest risicovolle besluit in
de geschiedenis van onze parlementaire democratie, dat werd ondersteund door VVD, CDA, PvdA, D66 en
GroenLinks, werd echter niet voorgelegd aan de mensen die zowel voor, tijdens als na die instorting
verreweg de hoogste prijs zullen moeten betalen: u en ik.
Gerucht: Euro is onofficieel ingestort
Daarom schreven we gisteren dat het zeer te hopen is dat de financiële markten de eurozone laten ploffen
vóór het ESM in werking treedt, omdat anders ook Italië en Frankrijk naar hartenlust onbeperkt Duits en
Nederlands spaar- en belastinggeld zullen kunnen 'pinnen'. In dit opzicht is er in de VS sprake van een
gerucht - met grote nadruk een gerucht, dat de euro 'onofficieel' zou zijn ingestort. Een niet bij name
genoemde internationale bankier zou aan christensensationalist Steve Quayle hebben laten weten dat
Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, Italië, Frankrijk en België geen geld meer hebben en de Duitse elite
is begonnen zijn welvaart naar 'hard assets' en edelmetalen te verplaatsen. De Royal Bank of Scotland zou
de komende weken twee belangrijke banksectoren sluiten waardoor duizenden banen verloren zullen gaan,
en Credit Suisse zou topbeleggers hebben opgeroepen naar de veilige Zwitserse haven te vluchten.
'Illusie duurt nog 4 tot 6 maanden'
Om de illusie van controle nog 4 tot 6 maanden te kunnen volhouden zouden er in de eurozone
kapitaalcontroles worden ingevoerd. 'Het is zover. De euro is ingestort, maar niemand heeft het opgemerkt.
Bij de Griekse bankruns wordt er dagelijks $ 3,5 miljard weggehaald, niet $ 1 miljard zoals wordt bericht. De
rest van de PIIGS zitten in hetzelfde schuitje. In de komende dagen en weken staat in heel continentaal
Europa een Bank Holiday (bankensluiting) voor de deur. Dit is om tegenover het plebs de schijn op te
houden dat ze er nog enige controle over hebben.'
De bankier waarschuwt iedereen in Amerika genoeg geld van hun bankrekeningen te halen en er slechts
voldoende te laten opstaan om de dagelijkse kosten mee te kunnen betalen. 'En als je ergens heen kunt,
doe dat dan nu.... want het wordt voor ons allemaal gevaarlijk. Nogmaals: de euro is onofficieel ingestort.
Moge God ons allen helpen.' (4)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU, (3) NU, (4) Steve Quayle*
* Nogmaals de waarschuwing dat het hier enkel om een gerucht gaat dat afkomstig is van één van de
bekendste christensensationalisten in de Verenigde Staten, Steve Quayle. Niet voor niets ben ik de laatste
tijd heel voorzichtig geworden met berichten van hem over te nemen, iets wat ik in het verleden nog
regelmatig deed.

Nogmaals, de Hoover Dam… ontketend
"Hoover Dam... Unleashed" - Here We Go Again
Gepubliceerd op 11 jun 2012 door TheJonathankleck
Madonna's "indrukwekkende" presentatie op het Amerikaanse 'heilige der
heiligen"- de Super Bowl - was een satanisch ritueel, dat het offer van Amerika
aankondigt, de Nieuwe Wereld Orde inluidend, waarover wordt gesproken in
Openbaring.
Madonna staat vlak vóór een weergave van de Hoover Dam en poseert in een
'water-geboorte' positie, hetgeen het signaal is, uitgezonden in de hele wereld,
dat 'zij' nu in controle zijn. Wanneer Amerika wordt vernietigd en de Hoover
Dam wordt opgeblazen, zal het weer worden geweten aan een dreiging van
buitenaf (net als 9/11 dat een inside job was), maar het zal
naar alle waarschijnlijkheid door ons eigen toedoen zijn.
In de volgende radioshow wordt gesproken over Jonathan
Kleck, en zijn YouTube kanaal ‘TheJonathankleck’ dat sinds
kort onder vuur ligt (vanaf ca. 40 minuten). Door zijn
advocaat is hij gewaarschuwd, dat hij zijn YT kanaal moet
leeghalen, en zijn bediening moet beëindigen!
Uiteraard laat Jonathan zich niet uit het veld slaan, en gaat
door met zeer, zeer onthullende video’s, waaraan hij vele
jaren heeft gewerkt, om het verborgen koninkrijk van de
duisternis aan het Licht te brengen, en te ontmaskeren!
Blijkbaar wordt het heet onder de voeten van de Illuminati!!
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Apocalyptic Headlines and Testimonies of Heaven
Show Link: http://www.blogtalkradio.com/tribulation-now/2012/06/14/apocalyptic-headlines-and-testimoniesof-heaven
‘Het laatste apocalyptische nieuws, ander nieuws, alsook andere te verwachten en spannende data…. terwijl
we met spanning wachten op de komst van de Heer (Rom. 8:23).
We bespreken ook getuigenissen van enkele mensen die (in de geest) zijn meegenomen naar de hemel,
hoe de hemel eruit ziet, en spelen een aantal audio-getuigenissen af.
Er is niet veel tijd meer. Waarschuwingen komen in ‘gangbusters’. Wees geduldig, wees sterk, en wees
bezig met de dingen van je Vader!’
Zie ook:
Illuminati-super-bowl-half-time-show-symbolisme-uitgelegd
Hoover-dam-gebombardeerd-na-de-opname
Doelwit-hoover-dam-11-11-onthuld
Verborgen-afbeeldingen-hoover-dam
From: Tribulation-Now - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Ervaringen met felle LED-lampen
Er is veel te doen geweest over het EEG-verbod van 100 Watt gloeilampen, waarbij ons
gasontladingslampen in de strot werden geduwd die evenveel radiostraling afgeven als een
kankerverwekkend mobieltje. Inmiddels worden AH-winkels overvoerd met 85 Watt gloeilampen, doch met
daarin datzelfde gloeidraadje: deze keer 'verpakt' in een klein glazen buisje maar verder is het nog gewoon
precies dezelfde gloeilamp. Zelfs de aloude 200 Watt gloeilampen zijn momenteel bij de Gamma weer
gewoon te koop hoor: ze heten nu 135 Watt en ze passen nu zelfs in een 60 Watt armatuur...
Konden ze ons dat 4 jaar geleden dat niet meteen vertellen? Normaal gesproken breng je éérst een nieuw
product op de markt - en als dat nieuwe product goed loopt: dán pas haal je het slechte product toch van de
markt af?? Omdat e.e.a. precies andersom is gegaan: en nog evenzo als tussen '40-'45 bij opgehangen
decreet is gegaan: mag vermoed worden dat er bedenkelijke kontakten zijn geweest tussen Europeesche
lampenfabrikanten en Europeesche bewindvoerders volgens afspraak.
Radiostralende spaarlampen
Op dit moment koop je 3 stuks energiezuinige spaarlampen in 1 verpakking voor 3 euro (sommige winkels 4
euro), dat is dus 1 euro/stuk. Maar om ze te maken zit er minstens voor 3 euro aan electronica en 6 euro
aan arbeid in: per stuk, wel te verstaan.
Deze zwaarvervuilende, kwikhoudende "spaar"lamp die door de WHO vanwege mobieltjesstraling daarmee
automatisch ook spaarlampen in de kankerverwekkende hoek heeft geplaast: is daarmee nu een risicovol
afvalprodukt geworden en dus: tot de grootste politieke dwang uit de geschiedenis van de elektriciteit.
Alle metaal in armaturen die een of meerdere spaarlampen bevatten moeten op een aardleiding zijn
aangesloten, dit om hun radiostraling binnen te perken te houden waartoe de geelgroene draad zich voor dit
doel bovenin de centraaldoos bevindt. Dat is verplicht. Desondanks waren er installateurs die hun op te
leveren installatie alleen aan de voorschriften qua radiostraling wisten te laten voldoen door hun armaturen
met vernikkeld kippengaas uit te rusten...
De volgende teleurstelling: de LED-lampjes
Omdat ondanks het dwangmiddel het publiek die spaarlampen niet wil, werd het publiek wijsgemaakt dat nu
het LED-tijdperk was aangebroken.
Erin zaten 3 soorten LED's, rood/groen/blauw dat tesamen een soort Isabella-wit oplevert - maar veel meer
dan gloeiende spijkers zijn LED-lampjes niet maar als kerstbomenverlichting bleken ze welhaast ideaal te
zijn! Sterker, ze zijn zelfs stukken goedkoper dan de oude serielampjes, branden nooit door en via de
tranformator stukken veiliger ook nog. Prachtig. Maar als gloeilampvervanger waren gloeiende spijkers de
grootste sof van allemaal en dat wisten fabrikanten natuurlijk ook wel.
Daarom bedachten ze een nieuwe verkooptruc: voortaan zouden alle nieuwe verlichtingsarmaturen worden
uitgerust met G-22 fittingen waarin vanouds een starter uit een TL past: daarmee worden mensen
gedwongen uitsluitend "passende" lampen te kopen die (uiteraard) een passend prijsje bezitten.
Efin: u zult in het ramsjhoekje van de Gamma/Karwei/Hobbyshop deze bajonetlampen wel gezien hebben en
waarvan zelfs hun inkoopprijs nog 4 keer te duur is: staat erop. Overbodig te vertellen dat losse E-14
fittingen met 3/8e vloerplaatjes een goedlopend product is.
Eindelijk: de goede laserlampen
LED-lampen hebben op dit moment een zeer slechte naam bij de consument - maar dát was nou precies
ook de bedoeling van de lampenfabrikant!
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Want waarvan het publiek bewust onkundig is gehouden: laserlampen bestonden midden jaren '80er allang
en ze heetten óók Led-lampen, alleen schrijf je dit met kleine letters; en erin zitten geen 3 afzonderlijke
LED's maar een 4 mm laserchip dat een koellichaam benodigd heeft.
Dit opvallende koellichaam herken je, hetzij aan de 10 gaten aan de buitenkant, hetzij aan de bijzondere
koelingsribbenstructuur. Duur? Tot voor kort: ja want ze kosten tot 2012 nog 23 tot 27 euro/stuk en bij de
eerste produktserie was de levensduur nauwelijks 1 maand ipv. het te verwachten minimaal 8 jaar (uitspraak
van de Hoge Raad inzake consumentartikelen).
Ikea bluft Philips af
En er zat sinds midden jaren '80er patent op: patentrecht duurt 25 jaar en is inmiddels verlopen: eindelijk kan
de laserlamp voor de consument gemaakt worden.
Op dit moment ontslaat lampenfabrikant Philips in Terneuzen een kwart van hun personeel, dit dankzij een
Indonesisch familiebedrijfje dat geelwittte laserchips in Singapore laat maken, er zelf een lamphuisje
omheen bouwt in gebruikelijk schroeffittingen en via grote meubelzaken zoals Ikea in de markt laat zetten.
(bron: Financ.Telegraaf)
Philips levert op dit moment wel peperdure Laser Ledlampen uit die te herkennen zijn aan hun 7 talen op de
verpakking: dit maken we niet zelf.
Gebruikservaringen 4½ Watt Ledlampen
Vorig jaar kwamen de betere lens-laserledlampen op de markt, in E-27 fittingmaat. De tweede productserie
gaat tenminste niet zo snel meer kapot, geeft evenveel licht als een 60 Watt reflektorlamp in een smalle
bundel - maar kost dan ook 23 euro bij de Gamma (Philips 27,-)
Maar de nieuwe, vrij kleine laser Led-lampen in hetzelfde gróótvermogen 4½ Watt, doch met een
lichtafgifte: evenfel als een normaal rondstralende 40 Watt gloeilamp (!) wat nu inderdaad wordt gehaald. Ze
geven dus evenveel licht als de vorige kwikhoudende spaarlampen van 15 Watt in Blokkerkwaliteit (=11 Watt
in Osramkwaliteit).
Maar de prijs is wel politiek nieuws: 7 euro bij Ikea en die zakt zelfs nog steeds!
Maar ook Ikea moet zijn partijgoed 1½ Watt LED-lampen nog wel kwijt natuurlijk en bevinden zich in
dezelfde bak, pal naast de wél goede Laserlampen die Led heetten; dus wel even opletten op 4½W maar
dan heb je ook watt.
Als praktische toepassing een huiskamerlamp met 5 kleine gloeilampen van 40 Watt die in de
wintermaanden zal branden van 6:30-9:30 en van 15:30-00:30 dus 13 uur/dag. Daar waren om moverende
redenen al 7 Watt bolvormige spaarlampen ingekomen á 4 euro/stuk - maar er echt goed bij lezen kunnen
we niet meer: dat kost moeite, ook al omdat bolvormige spaarlampen niet het volledige kleurspectrum
weergeven. Met 5 stuks Laser Ledlampen uit de Ikea is het verlichtingsprobleem opeens opgelost: er komt
écht fel 5x40 Wattlicht uit en de kamer is nu goed verlicht; bovendien is de kankerverwekkende
radiobestraling verleden tijd.
Ze gaan onmiddellijk aan na inschakelen: bij spaarlampen duurt dat een seconde en pas na 2 minuten
geven ze hun volle lichtstroom: dat doen laser-Led's beter en de extra aardleiding hoeft nu ook al niet meer.
De kWh-meting, wegens enorme warmteafgifte
Geloof het of geloof het niet, maar Ikea nieuwste Laser-Ledlampen worden écht gloeiend heet!
Jawel, de allernieuwste laserLed-lampchips met zinkoxide leveren volgens de verhalen nógmaals 2x meer
licht dan deze Ikea's - en die kosten in de USA daarom ook 60 dollar (!) maar helaas: daar zit voorlopig nog
wel even patent op en dus betalen we die overbodige warmte de eerstvolgende 25 jaar nog even door.
Tijd dus om een ouderwets analoge kWh-meter in te zetten voor de contrôle, dit omdat 40 Watt TL-buizen
als 36 Watt gelden, maar daar zat het magnetische verbruik van de ballasttrafo met zijn 20 Watt extra: nog
niet bij inbegrepen...
Maar het klopt wel, de vermogensopgave van 4,3 Watt blijkt juist - de grote hittevorming blijkt het gevolg van
verticaal inschroeven. Waarschijnlijk mag bij luchtgaten aan de zijkant: daarmee van horizontaal inschroeven
nog een langere levensduur worden verwacht. En, ze worden tenminste zowel in E-14 als E-27 verkocht wat
de inzetbaarheid verruimd.
Nog een voordeel: huidige gloeilampen worden bij EEG-decreet niet meer gematteerd en zijn in hun 40-bar
kristalglasbuisje zéér sterk oogverblindend - maar dat zijn deze laserled's niet: die hebben opaalglas en dat
geeft een rustig, warm licht.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/ervaringen_met_felle_led_lampen
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Supervirus bespioneert al jarenlang overheidssystemen
Computerbeveiliger Kaspersky heeft een computervirus ontdekt dat
vermoedelijk al vijf jaar lang overheidscomputers in het Midden-Oosten
bespioneert en saboteert. Het ongezien krachtige 'Flame'-programma is
minstens 20 keer straffer dan eerder ontdekte programma's voor
cyberoorlogsvoering. “Dit werd niet geschreven door een of andere
puistige tiener in zijn of haar slaapkamer.”
Professor Alan Woordward
Volgens Roel Schouwenberg van Kaspersky zijn er aanwijzingen dat de
code afkomstig is van hetzelfde land of dezelfde landen, die verantwoordelijk waren voor de beruchte
virussen Stuxnet en Duqu. Stuxnet viel in 2010 het nucleaire programma van Iran aan, waardoor de
installaties in de verrijkingsfaciliteit van Bushehr dienst weigerden enkele weken voor de centrale in gebruik
zou worden genomen. Opvolger Duqu, genoemd naar een personage uit 'Star Wars', stal data.
Ongezien krachtig
De virussen waren zo krachtig dat ze vermoedelijk alleen afkomstig konden zijn van een land. "Dit werd niet
geschreven door een of andere puistige tiener in zijn of haar slaapkamer", zegt professor Alan Woordward
van het Departement Informatica van de Universiteit van Surrey over Flame. Ook volgens het
internetbeveiligingsbedrijf Symantec is het nieuwe virus niet het werk van een individu, maar van een goed
georganiseerde groepering met een aanzienlijk budget.
De code van het virus is maar liefst 20 megabyte groot, ongeveer 100 keer groter dan de code van doorsnee
kwaadaardige software. Kaspersky Lab zegt de code zelf niet helemaal te kunnen doorgronden. "We hadden
zes maanden nodig om Stuxnet te analyseren," zegt oprichter Eugene Kaspersky. "Dit is 20 keer
ingewikkelder." “Indien Flame al vijf jaar lang onzichtbaar is kunnen blijven, is de enige logische conclusie
dat er nog andere operaties bezig zijn waar we geen weet van hebben.” (Roel Schouwenberg)
Arsenaal
Flame is uitgerust met een enorm wapenarsenaal. Het virus kan toetsaanslagen registreren, screenshots
maken, video en audio opnemen, chats bewaren, bestanden doorsturen en vanop afstand
computerinstellingen wijzigen. "Het is groot, ingewikkeld en het dient om data te stelen, terwijl het lange tijd
onzichtbaar blijft," zegt professor Woodward. Kaspersky vermoedt dat Flame vijf jaar geleden werd
gelanceerd, en computers heeft besmet in Iran, Israël, Soedan, Syrië, Libanon, Saoedi-Arabië en Egypte.
Flame werd zelfs eerder toevallig ontdekt tijdens een onderzoek naar een andere besmetting.
Iran
Iran meent dat het Westen en Israël een geheime cyberoorlog tegen het land orkestreren omwille van Irans
atoomprogramma, en ook Iraanse wetenschappers zouden vermoorden. Het Iraanse Coördinatiecentrum
voor de strijd tegen cyberaanvallen zegt dat organisaties begin mei software hebben gekregen om het virus
te detecteren en te verwijderen. De instelling zegt echter niet wanneer en hoe het virus is gevonden, en ook
niet welke schade het al kan hebben veroorzaakt in Iran. Ook het Iraanse centrum ziet een link met Stuxnet
en Duqu, terwijl Crysys Lab, een afdeling van de Universiteit van Boedapest die computervirussen
analyseert, vindt dat het bewijs voor die relatie niet sluitend is.
Israël
Volgens de Israëlische minister voor Strategische Zaken Moshe Yaalon is het gerechtvaardigd toevlucht te
nemen tot computervirussen, zoals Flame, om de Iraanse atoomdreiging tegen te gaan. "Voor wie de
Iraanse bedreiging als een betekenisvolle bedreiging ziet, is het gerechtvaardigd meerdere maatregelen te
nemen waaronder ook deze om ze te stoppen", zei de bewindsman aan de militaire radio, daarmee
speculaties voedend van Israëlische betrokkenheid in het computerprogramma. "Israël is gezegend als een
land rijk aan geavanceerde technologie en deze middelen geven ons een hele serie mogelijkheden",
vertelde Yaalon, die ook vicepremier is.
Verspreiding
Flame verspreidt zich niet automatisch, maar enkel indien een verborgen controlemechanisme dat toelaat.
Ongeziene lagen software laten Flame toe computernetwerken ongemerkt binnen te dringen. Het bestand,
dat Windowscomputers infecteert, heeft vijf encryptiealgoritmes en exotische dataopslagformaten. De
makers achter het virus gebruiken snelle commandoservers om het virus te sturen, microfoons te
veranderen in afluisterapparatuur, documenten door te sluizen en keyboardaanslagen te loggen. Eens een
machine besmet is, kan het virus extra modules toevoegen om een machine specifieke afluisterprojecten te
laten uitvoeren. Eugene Kaspersky zei vorige week op de technologiebeurs CeBit in Sydney nog dat
cyberaanvallen zoveel schade kunnen aanrichten als conventionele aanvallen, en dat de technologie niets
kan doen om ons te redden. De man benadrukt dat er wereldwijd gevaar is. "Het is belangrijk te begrijpen
dat dergelijke cyberwapens gemakkelijk kunnen gebruikt worden tegen eender welk land", luidt het. "En in
tegenstelling tot bij conventionele wapens, zijn de meer ontwikkelde landen in dit geval in feite de meest
kwetsbare." Zie ook: Kasperky waarschuwt voor einde beschaving door cyber-terreur
Bron: Hln.be - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Syrië: VS kondigt militaire interventie aan, Rusland stuurt troepen
Russische mariniers (foto) arriveren vandaag in Syrië om de marinebasis
in Tartus te beschermen.
Volgens Amerikaanse officials heeft het Witte Huis een besluit gemaakt
over de crisis in Syrië: 'Het is niet langer de vraag 'of' er een (militaire)
interventie komt, maar 'wanneer'.' Op dit moment onderhandelt een
delegatie van het Free Syrian Army in Washington over de levering van
zware Amerikaanse wapens waarmee het leger van president Assad
aangevallen en zijn regime gedestabiliseerd kan worden. Ondertussen is
een Russisch contingent special forces onderweg naar de havenstad
Tartus om daar de marinebasis te gaan beschermen.
Veel Amerikaanse wapens die bestemd zijn voor de Syrische rebellen zijn betaald door Saudi Arabië en
Qatar en staan klaar om te worden verscheept. Daarnaast zou de regering Obama een 'lichtere' versie van
de oorlog tegen Libië overwegen. Zo zou er een beperktere no-fly zone boven Syrië worden ingesteld en
zouden er enkele directe luchtaanvallen op doelen van de regering Assad worden gepland. Ook zouden
troepen de chemische en biologische wapenopslagplaatsen gaan beschermen.
Volgens de VN hebben maken alle partijen in Syrië zich de afgelopen 10 dagen schuldig aan het plegen van
steeds meer gewelddaden, reden waarom de missie van de 300 waarnemers voorlopig is opgeschort.
Daarnaast arriveert er vandaag een schip met Russische mariniers in de havenstad Tartus, waar ze de
enige Russische marinebasis aan de Middellandse Zee zullen gaan beschermen. Bij de aanstaande militaire
operatie tegen Syrië krijgt Amerika waarschijnlijk hulp van de Syrische buurlanden Turkije, Jordanië en
Israël. Militaire bronnen constateren dat het conflict een nieuwe kritieke fase ingaat nu Rusland zonder
toestemming van de VN Veiligheidsraad troepen naar het land stuurt. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de VS
en zijn Europese en Arabische bondgenoten hetzelfde zullen doen. (1) Achter de schermen zouden
Washington en Moskou al bezig zijn Syrië op te delen in verschillende invloedssferen (2).
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA

Dit is interessant... (ingezonden)
Margarine was origineel gemaakt om kalkoenen vet te mesten. Toen bleek dat de kalkoenen eraan
overleden wilden de investeerders die de research hadden betaald hun investering terug en staken de
koppen bij elkaar om te bespreken hoe ze alsnog hun geld konden terugkrijgen. Het originele product was
wit van kleur en had geen enkele voedingswaarde. Dus voegden ze wat gele kleurstof toe en verkochten het
aan de consument om te gebruiken in de plaats van boter! Wat vind je daarvan...is dat geen slimme
oplossing... gewoon wat kleur- en smaakstoffen toevoegen en klaar is kees! Weet jij... het verschil tussen
boter en margarine? Lees door tot het einde...het wordt reuze interessant... · Beiden hebben dezelfde
hoeveelheid aan calorieen. · Boter heeft een ietsie pietsie hogere hoeveelheid verzadigd vet, namelijk 8
gram tegenover 5 gram voor margarine. · Volgens een recente medische studie aan Harvard verhoogt het
eten van margarine de kans op hartziekten bij vrouwen met 53% tegenover het eten van dezelfde
hoeveelheid boter · Het eten van boter verhoogt de opname van vele andere voedingstoffen in voeding. ·
Boter heeft vele gezondheidsvoordelen voor het lichaam, margarine heeft er maar enkelen, en dan nog
alleen omdat ze extra zijn toegevoegd. · Boter smaakt zoveel beter dan margarine en het kan de smaak van
andere voedingstoffen verhogen. · Boter bestaat al sinds eeuwen, terwijl margarine nog geen 100 jaar
bestaat. En nu de margarine.... · Margarine bestaat uit zeer grote hoeveelheden transvetzuren. · Het
verdriedubbelt de kans op ziekten aan de kransslagaders. · Het verhoogt het gehalte aan lipoproteine-a en
dus de kans op arteriosclerose. · Vervijfvoudigt de kans op kanker. · Verlaagt de kwaliteit van moedermelk. ·
Ondermijnt het immuunsysteem. · Verlaagt de insuline respons. En hier is het meest beanstigende feit...het
meest interessante feit..... De samenstelling van margarine verschilt maar 1 molecule met plastic en heeft 27
ingredienten die ook in verf zitten.... Deze twee factoren alleen al waren voor mij genoeg om margarine, en
alle andere producten die gehydrogeneerd zijn, te vermijden voor de rest van mijn leven. ( gehydrogeneerd
wil zeggen: bewerken van de moleculaire structuur en/of samenstelling) ( probeer dit thuis even) Koop een
kuipje margarine en zet het open in je garage of een andere schaduwrijke plek. Binnen enkele dagen kun je
het volgende constateren: · Geen vlieg, zelfs niet die vervelende fruitvliegjes, zullen er op af komen. Dit zegt
toch al wat, niet? · Het gaat niet rotten of vies ruiken, dit komt omdat het totaal geen voedingswaarde heeft. ·
Niets kan er op groeien, zelfs die minuscule kleine micro-organismen kunnen hier geen groeiplekje op
vinden. · Waarom...? omdat het bijna plastic is. · Zou jij je tupperware bakje smelten om op je boterham te
smeren? Nee toch?
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Einde democratie: EU heeft plan om Griekse regering over te nemen
Voormalig premier Lucas Papademos wordt mogelijk het hoofd van
een door de EU aangestelde technocratische regering.
Omdat geen enkele Griekse partij bij de verkiezingen aanstaande
zondag een duidelijke meerderheid lijkt te gaan halen bereidt de
Europese Unie achter de schermen het installeren van een
technocratische regering voor die de afspraken met het IMF en de
eurozone moet gaan nakomen. Dit komt kort gezegd neer op een
soort staatsgreep, waarna de Grieken feitelijk niets meer over hun
eigen land te zeggen hebben. Het is tevens de toekomst van alle
andere Europeanen, aangezien de nationale parlementen stap voor stap hun macht en bevoegdheden
moeten afstaan aan Brussel.
De opiniepeilingen wijzen wisselend de conservatieve Neo Demokratia of de extreem linkse Syriza partij als
winnaar aan. Veel maakt het niet uit omdat waarschijnlijk geen enkele partij in staat zal zijn een nieuwe
regering te vormen. Aangezien ND leider Antonis Samaras in Brussel niet goed ligt -hij wordt mede
verantwoordelijk gesteld voor de huidige politieke chaos in het land- bereiden de Brusselse bureaucraten in
alle stilte de terugkeer van premier Lucas Papademos voor.
De voormalige centrale bankier Papademos, die getrouwd is met de Nederlandse Shanna Ingram, moet het
hoofd worden van een technocratische regering die los staat van de Griekse politieke partijen en die de met
het IMF en de EU gemaakte afspraken onverkort zal nakomen. Daarmee zullen de Grieken, wier land als de
'wieg' van de democratie wordt beschouwd, als eerste volk in Europa officieel de zeggenschap over hun
eigen land kwijtraken aan Brussel. (1)
Einde democratie
Gezien de crisissituatie in de eurozone lijken de schuldenlanden Spanje, Portugal en Italië hard op weg
eenzelfde lot te moeten ondergaan. Sowieso is er met de komst van het ESM verdrag in heel de eurozone
nauwelijks nog sprake van echte democratie en zelfbeschikkingsrecht. Zoals bekend gaf het Nederlandse
parlement de zeggenschap over onze financiën vrijwillig over aan de autoritaire, aan geen enkele controle
onderworpen zijnde Brusselse ESM bestuurders.
Eurocritici hebben gelijk gekregen
De crisis in Griekenland heeft ontegenzeggelijk de hele zuidelijke eurozone aangestoken. In 2000 wuifde de
eerste president van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg, de waarschuwingen van critici dat de
intreding van Griekenland een groot gevaar voor de eurozone was nog weg als 'belachelijk'. Na slechts 10
jaar bleek echter dat de eurosceptici wel degelijk gelijk hadden. Niettemin blijft de gevestigde politieke en
financiële orde nog altijd krampachtig vasthouden aan het totaal mislukte euro experiment.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Zionisten zijn anti-Joods
Was haben die Zionisten mit dem Heiligen Land zu tun? Oder: In welchem Kostüm steckt der Antijude
wirklich? De Zionisten zijn de grootste anti-Joodse schoften op aarde. Brutaler, schofteriger, hondser,
racistischer dan de Nationaal Socialisten. De echte ‘hardcore’ Nazi’s zijn Zionisten als Ronny Naftaniel,
Esther Voet, Onno Hoes, Kortenhoeven en al die andere vrienden van het Centrum Informatie Documentatie
Israël. Vroeger, in de tijd van de slavernij, waren de Cohens de bazen.
De beste slaven werden bij Cohen gekocht. In 1897 werden de mensenrechten en het contract social van
filosoof Rousseau door de Zionisten opgezegd voor alle Joden. Daarna waren de Zionisten van Betar de
eerste Bruinhemden in Duitsland en hebben de Zionisten Adolf Hitler betaald. Europa was gedurende WOII
vergeven van de Zionistische geheime diensten die symbiotisch met de Nazi’s samenwerkte om alle Joden
naar het wereld Getto Israël verdreven te krijgen.
Een willekeurig voorbeeld van de ongezonde betrokkenheid van de Zionisten bij WOII en de Holocaust is het
feit dat de zionistische leiders in Zwitserland en Turkije in 1941 en opnieuw in 1942 het aanbod ontvingen
van de Duitsers dat alle Europese joden naar Spanje vertrekken konden. Het antwoord van zionistische
leiders was negatief, met daarbij de opmerking dat alleen Palestina zou worden beschouwd als een
bestemming voor de gedeporteerden; en dat de Europese joden moesten instemmen met lijden en een
groter aantal doden dan de andere volken, opdat de zegevierende geallieerden instemmen met een Joodse
staat aan het einde van de oorlog.
http://hetzuur.nl/

-

Op www.protestartikelen.nl kan je een EUSSR landen sticker kopen voor op je auto.
CDA betekent Corruptie Duidelijk Aanwezig
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Deutsche Bank: Bailout Spanje zal mislukken, crash is noodzakelijk
EU hanteert nu Sovjet systeem, instorting zal snel volgen
Slechts weinigen beseffen dat de EU inmiddels vrijwel hetzelfde
fatale economische systeem hanteert als de voormalige Sovjet
Unie.
De Deutsche Bank stelt in een analyse dat de nog maar 8 dagen
geleden overeengekomen redding van de Spaanse banken zal
mislukken en dat het mogelijke inzetten van het ESM -waar velen in
de EU voor pleiten- daar juist de grootste oorzaak van zal zijn. De
belangrijkste centrale bank van de eurozone stelt schokkend
genoeg vast dat alleen een grote crash nog enig soelaas kan
bieden.
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble pleitte er dit weekend opnieuw voor de € 100 miljard
voor de Spaanse banken niet uit het EFSF noodfonds, maar via het ESM te financieren. Dit zal fataal zijn,
oordeelt de Deutsche Bank. Het ESM zit namelijk zó krom in elkaar, dat het de redding van landen
onmogelijk maakt en daarmee juist het tegendeel zal bewerkstelligen van waarvoor het bedoeld is.
Fatale constructie ESM
Reden: het ESM bevat een 'subordinatie clausule' waarin de ECB en EU voorrang krijgen bij de
terugbetaling van de kredieten die aan in problemen verkerende landen worden verstrekt. Hiermee wordt het
grootste risico overgeheveld naar private investeerders, die zich als reactie massaal uit de staatsobligaties
van de getroffen landen zullen terugtrekken zodra deze onder het ESM reddingsscherm komen te vallen.
In Griekenland zagen we al waar eenzelfde fatale constructie toe leidt: een enorme kapitaalvlucht uit het
land en nog verder stijgende rente op de staatsleningen. Daarom steeg als reactie op de vorige week
zaterdag overeengekomen bailout ook de Spaanse rente afgelopen week naar een absoluut eurozone
record.
Tientallen miljarden tekort
De tweede reden waarom investeerders nu ook wegvluchten uit Spanje is het besluit om de ESM kredieten
bij het Spaanse begrotingstekort op te tellen. Dat betekent dat aan de ene kant de banken weliswaar worden
'gered', maar aan de andere kant de staat steeds dieper in de rode cijfers terecht komt. En die verliezen
komen uiteindelijk voor rekening van de belastingbetalers.
Omdat de Spaanse banken geen geld meer hebben om Spaanse staatsobligaties op te kopen zal het de
voor de regering de komende maanden steeds moeilijker worden om aan geld te komen. Ook de LTROkredieten van de Europese Centrale Bank zijn vrijwel uitgeput. Er is nog € 36,8 miljard over, waarvan € 35
miljard aan de regionale banken is beloofd. De banken hebben voor het einde van dit jaar echter minstens €
80 miljard aan nieuw kapitaal nodig. Daar komt het compenseren van de enorme kapitaalvlucht uit het land het afgelopen jaar € 30 miljard- nog eens bij.
Schokkende oplossing: Crash
De oplossing van de Deutsche Bank kan ronduit schokkend worden genoemd: sta een grote crash toe. 'Een
schok is noodzakelijk, zodat de ECB de banken nog meer liquiditeit ter beschikking stelt.' Ook een directe
redding van de banken door het EFSF en ESM -dus niet via de staat- wordt als mogelijke oplossing
gepresenteerd. Dit is echter onmogelijk: het EFSF kan Spanje niet redden omdat de Spanjaarden hun eigen
EFSF bijdrage nog niet betaald hebben om zichzelf te kunnen redden (hoe absurd! - en dit geldt ook voor
Italië!), en het ESM mag om juridische redenen niet als directe bankenredder worden ingezet.
De analyse van de Deutsche Bank maakt pijnlijk duidelijk hoe onverantwoordelijk en ondoordacht het ESM
is. Als men werkelijk het ESM wil inzetten om de banken te redden, dan moet het verdrag worden veranderd
en begint het hele ratificatieproces opnieuw. (Misschien een tweede kans om alsnog met dit
welvaartsverwoestende gedrocht af te rekenen?)
EU hanteert Sovjet systeem, instorting volgt spoedig
De Europese politici hebben een kardinale fout gemaakt door de banken eerst jarenlang te dwingen
staatsobligaties te kopen en vervolgens hen akkoord te willen laten gaan met regels die de officiële
schuldeisers (EU en ECB) voorrang verlenen boven de private schuldeisers. Hiermee heeft de EU een
systeem geschapen dat jarenlang door de voormalige Sovjet Unie en zijn vazalstaten werd gepraktiseerd en
dat alom grote armoede onder de gewone bevolking veroorzaakte, met uitzondering van een klein eliteclubje
aan de top. De EU gaat nu exact dezelfde weg op, met dit verschil, dat waar het Sovjet systeem 40 jaar lang
nodig had om uiteindelijk in te storten, de schulden in Europa zó hoog zijn opgelopen dat de onvermijdelijk
instorting veel, véél sneller zal plaatsvinden. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Onafhankelijke journalist ter plekke: Syrische opstand is Westerse leugen
'Rebellen' zijn criminele bendes die burgers dwingen aan zogenaamde protesten deel te nemen
De Syrische rebellen, die hoofdzakelijk bestaan uit criminele
bendes en huurlingen uit onder andere Libië en Afghanistan, zijn
de werkelijke veroorzakers van de humanitaire crisis.
Het conflict in Syrië bestaat niet. Dat beweert althans de
onafhankelijke Russische journalist Anhar Kochneva, die al meer
dan 10 jaar in Syrië woont. De 'rebellen' van het Free Syrian
Army bestaan volgens haar enkel uit criminele bendes die niet
door de bevolking worden gesteund en enkel uit zijn op het
veroorzaken van zoveel mogelijk chaos. Kochnewa bevestigt
hiermee wat we vorig jaar al schreven, namelijk dat de opstand
of zelfs burgeroorlog in Syrië pure Westerse propaganda is, bedoeld om ook dit land ten prooi te laten vallen
aan de door president Obama gesteunde 'Arabische Lente', zodat radicale islamisten vervolgens de macht
kunnen overnemen.
In maart 2011 was er volgens Kochneva nog niets te bespeuren van een crisis in Syrië. 'Ik erger me altijd
enorm als journalisten beweren dat er massaprotesten en demonstraties zouden zijn geweest. Dat klopt
gewoon niet.' De afgelopen 7 maanden telde ze welgeteld 3 zogenaamde 'demonstraties'. Zogenaamd,
omdat deze uit maar heel weinig mensen bestonden die op zo'n manier werden opgesteld, dat het er voor
buitenlandse journalisten op leek dat het een demonstratie was. Deze 'protesten' werden dan 5 of 10
minuten lang gefilmd, waarna de mensen weer snel uit elkaar gingen. In sommige steden werden de burgers
door de criminele bendes zelfs gedwongen om aan deze 'demonstraties' deel te nemen.
Niet leger, maar bendes beschieten huizen burgers
Syrische vrienden van Kochneva, woonachtig op enkele honderden meters afstand van de beruchte wijk
Baba Amr in Homs, vertelden tegen haar dat niet het leger, maar de criminele bendes op hun huizen hadden
geschoten. Het Syrische leger richt nooit zijn wapens op gewone burgers, maar reageert alleen wanneer een
situatie escaleert. Bovendien zijn met name soldaten van het leger de afgelopen maanden het slachtoffer
van de 'rebellen'. Die vechten bewust in de straten en verbranden daar autobanden, om dit op video op te
nemen en vervolgens tegen journalisten te zeggen dat deze rook het gevolg is van -in werkelijkheid nooit
uitgevoerde- artilleriebeschietingen door het leger.
'Syrische burgers haten rebellen'
In Zabadani intimideerden de bendes de complete burgerbevolking en namen zij Kochneva en andere
journalisten gevangen. De criminelen lieten hen vervolgens een roestig pantservoertuig zien en verklaarden
dat het leger daarmee de stad had beschoten. Probleem: de vernietigde huizen bevonden zich midden in de
wijk. 'Het is onverklaarbaar hoe deze tank vanuit de lucht of om de hoek zou hebben geschoten,' aldus
Kochneva. Ook trommelden de bendes burgers op om een kleine demonstratie te houden. 'Op de gezichten
van de mensen was duidelijk angst en haat te lezen. Ze zijn bang voor de criminelen en haten hen.'
'Rebellen oorzaak humanitaire crisis'
Daarom is er volgens de journalist inderdaad sprake van een humanitaire crisis in Syrië, die echter niet
veroorzaakt wordt door de regering Assad maar juist door de opstandelingen, die voor een groot deel
bestaan uit (veelal islamistische) huurlingen die afkomstig zijn uit Tsjechië, Roemenië, Frankrijk, Libië en
Afghanistan. Enkele gevangen genomen Afghanen werd gevraagd waarom ze naar Syrië waren gekomen.
Zij antwoordden: 'Zijn wij in Syrië? Wij dachten dat we in Israël waren. Men vertelde ons dat wij naar Israël
zouden worden gebracht om Israëlische bussen te beschieten en mee te helpen Palestina te bevrijden.'
'Bendes willen destabilisering en chaos'
De Syrische 'rebellen' bestaan voornamelijk uit criminelen die zich in bendes hebben verzameld. Zodra ze de
controle over een stad overnemen is het eerste dat ze doen de politie archieven verbranden, zodat er geen
bewijs meer van hun criminele achtergrond is. 'Dit zijn mensen die ervan genieten macht te bezitten,'
verklaart Kochneva. 'Zij willen niet werken maar wel over veel geld bezitten. Je kunt een stad met relatief
weinig mensen terroriseren. Slechts twee scherpschutters kunnen het openbare leven in de straten lam
leggen.' De recente verkiezingen waren -in tegenstelling tot wat de Westerse media berichtten- volgens de
Russische journalist wel degelijk democratisch. 'Wie beweert dat dat niet zo was? De leiders van de
Syrische oppositie, die al vele jaren in Europa wonen? Wat weten zij nu van de echte situatie in Syrië? We
moeten de Syriërs zelf over hun toekomst laten beslissen.'
Kochneva wijst erop dat de zoon van de leider van de Nationale Partij onlangs vermoord werd nadat de partij
weigerde zich na dreigementen uit de verkiezingen terug te trekken. Deze dreigementen waren volgens de
journalist afkomstig van die groeperingen die iedere positieve verandering in Syrië willen tegenhouden: de
criminele bendes. Zij willen geen hervormingen maar zijn gebaat bij destabilisering en chaos.
'Amerika wil machtsbalans veranderen'
Zij worden echter gesteund door de VS omdat de Amerikanen de machtsbalans in het Midden Oosten willen
veranderen. Dat is de reden waarom de internationale media de wereldbevolking een parallelle realiteit
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hebben gecreëerd over een 'opstand' in Syrië tegen het 'wrede regime' van Assad, terwijl deze situatie in
werkelijkheid helemaal niet bestaat.
Het recente plan van VN-afgezant Kofi Annan heeft de criminele bendes enkel een adempauze gegeven
zodat ze zich kunnen hergroeperen. Iedere inwoner van de stad Homs die Kochneva sprak zei dat het
Syrische leger de problemen binnen een week had kunnen beëindigen.
'VN en VS moeten waarheid erkennen'
Sommigen zijn van mening dat de VS naar manieren zoekt om zich zonder gezichtsverlies uit het conflict
terug te trekken. De Russische journalist denkt dat Amerika heeft moeten toegeven dat de Syrische regering
gelijk heeft en dat een verdere escalatie daarom moet worden voorkomen. 'Je kunt je ogen niet sluiten voor
de waarheid. Men kan iemand één of twee keer misleiden, maar het is praktisch onmogelijk om dit over een
langere periode vol te houden. Ik ben ervan overtuigd dat de 300 VN waarnemers de waarheid zullen inzien.
Hen laten liegen zal moeilijk worden.'
Niettemin werd de missie van de VN waarnemers opgeschort en lijken zowel de Westerse-Arabische coalitie
als Rusland zich op te maken voor militair ingrijpen in Syrië, tenzij de presidenten Putin en Obama vandaag
in Mexico alsnog tot overeenstemming komen.
Xander

Russische vloot met mariniers en grote lading wapens op weg naar Syrië
Ontmoeting Putin en Obama vandaag in Mexico doorslaggevend voor mogelijk militair ingrijpen Syrië
Russische landingsvoertuigen met mariniers aan boord (foto)
gaan de marinebasis in de Syrische havenstad Tartus
beschermen.
Terwijl de Russische president Vladimir Putin vandaag zijn
Amerikaanse collega Barack Obama spreekt tijdens de G20 top
in Mexico, stuurt hij ondertussen een vloot oorlogsschepen met
mariniers en een grote lading geavanceerde wapens naar de
Syrische havenstad Tartus. Met transporthelikopters worden
hypermoderne luchtafweerraketten aan het Syrische leger
geleverd, die duidelijk zijn bedoeld om een toekomstige Westerse-Arabische no-fly zone boven het land te
neutraliseren. Onderdeel van de Russische vloot zijn landingsschepen die ieder 250 mariniers en diverse
zware pantservoertuigen vervoeren. De Syrische luchtmachtbases worden voorzien van Pantsyr S-1
luchtafweerraketten, die (Westerse) kruisraketten en gevechtsbommenwerpers op een hoogte van 12
kilometer kunnen uitschakelen. Het arsenaal bevat tevens Buk-M2 (NAVO codenaam SA-11)
luchtafweerraketten die met een snelheid van Mach 32 toestellen op 14 kilometer hoogte kunnen
vernietigen. Daarnaast krijgt Syrië ook Bastion anti-scheepsraketten die vanaf het land vijandelijke
oorlogsschepen op 300 kilometer uit de kust kunnen raken.
Aangezien Syrische militairen weinig tot geen ervaring met deze wapens hebben wordt aangenomen dat ze
zullen worden bemand en bestuurd door Russische technici, eufemistisch 'instructeurs' genoemd.
Russen geven vloot toe
De Russen doen geen moeite meer hun militaire steun voor Assad te verbergen. Anatoly P. Isaykin, de
directeur van Rosoboronexport (de export autoriteit van de Russische staat), verklaarde afgelopen vrijdag
dat 'deze mechanismen zeer goede verdedigingsmiddelen zijn en een betrouwbare defensie tegen aanvallen
vanaf zee of uit de lucht. Dit is geen dreigement, maar iedereen die zo'n aanval wil uitvoeren moet hiermee
rekening houden.' Een dag later zei een bron binnen de Russische Generale Staf tegen het
staatspersbureau Itar-Tass dat 'verscheidene oorlogsschepen van de Russische Zwarte Zeevloot, inclusief
grote landingsschepen met mariniers aan boord, volledig voorbereid zijn om uit te varen zodra het
noodzakelijk is de Russische logistieke (marine)basis in Tartus, Syrië, te beschermen. Deze zone is de
verantwoordelijkheid van de Vloot.'
Ontmoeting Obama-Putin doorslaggevend
Bronnen in Washington, Moskou en de Perzische Golfstaten verwachten dat de ontmoeting tussen Putin en
Obama in Mexico zal uitwijzen of Amerika en zijn Europese en Arabische bondgenoten het plan om militair
in te grijpen in Syrië doorzetten. Komen beide presidenten tot een akkoord over de toekomst van Syrië, dan
zal deze interventie waarschijnlijk worden afgeblazen. Zo niet, dan kan het tegenovergestelde gebeuren en
zal Westerse-Arabische militaire actie juist worden versneld.
Xander - (1) DEBKA
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Turkije wil terugkeer machtigste en gevaarlijkste islamist ter wereld
Gülen streeft openlijk naar een door Turkije geleid islamistisch
rijk waarin ook Europa ondergeschikt gemaakt zal zijn.
De gevestigde orde in Nederland wil er al jaren niets over horen,
maar nu heeft de Turkse premier Tayyip Erdogan het zelf
bevestigd: in een toespraak riep Erdogan de naar de VS
gevluchte islamistische imam Fethullah Gülen op om terug te
keren naar zijn thuisland Turkije. Zowel Erdogan als de Turkse
president Abdullah Gul zijn officieuze volgelingen van miljardair
Gülen, die door velen wordt beschouwd als de machtigste en
gevaarlijkste islamist ter wereld omdat hij het Westen van
binnenuit op 'democratische' wijze ondermijnt en streeft naar de
oprichting van het islamitische Kalifaat in de vorm van een hersteld Turks-Ottomaans wereldrijk.
'We willen dat er een einde komt aan dit vurige verlangen,' aldus Erdogan in zijn recente toespraak in de
Türk Telekom Arena in Istanbul. 'We willen dat degenen in het buitenland en die verlangen naar hun
thuisland weer onder ons zullen zijn... Weg zijn van thuis is eenzaamheid en dat kunnen wij niet dulden. Wij
zeggen dat deze afwezigheid (van Gülen) beëindigd moet worden. Ik begrijp waarlijk dat dit ook door u allen
wordt verwacht...'
Gülen: Blij dat Turkije islamistisch is geworden
Erdogan kreeg hierop een staande ovatie van de 50.000 toeschouwers. Ahoewel hij Gülen niet letterlijk bij
de naam noemde constateerden de Turkse media dat hij het over niemand anders had kunnen hebben.
Andere prominente leiders in Turkije sloten zich vervolgens bij Erdogans oproep aan. Zo verklaarde
vicepremier Bülent Arinc dat hij 'een van de velen in Turkije is die weten dat Gülen zijn land mist. Ik hoop dat
het eindelijk tijd is dat hij terugkeert... We willen dat hij na 10 jaar naar zijn land terugkeert en zich herenigt
met het volk dat van hem houdt. Ik hoop dat de wens van onze premier spoedig zal uitkomen. We zullen blij
zijn als Gülen in Turkije is.' Gülen reageerde vrijwel onmiddellijk en was tot tranen toe geroerd. Hij prees het
feit dat Turkije een islamistisch land is geworden en dat de economie het zo goed doet. Hij zei weliswaar niet
naar zijn land terug te keren als hij daardoor deze positieve ontwikkelingen in de weg zou staan, maar gaf
tevens aan dat hij in Turkije begraven wil worden, een indicatie dat hij wel degelijk overweegt om op
Erdogans uitnodiging in te gaan.
'Gematigde' islam als dekmantel voor radicale doelen
De zeer controversiële Fethullah Gülen bezit volgens sommige schattingen zo'n 25 miljard dollar en heeft
met zijn vermogen een netwerk van zo'n 1000 islamistische scholen in meer dan 140 landen opgezet. In de
loop der jaren is er een grote hoeveelheid bewijs geleverd dat deze scholen een geheime agenda hebben en
meehelpen het Turkse islamisme over de hele wereld te verspreiden. Dit islamisme kenmerkt zich door een
'gematigde' presentatie waarin termen zoals 'democratie', 'intergeloofs dialoog' en 'tolerantie' de radicaal
islamistische doelstelling om de seculiere samenleving ten val te brengen ten gunste van de islam verhullen.
Dat is geen anti-islamitische complottheorie maar werd door Gülen zelf bevestigd in een op de Turkse TV
uitgezonden preek, kort nadat hij in 1999 naar de Verenigde Staten was gevlucht omdat hij werd
beschuldigd van het ondermijnen van de Turkse samenleving. In 2008 werd hij echter vrijgesproken door de
aan de macht gekomen islamistische AK Partij van premier Tayyip Erdogan.
Miljarden verdiend met drugshandel
Volgens de voormalige FBI-vertaler Sibel Edmonds zou Gülens beweging voor een groot deel financieel
worden gesteund door de CIA. Dit zou gebeuren door de miljarden die Gülen verdient met de opium- en
heroïnehandel vanuit Afghanistan geen strobreed in de weg te leggen. Onderzoeksjournalist Paul Williams
zag hierin de belangrijkste reden waarom het Amerikaanse leger in Afghanistan verboden werd om de
papavervelden (=opiumteelt) met chemische middelen te vernietigen.
Gülen geïnfiltreerd in media, banken, bedrijven en onderwijs
Volgens seculiere Turken bezit Gülen banken, universiteiten, bouw- en productiebedrijven en inmiddels ook
een groot deel van de Turkse media, waaronder diverse TV-netwerken en Zaman, één van de grootste
kranten van Turkije. Ook de AK Partij van premier Erdogan zou achter de schermen volledig onder zijn
controle staan. Ondanks het feit dat Gülen meerdere malen openlijk op video heeft verklaard het islamisme
door middel van misleiding in het Westen te willen verspreiden, weigert de gevestigde orde in zowel Amerika
en Europa nog altijd zijn radicale doelstellingen serieus te nemen.
Turkije heeft meeste journalisten gevangen
Ahmet Sik, de Turkse auteur van het boek 'Imamim Ordusu' (Het Leger van de Imam) schreef dat Gülens
beweging in ieder deel van de Turkse regering is geïnfiltreerd, inclusief de politie. Sik werd daarop
gearresteerd en beschuldigd van een complot om de regering omver te willen werpen. Na 13 maanden werd
hij in afwachting van een proces vrijgelaten. Sik staat bepaald niet alleen; volgens gegevens van het Comité
ter Bescherming van Journalisten is Turkije alles behalve een vrij land en wordt iedereen die openlijk een
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andere mening verkondigt als de regering in Ankara en/of kritiek uit op de beweging van Gülen vervolgd. Zo
zitten er in Turkije 94 journalisten gevangen, het hoogste aantal ter wereld. Ter vergelijk: in andere
absolutistisch geleide landen zoals China (27) en Iran (42) zijn dit er veel minder.
Minister BuZa: 'Wij zullen nieuwe leider Midden Oosten worden'
Gülen leidt dan ook in feite een soort islamistische schaduwregering in Turkije, daarbij gesteund door de
officiële Turkse regering die zich tegenover het Westen weliswaar gematigd opstelt, maar er in eigen land
geen geheim van maakt de nationalistische en expansionistische dromen van islamist Gülen te
ondersteunen. Nog maar een paar weken geleden verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Ahmet
Davutoglu dat 'wij een golf van verandering in het Midden Oosten zullen bewerkstelligen. Net zoals het
ideaal dat wij voor Turkije in gedachten hebben, hebben wij dat ook voor een nieuw Midden Oosten. Daar
zullen wij de leider van zijn, de woordvoerder van een nieuwe vreedzame orde, ongeacht wat anderen
daarvan vinden.'
Obama en EU steunen Turkse islamisten
Ondanks het overduidelijke gevaar voor de Westerse democratie wordt de regering Erdogan krachtig
gesteund door de regering Obama, de Europese Unie en door de meeste politieke partijen in Den Haag.
Obama dringt er al langer op aan om Turkije lid te laten worden van de EU. Hierdoor zullen in één klap zo'n
80 miljoen moslims binnen de grenzen van Europa worden opgenomen, waardoor een machtsovername
door islamisten in de nabije toekomst mogelijk wordt gemaakt. De EU zette daarvoor onlangs opnieuw een
grote stap door Turken in Europa dezelfde autochtone (uitkerings)rechten te geven als Europeanen, ook als
ze geen Europees paspoort bezitten.
Xander - (1) World Net Daily

Olympische Spelen 2012: openingsceremonie details geopenbaard – “Green and Pleasant”!!
Tijdens de opening van de olympische spelen in Londen zal het
olympisch stadion worden getransformeerd in Brits platteland.
10.000 vrijwilligers zullen helpen de Engelse landschappen te
herscheppen, tegen een achtergrond van boerderijdieren en
bezienswaardigheden zoals de ‘Glastonbury Tor’.
De 27 miljoen pond kostende openingsceremonie zal ‘Green and
Pleasant’ genoemd worden, onthult artistiek directeur Danny Boyle.
Hij voegde eraan toe dat de show “een beeld van onszelf als een natie”,
zou moeten creeeren.
“De beste manier om dat verhaal te vertellen is door middel van het
werken met echte mensen”, zei Boyle, die een rol heeft gereserveerd
voor verpleegkundigen in de gebeurtenissen.
Er zijn al 157 repetities geweest en Boyle voegt toe: “Ik ben verbaasd
door de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers, zij zijn de pure belichaming van de olympische geest en
vertegenwoordigen het beste van wie we zijn als een natie.”
De set zal kenmerken zoals weiden, velden en rivieren bevatten, evenals families die picknicken, mensen
die sporten op het dorpsplein en de boeren die de aarde bewerken.
Echte erf- en boerderijdieren grazen in de “natuur”, met een dierenpark van 70 schapen, 12 paarden, 3
koeien, 2 geiten, 10 kippen, 10 eenden, 9 ganzen en 3 herdershonden.
Er wordt verwacht dat er wereldwijd 1 miljard mensen naar de openingsceremonie kijken.
Boyle, vooral bekend om het maken van de Oscar-winnende film “Slumdog Millionaire” en “Trainspotting”,
zei dat de show is geïnspireerd door “The Tempest”, en zou gaan land dat hersteld van zijn industriële
erfenis. ‘s Werelds grootste “harmonisch afgestemde” bel, met een
gewicht van 23 ton en grootte van 2 meter hoog en 3 meter breed, zal
de start inluiden van het, door Shakespeare geïnspireerde, spektakel,
900 kinderen van de zes organiserende gemeenten zullen hierbij een
belangrijke plaats innemen. De bel, die werd geproduceerd door de
Whitechapel Bell Foundry, heeft een opschrift met een citaat uit The
Tempest’s:
“Be not afeard, the isle is full of noises” (Wees niet bang, het eiland is
vol van geluiden”), en werd geïnstalleerd in het stadion,vorige week.
Een model van de set tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen
KIJK EN LEES VERDER, INCL YOU TUBE FILMPJE OP:
http://olympiczion.nl/index.php/openingsceremonie-totdat-we-jeruzalem-hebben-gebouwd-in-het-mooiegroene-engeland/
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Overeind houden eurozone kost nu al bijna € 100 miljard - per MAAND
Voorstel eurobills misleidende vorm van eurobonds - Griekse verkiezingsuitslag lost niets op; derde bailout
verwacht
De euro wordt langzaam maar zeker ondergraven door de honderden
miljarden kostende bailouts, wat uiteindelijk een forse devaluatie tot
gevolg zal hebben.
Voorstanders van de euro wijzen maar al te graag op cijfers waaruit
zou blijken dat het opbreken van de Europese muntunie veel meer geld
gaat kosten dan deze in stand te houden. Wat ze er echter nooit
bijvertellen is dat dit wellicht nu nog het geval is, maar over korte tijd
niet meer. Het bijeenhouden van de eurozone kost namelijk al bijna €
100 miljard per maand (1), een gigantisch bedrag dat maandelijks
groter wordt. Daarom is het wel degelijk veel verstandiger om zo snel
mogelijk een einde te maken aan de faliekant mislukte eenheidsmunt dan het lijden nog enkele jaren te
rekken, want dan zal de instorting door de tot astronomische hoogten opgelopen schulden, kosten en
bailouts vele malen erger en ingrijpender zijn. Carmel Asset Management, dat twee maanden geleden
correct de feitelijke ineenstorting van Spanje voorspelde omdat het land er veel slechter voor stond dan
officieel werd toegegeven, berekende dat de Duitsers € 1,31 biljoen kwijt zijn als de eurozone uiteenvalt en
'slechts' 579 miljard om de muntunie bij elkaar te houden. Volgens het Duitse Instituut voor de
Wereldeconomie (IfW) in Kiel bedraagt het risico voor de Duitsers bij een instorting zelfs € 1,5 biljoen. Ook
voor Nederland gaat het om een bedrag in de honderden miljarden euro's, die voornamelijk bestaan uit
garanties om de Zuid Europese banken en lidstaten overeind te houden.
Target-2: € 2 miljard per dag
De Europese Centrale Bank pompt maandelijks gemiddeld bijna € 100 miljard euro in de failliete Zuid
Europese banken en landen, een totaal onhoudbare situatie. Via het door de politiek angstvallig vermeden
maar hier al veel vaker besproken TARGET-2 systeem is er feitelijk een permanente bailout aan de gang
van bijna de complete rest van Europa buiten Nederland en Duitsland. Kosten: € 2 miljard per dag. EU
president Herman van Rompuy, EU-Commissie president José Manuel Barroso, Eurogroep president JeanClaude Juncker en ECB-president Mario Draghi dringen daarom steeds sterker aan op de invoering van
eurobonds (2).
EU beloont negeren afspraken
Als zogenaamd 'compromis' zouden deze eurobonds -in het voorstel 'eurobills' genoemd- een clausule gaan
bevatten waarin staten slechts tot een van tevoren bepaald percentage van hun economie eurobonds
mogen uitgeven. Landen die deze regel breken worden een jaar later gestraft met uitsluiting. De ervaring
met de EU leert echter dat doorgaans alle afgesproken regels en gedane beloften worden gebroken en dat
landen die zich niets van de afspraken aantrekken hiervoor niet worden gestraft maar juist beloond,
aangezien Brussel doodsbang is dat één bankroete lidstaat de rest met zich mee zal trekken.
Eurobills = eurobonds = permanente afpersing
Het eurobills-voorstel zal het de Zuid Europese lidstaten -over korte tijd inclusief Frankrijk en België- daarom
nóg makkelijker maken om Duitsland en Nederland op verdekte wijze te chanteren en keer op keer nieuwe
miljarden af te persen, iets waar de Deutsche Bundesbank vorige week al voor waarschuwde.
Onafhankelijke analisten verwachten dat eurobonds de gemiddelde kredietwaardigheid van de hele
eurozone met een flink aantal stappen zal verlagen naar (hooguit) BBB, wat voor Nederland en Duitsland
(beiden nog AAA) veel hogere rentelasten zal betekenen. Niet voor niets kondigde premier Rutte aan dat er
na volgend jaar nieuwe miljardenbezuinigingen nodig zijn. Want wat hij ook voor de camera beweert Nederland kan en zal zich onder zijn leiding niet (blijven) verzetten tegen eurobonds.
Griekenland effect alweer verdwenen
Ondertussen is het positieve effect na de gewenste en zo bejubelde verkiezingsuitslag in Griekenland alweer
verdwenen. De rente over de Spaanse staatsobligaties is verder gestegen naar 7,12%. In Italië hetzelfde
verhaal, waar de rente steeg naar 6,06%. Zelfs kernland Duitsland moet eveneens een hogere rente (1,45%)
betalen (3). Naast de geklapte vastgoedzeepbel moeten de Spaanse banken waarschijnlijk opnieuw
miljarden afschrijven op slechte kredieten aan ondernemingen, aangezien in het eerste kwartaal van dit jaar
al 1958 Spaanse bedrijven failliet gingen, een stijging van 21% ten opzichte van een jaar eerder (4).
Torenhoge schulden Spaans bedrijfsleven
De schulden van de Spaanse niet-financiële private sector bedragen 134% van het BNP, op Ierland na het
hoogste percentage van alle moderne economieën ter wereld. Tussen de 50% en 60% van alle Spaanse
ondernemingen heeft in de afgelopen 3 jaar een vorm van herfinanciering door de banken nodig gehad.
Credit Suisse schat dat alleen al de vier grootste Spaanse banken 654 miljard euro moeten reserveren om
de kredieten aan het Spaanse bedrijfsleven -exclusief de vastgoedsector- voor minstens 7% te kunnen
dekken. Nu al hebben de grootste Spaanse beursgenoteerde (Ibex 35) banken een schuld van € 222 miljard.
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Van de 210.000 Spaanse ondernemingen met een jaarlijkse omzet van minimaal 2 miljoen euro verkeert
22% in ernstige moeilijkheden door een schuldenlast die 5 x hoger is als hun basiswinst. Omdat ze hun
eigen verliezen moeten dekken verstrekken de Spaanse banken inmiddels ook aan gezonde ondernemingen
bijna geen kredieten meer, wat het functioneren van de complete economie in gevaar brengt (5).
'Derde hulpprogramma voor Griekenland'
De Franse megabank Société Générale constateert na de overwinning van de pro-Europese Griekse partijen
dat de angst voor een Griekse uittreding nu weliswaar is verminderd, maar dat Griekenland nog altijd grote
moeite zal hebben zich aan de afspraken te houden en dat er daarom mogelijk zelfs een derde
hulpprogramma nodig zal zijn om het land overeind te houden (6).
Nobelprijs econoom voorspelde falen eurozone
De door het Europese establishment verguisde Nobelprijs econoom Milton Friedman bleek 15 jaar geleden
al volkomen gelijk te hebben toen hij schreef dat 'de wens voor de euro gemotiveerd wordt door politieke en
niet economische redenen. Het was het doel Duitsland en Frankrijk zo nauw met elkaar te verbinden, dat
een toekomstige Europese oorlog onmogelijk zou worden en tevens om een federale Verenigde Staten van
Europa in de steigers te zetten.'
'Ik denk dat de euro een tegenovergesteld effect zal hebben. De munt zal bij uiteenlopende schokken de
politieke spanningen verergeren, terwijl deze makkelijk hadden kunnen worden opgevangen door
veranderingen in de wisselkoersen... Politieke eenheid kan de weg bereiden voor monetaire eenheid, maar
monetaire eenheid die onder ongunstige voorwaarden wordt opgelegd (zoals met de euro is gebeurd) zal
een barrière voor het bereiken van politieke eenheid blijken te zijn.'
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NU, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Zero Hedge

Syrische rebellen verwoesten kerken en moorden christenen uit
VS en Europa blijven gewelddadige verspreiding radicale islam steunen
Door moslimrebellen zwaar beschadigde christelijke kerk in Qusayr.
Met misleidende advertenties probeert Amnesty International u zover te
krijgen een internet petitie te ondertekenen die de Russische president
Vladimir Putin oproept zijn steun voor de Syrische president Assad in te
trekken en zo het geweld te beëindigen. Misleidend, omdat het al lang gelden
door extreem linkse ideologen gekaapte Amnesty 'vergeet' te vermelden dat het niet de regeringstroepen,
maar de door het Westen gesteunde islamistische rebellen zijn die overal waar ze komen chaos
veroorzaken, christelijke kerken verwoesten en christenen midden op straat vermoorden. Bijna alle 138.000
in Homs woonachtige christenen zijn daarom halsoverkop naar Damascus en Libanon gevlucht.
Zodra de Syrische rebellen een dorp of delen van een stad in handen krijgen kondigen ze etnische
'zuiveringen' aan en stellen ze een ultimatum aan alle christenen. Als deze weigeren de opstandelingen te
steunen lopen ze het grote risico te worden vermoord, zoals sommige priesters al hebben moeten
ondervinden. In Homs werd een kerk totaal verwoest en een andere kerk bezet. Huizen van christenen
werden zwaar beschadigd en staan inmiddels leeg omdat de inwoners zijn weggevlucht voor het
moslimgeweld. (1)
Moslims gebruiken christenen als menselijke schilden
Agnes Miriam, de moeder-overste van het klooster in Qara (regio Homs), bevestigde voor de Ierse radio dat
de Syrische rebellen de christelijke gemeenschap terroriseren. 'Een van hun commandanten, Abdel Salam
Harba, heeft besloten dat er niet meer met christenen wordt onderhandeld,' aldus Agnes Miriam. De reden is
dat christenen zich afzijdig willen houden van het conflict en weigeren zich aan de kant van de
moslimrebellen te scharen. Ook zouden christenen als menselijke schilden worden gebruikt. (1)
Leugens onderdeel van pro-islam politiek Obama en Europa
Niettemin blijft het Westen, inclusief de EU en Nederland, openlijk de islamistische rebellen steunen. De
massamedia spelen daarbij een grote rol door de leugen te verspreiden dat het Syrische leger de bevolking
onderdrukt en massaal vermoord, terwijl verreweg de meeste slachtoffers worden gemaakt door de
moslimterroristen van het Free Syrian Army. Deze misleidende propaganda is een belangrijk onderdeel van
de pro-islam politiek van de Amerikaanse president Barack Obama, die met zijn openlijke steun voor de
'Arabische lente' de machtsovername door anti-Westerse en anti-Israëlische islamisten zoals de Moslim
Broederschap mogelijk maakt.
De petitie van Amnesty zou daarom niet aan Putin, maar aan Obama, 'Brussel' en Den Haag moeten worden
gericht. Wie had ooit kunnen denken dat het lot van tienduizenden christenen in het Midden Oosten afhangt
van uitgerekend Rusland, dat hopelijk deze keer niet werkeloos blijft toekijken hoe wéér een land ten prooi
valt aan de door de VS en Europa gesteunde gewelddadige verspreiding van de radicale islam.
(1) ANSA
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Europees Arrestatiebevel
Omdat er niet echt veel over in de openbaarheid is gebracht en velen zelfs niet eens van het bestaan er van
op de hoogte zijn, hier wat inzichten in wat het EAB nu feitelijk echt inhoudt! Het Europees
aanhoudings- of arrestatiebevel (EAB) is een gerechtelijk besluit dat in een lidstaat van de Europese Unie
wordt genomen en waarin men een andere lidstaat verzoekt een verdachte van een misdrijf of een
veroordeelde uit te leveren. Doel is een vergemakkelijking van de uitlevering van verdachten en
veroordeelden binnen de Europese Unie. In Nederland ging het Europees aanhoudingsbevel als onderdeel
van de Uitleveringswet op 29 april
2004 in.
Sinds 11 september 2001 is men met grote snelheid bezig de mensheid in de ‘Nieuwe Wereldorde’ in te
passen. Daartoe worden niet alleen in Amerika, maar ook in Europa democratische grondrechten afgeschaft.
Steeds vaker resulteren nieuwe Europese regels in het afschaffen van fundamentele democratische
burgerrechten. Iedereen die zich ook maar enigszins verdiept in de besluitvormingsprocedures van de EU,
zal ontdekken dat de EU verre van een democratisch instituut is.
De EU gaat aan de meest elementaire regels van de parlementaire democratie voorbij. Nieuwe Europese
wetten en regels hebben de toegang tot EU-documenten beperkt en alle besluiten over defensie en
veiligheid zijn geheim. Documenten zijn niet openbaar en kunnen door niemand worden opgevraagd. Beroep
bij een rechter is niet mogelijk. De macht in Europa ligt niet bij het Europarlement, maar voornamelijk bij de
multinationale ondernemingen en onze machtselite. Niemand kan nog controleren wat er achter de
schermen gebeurt. Het ene ondemocratische verdrag volgt op het andere en het grote aantal en de inhoud
ervan, dat voor heel Europa gaan gelden, valt zelfs voor Europarlementariërs niet meer te overzien.
De premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, legde in 1999 deze EU-democratie aan zijn EU-collega’s
als volgt uit: “Wij nemen een besluit, maken dat bekend en wachten dan af wat er gebeurt. Wanneer er geen
noemenswaardige tegenstand volgt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen waarover het gaat, gaan
we stap voor stap verder, totdat er geen weg terug meer is.”
Achter gesloten deuren worden zaken bedisseld waar de burger geen zicht op heeft, maar wel de gevolgen
van voelt. Zo is de meeste mensen in Europa nooit naar hun mening gevraagd over belangrijke zaken als
het Verdrag van Maastricht, de invoering van de euro of de introductie van het Europees Arrestatiebevel
(EAB) .
Aanval op de Democratie!
Het Europees Arrestatiebevel is een aanval op al eeuwen bestaande democratische burgerrechten. Het
brede publiek heeft hiervan amper kennis kunnen nemen, want de media en de overheid hebben dit
onderwerp voor het grootste gedeelte buiten de publiciteit gehouden.
Onze politici beweren dat het EAB een van de maatregelen is die op EU-niveau als gevolg van 11
september 2001 genomen is. Aanvankelijk zou het alleen om verdachten van terroristische activiteiten gaan,
maar thans geldt het voor iedereen. De juridisch onduidelijke categorie ‘terrorisme’
is slechts een van de beschreven strafbare feiten. Het grootste deel van de 32 strafbare feiten die op de lijst
staan waarover de EU-lidstaten het eens geworden zijn (ongeacht de huidige nationale wetgevingen!), kan
als matige of zware alledaagse criminaliteit beschouwd worden en heeft in de regel niets met terrorisme, hoe
men dat dan ook definieert, te maken.
Het EAB is een ramp voor de burger. Halsstarrige tegenstanders van oorlogen die tegen zogenaamde
schurkenstaten worden gevoerd, worden gezien als geheime bondgenoten van terroristen. Het EAB maakt
het mogelijk oppositiebewegingen te onderdrukken en iedere deelnemer eraan als misdadiger te
behandelen. Iedere tegenstander van de Nieuwe Wereldorde kan op deze wijze gedeporteerd worden en ver
van de ogen en controle van zijn eigen volk en geliefden tot zwijgen worden gebracht.
Begin 2005 blijkt, dat reeds meer dan 2600 maal van het EAB gebruik is gemaakt. Meerdere personen,
waaronder tegenstanders van de Nieuwe Wereldorde, zijn gedeporteerd!
Door de invoering van het EAB zijn o.a. de waarborgen, die besloten liggen in uitleveringsprocedures,
omzeild. Het EAB leidt tot aanhouding en een snelle overdracht van de opgeëiste persoon naar de
verzoekende staat, zonder rechterlijke bemoeienis en controle. Het tot dusverre geldende basisprincipe op
het verbod tot uitlevering van burgers wordt met het EAB volledig afgeschaft. De rechters in het land waar
het verzoek tot uitlevering ingediend wordt, kunnen op geen enkele wijze de rechtsgeldigheid van dat
verzoek controleren.
Vogelvrij
Zonder opgaaf van reden kan men gearresteerd en uitgeleverd worden. Een Nederlandse ingezetene kan
bijvoorbeeld zonder pardon naar Polen overgebracht worden! Een officier van Justitie in Polen kan de
Nederlandse politie verplichten iemand te arresteren als hij daarom vraagt. Geen enkele instantie in
Nederland is meer bevoegd om de beschuldiging en het uitleveringsbevel gerechtelijk te onderzoeken. Het
EAB houdt in dat een Nederlandse rechter het arrestatiebevel van een collega uit een ander EU-land dient te
respecteren en uit te voeren. Ook wanneer volgens de Nederlandse wetgeving iemand voor een dergelijk
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vergrijp niet in voorarrest gezet mag worden of wanneer het feit, in tegenstelling tot het land dat de
uitlevering vordert, zelfs in Nederland helemaal niet strafbaar is. In Nederland vindt in zo’n geval geen
onderzoek plaats naar de feitelijke schuld van de betrokkene! Het EAB maakt het volgens clausule
2003/577/GAI zelfs mogelijk dat de bezittingen van een verdachte in beslag genomen worden, waardoor het
vrijwel onmogelijk wordt om bij berechting in een vreemd land nog adequate tolken of een
Nederlandssprekende advocaat in te schakelen.
Volgens het EAB kan een EU-lidstaat een burger in een ander EU-land ook laten veroordelen, terwijl het
gepleegde strafbare feit in eigen land niet strafbaar is. De volgende situatie zou zich kunnen voordoen: u
heeft in Amsterdam deelgenomen aan een protestdemonstratie tegen de regering.
Tijdens deze demonstratie heeft u een spandoek omhoog gehouden met daarop de tekst ‘Weg met deze
regering’. Volgens het Nederlandse recht is dat volledig legaal. In Slovenië echter worden demonstraties
tegen de regering gezien als terroristische daden, en terrorisme valt nu eenmaal onder het EAB. Dat
betekent dat het mogelijk is dat u aan Slovenië uitgeleverd mag worden om daar wegens terrorisme berecht
en veroordeeld te worden.
Vraagt u zich dus maar eens in alle ernst af of u vijanden heeft. Neemt u deel aan politieke activiteiten? Het
schrijven van een ingezonden stuk in een krant over bijvoorbeeld 11 september 2001 kan op Malta als een
terroristische daad aangemerkt worden, waarop een gevangenisstraf van minstens twee jaar kan volgen.
Niet alleen echter de persvrijheid, ook de vrijheid van meningsuiting is in het geding. In Bulgarije bijvoorbeeld
bestaat een antidiscriminatiewet (betreffende godsdienst, leeftijd en seksuele identiteit), waarmee u als
Nederlander al heel snel in conflict kunt komen (minimale straf is hier vijf jaar gevangenis).
Een onomkeerbaar feit
In de meeste landen van de EU behoort het EAB al tot de dagelijkse praktijk en dreigen burgergrondrechten
tot een speelbal van Europese justitiële instanties te worden. Het EAB maakt korte metten met de
beschermingsclausules waarmee de cultuur van onze eigen strafrechtstraditie tot nog toe gewaarborgd
werd. Door de invoering van het EAB wordt o.a. de eis van dubbele strafbaarheid voor het gros van de
delicten waarvoor mag worden uitgeleverd, afgeschaft. In de oude procedure moest de gedraging waarvoor
moest worden uitgeleverd strafbaar zijn in zowel het land dat om uitlevering vroeg, als in het land dat zou
uitleveren. De structuur van een strafzaak, waardoor een eerlijk proces kan plaatsvinden, en de balans
tussen de onderlinge machten van een rechtsstaat worden door het EAB compleet verstoord. In de
Nederlandse Grondwet staat dat iedere burger vrij is om te doen wat hij wil, mits men zich aan de regels
houdt. Nederland is een rechtsstaat waar een ieder een beroep kan doen op een rechter om een
onafhankelijke uitspraak te kunnen krijgen. Met de invoering van het EAB wordt de onafhankelijkheid van de
rechter als zodanig aangetast. Deze aantasting verhoudt zich op geen enkele wijze met de Nederlandse
grondwet. Uit artikel 17 van de grondwet valt af te leiden dat het ongeoorloofd is als iemand anders dan de
rechter gaat (mee)beslissen. Dit is nadelig voor de burger, omdat hij als procespartij dan niet weet waar de
interpretaties van de rechter vandaan komen, en zich indien nodig daartegen moeilijk kan verweren. Door
het EAB blijft van artikel 17 van de grondwet en van het daaruit voortvloeiende rechtssysteem, dat als de
basis van onze strafrechtcultuur beschouwd wordt, niets meer over. Ook de Relatieve Competentie, waar de
vraag speelt in welke plaats en rechtbank men terecht moet staan, komt te vervallen. Voor het strafrecht
geldt: die rechter is bevoegd binnen wiens rechtsgebied het feit is begaan of de verdachte woont of zich
bevindt of waar hij zijn laatst bekende verblijfplaats heeft gehad (artikel 18). De betekenis die de wetgever op
grond van deze gebiedsbepaling toekent, is van zo groot belang dat een foute toepassing ervan zelfs tot een
nietigverklaring van de veroordeling leidt!
Ook de mogelijkheid, dat – na het vergaren van de bewijsmiddelen door de aangezochte staat – het verzoek
zelve (proces-verbaal) aan de verdachte of een derde ter hand wordt gesteld, komt te vervallen. Een en
ander is van belang in verband met het indienen van bezwaren en beroepen en de verdediging van de
verdachte. Ook de bepaling dat een uitgeleverde persoon niet berecht mag worden voor andere, eerder
begane, daden dan de daad welke tot het verzoek tot uitlevering leidde, is afgeschaft.
Waarschuwing
Dr. Carlo Alberto Agnoli, een voormalige Italiaanse rechter, brengt zijn waarschuwing aan alle EU-burgers
als volgt onder woorden: “Het EAB zal de op recht en gerechtigheid gebaseerde rechtssystemen van
praktisch alle Europese landen volledig omvormen en uiteindelijk tenietdoen.”
De Europese grondwet ondermijnt elke wetgeving op het gebied van sociale solidariteit en dat van het
sociale recht en arbeidsrecht, zoals die bestaat in de landen van de EU. Terwijl enerzijds grote bedrijven een
wettelijk instrument wordt gegeven dat hen grote vrijheden toestaat, ziet anderzijds het individu zich talloze
rechten ontzegd. Bijvoorbeeld het recht te staken of te demonstreren. Dit verdrag maakt een dictatuur van
de grote bedrijven en het grote kapitaal mogelijk.
Andere belangrijke onderdelen van het verdrag zijn:
a.. In de Slotakte (Titel I, artikel 2, nummer 3) wordt expliciet toestemming gegeven de doodstraf toe te
passen in uitzonderlijke situaties, o.a. teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. Dit betekent dat er
zal mogen worden geschoten op demonstranten, zonder dat in het verdrag bepaald is dat handelen uit
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noodweer daarbij een vereiste is. Diezelfde Slotakte (Titel II, artikel 6) maakt het mogelijk talloze personen in
hechtenis te nemen, zoals minderjarigen of personen die men geestesziek acht.
b.. Bovendien staat de grondwet toe dat men mensen negen maanden lang vast mag houden, in voorlopige
hechtenis, zonder aanklacht of bewezen criminele daad.
c.. Een ander voorbeeld van een grondrecht dat dankzij dit verdrag wordt weggenomen, is dat van de
vrijheid van meningsuiting en van informatie (artikel II-71), door middel van wat bepaald wordt in de Slotakte
(Titel II, artikel 11, toelichting).
d.. De Europese grondwet verplicht de regeringen van de lidstaten enkel leningen af te sluiten bij particuliere
banken, uiteraard tegen woekerrentes die betaald worden door de burgers.
e.. Het resultaat van de artikelen III-209 en artikel III-210 (nummer 2, paragraaf b) zal zijn, dat het
minimumloon steeds lager zal worden.
f.. Met artikel II-94, de Slotakte (Titel IV, artikel 34, uitleg), en artikel III-209, vrijwaart de EU zich van enige
verplichtingen op het gebied van sociale hulp. Ondanks artikel II-91 zal het dankzij de dienstenrichtlijn
93/104 uit 1993 of nieuwe versies ervan mogelijk zijn om werknemers veel langer te doen werken, tot maar
liefst 65 uur per week en zelfs meer.
g.. Ondanks artikel II-92, met de titel “Het verbod van kinderarbeid en de bescherming van jongeren op het
werk”, wordt door middel van de Slotakte (Titel IV, artikel 32, toelichting) en de dienstenrichtlijn 94/33 in
werkelijkheid het recht gegeven kinderen van 13 jaar en ouder te werk te stellen, en onder bepaalde
voorwaarden ook jongere kinderen.
h.. Artikel 1-11, paragraaf 3, bepaalt dat de EU-regering kan optreden als ze vindt dat het handelen van een
lidstaat niet voldoende is. Dit wil tevens zeggen dat de EU-regering de mogelijkheid heeft om in te grijpen op
welk gebied dan ook.
De toekomstige Inquisiteurs van de gemeenschappelijke Europese Inquisitie zullen onbeperkte speelruimte
krijgen: een griezelige nachtmerrie – een totalitaire politiestaat – is nabij! ………….. En er gloort geen hoop!
a.. Schuldig tenzij het tegendeel is bewezen
Bij een Europees Arrestatiebevel volgt er nauwelijks eigen onderzoek door de Nederlandse politie. Als
burger moet je zelf je onschuld zien te bewijzen om overlevering te voorkomen. Een bijna onmogelijke
opgave, zo blijkt uit enkele voorbeelden.
Bron: Linsky (video)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b9bcftnMNvU
http://boinnk.nl/blog/36389/nog-nadere-informatie-over-het-gevaarlijke-irrieele-en-ondemocratischeeuropese-arrestatie-bevel/

Beenderen mogelijk van Johannes de Doper gevonden
Wetenschappers vinden nieuw bewijs!
Wetenschappers hebben nieuw bewijs ontdekt, dat de mysterieuze resten,
gevonden in een kleine marmeren sarcofaag van een 5e eeuws klooster op het
Sveti Ivan eiland in Bulgarije, behoren tot Johannes de Doper.
De overblijfselen - kleine fragmenten van een schedel, botten van een kaak en
een arm, en een tand - werden ontdekt, ingebed in een altaar in de ruïnes van
het oude klooster, op het eiland in de Zwarte Zee. Maar na de vondst, twee jaar
geleden met universele scepsis, deden Oxford Universiteit archeologen enige
koolstofdatering testen.
Op donderdag heeft het team bekendgemaakt, dat ze wetenschappelijk bewijs
hebben geleverd om de buitengewone bewering te staven. De bevindingen
worden zondag gepresenteerd in een documentaire, uitgezonden op het
National Geographic kanaal in Groot-Brittannië.
Het onderzoeksteam dateerde het knokkel botje van de rechterhand aan de eerste eeuw na Christus, waar
Johannes werd verondersteld te hebben gewoond, tot aan zijn onthoofding in opdracht van koning Herodes.
Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen onderzochten het DNA van de botten, en ontdekten
dat ze afkomstig zijn van één enkele individu, waarschijnlijk een man uit een familie in het hedendaagse
Midden-Oosten, waar Johannes zou hebben geleefd...
Johannes voorspelde de eerste komst van Christus, voordat hij werd onthoofd op bevel van koning Herodes,
met zijn hoofd geserveerd op een bord.
John The Baptist Bones Found? Is It Possible?
Gepubliceerd op 15 jun 2012 door paulbegley34
‘Johannes de Doper kwam vlak voordat Jezus werd geopenbaard… Kunnen deze beenderen van Johannes
de Doper zijn, en zijn ze wellicht een teken van de spoedige komst van Christus?’
Bron en meer lezen: Newsinfo.inquirer.net en Telegraph.co.uk
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Strafregels voor Jan Kees de Jager
Geplaatst door Leon de Winter op 18 juni, 2012
Column na column, maand na maand, schrijf ik over de
teloorgang van de EU en de ramp die euro heet. Ben ik
geobsedeerd? Dat valt moeilijk te ontkennen. Maar het zou
van een gebrek aan realiteitszin getuigen wanneer ik dat niet
zou zijn. We hebben een fataal politiek proces laten ontstaan
dat in toenemende mate ons zelfbeschikkingsrecht
ondermijnt en macht in handen legt van een ongrijpbare politieke elite.
Het moet voor de zoveelste keer worden gezegd, en ik moet helaas in herhalingen vervallen omdat de
situatie van kwaad tot erger verwordt: de mensen die de gruwelijke crisis waarin we ons bevinden
veroorzaakt hebben, zijn dezelfde mensen die pretenderen dat ze ons van de crisis kunnen verlossen. Dat
kunnen ze niet. Ze graven gaten waarin we, als we voortgaan, zullen neerstorten op een pijnlijke,
vernietigende bodem.
De euro is een mislukte munt. Het idee van de Europese Unie, die sluipend een federatie aan de volken van
Europa wil opleggen, is gevaarlijk, onmogelijk, verwoestend. De supranationale elite, die de Euroreligie heeft
ontwikkeld, is blind voor de destructieve aard van haar concepten. Die elite blijft ervan overtuigd dat de enige
optie voor de volken van het Europese continent een federale overheid is die de nationale autonomie
overheerst en afbouwt.
Fictie
Europa is een continent, meer niet. Er bestaat geen Europese cultuur. Er bestaat geen Europese taal. Er
bestaat geen Europese identiteit. Er zijn culturen in Europa. Er zijn talen die in Europa gesproken worden. Er
zijn in Europa talloze nationale en etnische identiteiten. Maar een federatie die de uitdrukking is van een
gemeenschappelijke identiteit, is een volstrekte fictie. De gemeenschappelijke munt was dus bij voorbaat
gedoemd te mislukken. Het idee deugt niet. Zoveel verschillende volken, met hun eigen, specifieke
economieen, in monetair opzicht met elkaar verbinden is een ridicuul plan. Maar de ambitie om een
Europese munt te hebben was voor de politieke elite belangrijker dan de feiten op de grond. De retoriek om
dat zelfbedrog te rechtvaardigen klinkt nu ook uit de kelen van de leden van ons demissionaire kabinet.
Ik heb in Jan Kees de Jager aanvankelijk een integere man gezien. Maar ik moet hem nu een leugenaar en
een bedrieger noemen. Hij weet dat Spanje de lening van honderd miljard nooit kan terugbetalen. De
Spaanse economie heeft in een luchtbel vol onroerend goed kunstmatige welvaart laten ontstaan. De
Spaanse markt was jaarlijks goed voor de bouw van tweehonderdvijftigduizend wooneenheden, met name
voor de toeristische onroerendgoedmarkt, maar men heeft er een flink aantal jaren
zevenhonderdvijftigduizend gebouwd.
Onverkocht
De activiteiten in de Spaanse bouw waren koortsachtig intens, alles met geleend geld. Alle economische
groei is Spanje zat in die sector, gebouwd op geleend vermogen. Maar er waren geen klanten. De
wooneenheden bleven onverkocht, en leeg. De leningen konden niet worden afgelost. Kunnen nooit worden
afgelost aangezien de marktwaarde, nog even afgezien van het feit dat er geen kopers zijn, onder die van de
constructiekosten is gezakt. Honderd miljard stroomt van de noordelijke landen naar Spanje. Het geld is
weg. Zoals het geld dat naar Griekenland is gegaan nooit zal worden terugbetaald. Ook al zal de Spaanse
overheid in staat zijn de uitgaven terug te brengen, de mogelijkheid om de leningen terug te betalen zal zich
nimmer voordoen.
Jan Kees de Jager weet dat. Maar hij zwijgt erover. Hij zwijgt omdat hij niet uit de Europese pas wil lopen en
omdat hij denkt, zoals al zijn collega’s, dat hij daarmee onrust teweegbrengt. Ons, de burgers, de
belastingbetalers, neemt hij niet serieus. Wij kunnen met smoezen en vage verhalen het bos ingestuurd
worden. Zijn primaire loyaliteit, zo blijkt nu, ligt bij de politieke elite, niet bij het land dat hij beweert te dienen.
De miljarden euro’s waarvoor wij nu verantwoordelijk zijn, drukken op ons overheidsbudget, en dus op onze
persoonlijke budgetten. En het einde van die leningen en garantiestellingen is nog lang niet in zicht.
Het is een leugen dat de euro de sleutel vormt tot onze welvaart. Het is een leugen dat globalisering om een
federatief Europa vraagt. Het is een leugen dat we onze welvaart danken aan de euro. De leden van de
Europese politieke elites, gesteund door een deel van de media en miljoenen aan subsidies voor
meekakelende deskundologen, hebben hun lot verbonden aan die leugens, en kunnen er dus geen afstand
van nemen. Met die leugens sleuren ze ons de afgrond in. Hun pensioenen, door ons betaald, zijn
gegarandeerd. De onze niet. Hoe moet hieraan een einde komen? Door een referendum. We moeten onze
politici de pas afsnijden. We moeten de monetaire atoombom die de euro heet, zo snel mogelijk
ontmantelen. Laten we het verlies nemen, de overgang voorbereiden en reguleren, en met Duitsland en
Oostenrijk een nieuwe munt invoeren die de kracht en het karakter van de drie sterk met elkaar verbonden
economieën uitdrukt.
En Jan Kees moet een tijdje in de hoek gaan staan en zich diep schamen, en daarna honderd keer
schrijven: ik mag het Nederlandse volk geen loze praatjes verkopen.
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Eén volk, één rijk, één leider… (deel I)
Steeds meer mensen weten niet meer hoe ze financieel het einde van de
maand moeten halen. Er is een crisis. Voedselbanken krijgen steeds meer
klanten. De bouw ligt voor een deel stil. Kleine zaken gaan failliet. Dokters
moeten weer hun eigen studie gaan betalen en de cultuur wordt ernstig
bedreigd. Pensioengerechtigden moeten jaren langer doorwerken en de zorg
wordt geleidelijk onbetaalbaar. Spanje en Griekenland moeten mede door
ons overeind gehouden worden. De internationale criminaliteit tiert welig
omdat binnen de EU alle grenscontroles zijn opgeheven.
Al deze ellende vindt zijn oorsprong in de toenemende spanningen binnen
de Europese Unie. De thans tien jaar in gebruik zijnde euro, die het symbool
moest zijn van het EU-ideaal, is nooit populair geworden. Meer dan 70 procent van de Nederlanders wil het
liefst onze 700 jaar oude, stabiele, handige en klassieke gulden terug. Al met al een goede aanleiding de
historie van de Europese Unie en de euro nog eens te bestuderen. Bij het systematisch doorlezen van mijn
eigen EU-archief wordt het duidelijk dat het hele EU-gebeuren gebaseerd is op bedrog, hele en halve
onwaarheden, valse voorlichting en het smijten met geld. Vooral door sterk overschatte politici.
Alleen het allereerste begin was gebaseerd op een mooie naoorlogse droom, namelijk het voorkómen van
een derde, allesverwoestende wereldoorlog, door het reguleren van de belangrijkste economische en
industriële middelen. Zo ontstond in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In 1967 werd
daaruit de Europese Gemeenschap (de EG) gevormd, die in 1992 te Maastricht leidde tot de vorming van de
huidige Europese Unie, de EU. Die zou garant staan voor blijvende vrede en welvaart.
Verhuizingen
Het Centrale Bestuur van de EU werd te Brussel gevestigd in een vergaderpaleis dat destijds al 1 miljard
euro kostte. Het secretariaat kwam in Luxemburg en het parlement in Straatsburg terecht. Elke maand
reizen 626 EU-parlementariërs op en neer van Brussel naar Straatsburg om te vergaderen. Ze worden
gevolgd door twintig immense vrachtwagens vol met dossiers. Die absurde verhuizingen kostten tien jaar
geleden al meer dan 1 miljoen euro per dag. Er werken in Brussel ruim 50.000 ambtenaren die ieder tussen
de 10.000 en 21.000 euro per maand verdienen. Nog afgezien van speciale, ruime vergoedingen en soepele
belastingtarieven. Brussel is de ultieme toekomstdroom geworden van alle in Nederland uitgerangeerde
politici.
Al in 1970 kwam de Luxemburgse oud-premier Pierre Werner met het idee van een Europese
eenheidsmunt, de latere euro, die de Europese eenheid en economie zou bevorderen. Een van de grote
voorstanders van die euro was de toenmalige machtige Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Vanaf die tijd
werd de euro een soort heilig, religieus dogma. Als je er niet in geloofde, was je een ketter die meewerkte
aan de ondergang van Europa. Als Nederland die euro niet accepteerde, dan zou ons land terugvallen naar
het niveau van een ontwikkelingsland. Dan ging bij ons „het licht uit”, zei onze toenmalige minister van
Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst. Hij zei geen woord over andere kleine landen die de euro
afwezen, zoals Denemarken en Zwitserland, die evenwel nergens last van hadden en hebben.
Euro of oorlog
Kohl kreeg in februari 1996 voor zijn EU-propaganda een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit te
Leuven. In zijn dankrede zei hij: „ Entweder der Euro, oder Krieg ”: dus we konden kiezen tussen de euro of
weer een oorlog. Het was een schaamteloze vorm van demagogie en chantage. In ons land waren de meest
fanatieke eurodrammers: Wim Kok (PvdA), destijds premier, (wijlen) Wim Duisenberg, destijds president van
De Nederlandsche Bank, en Gerrit Zalm (destijds VVD-minister van Financiën), die ons bijna dagelijks via de
televisie de euro opdrongen. Dat deden ze zelfs schaamteloos via kinderprogramma’s.
In ons parlement werd over zoiets extreem belangrijks als het overgaan op een geheel ander monetair
systeem, slechts twintig minuten gepraat. Alsof het ging om iets onbenulligs. Zo gehersenspoeld waren onze
volksvertegenwoordigers. Ze realiseerden zich kennelijk niet dat afschaffing van de nationale munteenheid
(dus de gulden) een aanpassing van onze grondwet vereiste. Daarvoor waren dan nieuwe verkiezingen
noodzakelijk geworden. Maar daar werd met geen woord over gerept. De euro was heilig verklaard.
Op 1 januari 2002 werd de gulden door de euro vervangen. De overheid maakte er een soort volksfeest van,
hoewel 70 procent van de Nederlanders die euro helemaal niet zag zitten. De onkosten van de gigantische
geldomwisseling bleken voor ons land alleen al 10 miljard euro te bedragen. Dat bedrag moest vrijwel
geheel door onze middenstand worden opgebracht. Maar ons nationale lachebekje, Gerrit Zalm, verklaarde
toen dat de onkosten binnen één jaar zouden zijn terugverdiend door de grote economische voordelen van
de euro. Dat was pure luchtfietserij. De geldwisseling leverde de gemiddelde Nederlander ongeveer 33.000
euro verlies aan koopkracht op. Sindsdien zijn de prijzen van ons levensonderhoud continu gestegen.
Superstaat
Inmiddels ontwikkelde de EU zich tot een soort superstaat die alle Europese landen zijn wil oplegde. De
meeste van onze wetten komen thans uit Brussel en niet meer uit Den Haag. De zogenaamde euro-elite,
bestaande uit toppolitici en hoge ambtenaren, stuurt aan op de vorming van een superstaat met een eigen
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president, een eigen regering, een volkslied, een EU-vlag, een eigen krijgsmacht, een grondwet en verder
alles wat een normaal land een eigen identiteit verschaft.
Het basale probleem is echter dat Europa helemáál geen land is. Het is een lappendeken van tientallen
nationaliteiten en bevolkingsgroepen die ieder hun eigen taal, tradities, mentaliteit, levensstijl en
geschiedenis hebben. De in dit verband door verblinde eurofielen vaak gebruikte vergelijking met de
Verenigde Staten van Amerika gaat dan ook beslist niet op.
Hoe dit alles akelig begint te lijken op het ideaal van wijlen Adolf Hitler, die de gehate leuze had van ’Ein
Volk, ein Reich, ein Führer’ (Eén volk, één rijk en één grote leider), is het onderwerp voor volgende week.

Doen Britten en Amerikanen in het geheim onderzoek naar UFO's?
woensdag, 20 juni 2012 geplaatst in: UFO
De Iraanse minister van Defensie Ahmad Vahihi kondigde eerder
deze maand aan dat UFO’s geen gevaar vormen voor de veiligheid
van Iran.
Hij deed zijn uitspraken nadat een mysterieus spiraalvormig licht
boven diverse landen was gezien, waaronder in Iran, Syrië, Turkije,
Cyprus, Libanon en Israël, meldde de Tehran Times.
Afgelopen week verwarden enkele inwoners van Washington DC
een militaire drone die naar de Amerikaanse hoofdstad werd
getransporteerd met een UFO.
Ander verhaal
Toen de Amerikaanse luchtmacht project Blue Book in 1970 beëindigde kreeg het publiek te horen dat er
geen UFO’s waren die als bedreiging werden gezien voor de nationale veiligheid van de VS.
Alhoewel de luchtmacht formeel had vastgesteld dat UFO’s niet beschikten over hoger ontwikkelde
technologieën dan de onze en niet van buiten de aarde kwamen, hebben militairen de afgelopen jaren een
heel ander verhaal laten horen.
“De reden waarom het leger beweert geen onderzoek te doen naar UFO’s is dat ze niets te maken willen
hebben met mensen zoals jij,” vertelde luchtmachtkapitein Robert Salas afgelopen oktober aan de
Huffington Post. “Ze willen niet tegen journalisten of het publiek zeggen wat er precies aan de hand is, en
het is al een lange tijd gaande. Ze willen die vraag het liefst simpelweg ontwijken.”
Geheim
In Groot-Brittannië werd op een gelijksoortige manier gereageerd op waarnemingen van vliegende schotels
ten tijde van de Koude Oorlog. In 1950 stelde het Britse ministerie van Defensie een groep wetenschappers
en inlichtingenofficieren samen om in het geheim UFO-waarnemingen te onderzoeken, aldus een adviseur
van het Britse Nationaal Archief. Zelfs oud-premier Winston Churchill wilde het mysterie van de vliegende
schotels tot op de bodem uitzoeken.
De informatie die de groep verzamelde bleef 50 jaar geheim, legt David Clarke van de Sheffield Hallam
University uit. Volgens hem blijft ongeveer vijf procent van alle UFO-waarnemingen onverklaard.
“Ongeïdentificeerd betekent niet automatisch buitenaards, het betekent simpelweg ongeïdentificeerd,” zei hij.
“Als ze hebben uitgesloten dat het niet gaat om een gekaapt vliegtuig of een raket kan het militairen
doorgaans niets schelen of het nu gaat om een weerballon of een buitenaards ruimteschip, zolang het maar
geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.”
CIA
Clarke ontdekte in het Nationaal Archief documenten die onthullen hoe de Britse regering in 1950 samen
met de CIA een studie deed naar UFO’s. “Het bestaan van een ‘officiële’ studie naar UFO’s is lange tijd
ontkend door het Britse ministerie van Defensie,” schreef Clarke op zijn website. “De stukken zijn de ‘heilige
graal’ voor mensen die altijd hebben geloofd dat de MoD was betrokken bij het verdoezelen van UFObewijs.”
In 2001 openbaarde het Britse ministerie van Defensie een rapport uit 1951 van de UFO-onderzoeksgroep
van de Britse regering en ufoloog Andy Roberts. Het document kan worden gedownload op de website van
Clarke en Roberts.
Het bestand bestaat uit zes pagina’s en roept op UFO-waarnemingen systematisch in diskrediet te brengen
om te voorkomen dat de onverklaarde incidenten het publiek zouden bereiken, aldus Clarke. Daarom zijn er
mensen die denken dat er binnen de regering wordt samengezweerd om zo weinig mogelijk over UFO’s
naar buiten te laten komen. “Duizenden mensen overal ter wereld denken dat de overheden weten dat we
worden bezocht door buitenaardsen en dat ze de informatie doelbewust achterhouden voor het publiek.”
Bron: Huffingtonpost.com
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Onafhankelijke researchfirma: Griekenland, Spanje en Italië misbruiken bailouts
Duitse economische barometer stort in - Italië wil halfautomatische bailout maar heeft nog niet één beloofde
structurele maatregel doorgevoerd
Griekenland, Italië en Spanje zullen net zolang geld blijven vragen
totdat ook wij niets meer hebben en de totale instorting van de
eurozone een feit is.
Volgens Dan Dorman, directeur van de onafhankelijke financiële
advies- en researchfirma TrimTabs en een regelmatig geïnterviewde
expert door CNBC, Bloomberg, Forbes en The Wall Street Journal,
zijn de honderden miljarden die de eurozone in Griekenland, Spanje
en Italië stopt weggegooid geld omdat deze landen weigeren
structurele hervormingen door te voeren en daarom keer op keer weer hun hand zullen ophouden bij met
name Duitsland en Nederland. Dorman adviseert de Duitsers dan ook zich niet langer te laten misbruiken en
simpelweg NEE te zeggen door óf deze landen uit de eurozone te zetten, óf er zelf uit te treden. 'Voor de
lange termijn blijf ik somber over de Europese aandelenmarkt en de grote Amerikaanse banken,' aldus
Dorman gisteren in zijn dagelijkse update. 'Reden: de Grieken willen in de euro blijven maar willen zachtere
voorwaarden. Eerst begreep ik dat niet, want waarom zouden ze in de euro willen blijven? De Griekse
economie is een ramp die steeds erger wordt. Dus waarom zouden ze niet een andere richting kiezen?'
'Stel je voor dat de Grieken moeten gaan werken!'
'Het enige antwoord dat ik kan bedenken is dat ze het prettig vinden geld te lenen om hun rekeningen te
betalen, en vooral om deze leningen nooit terug te betalen. Logisch toch? Als Duitsland bereid is aan
Griekenland te blijven lenen krijgen de Grieken telkens opnieuw geld, zelfs al gaat het meeste geld naar het
terugbetalen van oude leningen. Als Griekenland uit de euro gaat dan verdwijnt zelfs die -naar verhouding
geringe- hoeveelheid vers geld.' 'Wat vreselijk! Want dan zouden de Grieken zowaar iets moeten gaan doen,
misschien zelfs wel gaan werken om de kost te verdienen en misschien zelfs wel belasting gaan betalen!
Dat zou totaal anders zijn dan wat ze nu tot nu toe gedaan hebben: de nieuwe (EU) leningen op hun
rekeningen zetten en enkel oude rekeningen afbetalen.'
Wel nieuw geld eisen, maar niets terugbetalen
'Duitsland blijft zeggen dat ze niet de rekeningen van heel Europa willen betalen, tenzij Europa zijn financiële
structuur verandert zodat Duitsland de leiding krijgt. Dat lijkt mij zinvol. Maar waarom zou de rest van Europa
willen stoppen met het lenen van nieuw geld om hun oude rekeningen af te betalen? Iedereen die ooit geld
heeft uitgeleend weet dat er drie soorten leners zijn:
* Leners die het geld gebruiken om een tekort te dekken en daar iets productiefs mee doen, om vervolgens
het geld terug te betalen.
* Leners die voldoende geld creëren om de rente over de leningen te kunnen betalen, maar er langer dan
verwacht over doen om hun schulden af te betalen.
* Leners die het geld gebruiken om hun rekeningen te betalen en daarna weer terugkomen en nog meer
geld eisen. Tenslotte zijn ze je al zóveel geld schuldig dat ze zelfs de rente over hun lopende leningen niet
meer kunnen betalen als je hen niet nóg meer geld leent.
Deze derde vorm van lenen staat bekend als een Ponzi- of een piramide schema. Dat is wat Griekenland nu
doet. De Grieken willen zoveel mogelijk geld zien te krijgen als ze maar kunnen. Is het geld op dan moet
Griekenland uit de euro en iets anders verzinnen. Hetzelfde geldt voor Spanje en Italië.'
'Duitsland, zeg NEE'
'Als ik Duitsland was zou ik NEE zeggen tegen nog meer geld voor Europa, tenzij ze er volkomen zeker van
zijn dat er iets verandert en ze de (Duitse) regels volgen. Volgens mij is dat ook het uiteindelijke doel van
Duitsland. Als Europa niet wil veranderen dan zal Duitsland die leningen opeisen en de landen die deze niet
terug kunnen betalen uit de eurozone dwingen.' 'Het eindresultaat zou precies hetzelfde zijn als Duitsland
zelf eerst uit de eurozone treedt, iets wat wij hen overigens al lang aanraden.' (1)
Duitsland: Economische barometer stort in
Als Duitsland zichzelf nog wil redden dan moet het snel zijn, want de economische barometer van het land is
in juni onverwacht met 27,7 punten gedaald, de grootste neergang sinds oktober 1998. De forse daling is
volgens analisten te wijten aan de Spaanse bankencrisis, de onzekere situatie in Griekenland en de slechter
draaiende economieën van Duitslands belangrijkste handelspartners. (2)
Italië wil halfautomatische bailout
De Italiaanse minister voor Europa, Enzo Moavero Milanesi, heeft in Brussel gezegd dat de Eurogroep moet
overwegen om een 'halfautomatisch' bailout mechanisme in te stellen dat in werking treedt als de rente voor
sommige landen -lees: Spanje en Italië- te hoog oploopt. De ECB en het ESM zouden in dat geval
automatisch moeten ingrijpen om een nog hogere rente te voorkomen.
Dat betekent niets anders dan dat de ECB opnieuw zou moeten beginnen het met opkopen van de
staatsobligaties van de schuldenlanden, een beleid waar het enkele maanden geleden mee is gestopt. Zoals
we al vaker hebben uitgelegd komt een redding via het ESM vooral voor rekening van de grootste
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geverlanden, Duitsland en Nederland. De financiële markten zullen de wens van Italië met grote argwaan
bekijken, aangezien zij bij een redding via het ESM door de subordinatie clausule achter net net zullen
vissen als de 'leningen' niet (geheel) kunnen worden terugbetaald. Juist vanwege deze angst is de rente
voor Spanje en Italië naar een torenhoog niveau gestegen. Voor Spanje ligt deze rente sinds gisteren boven
de 7%, wat algemeen als onhoudbaar wordt beschouwd.
Italië weigert te bezuinigen
De steeds impopulairder wordende Italiaanse premier Mario Monti zei dat hij de Italianen niet nog meer
bezuinigingen kan opleggen als de rente voor de staatsleningen blijft stijgen. Monti 'vergat' daarbij te zeggen
dat hij nog niet één van de beloofde structurele veranderingen in zijn land heeft doorgevoerd en hier zelfs
nog geen enkel besluit over heeft genomen. (3)
Hiermee bewijst Italië het gelijk van Dan Dorman, namelijk dat het land net als Griekenland en Spanje op
kosten van Duitsland en Nederland wil blijven leven. Overigens zit ook Frankrijk in hetzelfde 'wij-eisen-gratisgeld' schuitje. Zoals bekend verlaagde de socialistische president Francois Hollande de pensioenleeftijd voor
een deel van zijn kiezers van 62 naar 60 jaar, iets waar wij voor moeten betalen met een verhoging van onze
pensioenleeftijd naar 67 jaar. Premier Rutte stelde niet voor niet nieuwe miljardenbezuinigingen in het
vooruitzicht; immers, als de rest van Europa het niet doet, dan doet het braafste jongetje van de klas in 'Den
Haag' het graag voor hen - op uw kosten.
Xander - (1) TrimTabs, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

'Rusland, China en Iran sturen enorme strijdmacht naar Syrië'
'Russische commando's gaan Assad het land uit helpen' - Israëlische tanks naar grens met Egypte
Lang geleden, maar inmiddels weer noodzakelijk: Israëlische
tanks nabij de grens met Egypte.
Volgens het Iraanse semi-staatspersbureau Fars sturen Rusland,
China en Iran binnenkort 90.000 soldaten, 400 vliegtuigen en 900
tanks naar Syrië voor gezamenlijke militaire manoeuvres. Ook zou
China Egypte toestemming hebben gevraagd voor de passage
van 12 marineschepen door het Suezkanaal, vermoedelijk eind
juni. De Chinese oorlogsbodems zouden zich vervolgens
aansluiten bij de Russische marineschepen in de Syrische
havenstad Tartus voor wat de 'grootste militaire oefening in het Midden Oosten ooit' moet worden.
De afgelopen dagen berichtten we al dat Russische landingsschepen met mariniers en pantservoertuigen op
weg zijn naar Syrië, waar ze de Russische marinebasis in Tartus zullen gaan beschermen tegen de Syrische
terroristen-rebellen en/of eventueel Westers militair ingrijpen.
Mocht het Iraanse bericht inderdaad kloppen dat zal er voor het eerst een grote Russische en Chinese
strijdmacht in het Midden Oosten worden ingezet. Het zal een heel duidelijk signaal aan het Westen en de
Arabische wereld zijn dat Rusland en China pal achter Syrië en diens bondgenoot Iran blijven staan en dat
Westers-Arabisch militair ingrijpen niet getolereerd zal worden.
Pessimisme over nucleaire gesprekken
Het is onduidelijk wanneer de enorme 'oefening' zal plaatsvinden, maar diverse signalen duiden erop dat
deze mogelijk al eind deze maand begint. Teheran kondigde de oefening op dezelfde dag aan waarop in
Moskou de zoveelste onderhandelingsronde met de 5:1 machten is begonnen over het omstreden Iraanse
nucleaire programma. Russische en Iraanse bronnen zouden pessimistisch zijn over de voortgang van de
gesprekken, die in een harde en onconstructieve sfeer zouden plaatsvinden. Volgens een Russische bron
zal het onmogelijk zijn een brug te slaan tussen de standpunten van Iran en het Westen.
'Russische commando's helpen Assad land uit'
Het Russische persbureau Interfax bevestigde dat er minstens 2 Russische marineschepen onderweg zijn
naar Syrië om daar de aanwezige Russische burgers en de marinebasis te gaan beschermen. Ook zijn er
berichten dat Rusland commando's zal inzetten om de Syrische president Assad veilig naar het land uit te
helpen. (2)
Israëlische tanks naar grens Egypte
Ook in Israël stijgt de spanning nadat terroristen een aanslag pleegden op het in aanbouw zijnde
veiligheidshek langs de grens met Egypte in de Sinaï woestijn. Hierbij kwam één arbeider uit Haifa om het
leven. Soldaten die te hulp schoten wisten twee terroristen te doden.
Naar aanleiding van het zoveelste incident besloot het Israëlische leger daarom om tanks naar de grens met
Egypte te sturen, iets dat officieel verboden is onder het in 1979 gesloten vredesverdrag tussen beide
landen. Enkele maanden geleden zouden Israël en Egypte echter zijn overeengekomen dat Egypte 20 tanks
langs de grens mocht stationeren om nieuwe aanvallen van de Bedoeïen en andere terroristen stammen te
voorkomen. Israël zal volgens deze recente afspraak waarschijnlijk hetzelfde mogen doen.
Xander - (1) DEBKA , (2) Arutz 7, (3) Ynet News
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Deutsche Bank Advisers: Eurozone in eindfase, uiteenvallen 'zeer waarschijnlijk'
40 Duitse economen roepen Berlijn op ESM af te wijzen en samen met Nederland nieuwe Noordelijke Euro
in te voeren - Document uitgelekt: EU besluit op 28 en 29 juni over plan oprichting bankenunie, eurobonds
en politieke unie - RBS: Spaanse banken hebben geen € 100 miljard maar minstens € 300 miljard nodig
Het is zover: Het geld is al weer op en de Grieken gaan om een
derde hulppakket vragen ter hoogte van (voorlopig) € 31 miljard
om hun banken overeind te houden.
Volgens Georg Schuh, hoofdinvesteerder van DB Advisers van
de Deutsche Bank, is de crisis in Europa de terminale fase
ingegaan. 'Een opbreking van de eurozone is zeer waarschijnlijk.
De kapitaalmarkten hebben het al ingecalculeerd. Ik denk dat we
in de eindfase zitten.' 40 Duitse economen en professors hebben
bondskanselier Angela Merkel in een brandbrief opgeroepen niet
'de nog grotere fout' te maken het ESM te ratificeren, iets dat het
Duitse parlement in tegenstelling tot in Nederland nog steeds niet heeft gedaan. De groep stelt voor om een
nieuwe Noord-Euro, 'Neuro' of 'Thaler' (daalder) in te voeren. Duitsland en Nederland moeten aan het hoofd
komen te staan van deze nieuwe muntunie. Nadat het Duitse Constitutionele Hof vorige week oordeelde dat
de rechten van het parlement waren geschonden toen de regering zonder overleg en zonder instemming
besloot om binnen EU verband het ESM op te richten, is het verzet tegen de honderden miljarden euro's aan
Duitse garanties om de eurozone overeind te houden verder toegenomen.
Duitse Target-2 garanties € 700 miljard
De brandbrief van de 40 economen en professors is daar een goed voorbeeld van. De groep wil dat Berlijn
precies uitlegt dat Duitsland een gigantische hoeveelheid geld kwijt is aan het Target-2 systeem. Volgens de
Bundesbank is het bedrag dat andere centrale banken aan Duitsland schuldig zijn geëxplodeerd naar € 699
miljard, oftewel 27% van het Duitse BNP.
Daarom wil de groep financiële experts dat er serieus wordt gekeken naar een terugkeer naar de D-Mark of
de creatie van een nieuwe Noordelijke Euro, 'Neuro' of 'Thaler' (een munt die tussen ca. 1500 en 1900 in
Europa werd gebruikt en waarvan de voormalige Nederlandse Rijksdaalder was afgeleid), samen met
Nederland. Het voormalige hoofd van de Duitse Industrie Federatie, Hals-Olaf Henkel, was de eerste die
enige tijd geleden met dit voorstel kwam. De zuidelijke lidstaten behouden vervolgens de huidige euro, die
door inflatie veel minder waard zal worden waardoor de schuldenlanden weer concurrerend kunnen worden.
Bankenunie, eurobonds en politieke unie
Voorlopig houdt Berlijn echter officieel nog vast aan een koers die de eurozone in stand probeert te houden
en die moet leiden tot een financiële, fiscale en politieke Unie. Vorige week lekte er een 'geheime', enkel
voor hoge diplomaten en officials bedoeld zijnde tekst uit waaruit blijkt dat op 28 en 29 juni op de volgende
eurotop in Brussel een verregaand voorstel zal worden besproken om nog voor eind 2012 een bankenunie in
Europa op te zetten en (een vorm van) eurobonds in te voeren. Binnen 10 jaar moet het EU Verdrag zó
worden veranderd dat er ook een politieke Unie zal ontstaan, met één centralistisch gezag in Brussel. (1)
De ECB zal de functie van belangrijkste bankenregulator worden toebedeeld en krijgt volgens het plan de
macht om de nationale lidstaten op verplichte basis miljarden te laten storten in fondsen voor zwakke
banken en dito lidstaten die een bailout nodig hebben (2). Zoals we al veel vaker hebben laten zien zullen de
grootste -dus gedwongen- gevers de Duitsers en Nederlanders zijn. Dit zal de levensstandaard in deze
landen permanent verlagen tot Zuid Europees niveau - precies wat wat meet af aan de bedoeling is geweest
van 'Brussel'.
'Gratis creditcard'
De Amerikaanse econoom Lawrence Summer, minister van Financiën onder president Clinton, schrijft dat er
een wereldwijde ramp dreigt te gebeuren als de eurozone in elkaar stort. Hij geeft de verschillende partijen in
Europa overigens niet veel kans om nader tot elkaar te komen. De schuldenlanden hebben in zijn ogen gelijk
dat bezuinigingen de noodzakelijke economische groei tegenhouden, maar de geverlanden, met Duitsland
en Nederland voorop, hebben gelijk dat zij geen gratis creditcard aan de rest van Europa willen geven
zolang deze landen weigeren structurele hervormingen door te voeren en de controle hierover uit handen te
geven. 'Een systeem waarin ik geld leen en u terugbetaalt is een recept voor onhoudbare losbandigheid,'
karakteriseert Summer de huidige voorstellen van Zuid Europa om eurobonds in te voeren en het ECB in te
schakelen bij de redding van hun banken, terwijl ze niet bereid zijn om hiervoor grote offers te brengen die
wél van de Duitsers en Nederlanders worden verlangd. (3)
Italië, Spanje en Griekenland eisen nieuwe miljarden
De Italiaanse Goldman-Sachs premier Mario Monti blijft het echter onvermoeibaar proberen en stelde op de
recente G20 top voor om de € 400 miljard die nog in het EFSF reddingsfonds zit te gebruiken om Italiaanse
en Spaanse staatsobligaties op te kopen (4). Daarbij blijft het niet, aangezien de Spaanse banken volgens
de Royal Bank of Scotland minstens € 300 miljard nodig hebben in plaats van de nog maar anderhalve
week geleden (!) toegezegde € 100 miljard. (5)
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Ook de Grieken melden zich weer om hun hand op te houden. De nieuwe Griekse minister van Financiën
gaat om een derde hulppakket vragen. Het land heeft nog eens minimaal € 31 miljard nodig om zijn banken
overeind te houden. (6)
Xander - (1) Telegraph, (2) Telegraph, (3) Washington Post, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Het gelijk van Micha Kat
Published on June 15, 2012
De jongsten worden geselecteerd in het medisch centrum. De kindjes die in het
criminele netwerk van kindermisbruikers worden geplaatst, nadat Bureau
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zich er mee bemoeid hebben.
Incidenten met ouders worden uitgelokt door toepassing van ouderwetse medische
handelingen die als noodzakelijk verkocht worden, waarna protest als zorg
weigeren gemeld wordt aan de parasieten van Jeugdzorg. De slachtoffers noemen
zij cliënten. Dat heeft de wet bepaald. Kleur, maat, gewicht, kans op geslaagd
bedrog spelen allemaal mee bij en tijdens de selectie van de kinderen voor het
pedonetwerk waar Micha Kat nu negentig dagen voor in de cel zit. Joris Demmink
zal gedacht hebben dat hij de enige lamlul is die lezen kan. Denk aan de duivel en spreek de woorden “Joris
Demmink”, satan in aller eigenste persoon met de vingers aan bijna alle knoppen. Het is een bijzondere
positie die van VVD secretaris generaal van het ministerie van veiligheid en justitie. Daar vallen veel
relevante diensten onder waarbij de betrokken ambtelijke uitvoerders persoonlijk belang hebben bij een
gezond ministerie.
Voor zover secretaris generaal Joris Demmink van het ministerie van veiligheid en justitie een ongezonde
pedofiele preoccupatie bezit, blijkt die uit beleid en strategie en wetgeving van het ministerie waar hij leiding
over heeft; meer in het bijzonder het gedrag van medewerkers van Jeugdzorg en de Raad die onder zijn
ambtelijke geboden kinderen op valse gronden uithuisplaatsen al dan niet in samenspel met rechters. De
rechtspraak toch corrupt? Totaal bizarre verzoekschriften tot uithuisplaatsing waarbij niks aan
bewijsmateriaal is gevoegd worden mondeling toegewezen. De Raad bestelt. De rechter beslist. Criminelen
hebben meer rechten dan kinderen in handen van jeugdzorg. Er zijn gezinnen in Nederland waarmee alles
goed was tot Jeugdzorg zich ermee ging bemoeien. Dat is al heul lang aan de hand. Commissie Samson
onderzoekt het schokkend aantal misbruikte kinderen in de zorg onder verantwoordelijkheid van de
Nederlandse Rijksoverheid. Micha Kat heeft gelijk. Hij draagt er alleen niet toe bij dat het bewijs op tafel
komt. In zijn doen en laten is hij een irritante ‘gate keeper’ die een rem zet op nuttige werkstromen. Micha
Kat denkt dat het bekladden van de woning van Joris Demmink een manier is om rechtmatig de aandacht te
trekken voor de beruchte Demmink Doofpot, de beerput die Micha Kat niet open krijgt; rechters zullen daar
anders overdenken tenzij de paniek in het hoofd van Micha Kat herkend wordt.
Micha Kat is natuurlijk ook niet meer dan een journalist. Journalisten zijn allemaal hetzelfde. Allemaal willen
ze lid zijn van de NVJ en allemaal denken ze dat journalistiek een nobel beroep is. Dat Micha Kat de enige
journalist in Nederland is valt te betwijfelen. Wat Micha Kat wel doet is met het hoofd zaagsel wat hij bezit
strijden tegen totaal corrupte idioten in de ambtelijke top van Nederland die voorzien zijn van handlangers bij
Elsevier, Telegraaf en al die andere uitgevers. Micha Kat heeft gelijk over veel zaken. Ook de Holocaust is
geen feit en de feiten daarover zijn nog gruwelijker dan voorstelbaar. De idee dat Joden zichzelf naar het
gas dragen om Palestina in bezit te krijgen is natuurlijk ondragelijk. Desondanks is dat ongeveer wat er
gebeurt is. De Asjkenazim, waar het woord Nazi van afstamt, zijn zich sinds augustus 1897 terroristisch
gaan organiseren onder de noemer Zionisme en hebben alles met Hitler en WOII en de ‘so called’ Holocaust
voor elkaar gekregen. Deze Nazi’s hebben ook de geschiedenisboekjes over de oorlog bepaald; en ze
slagen er voortgaand in dat iedereen die vertelt hoe het precies zit als antisemiet aan het gas gaat. De
Zionisten van vroeger, de vriendjes van Ronny Naftaniel en Esther Feut de Nazi Bitch Hoer, hebben het
bombardement van Rotterdam betaald. Zoals zij het hart uit de stad gerukt hebben, hebben zij ook de Joden
en het Jodendom naar de kloten geholpen. Wat Joden betreft zijn Joden Joden en de Asjkenazim, dus de
Europese Jeuden, de focking Nazi’s.
Micha Kat bekladt het huis van Joris Demmink omdat Micha Kat zich geen raad weet. Hij is in paniek.
Noodweerexces is zijn beste pleidooi. Niemand kijkt nog naar feiten. Alles wordt weg gelachen. Wanneer het
van Micha Kat komt is het van de alluhoedjes of andere ‘nutcases’. Dat AIDS niet het gevolg is van HIV en
dat verder niemand in de journalistiek zich daar iets van aantrekt is natuurlijk totaal hufterig. Dat de oorlog in
Irak een oorlogsmisdaad is en dat géén journalist daar iets van zegt is vanzelfsprekend ook totaal hufterig.
Wanneer de journalistiek dan ook nog die ene journalist Micha Kat afpist die het wel waagt aan de poorten
van de hel bij Satan zelf aan te kloppen om de hut van het monster te bekladden, is er een aanstormend
probleempje voor gans het journaille in Nederland.
http://hetzuur.nl/
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Noodklok over gif in veel groente en fruit
Een groep internationale milieuorganisaties luidt de noodklok over het
grote aantal chemische bestrijdingsmiddelen in veel gegeten groenten
en fruit. Sla, tomaten, komkommers en appels bevatten de meeste
schadelijke stoffen, die de hormoonhuishouding van mensen ontregelen. Dat blijkt uit een analyse van Pesticide Action Network (PAN), op
basis van gegevens van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid.
Dagelijks eten vervuild
Uit dat onderzoek blijkt dat ons dagelijks eten is vervuild met resten van
meer dan dertig verschillende pesticiden, die een negatief effect
hebben op onze gezondheid. Consumenten zouden meer last hebben
van chronische ziekten, minder vruchtbaar zijn en vaker obesitas of diabetes krijgen. PAN noemt de
uitkomsten 'alarmerend' en waarschuwt voor productie van steeds meer gevaarlijke mengsels vol zogeheten
hormoonverstorende pesticiden. De milieuorganisatie pleit voor aangescherpte Europese regelgeving en
uitgebreid onderzoek naar het effect van deze middelen als ze in zeer lage hoeveelheden voorkomen in
groenten en fruit.
Het aantal verschillende hormoonverstorende middelen in het eten is niet zo relevant, benadrukt Jeroen van
der Sluijs, docent Nieuwe Risico's aan de Universiteit Utrecht. "Het gaat om de hoeveelheid. De grote vraag
is nu of een lage dosis hormoonverstorende stoffen ook schadelijk is voor de mens."
Kleine hoeveelheden
Van der Sluijs benadrukt dat toxicologen er lange tijd vanuit zijn gegaan, dat kleine hoeveelheden van een
schadelijke stof iemands gezondheid niet beïnvloeden. "Uit onderzoek blijkt al dat kankerverwekkende
stoffen ook in lage dosis schadelijk zijn", zegt de onderzoeker. "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit ook
geldt voor hormoonverstorende stoffen." De borstontwikkeling bij meisjes begint in vergelijking met 1990
twee jaar eerder en mannen zijn in die periode veel minder vruchtbaar geworden. "Het zou daarom goed zijn
om aparte eisen te stellen aan pesticiden die de hormoonhuishouding ontregelen."
Biologisch
PAN adviseert mensen om biologisch eten te kopen waar geen chemische bestrijdingsmiddelen op zijn
gespoten. "Dat helpt zeker", zegt Van der Sluijs. "Maar iedereen moet zich er goed van bewust zijn, dat deze
hormoonverstorende stoffen niet alleen in voedsel voorkomen." Als voorbeeld noemt hij brandvertragende
stoffen, die in elektrische apparaten en meubels worden gebruikt of thermische inkt op sommige
kassabonnen. "De verrassing was dat deze stoffen ook via de huid worden opgenomen."
Bron: Gelderlander.nl

Top secret alien basis Dulce: nieuwe beelden van ‘schepping reservoirs’
– mens-alien hybride geheime programma’s
Dulce secret alien base mind blowing new footageof cryo tanks
Geüpload door cyraxandflyraxx op 2 nov 2011
Onder Mt. Archuleta, Dulce, New Mexico bevindt zich de ondergrondse
geheime CIA-alien basis Dulce. Deze beelden zijn naar verluidt gesmokkeld
uit de Dulce alien ondergrondse basis, waar mensen en aliens samenwerken
aan gruwelijke biogenetische experimenten, die het daglicht niet mogen zien.
Dit beeldmateriaal doet je haren rechtop staan, en laat vele vragen nog onbeantwoord.
Je ziet een enorme hal met genetische ‘schepsels’ in speciale voedingsreservoirs en –vaten. De beelden
vertellen je een bizar en verontrustende verhaal van de menselijke / buitenaardse interactie in het diepste
geheim: Menselijke / buitenaardse hybride fokprogramma's. Dulce is de grootste Reptielen en Grey alien
basis en Amerika. Hier vindt atomaire manipulatie, klonen, studies van de menselijke aura, geavanceerde
mind control-toepassingen, dier / mens kruisingen, visuele en audio-menselijke chip implantatie, ontvoering
en experimenten door aliens, voedselvoorziening uit mensen (ook kinderen), en wat al niet meer plaats.
Vaten met ‘schepsels’ - Zie ook:
The-cow-with-a-human-head-a-horrific-story-of-hybrids-ufo-aliens-and-the-dulce-underground-base
Joint Human and Alien Underground Bases
DULCE Base: Alien Footage
Project-camelot-anthony-sanchez-over-Dulce-en-Project-Leonid
Onthullingen-over-black-project-DUMB...
Bron: Beforeitsnews.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Het eindspel is begonnen. Nu komt het erop aan!
De beide doelstellingen van de Partij zijn:
het gehele aardoppervlak te veroveren,
en eens en voor al de mogelijkheid
van onafhankelijk denken te vernietigen.
2
George Orwell, 1984 (2005 , blz. 216)
Gruwelijke wapens en experimenten
Tragisch genoeg is hetgeen Michiu Kaku (zie deel 4 van deze Nieuwsbrief )
ons in zijn publicaties voorhoudt niet hetgeen het Pentagon en de
wapenindustrie met hun geheime programma’s nastreven. Zij staan
overheersing van de ruimte voor. Daarvoor zullen ze alle wapentechnologieën
inzetten om zich onze planeet toe te eigenen. Een oorlog in de ruimte behoort
tot hun plannen. De ‘verovering’ van de maan is onder meer bedoeld voor het
installeren van ruimtewapens. Zoals we in deel 4 van deze Nieuwsbrief zagen,
fungeert de maan tevens als ‘springplank’ of ‘tussenstop’ naar andere planeten
en sterrenstelsels.
In Imaginary Weapons. A Journey through the Pentagon’s Scientific
2
Underworld (2007 ) beschrijft Sharon Weinberger de afschrikwekkende wapens
die het Pentagon ontwerpt. De meeste mensen hebben hier nog nooit van
gehoord, terwijl er honderden miljarden belastinggeld naartoe gaan, naast geld
uit ‘ondefinieerbare projecten’, de zogenaamde black projects. Wapens ter
grootte van een golfbal met de kracht van een atoombom, dna-bommen,
supergeluidsbommen, elektromagnetische wapens (scalar),
antimateriewapens, donder- en bliksemwapens met mythologische namen (de
B-2 Spirit bomber), interstellaire bommen (project Orion), superlasers en
‘grasers’ (nucleair aangestuurde lasers), kosmische robotstrijders, diverse Star
Warswapens en Mops (Massive Ordnance Penetrators).

Spirit bomber vliegt door de
geluidsbarriere
Mops zijn verwoestende
bommen die tot zeer diep in
de aarde, ja, zelfs door
bergen heen, enorme
explosies kunnen
veroorzaken. Naast de tienduizenden nucleaire, biologische en chemische wapens, is HAARP een van de
meest gruwelijke wapens, waarvoor onder andere Tesla de grondslag legde. Nog onlangs maakte de
Braziliaanse fysicus Fran De Aquino bekend dat HAARP niet alleen in staat is het weer te manipuleren en

aardbevingen te veroorzaken, maar ook de tijd-ruimte en de zwaartekracht kan manipuleren.
George Orwell, auteur en voormalig geheim agent van de Britse geheime Dienst MI6, schreef al in zijn boek
1984: ‘ “Wie het verleden beheerst,” zo luidde de partijleuze, “beheerst de toekomst: wie het heden beheerst,
2
beheerst het verleden.” (...) “Realiteitscontrole” noemden ze dat; in Nieuwspraak: “dubbeldenk”.’ (2005 , blz.
43) Realiteitscontrole is nu ook technisch mogelijk geworden door HAARP.
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Area 51
In Dulce (New Mexico) circuleren talloze verhalen in verband met buitenaardse contacten in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog, toen Harry S. Truman (33ste graad vrijmetselaar) president van de Verenigde Staten
w as. Truman bekleedde diverse hoge posities in verschillende loges en schreef
onder andere het voorwoord voor het tweedelige werk 10.000 Famous Freemasons
(1957-1959) van William R. Denslow. In verband met de buitenaardse kwestie
richtte Truman de NSA (National Security Agency) op, die als belangrijkste
doelstelling heeft: totale controle over onze planeet.
In Area 51 (Nevadawoestijn) worden talloze supergeavanceerde wapens ontworpen
die tot ver in de ruimte kunnen binnendringen en die volgens sommige insiders
gemaakt kunnen worden dankzij ‘alien technology’. In menige Hollywoodfilm wordt
deze technologie getoond. De meeste toeschouwers menen dat het louter science
fiction is en zijn zich niet bewust waar ze naar kijken.
Hoewel Area 51 bekend staat als een van de meest geheime en best bewaakte
militaire plaatsen ter wereld, heeft het merendeel van de mensen er nog nooit van
gehoord. Zelfs de president van de VS heeft er geen toegang, laat staan het IAEA
(Internationaal Atoom en Energie Agentschap). In Area 51 worden ook
sterrenwapens en drones ontworpen die in dienst staan van Star Warsprojecten.
Elders in Amerika worden drones ontworpen voor andere militaire doeleinden.
President Barack Obama, die de Nobelprijs voor de vrede kreeg, zet overal ter
wereld drones in. Onder zijn regering werd het aantal drones, zoals we in deel 2 van
deze Nieuwsbrief zagen, opgevoerd van 2000 naar ruim 7000. Inmiddels blijkt het al
om bijna 10.000 drones te gaan en vinden er jaarlijks duizenden aanvallen over heel
de wereld plaats, waarbij de president op terror-tuesday met zijn topadviseurs van
de geheime dienst overlegt welke ‘terrorist’ er met presidentiële toestemming
gedood mag worden.
Kondigde voormalig president G.W. Bush oorlogen en militaire acties open en bloot
aan, vaak voorzien van een religieus-apocalyptisch tintje, bij Obama vinden ze
heimelijk plaats, waarbij hij soms gebruikmaakt van ngo’s (niet-gouvernementele
organisaties) om militair ingrijpen te rechtvaardigen. Dit alles onder de noemer van
regime change, ‘humanitaire actie’ of het brengen van ‘democratie’. In zo’n 120
landen voert Amerika momenteel een ‘geheime’ oorlog, met gebruikmaking van
geheime commandotroepen (en huurlingen) via het Pentagon, de CIA en andere
geheime diensten, zoals de Mossad. Tienduizenden speciaal opgeleide
commando’s voeren buiten iedere democratische besluitvorming om, een
‘wereldwijde oorlog tegen het terrorisme’. Om dit soort oorlogen te kunnen uitvoeren
wordt de mensheid op allerlei wijzen via valse informatie gehersenspoeld. De ene
oorlog is nog maar nauwelijks beëindigd of een nieuwe blijkt al voorbereid te zijn.
De Star Warsschilden in de voormalige Oostbloklanden werden door Obama niet
opgeheven. Integendeel. De ‘Pax Americana’ lijkt geïnspireerd op de ‘dubbelspraak’
uit Orwells 1984: ‘Vrede is oorlog.’ Een onvoorstelbaar lijden spreidt zich over onze wereld uit, waarbij op
sluwe wijze gepolariseerd wordt wat maar gepolariseerd kan worden en de verschillende bevolkingsgroepen
tegen elkaar worden uitgespeeld via de Romeinse tactiek van divide et impera.
De sterrenwapens komen dicht in de buurt van hetgeen Zecharia Sitchin in zijn boek The Wars of Gods and
Men (1985) beschreef. Maar ook auteurs als Joseph P. Farrell en H.G. Wells hebben hierover geschreven in
respectievelijk The Cosmic War. Interplanetary Warfare, Modern Physics and Ancient Texts en The War of
the Worlds.
De ‘goden’, naar wie de mensen duizenden jaren met ontzag hebben opgekeken en die hen stap voor stap
geknecht hebben en tegen elkaar hebben uitgespeeld door middel van elkaar tegensprekende godsdienstige
systemen, ‘heilige boeken’ en pseudo-openbaringen, zijn de ‘gevallen
wachters’. Van oudsher worden ze nefilim genoemd, naar wie Alan F.
Alford, Andrew Collins, David Icke, Stefan Erdman, Sitchin en vele
anderen diepgaand onderzoek hebben gedaan.
Duizenden jaren geleden daalden ze naar de aarde af in hun
ruimteschepen, die in de mythologische overleveringen verschillende
namen hebben: ‘hemelboten’ (Egypte), ‘vimana’s’ (India), ‘vliegende
boten’ (de Hopi-indianen), ‘vurige pijlen’ (verscheidene andere
indianenstammen) en ‘glanzende adelaars’ (de Bijbel), Tijdens hun reis
maakten ze een tussenstop op de maan. Talloos zijn de mythologische
overleveringen waarin de maan en Mars een centrale rol spelen in de oorlog in de hemelen.
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In de ondergrondse laboratoria van Area 51 vinden gruwelijke genetische experimenten plaats die het
daglicht niet kunnen verdragen en waarvan een naziwetenschapper als Mengele de boze genius zou kunnen
zijn. Marineofficier William Cooper en insider Branton hebben over Area 51 verhaald. Andreas Rétyi,
hoofdredacteur van het grootste Duitstalige astronomietijdschrift Star Observer, schrijft uitvoerig over deze
‘poort naar de hel’ in Streng Geheim. Area 51 und die Schwarze Welt (2001). In zijn Geheimbasis Area 51.
Die Rätsel von ‘Dreamland’ wordt vooral de nadruk gelegd op de ontworpen geheime technologie. In The
Dulce Book beschrijft Branton vele huiveringwekkende dingen die zich in Area 51 afspelen, waar menig
politicus waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft. Dit boek moet men zeker niet gaan lezen voor het
slapengaan.
Geheimagent Phil Schneider was lange tijd werkzaam voor de Amerikaanse regering als geoloog en
bouwkundig ingenieur met als specialisatie ondergrondse tunnelbouw. Hij doorbrak het stilzwijgen en
onthulde onlangs nog de gruwelijke feiten die zich in Area 51 afspelen. Hij spreekt over een ondergrondse
oorlog tussen negatieve buitenaardsen en mensen in Dulce. Schneider beweert dat er met gebruikmaking
van supertechnologie al jarenlang vele ondergrondse militaire basissen zijn aangelegd. (Paul Peters,
Opnieuw Holocaust Aan De Horizon, 2012)
Zijn informatie stemt volledig overeen met hetgeen andere insiders en auteurs beschrijven.
In de trilogie In de ban van de ring schreef J.R. Tolkien, hoogleraar vergelijkende taalwetenschap,
gespecialiseerd in de mythologie en ingewijd in de oude wijsheid, al in 1955 op symbolische wijze over
talloze ondergrondse entiteiten en waarschuwt hij in versluierde taal voor wat zich onder de aarde afspeelt.
Area 51 heeft ook een rol gespeeld bij de totstandkoming van de eerste atoombom. De beste fysici uit de
wereld hebben hieraan meegewerkt in het zogenaamde Manhattanproject. Deze bom werd gefinancierd en
getest door DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), het militaire onderzoeksinstituut van
het Pentagon.
De invloed van de wapenindustrie
Het is begrijpelijk dat de wapenindustrie (met Wall Street) een van de grootste sponsors van
presidentskandidaten is. Zo zat Lynn Cheney tot februari 2001 in de directie van Lockheed Martin, de
Amerikaanse militaire vliegtuig- en wapenindustrie. Lynn is de vrouw van Dick Cheney, die, voordat hij
vicepresident werd onder G.W. Bush, de hoogste baas van het Pentagon was en daarna de belangrijkste
man van oliegigant Halliburton.
Richard Perle, die als bijnaam ‘prins der duisternis’ heeft en bevriend is met
premier Benjamin Netanyahu van Israël, was voordat hij een hoge positie in het
Pentagon kreeg werkzaam bij de wapenfabriek Soltam in Israël. Via de Israëllobby
oefende hij een grote invloed uit op de keuze van een aantal Amerikaanse politici
en breidde hij de wapenleveranties naar Israël uit. Hij was een van de
belangrijkste architecten van de oorlog in Irak. Dit zijn slechts een paar
voorbeelden van de vele die voorhanden zijn. Inmiddels zijn Bush, Cheney,
Rumsfeld, Blair en een aantal van hun medewerkers in officiële beschuldiging
gesteld van oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid door het Kuala Lumpur War
Crimes Tribunal. Zij worden ook verantwoordelijk gehouden voor de talloze
folteringen in onder andere de oorlog in Irak. De misdaden van een aantal
wereldleiders worden nu in het volle daglicht gesteld. Laten we hopen dat spoedig
op grote schaal ontdekt wordt welke krachten achter die wereldleiders staan. De
wapenindustrie is ‘slechts’ een van de belangrijkste sponsors van presidenten.
Andere sponsors zijn de farmaceutische en de petrochemische industrie, de
telecommunicatiebedrijven en natuurlijk de grote internationale banken. Overal duiken dezelfde namen op.
Talloos zijn de dwarsverbindingen naar diverse multinationals. Het militair-industrieel complex heeft al lange
tijd de macht in handen en tracht op allerlei wijzen zijn doeleinden te realiseren, daarbij aangedreven door
krachten die de meeste vertegenwoordigers ervan nauwelijks vermoeden.
‘Van de Prins geen kwaad’ en het imago van Rockefeller
Prins Bernhard kreeg van Lockheed een slordige 1,2 miljoen dollar aan
steekpenningen in ruil voor het promoten van Starfighter F104
(sterrenvechter!) in Nederland. De Prins was overigens bij meer
wapenleveranties betrokken (onder andere aan Indonesië).
De zogenoemde Lockheed-affaire leidde in 1976 tot de instelling van
een staatscommissie die de gangen van de Prins moest nagaan. De
Prins der Nederlanden verloor het recht om zijn kleurrijk legeruniform
met insignes bij openbare gelegenheden te dragen. Achter de schermen
gaan de wapenfabrikanten natuurlijk gewoon door met hun
promotiebeleid en blijven ze prinsen, koningen en diplomaten die te verlokken of te chanteren zijn,
benaderen.
Behalve dat prins Bernhard lid was van de SS (Schutzstaffel) en de SA (Sturmabteilung), militaire
organisaties van de nazipartij, was hij ook officieel lid van de nazipartij NSDAP (Nationalsozialistische
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Deutsche Arbeiter Partei). Vanaf 1936 was hij in Parijs werkzaam bij een van de dochterbedrijven van het
internationale nazi-oorlogsbedrijf IG Farben, dat wereldwijd zo’n 900 vestigingen heeft en onder meer Zyklon
B voor de gaskamers van het Derde Rijk produceerde. Verder vervulde prins Bernhard een belangrijke rol bij
de oprichting van de Bilderbergclub. Bovendien onderhield hij uitstekende relaties met de machtselite, onder
andere met de Rockefellers en de Rothschilds. Historicus Gerard Aalders van het Niod (Nederlands Instituut
voor Oorlogsdocumentatie) is een van de auteurs die diepgaand onderzoek deden naar het verleden van de
Prins, onder andere in zijn boek De Prins kan mij nog meer vertellen (2009).
Belangrijkste initiator van de Bilderbergclub was Joseph Retinger, die net als prins Bernhard bevriend was
met David Rockefeller. Mede dankzij de Bilderbergclub had de Prins een wereldwijd zakennetwerk
opgebouwd, waartoe ook Lockheed behoorde. David Rockefeller deelde naar aanleiding van de Lockheedaffaire mee dat hij niet aan de Bilderbergconferenties zou deelnemen zolang prins Berhard daaraan
verbonden bleef. Wie het onthutsende boek The Truth about Rockefeller. ‘Public Enemy No.1.’ Studies in
Criminal Psychopathy [1964] van Emmanuel M. Josephson leest, beseft hoe onvoorstelbaar schijnheilig dit
standpunt was. Het had meer te maken met de instandhouding van Rockefellers imago dan met oprechte
verontwaardiging. Al in 1911 liet het Opperste Gerechtshof van de VS bij monde van rechter Landis weten:
‘Voor de veiligheid van de Republiek verordenen we nu dat deze gevaarlijke samenzwering [van de
Rockefellers] beëindigd moet worden op 15 november (1911)’ [1964, blz. 18]. Rockefeller kreeg een
geldboete, maar de samenzwering ging gewoon door en kreeg een wereldwijde vertakking.
David Rockefeller
John Perkins, die de wereld van de multinationals als insider kent, gebruikt in zijn boek Bekentenissen van
een economische huurmoordenaar niet het woord ‘samenzwering’, maar duidt de samenwerkende
machtselite van banken, bedrijfsleven en militaire sector aan als de ‘corporatocratie’. Hij ziet de Rockefellers
als de centrale macht in de wereld. Tot de enorme macht van de Rothschilddynastie was Perkins toen nog
niet doorgedrongen. In zijn boek Hoodwinked (2009) trekt hij het gordijn van de werkelijke oorzaken van de
huidige ineenstorting van de wereldeconomie nog verder open en wijst erop dat we bedrogen (hoodwinked)
zijn door de ceo’s die de corporatocratie runnen.
Hij concludeert dat de lijst van roofzuchtige kapitalisten zeer uitgebreid is. Alleen al
Amerika telde in 2008 355 miljardairs (45% van het totaal in de wereld). Hun
gezamenlijke kapitaal bedroeg toen meer dan 1 biljoen dollar (blz. 83). Genoeg om een
eind aan alle armoede in Amerika en een flink aantal ‘ontwikkelingslanden’ te maken. Dat
Rockefeller overigens niet bepaald ethisch met geld, goederen, grondstoffen en vooral
met mensen omgaat, wordt uitvoerig beschreven in The The Rockefeller File van Gary
Allen [na 1975]. In dit dossier wordt de Rockefellerfamilie uitvoerig doorgelicht, speciaal
haar enorme financiële bijdrage tot realisering van de nieuwe wereldorde.
Een ander prominent lid van de Bilderbergclub en medeoprichter van de Club van Rome
(o.a. gesponsord door de Rockefellers) is de inmiddels overleden eigenaar en presidentdirecteur van Fiat, Giovanni Agnelli (32ste graad vrijmetselaar). Agnelli en de Franse
bankier Edmond de Rothschild (ook een Bilderberger) keken totaal anders naar de Lockheedaffaire en
zagen geen enkele reden waarom prins Bernhard vanwege het aannemen van smeergeld de Bilderbergclub
zou moeten verlaten. Door zijn beslissing bleef Rockefeller uit de opgestoken Lockheedstorm en wist verder
van de Prins geen kwaad.
Het Comité van 300
Agnelli was ook lid van het machtige Comité van 300, een soort voorlopige wereldregering. In het boek The
Committee of 300 legt econoom en politiek wetenschapper John Coleman (©1997-2006) met grote moed ‘de
hiërarchie der samenzweerders’ bloot. (Zie vooral blz. 405-431 van de door mij geraadpleegde Duitse editie
4
Die Hierarchie der Verschwörer. Das Komitee der 300, 2011 .) In het uitstekend gedocumenteerde boek The
Tavistock Institute of Human Relations: Shaping the Moral, Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline
of the United States of America (2006) onthult Coleman de immense macht van Tavistock als mind controlinstituut, dat wereldwijd van zeer grote invloed is op alle gebieden
van de maatschappij. Een van de sponsors van het TavistockInstitute is Rockefeller. Als men onderzoek doet naar de sponsors
van leerstoelen en wetenschappelijke fondsen, is het niet vreemd dat
boeken als die van Coleman op universiteiten niet geraadpleegd worden.
Leden van het Comité van 300
Onder de bekende vroegere en huidige leden van het Comité van 300 vermeldt Coleman onder andere
Dean Acheson, Giovanni Agnelli, Arthur Balfour (van de Balfour Declaration), Warren Buffet, Edward BulwerLytton, Mc George en William Bundy, G.W. Bush, Houston Stewart Chamberlain, Sir Winston Churchill,
Constantijn van Oranje-Nassau, Etienne Davignon, de Delanofamilie, DuPont, John M. Forbes, Dennis
Gabor, Averell A. Harriman, kolonel Mandel House, Samuel Huntington, Aldous Huxley, John Maynard
Keynes, Henry Kissinger, Max Kohnstamm, koningin Beatrix, koningin Elisabeth II (Groot-Brittanië), koningin
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Juliana, koningin Margreta (Denemarken), koningin Sofia (Spanje), Kurt Lewin, Giuseppe Mazzini (die
samen met de 33ste graad grootmeestervrijmetselaar Albert Pike betrokken was bij de totstandkoming van
‘Het Testament van Satan’, dat in drie wereldoorlogen de onderwerping van onze planeet voorstaat), Lord
Alfred Milner, François Mitterand, Jean Monnet, John Pierpont Morgan, Olaf Palme, Aurelio Peccei, Cecil
John Rhodes, David Rockefeller, Theodore Roosevelt, Edmond de Rothschild, Maurice Strong, H. van den
Broek, Cyrus Vance, S.C. Warburg, Price Waterhouse, Chaim Weitzman en Herbert George Wells, om maar
4
enkele machtige mannen te noemen. (2011 , blz. 410-419) Ongetwijfeld bevonden/bevinden zich onder hen
personen die zich waarschijnlijk niet echt bewust waren/zijn wat de kleine kern van dit Comité, de
‘Olympiërs’, eigenlijk nastreeft.
Opmerkelijk is dat belangrijke grondleggers van de EU, zoals Dean Acheson, Max Kohnstamm en Jean
Monnet (zie deel 4 van deze Nieuwsbrief) ook voorkomen op de lijst van het Comité van 300, terwijl de
invloedrijkste architect van de EU, de voormalige nazi Walter Hallstein (verbonden met het monsterbedrijf IG
Farben van de Rockefellers), níet genoemd wordt. In het volgende deel van deze Nieuwsbrief zal ik dit
toelichten.

Instituties onder controle van het Comité van 300
Het Comité van 300 controleert wereldwijd talloze instituties, bedrijven en genootschappen zoals de ADL
(Anti Defamation League), die gelieerd is aan de zionistische loge B’NAI B’RITH (‘zonen van het verbond’).
B’NAI B’RITH is ontstaan tijdens de vervolgingen van Joodse mensen ten tijde van Hitler-Duitsland. Volgens
rabbi Meir Kahane werd B’NAI B’RITH opgericht door de bankiersfamilie Warburg [gelieerd aan Rothschild].
De ADL wordt gesubsidieerd door Rothschild en heeft als taak om onmiddellijk in het geweer te komen als
iemand kritiek heeft op Israël, met name
op de regering of op de zionistische
plannen. Niet Joodse mensen die kritisch
staan ten opzichte van Israël of de
Israëllobby worden door de ADL of door
de door hen gehersenspoelde burgers, die
via nogal wat gemanipuleerde media niet
beter weten, beschuldigd van
‘antisemitisme’, een uiterst emotioneel
beladen woord dat meteen connotaties
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oproept met de Holocaust. Joodse mensen die kritisch zijn naar Israël of de Israëllobby, zoals Norman G.
Finkelstein, Ilan Pappé, Gilad Atzmon of de inmiddels overleden Israël Shahak, worden beschuldigd van
‘zelfhaat’. Sommige van hen wordt zelfs de toegang tot Israël ontzegd, zoals Norman Finkelstein, wiens
familie slachtoffer werd van de Holocaust. Hij schreef onder meer de boeken The Holocaust Industry.
3
Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (2003 ) en De drogreden van het antisemitisme. Israël, de
VS en het misbruik van de geschiedenis (2006).
Onder controle van het Comité van 300 staan bijvoorbeeld ook het Anderson Aspen Institute te Colorado
(thuisbasis van het Comité van 300), British Petroleum, de koninklijke families van Koeweit, Jordanië en
Saoedi-Arabië, Rupert Murdoch Enterprises, The London Times, TIME, het Stanford Research Institute, het
Royal Institute for International Affairs (RIIA), geheime diensten als de CIA en de Mossad, de CFR (Council
on Foreign Relations), de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, het Committee for the Next Thirty
Years, het Committee to Frame a World Constitution, het Canadian Jewish Congress, de Federation of
American Zionists, de Fabian Society, de Ford Foundation, de Harvard University, de World Council of
Churches, de NAVO, een reeks van geheime genootschappen en banken en ook de Association for
Humanistic Psychology, het Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences en het beruchte Britse
4
Tavistock Institute of Human Relations (2011 , blz. 430-431), dat wereldwijd controle uitoefent op het gebied
van wetenschap, ‘ethiek’, de totstandkoming van ideologieën, de politiek, meningsvorming, new age, hiphop
en popmuziek.
Tavistock Institute of Human Relations
Tot 1969 was het Tavistock Institute bij de Amerikanen niet bekend. In dat jaar schreef
John Coleman zijn monografie The Tavistock Institute of Human Relations: Britain’s
Control of the United States. Het instituut, aanvankelijk gevestigd in Wellington House in
Londen (1913), begon als propagandacentrum dat de onbuigzame publieke weerstand
moest breken in verband met de oorlogsdreiging tussen Groot-Brittanië en Duitsland. Het
project was in handen van de Harmsworth brothers (Lord Rothermere en Lord
Northcliffe). Zij kregen het mandaat om een organisatie op te richten die in staat zou zijn
de publieke opinie te manipuleren in de richting van de ondersteuning van de Britse
oorlogsverklaring aan Duitsland. Sponsors: de Britse koninklijke familie, de Rothschilds
(waaraan Lord Northcliffe verwant was door zijn huwelijk), de Milner Group (Lord
Alfred Milner was lid van het Comité 300) en de Rockefeller Family Trusts.
Lees op wij worden wakker over het Tavistock Institute ….
Pschychologische oorlogsvoering
Gedragspsycholoog Kurt Lewin was een van de kernfiguren van het Tavistock
Institute. Geboren in Duitsland, waar hij betrokken was bij programma’s ter
controle van de bevolking, vluchtte hij vanwege zijn uitgelekte zionistische
activiteiten naar Engeland toen in Duitsland de NSDAP aan de macht kwam.
Kurt Lewin en zijn 'learning circle'
Lewin werd de topwetenschapper en de belangrijkste theoreticus van
Tavistock. Hij was gespecialiseerd in gedragspsychologie (behaviorisme), met
name in gedragsmodificatie, brainwashing-technieken en identity change.
Samen met de oprichter van de ‘Brainwashing’ Faculteit van het Tavistock
Institute, generaal-majoor John Rawlings Reese, psychiater bij het Britse leger,
en met steun van onder andere Eric Trist, Margaret Mead en haar man Gregory
Bateson (een van de belangrijkste initiators van de LSD-experimenten van het
MK-Ultra-programma van de CIA) ontwikkelde Lewin in de Tweede
Wereldoorlog de grootste propagandamachine aller tijden tegen Duitsland in
zowel Europa als de Verenigde Staten. Lewin en zijn team waren de oprichters
van vele denktanks die onder het Tavistock Institute vielen en waren vooral
betrokken bij programma’s voor psychologische oorlogsvoering, waar heden
ten dage nog steeds gebruik van wordt gemaakt.
Wereldwijde hersenspoeling
Arnold Toynbee werd directeur van Future Studies aan het RIIA (Royal Institute of International Affairs).
Walter Lippmann en Edward Bernays kregen de opdracht om de Britse en Amerikaanse publieke opinie te
manipuleren als voorbereiding van deelname van de Verenigde Staten aan de Eerste Wereldoorlog en om
president Woodrow Wilson te informeren en te ‘dirigeren’, terwijl Toynbee zich enkel concentreerde op het
veranderen (change) van de Britse publieke opinie. In overleg met de Britse koninklijke familie en met
goedkeuring van de ‘Olympiërs’ (de innerlijke kern van het Comité van 300) werd de strategie bepaald.
Tavistock groeide geleidelijk uit tot een organisatie die het lot van Duitsland, Groot-Brittanië en vooral de
Verenigde Staten moest bepalen door hersenspoeling van de massas, mind control dus.
Twee boeken werden als model gebruikt om een nieuwe wereldorde binnen een wereldregering in te luiden:
The Climax of Civilisation (1917) van Correa Moylan Walsh en het monumentale werk van de Duitse
geschiedfilosoof Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1937). Woodrow Wilson was de eerste
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Amerikaanse president die openlijk verklaarde voorstander te zijn van een socialistische nieuwe wereldorde
binnen een wereldregering. Termen als regime change, change en collateral damage zijn Tavistocktermen.
Colemans boek over Tavistock is een ‘must’ voor iedereen die wil weten hoe mind control en hersenspoeling
op wereldwijde schaal plaatsvinden en hoe door middel van misleiding en leugen de publieke opinie
gemanipuleerd wordt om overal ter wereld geweld te legitimeren. Ronduit een schokkend boek. Wie het
leest kan beter begrijpen hoe ook nu de publieke opinie door de machtselite wordt gemanipuleerd. Denk aan
de oorlog van Amerika tegen Irak, de huidige oorlog in Afghanistan en de zogenaamde ‘Arabische lente’.
De Weense psycholoog Edward Bernays, een neef van Sigmund Freud, verklaarde al in de vorige eeuw:
‘Als we de mechanismen en motieven van de groepsgeest begrijpen, is het mogelijk om de massa’s te
controleren en te onderwerpen aan onze wil zonder dat ze het weten.’ (Coleman, 2006, blz. 1) Met behulp
van de massamedia, denktanks en miljarden van de staat en het bedrijfsleven kon de publieke opinie zo
gemanipuleerd worden, dat een oorlog met Irak onvermijdelijk leek.

De dreiging van de aanwezigheid van massavernietigingswapens bleek een
grove leugen te zijn van Bush, Blair, Powell en vele anderen. Zo wordt de
publieke opinie op dit moment in de richting van een ‘noodzakelijke’ oorlog met
Iran gestuwd, omdat dit land over een kernbom zou beschikken of er
binnenkort over beschikt, waardoor Israël (dat zelf ongeveer 300
atoombommen heeft) groot gevaar loopt. En ten aanzien van Syrië krijgen we
via de mainstreammedia te horen dat de vreselijke afslachtingen in Houla en
elders in Syrië werden veroorzaakt door de regeringstroepen van Assad. Ook
al gaat het in Syrië om een vreselijke dictatuur, bijna niemand durft in overweging te nemen dat er misschien
wel andere dingen aan de gang zijn. Lees bijvoorbeeld het artikel van de Russische journalist Marat Musin
om een ander beeld te krijgen van de vreselijke slachtpartij in Houla. (Lees op wijwordenwakker... vertaald
naar Global Research artikel, 1 juni 2012)
Na een nieuw bloedbad in het dorp Mazraat al-Qubeir, beschieting van
VN-waarnemers en allerlei religieuze conflicten, wordt inmiddels
officieel gesproken van een burgeroorlog in Syrië. Bij monde van
vooral Hillary Clinton beschuldigt Amerika Rusland ervan dat het
gevechtshelikopters levert aan de Syrische regering. Rusland op zijn
beurt beschuldigt Amerika ervan wapens te leveren aan het Syrische
oppositieleger. Frankrijk wil hardere maatregelen (net als toentertijd in
Lybië). Intussen circuleren er zowel in Rusland als in Syrië berichten
dat de oorlog in Syrië in feite over de [New] World Order gaat, waarbij
Syrië een belangrijke brug vormt om die wereldorde te realiseren.
Lees over bewapening Israël op wijwordenwakker .... en op wijwordenwakker.....
Aanpak van ‘samenzweringstheoretici’
Het Tavistock Institute is niet alleen nauw betrokken is bij psychologische oorlogsvoering, maar ook bij
talloze andere psychologische operaties, valse-vlagincidenten, het omvormen van een dictatuur tot een
‘democratie’, enzovoort. Maar bovenal heeft het talloze technieken bedacht hoe mensen moeten worden
aangepakt die dicht bij de waarheid komen en betiteld worden als samenzweringstheoretici, doemdenkers of
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fantasten. Een scala van mogelijkheden is uitgewerkt om hen verdacht te maken, hun goede naam aan te
tasten, hun carrière te breken, hen te bedreigen of met behulp van psychiaters tot ‘gestoord’ te verklaren
omdat ze zouden lijden aan ‘mental disease’. Steeds meer mensen die wakker worden beginnen dit soort
leugentechnieken volledig te doorzien. Net als de Bilderbergclub en vele andere machtige organisaties die
de nieuwe wereldorde nastreven, worden de vergaderingen van het Comité van 300 in ‘besloten sfeer’
gehouden en zijn er voor de ‘geïnteresseerde leek’ geen notulen te vinden.
‘Weten en niet-weten, besef hebben van volstrekte oprechtheid terwijl je tegelijkertijd zorgvuldig
geconstrueerde leugens vertelde, terzelfder tijd twee meningen verdedigen die elkaar tenietdeden in de
wetenschap dat ze elkaar tegenspraken en toch in beide geloven, logica tegen logica in het veld brengen, de
moraal afwijzen en je erop beroepen, geloven dat democratie
onmogelijk was en dat de Partij de hoedster was van de democratie,
alles vergeten wat vergeten moest worden en het dan weer in je
geheugen terugroepen op het moment dat het nodig was en het dan
prompt weer vergeten, en bovenal datzelfde proces toepassen op het
proces zelf – dat was het summum van spitsvondigheid: bewust een
toestand van onbewustheid opwekken en je dan opnieuw onbewust
worden van de hypnose die je zojuist had toegepast. Zelfs om het woord
“dubbeldenk” te kunnen begrijpen was de toepassing van dubbeldenk
2
nodig.’ George Orwell, 1984 (2005 ,blz. 43)
Conclusie
Het Comité van 300 en het Tavistock Institute vormen tezamen een onzichtbare macht achter het
wereldtoneel. De vangarmen van deze octopus reiken tot in bijna alle regeringen ter wereld en bepalen het
hele wereldgebeuren buiten de democratie om. Dit doen ze in nauwe samenwerking met de Bilderbergclub
en andere geheime genootschappen. De burger fungeert al jaren als hofnar van de machtselite, maar er
wordt volstrekt niet naar hem geluisterd, zoals dat nog het geval was bij de hofnar van de oude monarchen.
Hier is sprake van misleiding op het allerhoogste niveau. Misleiding die niet alleen een volstrekte negatie van
de menselijke waardigheid van de burger is, maar ook een brute vertrapping van het internationaal recht en
de statuten van de rechten van de mens, die door allerlei machinaties en wetten op het ‘terrorisme’ hun
geldigheid allang verloren hebben, mede omdat ze – onbewust – door pionnen van dezelfde machtselite
werden samengesteld.
Club van Boedapest
Coleman vermeldt in Het Comité van 300 ook het Stanford Research Center (SRC), dat in 1946 door het
Tavistock Institute (o.a. door Kurt Lewin) is opgericht. Het is de grootste militaire denktank ter wereld.
Stanfords schrikwekkendste operaties zijn gericht tegen opstanden van de burgerbevolking en vinden in
Amerika reeds plaats. Onder de codenaam SHAKY ontwikkelde het SRC, samen met het bedrijfsleven, ELFstralingswapens en ELF-weermodificatiewapens om vulkaanuitbarstingen en aardbevingen tot stand te
brengen bij potentiële vijanden. (ELF = Extrem Low Frequency.)
Andere SRC-programma’s zijn het wereldwijde Business Intelligence Program en de Stanford’s Charles F.
Kettering Foundation ‘Changing Images of Man’, die een verandering van zienswijze en gedragsverandering
bij de mensen tot stand willen brengen over de richting die Amerika volgens
de machthebbers dient in te slaan. Dit programma werd voorbereid door het
SRC Center for the Study of Social Policy onder directeur Willis Harmon. Dit
alles is terug te vinden in een verslag van 319 bladzijden, dat onder toezicht
van het Tavistock Institute en 23 topcontroleurs werd opgesteld door 14
‘nieuwewetenschap-wetenschappers’, waaronder B.F. Skinner
(gedragspsycholoog), Margaret Mead (cultureel-antropologe), Sir Geoffrey
Vickers (hoge officier van de Britse Geheime Dienst MI6) en Ervin Laszlo.
4
(2011 , blz. 189-195).
Gaat het hier om de musicus-filosoof Ervin Laszlo, oprichter van de Club van
Boedapest (1993) en auteur van een reeks nieuwe wetenschapsboeken, waaronder
Je kunt de wereld veranderen (2004), waarvoor de voormalige partijsecretaris en
president van de Sovjet-Unie, Mikhail Gorbatsjov (erelid van de Club van
Boedapest), het voorwoord schreef?
Gorbatsjov brak de macht van de Sovjet-Unie door zijn perestrojka (Russisch voor
reorganisatie, verbouwing, verandering), waardoor de meeste voormalige
Russische ‘kolonies’ nu lid van de EU en de NAVO zijn geworden. Gorbatsjov
onderhield al ten tijde van zijn presidentschap goede relaties met Henry Kissinger
en David Rockefeller. Woorden als perestrojka of change (Obama) staan voor
uitgewerkte sluwe ‘programma’s’ om mensen via mind control in een bepaalde
richting te duwen. Change! Yes, théy can! Ervin Lazlo
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Ervin Laszlo en Aurelio Peccei
De in Hongarije geboren Ervin Laszlo (1932) studeerde op latere leeftijd onder andere aan de Yale
University. Hij was bevriend met Agnelli en Peccei (net als Agnelli 32ste graad vrijmetselaar) en een tijdje
secretaris van de Club van Rome. In zijn autobiografie Gewoonweg geniaal! beschrijft hij onder andere zijn
ontmoeting met Aurelio Peccei (oprichter en voorzitter van de denktank de Club van Rome), zijn contacten
met het Aspen Institute en hoe de Club van Boedapest [die met vele ereleden pronkt die men in andere
clubs ook weer aantreft] in nauw overleg met Peccei tot stand kwam (2011, resp. blz. 128-129 en 149-157).
Tussen bladzijde 128 en 129 treffen we een foto (nr. 4) van Laszlo aan als jongeman, voorzien van zijn
commentaar: ‘Hier poseer ik voor een fotoportret, gemaakt door barones Alix de Rothschild in haar atelier
aan de Avenue Victor Hugo.’
Leiden dan toch alle wegen naar de Rothschilds?
Snelle bewustwording absolute noodzaak
Wanneer de mens niet meer in harmonie met de ruimte leeft, ja, er zich zelfs vijandig tegenover opstelt, zal
die ruimte hem uiteindelijk iedere ruimte ontnemen. Wat zich momenteel mondiaal afspeelt aan crises,
conflicten, oorlogen, aanslagen en zogenaamde ‘revoluties’, kan mijns inziens pas begrepen worden tegen
de achtergrond van zorgvuldig geheimgehouden informatie over de zogeheten ‘gevallen wachters’, beter
bekend als ‘gevallen engelen’, ook wel ‘anunnaki’, ‘nefilim’ of ‘archonten’ genoemd, zoals ik beschreven heb
in Het huis op de rots gebouwd. (2010, blz. 72-75)
Doordat de gevallen wachters gemeenschap hadden met de dochters der aarde, brachten ze het nageslacht
der reuzen voort en zijn ze verantwoordelijk voor het aantrekken van talloze demonen, die sindsdien op
aarde infiltreerden en ook wel de ‘nazaten van de slang’ worden genoemd. Het slangenvolk, door auteurs als
Icke, Farrell, Bramley en Collins reptilians, chitauri of ‘slangengoden’ genoemd, is bepaald geen mythe of
projectie van de geest, maar bittere realiteit, waarvan de meeste antropologen en mythologen nauwelijks op
de hoogte zijn. In de Bijbel is te lezen dat de demonen onder leiding staan van Bäal-Zebub, beter bekend als
Beëlzebub, ‘de heer der vliegende wezens’ [demonen], ‘abusievelijk’ vertaald als ‘de heer der vliegen’. Hij is
de leider van de gevallen wachters en heeft vele namen, waarvan Satan, Samuel, Sammaël, Ioaldabaoth,
Belial, Satanel, Sathanas en Lucifer de bekendste zijn.
De verborgen macht achter de machtselite wordt gevormd door de gevallen wachters en hun demonen, die
onze planeet als een tussenschakel zien in hun meesterplan. In sommige geheime genootschappen en
loges worden de demonen via bloedoffers, rituelen en magische symbolen opgeroepe n om de eigen kracht
en macht te versterken. In de Faust van Goethe is hier meer over te lezen. In vele oude overleveringen
wordt op het bestaan van demonen en bloedoffers gewezen en verkrijgt de persoon die de demonen
aanroept macht, die hem echter na zijn dood duur komt te staan: dienstbaarheid aan de demon.
Faust door Harry Clarke
In het bijbelboek Leviticus, waarin veel teruggevonden kan worden over brandoffers, meeloffers, zondeoffers
en schuldoffers, die Yahweh, ‘de jaloerse god’, welgevallig zijn, treffen we ook een passage aan over het
nuttigen van bloed, dat door Yahweh ten strengste verboden wordt omdat daar de levenskracht van mens en
dier in zit. Alleen op het altaar mag het bloed gebruikt worden – om de verzoeningsrite te voltrekken.
(Leviticus 17:10-14) Voor vegetariërs niet bepaald een frisse aangelegenheid.
Wie het pad van vrijheid en liefde wil gaan, dient zich verre te houden van iedere vorm van bloedoffers of het
aanroepen van demonen, geesten of gevallen wachters. De tijdelijke astrale ‘vermogens’ die hij op deze
zwartmagische wijze verkrijgt zijn grote obstakels op de weg naar realisatie van zijn goddelijke essentie. Ze
maken misschien indruk op de onwetende mens, maar zijn in feite, onwetend, een buiging voor de
demonenwereld.
Alleen door snelle bewustwording van het sinistere plan om de (fascistische) nieuwe wereldorde in het leven
te roepen via de oprichting van een aantal superstaten, de mensheid te decimeren en degenen die
overblijven in een slaventoestand te brengen door totale controle, kunnen we onze kostbare vrijheid
veiligstellen en deze prachtige, bedreigde planeet uit de klauwen halen van de demonen, die de volstrekte
tegenstanders zijn van waarheid, licht, liefde en mededogen en die de ontwikkeling van onze geestkracht en
de realisatie van onze goddelijke essentie trachten te blokkeren. Zij die
menen dat demonen niet bestaan en dat het slechts om mythologische
thema’s, fabels, ‘conspiracytheorieën’, godsdienstwaan of religieus
fanatisme gaat, zouden zich wel eens behoorlijk kunnen vergissen.
Onze vrijheid staat op het spel
Onze vrijheid staat op het spel, ook die van hen die menen dat je alles
maar aan ‘God’ moet overlaten en die de voorkeur geven aan mystiek
zonnen in een ‘verlicht’ bewustzijn. Wie niet bereid is zich met hart en
ziel voor de vrijheid in te zetten en er op geweldloze wijze voor wil
strijden, verspeelt het hoogste goed.
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Als de mensen maar lang genoeg in allerlei variaties de leuze ‘vrijheid is
slavernij’ uit Orwells 1984 wordt voorgehouden en dit idee zich door
hersenspoeling nestelt in zijn geest, dan is het logisch om Orwells vraag in
overweging te nemen: ‘Hoe kun je een leuze hebben als “vrijheid is slavernij”
2
wanneer het begrip vrijheid is afgeschaft?’ (2005 , blz. 63; zie ook deel 2 van
deze Nieuwsbrief.) Afgeleid door ‘brood en spelen’ en opgejaagd door
onzekerheid en angst, zal de mens ‘kiezen’ voor zekerheid en veiligheid en is hij
bereid zijn vrijheden op te geven. Tot het moment aanbreekt dat hij inziet dat hij
in de val is gelopen.
De EU: superstaten als onderdeel van een meesterplan
In deel 4 van deze Nieuwsbrief brachten we al de uiterst dubieuze
totstandkoming van de EU ter sprake, waarbij alles van bovenaf is
opgelegd en er op geen enkele wijze sprake is van een natuurlijke
groei van onderop. Steeds meer mensen in Europa worden
bevangen door een diep gevoel van onbehagen. Steeds meer
mensen doorzien de geldwisselaars die op handige en sluwe wijze
de burger steeds meer geld uit zijn zak kloppen via een
autocratisch in elkaar gezet ‘noodfonds’, dat bekendstaat als het
Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), dat als rechtspersoon bevoegd is om steeds opnieuw geld of
onroerende goederen op te eisen. (Zie deel 3 van deze Nieuwsbrief.)
Velen vragen zich intussen af of de 100 miljard euro die onlangs naar Spanje ging om de door schandalen
geteisterde Spaanse bankensector (speciaal Bankia) te redden ooit teruggekregen zal worden, omdat van
tevoren bekend was dat die 100 miljard absoluut ontoereikend zou zijn. Dat zelfs Obama zijn invloed
aanwendde en een oproep aan ‘Europa’ deed om toch vooral de Spaanse bankensector te steunen is
natuurlijk niet zo vreemd als we in herinnering roepen dat Goldman Sachs een van de belangrijkste
sponsors van Obama is. Het is ook niet vreemd dat bijna tegelijkertijd vóór de aanvraag van Spanje om
financiële steun kredietbeoordelaar Fitch de waardering voor de Spaanse banken met drie stappen heeft
verlaagd. Dat vervolgens, na de toezegging van de 100 miljard, premier Mariano Rajoy van Spanje vol trots
voor de televisie verklaarde dat de lening de kracht van de EU toonde, is alleen maar een camouflage voor
een volgende aanvraag, want 100 miljard is natuurlijk ontoereikend. En het is ook niet vreemd dat enkele
dagen later Moody’s de Spaanse banken enkele stappen afwaardeert en dat de rente die Spanje aan
aflossing moet betalen inmiddels tot bijna 7% is gestegen. En dat intussen van Rompuy met Obama en de
kersverse president van Frankrijk, François Hollande, telefoneerde in verband met de kritieke situatie, past
ook in dit verhaal.
Sarkozy is inmiddels vervangen door François Hollande.
Het bankroet van Europa komt steeds dichterbij en zal leiden tot de
door de machtselite achter de schermen geplande chaos om zo haar
werkelijke ‘Masterplan’ te openbaren: de vestiging van een dictatoriale
nieuwe wereldorde. Immers, het ESM zal spoedig niet meer over
reserves beschikken. Maar het zal uiterst moeilijk worden om via de
autocratisch vastgelegde regels nog meer geld te eisen van de diverse
landen. De burger begint het vals spelen steeds meer te doorzien. Hij
maakt zich niet alleen ongerust, maar krijgt er ook schoon genoeg van.
De politieke ontwikkelingen in Griekenland, de afwaardering van een vijftal Nederlandse banken en de
gespannen situatie in Egypte en Syrië maken het er niet rustiger op.
Econoom Ad Broere publiceerde er al diverse keren over en Arend Lammertink stuurde op 22 mei 2012 een
e-mail aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de verborgen macht van
het ESM, die volledig in strijd is met de Europese ‘grondwet’. Er gaan steeds meer stemmen op om terug te
keren naar de eigen munt. In zijn boek Europa braucht den Euro nicht bekritiseert voormalig topbankier en
bestuurslid van de Deutsche Bundesbank, Thillo Sarrazin, scherp de Duitse en Europese monetaire politiek.
Hij is het oneens met bondskanselier Angela Merkel, die stelde dat als de euro schipbreuk lijdt, het gedaan
is met Europa. Sarrazin is niet de enige die grote bedenkingen heeft met betrekking tot het functioneren van
de onoverzichtelijke (monetaire) Europese Unie.
Verraad van de democratie
Er gaan ook steeds meer stemmen op om de huidige, volstrekt ondemocratische ontwikkelingen binnen de
EU te stoppen. Steeds meer burgers krijgen in de gaten dat Europa veel ouder is dan de 50 jaar die de EU
ons voorhoudt en dat het unieke karakter van wat in de Griekse mythologie ‘Europa’ heet een diversiteit was
van beschavingen die op een natuurlijke wijze onderlinge contacten en contracten maakten, weliswaar ook
toen al niet vrij van strijd en macht. De Griekse mythe over Zeus, die verliefd werd op Europa, de dochter
van koning Agenor van Tyrus (Zuid-Libanon), is in dit verband veelzeggend. De Griekse filosoof Plato gaf
het advies dat een land het best bestuurd kan worden door een raad van wijzen. Ook al hoeven we dit
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advies niet meteen over te nemen, het getuigt niet van wijsheid dat de bureaucraten van de EU eerst de
burgers wegzetten als ‘stemvee’, dat al dan niet digitaal ‘ja’ of ‘nee’ mag knikken ten aanzien van hun
‘grootse’ plannen, die op volstrekt ondemocratische wijze tot stand zijn gekomen, en hen dan ook nog het
stemrecht ontneemt en hen voorstelt om Brussel nog meer macht te geven, waarbij handig wordt ingespeeld
op gevoelens van onzekerheid en angst. Geen enkel wijs mens zal daar in trappen. Er zijn veel manieren om
een democratie en een volk te verraden, maar met degenen die dit deden liep het nimmer goed af.
Steeds meer burgers die de geschiedenis van het ontstaan van de EU kennen, merken met verbijstering dat
zelfs veel Europarlementariërs al lange tijd de razendsnelle ontwikkelingen binnen de EU niet meer kunnen
volgen en de zaak maar overlaten aan ‘specialisten’, zij die steeds meer van steeds minder weten.
EU parlement
Karl Albrecht Schachtschneider, hoogleraar aan de universiteit van
Erlangen (Dld), wees er in zijn lezing van 27 maart 2007 te Salzburg op dat
de referenda in Nederland en Frankrijk vertrapt werden, de ‘grondwet’ van
de EU via het gemanipuleerde Verdrag van Lissabon tot stand is gekomen
en dat vooral de machtselite profiteert van schandelijk hoge inkomens. Zo
verdient een rechter van het Europees Gerechtshof zo’n 17.000 tot 20.000
euro per maand, terwijl hij/zij niet eens in staat is het volledige
internationale rechtsplaatje te kunnen overzien. Schachtschneider zei dat
Duitsland het Verdrag van Lissabon niet had willen ratificeren omdat het een verkapte grondwet is, dat de
democratie verkracht is, dat de 130.000 wetten (!) die de EU inmiddels heeft voortgebracht de burger dol
maken en dat reeds 84% van alle wetten uit Brussel komen, gemaakt door duizenden gezichtsloze
ambtenaren, die de hele dag niets anders doen dan vanachter hun bureau wetten produceren tegen een
uitstekend salaris. Het bureau regeert (bureaucratie). Uit een onderzoek blijkt bovendien, aldus
Schachtschneider, dat de gemiddelde Duitse politicus nauwelijks op de hoogte is van de Europese politiek
en de Europese Unie. (DVD: ‘Was würde die EU-Verfassung für jeden Einzelnen bedeuten?’ Gerwald
Sokyn, 2007, www. Eisbrecher.at)
Goldman Sachs: rovers van de democratie?
Tallozen kunnen de pijlsnelle ontwikkelingen binnen de EU niet meer volgen en hebben de indruk dat de
democratie vlak voor hun ogen op slinkse wijze gekaapt is, dat ministers van financiën en
Europarlementariërs het totaalplaatje ook niet meer overzien, dat Sarkozy, Merkel en een reeks van politici,
‘gezagsdragers’ en (top)ambtenaren hen een duizelingwekkend rad voor de ogen hebben gedraaid. Zij
doorzien dat de macht van Goldman Sachs kennelijk in staat was om Papandreos, de voormalige premier
van Griekenland, te vervangen door hun voormalige topadviseur Papademos en om in Italië de politieke
clown, mediamagnaat en maffiasympathisant Berlusconi in te ruilen voor hun topadviseur Mario Monti. (Lees
hierover op wijwordenwakker...) Tallozen speuren naar de relatie tussen de Europese Centrale Bank (ECB),
geleid door de Italiaanse topbankier en econoom Mario Draghi, en andere centrale banken. Voorheen was
Draghi respectievelijk bestuurder van de Bank van Italië, uitvoerend directeur bij de Wereldbank voor Italië
en van 2002-2005 vicevoorzitter en directeur van Goldman Sachs International. Ook hier weer zien we de
enorme invloed van Goldman Sachs op de ECB. Zolang we dit alles blijven toestaan, zullen er nog meer
Midassen komen die het goud van de staat en van de democratie roven. Wie zijn de echte bankovervallers?
Wie zijn de echte rovers van de democratie?
Tallozen zien ook dat de door de jezuïeten opgeleide president van de Europese Unie, Herman van
Rompuy, zich niet eens meer afstemt op hetgeen onder de mensen leeft. Hij richt zich vooral tot de
machtselite en het ambtenarenapparaat en lijkt de diepere wijsheid van de haiku vergeten te zijn. Wie heeft
hém trouwens gekozen? En tallozen hebben in de gaten dat José Manuel Barroso, voorzitter van de
Europese Commissie, steeds meer (soms met stemverheffing) aanstuurt op ‘gehoorzaamheid’ van de
lidstaten aan Brussel en dat de financiële ellende in Europa door de financiële perikelen in Ierland,
Griekenland, Italië, Spanje en Portugal (welk land volgt?) straks niet meer te overzien is en onherroepelijk tot
een explosie van de eurozone en mogelijk van de EU zal leiden. De ratingbureaus kunnen dan de ‘lijken’
tellen die verscheurd worden door vale aasgieren die behendig buiten de media blijven omdat ze meester
zijn in het manipuleren ervan.
Tallozen doorzien dat de machtige banken, die steeds maar weer geld van de burger ‘ontvangen’, niet
bereid zijn de schulden van landen kwijt te schelden en mee te werken aan een samenleving die gebaseerd
is op solidariteit en samenwerking, waarbij geld slechts een tijdelijk middel is ten behoeve van het welzijn
van álle mensen, met respect voor ieders cultuur. Zo’n samenleving tilt desbetreffende landen boven hun
pijnlijke situatie uit, die mede is ontstaan door een ‘Europees’ wanbeleid. Hun pijnlijke situatie ook nog eens
benadrukken door een beschuldigende vinger in hun richting lost niet alleen niets op, maar is onheus.
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Valse eurovlag en Europasoep
Steeds meer burgers beseffen dat ze monddood worden gemaakt
en machteloos moeten toekijken hoe voor hun ogen de superstaat
Europa wordt opgebouwd onder een valse eurovlag, vergezeld van
de mythe dat we toch allen ‘Europeanen’ zijn. Wie deze visie niet
deelt en voor het behoud van de diversiteit der culturen is, waarbij
ieder volk het recht heeft op zelfbestuur en op zijn eigen unieke,
culturele en spirituele achtergrond, waarden en schoonheid, wordt
maar al te gauw voor ‘nationalist’ uitgemaakt, alsof hij een soort
misdadiger is of over een beperkt denkraam beschikt. En er is
natuurlijk altijd wel een EU-bestuurder die bereid is om met of zonder teleprompter te verklaren dat de
autonomie van een land op geen enkele wijze in het geding is. Met een toespeling op Orwell: ‘Leugen is
waarheid.’
De Europasoep begint een nare smaak te krijgen en de walm van de
onderliggende schandalen begint het reukorgaan van de burger te
bereiken. De zweepslagen van de staart van de rode eurodraak roepen
een nieuwe Sint-Joris op, die niet per se heilig hoeft te worden verklaard.
Ondergronds broeden woede en frustratie en velen vergelijken de huidige
toestand met die van de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog, die door
dezelfde machten werden gemanipuleerd die de Russische revolutie en de
revolutie in China voorbereidden en tot uitvoer brachten. Lees de boeken
van de inmiddels overleden hoogleraar economie Antony C. Sutton,
waarin glasheldere analyses staan over de manier waarop oorlogen in
elkaar worden gezet en wie voor de gruwelijke misdaden verantwoordelijk
zijn. Welke politicus is hiervan op de hoogte en durft dit naar voren te brengen?
Een grote val
Het lijkt wel alsof er heimelijk een grote val werd opgezet die ieder moment kan dichtklappen en waarin dan
de honderden miljoenen mensen die eens op hun leiders vertrouwden, worden opgesloten.
Superstaat Europa is een immense draak geworden, die, met behulp van de NAVO (die uitgroeide tot een
voor de burger totaal oncontroleerbare oorlogsmachine in plaats van een alliantie die zich inzet voor het
bewaren van vrede), allerlei ‘gerechtshoven’, ingewikkelde commissies en een ondemocratisch tot stand
gekomen Europarlement met duizenden wetten en dolgedraaide papiermolens, versneld de nieuwe
wereldorde wil oprichten.
Lees over de NAVO als oorlogsmachine op wijwordenwakker…
Superstaat Europa poogt de burger zijn ijzeren wil op te leggen, niet beseffend
dat honderden miljoenen burgers zich nooit zullen laten overheersen door een
kleine elitegroep die haar eigen belangen dient, de sacraliteit van het leven
dagelijks op grove wijze schendt, voortgaat met het schaamteloos plunderen van
de aarde (grondstoffen) en onder de noemer van globalisering haar oude
kolonisatiepolitiek voortzet, die iedere dag miljoenen een ontheemd gevoel geeft
en in diep lijden stort. Deze elite is vergeten wat liefde, hartelijkheid en
vertrouwen is. Ze is vergeten dat alle mensen in diepste wezen met elkaar
verwant zijn, dat alle leven door hetzelfde bewustzijn doorstraald wordt. Ze is
vergeten dat de kosmische wet ooit alles zal vereffenen. Of met de woorden
van de Boeddha: ‘Zoals het kalf uit duizend koeien altijd zijn moeder terugvindt,
zo vindt de daad altijd de dader terug.’
Wantrouwen in plaats van vertrouwen
Overal groeit het wantrouwen. Het elektronisch juk van de controle van Big
Brother via databanken, scans, chips, satellieten en biometrische paspoorten
wordt steeds meer als een beklemming gevoeld. Bij allerlei controles wordt de
mens steeds meer als vee behandeld. Sinds 9/11 zijn angst en wantrouwen
aangewakkerd en lijkt het vertrouwen in elkaar een zeldzame bloem te zijn
geworden. Vele politici hebben, soms onwetend, aan het controlesysteem
meegewerkt.
Op 22 mei bracht de BBC het idee naar voren dat iedere baby in de nabije
toekomst meteen bij de geboorte gechipt zou moeten worden. De voordelen
werden breed uitgemeten: de verwisseling van baby’s is voortaan uitgesloten en
in oorlogstijd kan men in dichtbevolkte gebieden of op slagvelden vriend van
vijand onderscheiden en vooral wapens zo programmeren, dat ze alleen maar
‘bepaalde mensen’ doden. Steeds meer mensen laten trouwens uit angst voor
ontvoering een bewakingschip implanteren. (Kopp Exklusiv 22/12)
RFID chip zit overal in
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Bij het chipprogramma gaat het (voorlopig) vooral om een RFID-chip, die inmiddels uiterst geavanceerd is en
reeds aanwezig is in kledingstukken, paspoorten, kredietkaarten, de OV-chipkaart, boeken, auto’s, en
huisdieren. Volgens de richtlijnen van de EU komt de RFID-chip binnenkort in de nummerplaat van de
auto’s. Hiervan wordt gezegd dat het de opsporing van gestolen auto’s vergemakkelijkt. Er wordt niet bij
verteld dat de bestuurder van elke auto gevolgd kan worden. Straks volgt het verplicht chippen van fietsen,
brommers, scooters, steps, kinderwagens, oma die dement is, gevangenen, psychiatrische patiënten,
militairen, bewakingspersoneel. Als we niets ondernemen, ons niet bewust zijn van de immense gevolgen
van dit chipprogramma, leven we binnenkort in een inhumane, gechipte wereld. In mijn boek Worden Wij
3,
Wakker? werd een heel hoofdstuk besteed aan ‘Het gevaar van de chip’, inclusief de nanochip. (2007 blz.
119-211)
Zonnestormen onderweg?
Weinigen beseffen overigens dat een krachtige zonnestorm wel eens een uiterst harde klap zou kunnen
uitdelen naar dit diabolische controlesysteem en in staat is het geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Waar
duisternis oprukt, reageert letterlijk het (zon)licht.
Op onze website www.wijwordenwakker.org verschenen de afgelopen jaren regelmatig artikelen over
zonnestormen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de mogelijk hevige zonnestormen die eind 2012,
begin 2013 losbarsten. Het juninummer van National Geographic van dit jaar kopt: ‘Razende vuurzee. Hoe
zonnestormen ons hightech leven bedreigen.’ Het beschrijft de enorme gevolgen van krachtige
zonnestormen die dit jaar tot ontlading kunnen komen. In het ernstigste geval zou het hele hightech leven op
onze planeet ontwricht kunnen worden, wat betekent dat we een terugval kunnen meemaken in de tijd van
vóór de industriële revolutie – zonder elektriciteit en zonder elektronica.

‘Als je eenmaal weet dat er zo’n groot gevaar dreigt, ben je moreel verplicht je daarop voor te bereiden.
Niets d oen is moreel onaanvaardbaar,’ zegt Karel Schrijver van Lockheed Martins Solar and Astrophysics
Laboratory in Palo Alto, Californië. (National Geographic, juni 2012, blz. 49) Onlangs liet minister Opstelten
nog weten dat de mogelijke zonnestormen grote gevolgen kunnen hebben voor de nationale veiligheid. Een
reden voor de regering en de Tweede Kamer om over dit zeer belangrijke onderwerp uiterst snel een
openbaar debat te houden. Daar kan dan meteen ook het onderwerp HAARP bij betrokken worden.
‘Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement
een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij
verkozen niet deel te nemen. De commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te
beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een
toelichting te voorzien.’ Dit staat in het ‘Verslag over milieu, veiligheid en buitenlands beleid’ van de
Commissie buitenlandse zaken, veiligheids- en defensiebeleid’, gerapporteerd door Maj Britt Theorin onder
het kopje ‘HAARP.’
Lees het rapport van Maj Britt Theorin, HAARP op wijwordenwakker...
Vermoedelijk liggen er nog tientallen andere uiterst belangrijke rapporten in de laden van EU-ambtenaren,
die steeds nieuwe wetten bedenken, terwijl de wereld dreigt weg te glijden in
een spiraal van vernietiging. Als president Obama nog eens telefoneert naar
vertegenwoordigers van de EU om de Spaanse banken bij te staan in deze
economisch zware tijden, kan wellicht een Europarlementariër hem het
onderwerp HAARP eens voorleggen, gekoppeld aan het onderwerp drones.
Binnenkort worden ook door de NAVO (zonder voorafgaand overleg met de
parlementen van de NAVO-landen) drones in gebruik genomen. Ook
Nederland heeft al drones. Wellicht kan dan ook besproken worden waarom de
nieuwe Joint Strike Fighters (JSF) inmiddels bijna één keer zoveel moeten
kosten, nog afgezien van de morele schande dat een land gebruik wil maken
van zulke gewelddadige gevechtsvliegtuigen, waardoor er straks niet eens
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meer genoeg geld zal zijn voor de zorg van uitkeringsgerechtigden, zieken en bejaarden.
Zonnefysici glimlachen om de zienswijze van Indianen en andere ‘primitieve’ volken dat de zon een levend
wezen is dat altijd reageert als het evenwicht op aarde verstoord is.
Hopi zonnesymbool
De ‘koperen ploert’ mag bezongen worden in poëzie. En de Griekse zonnegod Helios, de god die alles ziet
en hoort, en die bij dageraad in zijn glanzende zonnewagen uit de ooster-oceaan oprijst, overdag langs het
firmament trekt en ’s avonds in de wester-oceaan wegzinkt, mag voer zijn voor mythologen, maar niet voor
weldenkende fysici.
Fysicus Dieter Broers is overigens van mening dat de hoge geomagnetische activiteit van de zon op dit
moment de katalysator is van de herstructurering van de netwerken van ons zenuwstelsel. Hierdoor zou voor
de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid een enorm potentieel in onze hersenen vrijkomen. (Cf.
zijn boek Revolution 2012, 2009)
Als dit waar is, dan zouden de zonnestormen wel eens een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een
groots transformatieproces.
Bilderberg en de EU
Steeds meer bewuste mensen in Nederland vragen zich af waarom koningin Beatrix, demissionair premier
Mark Rutte en Alexander Pechtold (D66) naar de Bilderbergconferentie in het Westfields Marriott Hotel te
Chantilly (Virginia) zijn gegaan. Hetzelfde geldt voor België, van waaruit Prins Filip en Karel de Gucht
(vrijmetselaar en Europees Commissaris voor Handel) de conferentie bijwoonden. Wie vertegenwoordigen
zij? Ongetwijfeld zijn daar de grote problemen van de EU en de euro, de (gemanipuleerde) oorlogen in het
Midden-Oosten, de dreigende oorlog met Iran, het zogeheten terrorisme en vele andere urgente zaken
besproken, maar voor de zoveelste keer krijgt de burger het gevoel dat hij buitenspel staat en dat sommige
volksvertegenwoordigers de machtselite dienen in plaats van de burgers die hen kozen voor een uiterst
verantwoordelijke post. Logisch dat dit het vertrouwen van de burger schendt en vervreemding bevordert. De
vraag is of al diegenen die de jaarlijkse Bilderbergconferentie bijwonen op de hoogte zijn van de
achtergronden van de Bilderbergclub. In een tijd waarin de oude
partijpolitiek aan het instorten is en iedereen de mond vol heeft van
‘transparantie’, is de geheimzinnigdoenerij van deze Conferentie
onhoudbaar.
Deze tijd vraagt primair om samenwerking vanuit respect voor elkaar en
al wat leeft; een uitstijgen boven alle ideologieën, populistische ideeën
en eigenbelangen. Deze tijd vraagt om een visie op het geheel, een
zicht op de diepere werkelijkheid en mogelijke bestemming van het
leven. En dat is iets wat de Bilderbergclub aantoonbaar zeker niet
nastreeft.
Bilderberg en zijn geheimen in het Mariott 2012
Een frisse wind: de G500
Eindelijk begint er onder jongeren een frisse wind te waaien onder de
bezielende leiding van Sywert van Lienden, die op Eerste Paasdag in
Buitenhof de G500 lanceerde. Deze groep van 500 jongeren is zich er
heel goed van bewust dat de oude manier van politiek bedrijven voorbij
is, waarbij het partijprogramma van de ene partij dat van een andere
partij bestrijdt of uitsluit en bekvechtende politici op soms beschamende
wijze elkaar de loef trachten af te steken en daarbij de voorzitster van de
Tweede Kamer als scherm gebruiken. Dit heeft geen enkele
levensvatbaarheid meer. Degenen die dit oude model in stand willen
houden, houden daarmee tomeloos lijden, ongelijkheid, tweespalt tussen bevolkingsgroepen en talloze
frustraties en politieke spanningen in stand. Een zakenkabinet is ook geen oplossing, want zoals het woord
al zegt: het gaat primair om zaken en niet om het herstel van de democratie, niet om het vertrouwen tussen
de burgers en de overheid, niet om liefde voor al wat is. Burgers zijn heel goed in staat om allerlei dingen in
een dorp, stad, provincie, regio of land te regelen en te organiseren als maar eenmaal de krachten
ontmaskerd zijn die de verdeel- en heerspolitiek toepassen en als er nimmermeer een Machiavelliprijs wordt
uitgereikt.
Op weg naar een dictatuur?
Een Europa waarin de specie van liefde en aandacht voor alle burgers ontbreekt, een Europa dat zich boven
de uniciteit van landen stelt en primair monetaire belangen nastreeft, is absoluut gedoemd te mislukken. Het
protest van de burgers zal straks alleen maar toenemen. Dit protest door eventuele harde maatregelen
trachten te breken of de vrije meningsuiting aan banden trachten te leggen, zal niet lukken. Machthebbers
mogen niet vergeten dat een dictatuur nog nimmer heeft standgehouden. En zij die menen dat ze in naam
van de democratie op gewelddadige wijze ‘democratie’ in andere landen mogen brengen en daar dictators
onttronen die ze lange tijd gesteund hebben of zelfs hebben aangesteld, dienen te beseffen dat ze evenzeer
schuldig zijn aan het schenden van de mensenrechten als die dictators zelf.
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Overal neemt de repressie toe. Door het nieuwe beleid van Poetin in Rusland krijgen degenen die
demonstraties organiseren of eraan deelnemen zeer hoge boetes, zodat bijna niemand meer zijn mening
durft te geven. Ondanks deze aangekondigde strafmaatregel werd er toch gedemonstreerd. Tot nu toe
zonder al te grote represailles. Dissidenten wacht in heel wat landen een gevangenisstraf, marteling of ze
worden gewoon vermoord. In China, waar de westerse landen zo graag handel mee drijven, heerst een
algemeen demonstratieverbod. Bovendien knecht de Chinese overheid op schrijnende wijze het Tibetaanse
volk in Tibet, waar de laatste maanden meer dan vijftig boeddhisten zichzelf verbrand hebben vanwege het
ontbreken van enig levensperspectief. Binnenkort worden de grenzen naar Tibet voor toeristen gesloten. En
wij in het Westen zijn selectief verontwaardigd. Als economische belangen op het spel staan, zwijgen we.
Komen we nog wel voor elkaar op? Hoe luid klinkt de stem van de vredesbewegingen? Herkennen we nog
in elkaars ogen het ene licht? ‘Hoe laat komt de zon op?’, vroeg de rabbi aan zijn leerlingen midden in de
zomer. ‘Om vijf uur,’ zei een van de leerlingen. ‘Fout’. ‘Om half zes,’ zei een ander. ‘Fout’. ‘Kwart voor zes!’
‘Ook fout. De zon komt op als alle mensen in elkaars ogen hetzelfde licht zien,’ zei de rabbi.
Zijn we op weg naar een dictatuur? Daar waar slechts enkele personen
de macht naar zich toegetrokken hebben en alles te zeggen hebben met
gebruikmaking van onzichtbare netwerken, is sprake van een dictatuur.
(Latijn: dictare = dicteren.) De macht, die in een democratie bij het volk
ligt (dat via de afgevaardigden in de volksvertegenwoordiging
gezamenlijke doeleinden realiseert), wordt door dictators uitgeschakeld
met behulp van een sterke controlerende politiemacht, een
beroepsleger, geheime diensten en de media. Een dictatuur is niet
alleen het einde van de democratie, maar ook het begin van grote
onrust. Want als leden van de familie der mensheid door lange mind
control, hersenspoeling en verdeel- en heerspolitiek bereid zijn tegen elkaar te vechten, is niet alleen de
democratie vertrapt, maar heeft de mens vooral zijn waardigheid en morele kracht verloren.
De alarmklok luiden
Wanneer de grondwaarden van het mens-zijn ernstig worden bedreigd, is het de taak van gewetensvolle
journalisten, filosofen en dragers van de waarden van een cultuur, zoals
respect, verdraagzaamheid en eerbied voor het leven, de alarmklok te
luiden.
Zij die op geweldloze, vredelievende wijze oprechte kritiek hebben en
opkomen voor de waardigheid van mens en natuur, mogen niet zomaar
worden weggezet als ‘malloten’, ‘lastposten’, ‘oproerkraaiers’,
‘anarchisten’ ‘staatsgevaarlijke individuen’ of ‘querulanten’. Zij zouden
wel eens het zout van een nieuwe beschaving kunnen zijn, een
beschaving die niet gebaseerd is op het valse vernis van schijnwaarden,
maar op waarden van samen delen, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, oprechtheid, gevoelens van
saamhorigheid en verbondenheid met anderen, een andere manier van denken en handelen, samenwerking
mét en niet tégen de natuur. Want zoals een en ander nu verloopt kan het niet langer.
Politici die het niet eens de moeite waard vinden om met verontruste burgers in gesprek te gaan, hebben
iedere kracht en invloed verspeeld en hebben als enig houvast de gebroken zetel van een reeds verspeelde
positie. Zij beseffen niet dat zij mede debet zijn aan het schenden van universele waarden en zijn zo, bewust
of onbewust, medeplichtig aan het in stand houden van een gecorrumpeerd systeem.
Het aantal mensen van de Occupybeweging, de indignados
(verontwaardigden) en vele anderen groeit met de dag. Infiltratie via
geheime diensten om deze bewegingen uit te hollen of uit te schakelen,
via het uitlokken van bijvoorbeeld geweldsincidenten, wordt steeds meer
ontmaskerd. Dagelijks komen schandalen van de machtselite in de
openbaarheid: bonussen, fraude, zedenmisdrijven, misleiding,
wangedrag. Ik wil niet generaliseren, want er zijn ook nog integere en
betrouwbare bestuurders in onze samenleving. Op hen rust de ethische
taak om zich goed te laten informeren over de achtergronden van het
wereldgebeuren, waardoor ze des te beter transformaties teweeg kunnen brengen die nodig zijn voor een
menswaardige samenleving voordat het te laat is.
De machtselite, corporatocratie of ‘samenzwering’ houdt kennelijk geen rekening met het effect van ‘de
honderdste aap’ (Keynes). Voor hun vrijheid zijn bewuste mensen bereid tot het uiterste te gaan. Zij zullen
steeds opnieuw creatieve manieren bedenken als gepoogd wordt hen de mond te snoeren. De droom van
de EU lijkt een nachtmerrie te worden.
Wie is hiervoor verantwoordelijk? De burger?
Een Meesterplan van meesters

Nieuwsbrief 156 – 25 juni 2012 – pag. 78

De Duitse krant Die Welt am Sonntag meldde op 4 juni jl. dat er een
‘Masterplan’ voor de redding van de eurozone in de maak is om uit de
crisis te komen. Voor een deel van de Europese Unie zouden andere
regels moeten gaan gelden. Een listige manier om te pogen het smeulend
vuur van ongenoegen tijdelijk te doven.
Het kwartet Mario Draghi (voorzitter van de ECB), Herman van Rompuy
(president van de EU), José Manuel Barroso (voorzitter van de Europese
Commissie) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de eurogroep) gaat
de ‘eerste bevindingen’ van dit Masterplan lanceren op de EU-top van 28
juni. Een plan dus van meesters. Schoolmeesters? Zeker niet. De
meesters van de EU hebben niet veel op met hun pupillen, de burgers. Het Masterplan belooft de zoveelste
ingreep van bovenaf te zijn. Kritische geluiden zijn in deze grote crisistijd natuurlijk niet welkom. ‘Er is geen
weg terug,’ zei van Rompuy, ‘alleen voorwaarts.’ Bekende geluiden, die maar al te duidelijk een verborgen
agenda openbaren.
Het ziet ernaar uit dat er binnenkort nog meer macht wordt overgedragen aan Europese instellingen in
Brussel, dat er een Europees toezichtsorgaan in het leven wordt geroepen voor de bankensector, dat het
beleid van de EU-lidstaten op het gebied van begroting, belasting en buitenland geharmoniseerd wordt en
dat er hervormingen komen van de sociale programma’s.
Het bovenstaande is Orwelliaanse ‘nieuwspraak’ of Tavistocktaal. In alledaagse taal betekent het gewoon
dat er een nieuwe coup op handen is, die zorgvuldig is voorbereid via de strategie van verdeel en heers, het
scheppen van chaos en het aanwakkeren van onzekerheid en angst.
Op een persconferentie in Sint Petersburg (Rusland) bevestigde Herman van Rompuy het Masterplan in
voorbereiding. De macht van Brussel zal versterkt moeten worden en de lidstaten moeten voor de komende
vijf tot tien jaar [en natuurlijk ook daarna!] veel van hun onafhankelijkheid inleveren. Er is sprake van een
bankenunie, maar ook van een politieke unie, gezien de schrik van de machtselite dat de huidige Unie, die
gebaseerd lijkt te zijn op de beslissingsbevoegdheid van de verbonden landen, uiteenvalt. De reeds
ingekrompen macht van de regeringen van de aangesloten landen wordt dan definitief overgedragen aan
Brussel en een reeks technocraten.
Toen het Masterplan in Duitsland uitlekte, stak er diezelfde dag nog een storm van verontwaardiging op. En
die zal straks echt niet zomaar gaan liggen, want wie storm zaait zal storm oogsten. De storm werd
aangewakkerd toen Angela Merkel zich op 7 juni haastte om voor de media te verklaren dat een politieke
unie de oplossing zou kunnen zijn van de huidige problemen, wat betekent dat Brussel meer bevoegdheden
krijgt.
Het werkelijke doel van de oprichting van de EU wordt door de machtselite niet verteld en past in een veel
groter plan: dominantie over en totale controle van alle burgers. (Zie ook deel 4 van deze Nieuwsbrief.) ‘Das
Dritte Reich’, met duizenden trouwe kafkaiaanse slaafse ambtenaren en vazallen (die straks als in een soort
Goelagarchipel omgevormd Europa iedereen moeten controleren) komt akelig dichtbij. Zoet gehouden door
een ‘zekere’ machtspositie, een goed inkomen en enkele privileges, zullen deze ambtenaren hun taak met
precisie uitvoeren.
De grote graai- en grijpcultuur kan alleen maar worden tegengehouden door geweldloos protest, snelle
bewustwording en vredelievende acties vanuit de kracht van de geest. De demonische ontwikkelingen
kunnen alleen maar gestopt worden door enerzijds inzicht te geven in het demonisch mechanisme en door
openbaarmaking van het werkelijke krachtenspel zonder daarbij vijanden te scheppen, en anderzijds door
het gunstige vooruitzicht op een volstrekt andere aanpak. Het ‘Masterplan’ komt niet zomaar uit de lucht
vallen. Er is geen sprake van ‘toeval’ in de politiek. Het wordt door het EU-kwartet precies op tijd gelanceerd,
nu de burger in slaap dreigt te vallen, verdoofd als hij is door chemtrails, inferieur en genetisch
gemanipuleerd voedsel, vaccins, mindcontrolprogramma’s en de talloze leugens die via nogal wat media
verspreid worden. Op vragen van talloze verontruste burgers over al deze onderwerpen heeft de politiek tot
nu toe geen antwoord gegeven en daardoor tallozen in de kou laten staan. Het EK-voetbal, de Tour de
France en straks de Olympische Spelen zouden wel eens als scherm gebruikt kunnen worden waarachter
de machtselite pijlsnel beslissingen neemt. Mochten er deze zomer onverhoopt ‘toevallig’ dramatische
gebeurtenissen plaatsvinden, kijken we daar dan van op? Vanuit de Olympus kijken de Olympiërs hoe dan
ook op het volk neer.
Zo is het ook geen toeval dat koningin Beatrix, Mark Rutte en Alexander Pechtold werden uitgenodigd voor
de Bilderbergconferentie.
Mark Rutte zou het nog wel eens knap lastig kunnen krijgen als hij het Masterplan tijdens de
verkiezingscampagne zal moeten verdedigen. Net als de meerderheid van het parlement ziet hij niet veel in
de plannen van Angela Merkel, maar er is nog een aantal maanden te gaan voordat de verkiezingen
beginnen. Alexander Pechtold, die voorzichtig positief is over de plannen van een politieke unie en van
mening is dat hij het pro-Europabeleid van D66 aan de kiezer kan uitleggen, zou wel eens in een moeilijke
positie kunnen komen als zijn partij straks zou instemmen met de overdracht van meer macht naar Brussel.
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Het grote onbehagen bij nogal wat burgers is op meer gestoeld dan politici wellicht
denken. In de komende tijd zal de burger als nooit tevoren de uitspraken van politici
volgen, onderzoeken en toetsen. De grote invloed van koningin Beatrix op de
totstandkoming van de EU zal ik in het volgende deel van de Nieuwsbrief bespreken,
mede aan de hand van het boek Paleis Europa (2007), waarin haar voorbeschouwing
is opgenomen en waarvoor hoogleraar recht Geert Mak (die in 2004 de bestseller In
Europa schreef) de inleiding verzorgde. Mogelijk zal koningin Beatrix op Prinsjesdag
een geheel andere troonrede moeten houden dan die we van haar gewoon zijn.
Wellicht verandert Prinsjesdag nog wel eens in ‘Burgersdag’.
De politici zullen als nooit tevoren nauwgezet gevolgd worden door talloze kritische
burgers, die het kwartetten om de macht, het azen naar ‘hoge’ posities en het vals
spelen volledig doorzien. Eens zal dit kaartenhuis in elkaar storten. Het heeft geen zin
om de kaarten tegen de borst te drukken, want sommige mensen kijken er toch dwars
doorheen. Ze laten zich niet langer voor joker zetten, buigen niet vanzelfsprekend
meer voor een koning en laten zich niet zomaar overtroeven. De tijd van de ‘Magna
Carta’ van de waarheid is aangebroken. De tijd van pokeren is voorbij.
In een brief van 30 april 1952 aan een collega schreef Jean Monnet, een van de
grondleggers van de Europese Unie:
‘De staten van Europa moeten geloodst worden naar de superstaat zonder dat
de mensen begrijpen wat er gebeurt. Dit kan bereikt worden door
opeenvolgende stappen, onder het voorwendsel dat iedere stap een economisch
doel dient, maar uiteindelijk onherroepelijk tot een federatie zal leiden.’ (Bron)
In Protocol 3 vinden we de blauwdruk van het bovenstaande terug:
‘Ik geef u de verzekering dat we vandaag de dag niet ver meer van ons doel
verwijderd zijn. Nog maar even, en de cirkel van de symbolische slang – het
symbool van ons volk – zal gesloten zijn. Op dát moment zullen alle staten van
Europa er als in sterke klauwen in opgesloten zijn.’
In het volgende deel van deze Nieuwsbrief zullen we hier verder op ingaan en
tevens aantonen dat de EU wortels in het nazisme heeft. Moge velen wakker
worden en, gesteund door wijsheid, opkomen voor de ware vrijheid van de mens
door de keten van onwaarachtigheid en leugens te verbreken, die een zware last
is geworden voor de bewuste burger. Moge oprechte politici opstaan en als nooit
tevoren hun stem laten horen zonder verdeeldheid te zaaien. Moge de liefde en
het respect voor al wat leeft terugkeren in de harten van hen die ernaar
verlangen, maar er mogelijk nog niet voor uit durfden te komen.
© Marcel Messing, 18 juni 2012
http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M58&ss=P278&l=NL

Paddestoelwolk boven Beijing, China – Apocalyptisch teken?
Apocalyptisch teken?
Een paddestoelwolk is een wolk van stof en waterdamp die
veroorzaakt wordt door een grote explosie. Het ontleent zijn naam
aan de vorm die op een paddestoel lijkt.
Hoewel paddestoelwolken vaak worden geassocieerd met
kernexplosies, kunnen ze door elke grote explosie veroorzaakt
worden. Natuurlijke oorzaken van een paddestoelenwolk omvatten
vulkanische uitbarstingen en meteorietinslagen. Ook een
cumulonimbus, een onweerswolk, heeft soms een enigszins paddestoelachtige vorm. Als je bliksem ziet,
dan komt dat vaak uit een aambeeldwolk.
Mushroom Clouds Over Beijing China Apocalyptic Sign?
Gepubliceerd op 19 jun 2012 door paulbegley34. Zie ook:
Zware-tyfoon-treft-japan-tienduizenden-geevacueerd
Largest-earthquake-in-109-years-rattles-victoria-australia
Bron: Onweer-online.nl en Japantimes.co.jp - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Edith Schippers: ‘Homeopathie, bewijs heilzame werking’..
Bron: WantToKnow.nl/.be
Edith Schippers, bepaalt of jij als patiënt een vrije keuze hebt.. Wat kan de minister
zelf voor bewijzen overleggen voor ‘aantoonbare efficiency’…?!
Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat vanaf 1 juli alleen nog op
verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staat waarvoor ze
gebruikt kunnen worden als de werking ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen
is. Door deze maatregel dreigen zelfzorggeneesmiddelen uit de schappen van
apotheken en drogisterijen te verdwijnen. Gebruikers en leveranciers van
homeopathische geneesmiddelen luiden dan ook de noodklok bij de Tweede Kamer
om te voorkomen dat de regeling wordt ingevoerd. De Europese wetgeving biedt voor homeopathische
geneesmiddelen de mogelijkheid om de toepassing ervan op een andere manier te onderbouwen dan voor
reguliere geneesmiddelen gedaan wordt, dus zonder klinische onderzoeken.
Groot feest in BigPharma-land..?
Homeopathische zelfzorggeneesmiddelen zijn populair in Nederland. Jaarlijks worden er 4,5 miljoen
verpakkingen verkocht. In driekwart van de huishoudens is een homeopathisch geneesmiddel aanwezig.
Slechts 24% van de bevolking gebruikt nooit homeopathica. Waar minister Schippers dan de schandalige
moed vandaan haalt om dit kwart van de Nederlandse bevolking te denigreren, mag Joost weten. Of is Joost
wellicht werkzaam bij Big Pharma..? Als er straks 4,5 miljoen reguliere medicijnen verkocht dienen te
worden, waar zijn we dan mee bezig.. Medicijnen die via veelal valse onderzoeken, valse claims en via
moderne marketingtechnieken van de farmaceutisch-chemische industrie worden verkocht. Nee, dan ben je
kennelijk slim bezig..
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over
voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische
maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met
hem belt, vóórdat ze deze kul uitkraamt over homeopathie..?
Eenvoudige gezondheidsklachten
Het mag dan niet gaan om levensbedreigende ziektes, maar alleen om eenvoudige
gezondheidsklachten, zoals griep, verkoudheid, hoesten, hooikoorts, huidirritatie,
spier- en gewrichtspijn, nervositeit, darmkrampjes en wratten. Nederland was het eerste land in Europa dat
van deze mogelijkheid gebruik maakte, gevolgd door steeds meer Europese landen. Schippers wil daar nu
een einde aan maken. Ze wil dat de werking van homeopathische geneesmiddelen eerst wetenschappelijk
wordt bewezen. Zo niet, dan mag niet langer op de verpakking en in de bijsluiter worden vermeld bij welke
klacht het product kan worden gebruikt. Zonder deze informatie is het voor mensen haast niet mogelijk om
een geschikt product te kiezen.

Kennelijk is Edith Schippers, de nerveuze, doch zelfverzekerd-ogende minister van Volksgezondheid,
niet op de hoogte van het FEIT dat een groot Zwitsers onderzoek heeft AANGETOOND dat
homeopathie effectief is. Dat het daarnaast UITERST KOSTENEFFECTIEF is. Dat laatste wil zeggen,
dat de staat veel en veel goedkoper uit is met homeopathische geneesmiddelen, dan de gepatenteerde
farmaceutisch-chemische rommel, die bewezen schijnt te zijn.. (HIER)

Kennelijk is mevrouw Schippers niets gelegen aan de 24% van de Nederlanders die gewoon hun
homeopathische medicijnen vrij willen blijven kopen.

Kennelijk heeft mevrouw Edith nog nooit gehoord van Nobelprijswinnaar Dr. Luc Montagnier.. Zie
afbeelding hiernaast. En dit artikel zou daarbij een hulpje kunnen zijn voor de minister. HIER

Kennelijk is mevrouw Edith Schippers niet op de hoogte van de daadwerkelijke werking van
homeopathie en het FEIT dat homeopathie nog steeds door de farmaceutische commerciële handel
kapot gemaakt wordt..? Waarom? Omdat homeopathie niet te patenteren is. Omdat er op homeopathie
dus maar ‘weinig’ verdient kan worden.. Edith Schippers maakt zich belachelijk in onze ogen.. (HIER)

Kennelijk gaan er hele andere motieven schuil achter haar voorgenomen besluit.. Kennelijk is mevrouw
Edith Schippers niet op de hoogte hoe oliemagnaat John Rockefeller de homeopathische geneeskunst
vakkundig de nek omdraaide, ten gunste van ZIJN olie-gebaseerde, chemische medicijnen?Kennelijk is
Edith Schippers niet op de hoogte van de mega-fraude waarmee de farmaceutische ‘wetenschap’ zich
van meent te kunnen bedienen, om burgers van alle landen ter wereld oren aan te naaien. (HIER)

Kennelijk zal het Edith Schippers een zorg zijn, dat er straks een groot deel van de 4,5 miljoen
homeopathische medicijnen naar deze chemische rommel dient te verhuizen, en wat daar de kosten
van zullen zijn voor de overheidsbudgetten, die toch al onder druk staan. Kortom, schandalige
kortzichtigheid is het wat Edith Schippers hier tentoonspreidt.
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De overname van Griekenland – wie volgt?
Naar onze informatie is Griekenland na de verkiezingen als eerste land ter
wereld ten prooi gevallen aan de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde onder
auspiciën van het banken-kartel. Er zullen meer landen volgen, die onder
curatele van dat kartel worden gesteld. Om aan te geven hoe sommige
logisch schijnende maatregelen als sluiproute naar de absolute macht worden
gebruikt, wordt Griekenland als voorbeeld genomen. Andere landen zullen
volgen en toegevoegd worden aan een serie schatplichtige wingewesten, onder curatele gesteld en onder
controle gebracht van een absolutistische macht via lokale zetbazen. De staat “Griekenland” op zich wordt
afgeschaft, een precedent in de geschiedenis. Het vervangende APPARAAT maakt de staat overbodig,
waarbij de publieke diensten, lokaal en landelijk worden overgeheveld naar particuliere instellingen.
Het APPARAAT opereert via het (electronisch bestuurde) bankensysteem en garandeert volledige integratie
van de burger in het systeem.
Als u zich altijd al heeft afgevraagd, hoe dan wel die “Nieuwe Wereld Orde” tot stand zou moeten worden
gebracht, dan zijn onderstaande voorbeelden van hóe er zal worden geopereerd, wellicht een “eye-opener”
En wellicht heeft u dan ook meer begrip waaróm wij blijven pleiten voor de afschaffing van banken in de
huidige vorm! Door bovendien het politieke systeem in stand te houden geven we landverraders en
collaborateurs de vrije hand.
Het APPARAAT werkt volgens de onderstaande modus operandi:
1. Uitgifte van een E-Card voor iedere (geregistreerde) voormalig staatsburger;
2. Geleidelijke afschaffing van alle publieke functies;
3. Alle financiële transacties moeten electronisch worden uitgevoerd door banken;
4. Alle onroerend goed en land wordt belast en verpand aan de banken;
5. Salarissen en pensioenen worden gestort op derden-rekeningen, waarbij na aftrek van belastingen,
premies, rente en aflossingen het restant electronisch ter beschikking komt;
6. Genetisch gemanipuleerd voedsel en generieke geneesmiddelen worden bindend voorgeschreven.
Vergezocht denkt u? De door het Kartel aangestelde “premier” van het land Papademos heeft al zijn tijd
gebruikt om dit plan voor te bereiden, zodat het een kwestie van wetgeving is om het parlement op nonactief te zetten en bovengenoemde “onontkoombare maatregelen” te implementeren. Een paar voorbeelden,
welke al zijn afgeleid uit uitgelekte plannen.
1. Zonder de E-Card kan de burger niets meer. Men kan geen geld meer uitgeven, men heeft geen recht
op werk, woning, geen stemrecht en is het onmogelijk om zaken te doen.
2. Met het op non-actief stellen van de staat is het mogelijk om ieder document, certificaat, trouwpapieren,
geboortebewijzen, bouwvergunningen, eigendomsbewijzen, etc. electronisch beschikbaar te maken na
invullen van ALLE persoonlijke gegevens, zodat publieke diensten en ambtenaren niet meer nodig zijn.
3. Alle salarisbetalingen, uitkeringen, verzekerings- en pensioenpremies moeten via banken worden
voldaan. Banken verzorgen de documentatie, cheques en certificering onder aftrek van bankkosten.
4. Alle kadastrale gegevens zijn met satellietsystemen tot op de centimeter vastgelegd, waarbij iedere
land- en vastgoed eigenaar automatisch wordt belast en tegelijkertijdhet eigendom aan het Apparaat is
verpand.
5. Er wordt een basisinkomen vastgesteld voor iedere E-Card houder welke wordt gebaseerd op het
Nationale Inkomen. De werkende klasse kan niet meer electronisch over geld beschikken, omdat na
voldoening van de verplichtingen het restant wordt aangewend in algemeen Nationaal belang, zoals
Defensie.
6. Subsidies voor wind- en zonne-energie mogen uiotsluitend worden aangewend voor de aankoop van
Duits materiaal, waarbij eigen bodemschatten niet mogen worden aangesproken;
7. Het subsidiëren van genetisch gemanipuleerd voedsel zal de “oude landbouw” vernietigen.
Premier Papademos heeft een grondwetswijziging klaarliggen om de staat op te heffen en indien de nieuw
gekozen politici bij meerderheid (minimaal 181 zetels van de 300) dit plan goedkeuren, is Griekenland het
proto-type van een verzameling burgers op een afgemeten stuk van de wereldbol, bestuurd door “Het
Apparaat”, het operationele orgaan van een Nieuwe Wereld Orde.
De angst regeert in het land en een eventuele opstand zal met bruut geweld worden neergeslagen, al dan
niet met ingevlogen troepen uit andere lidstaten.
In Nederland is het nog niet zover.
Maar er wordt hard aan gewerkt. Ons land moet eerst in een positie van onder
curatele stelling komen. Dat kan het beste door de tekorten op te jagen, lasten
onnodig verzwaren, pensioenkassen plunderen, spaardeposito’s naar andere
landen sluizen, de goudvoorraad weghalen, de defensie ontmantelen en failliete
banken opkopen. U ziet het toch ook wel voor uw ogen gebeuren zeker?
Het is namelijk nu al zo, dat 80% van de economie staats- en multinationals
gerelateerd is. Het MKB als “motor van de economie” is een lachertje, het super-
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afhankelijke MKB bestaat nauwelijks nog, hoogstens nog wat “dienstberlening”. Alle eigen initiatief wordt
ontmoedigd, zodat de nog bereidwillige “werkende mens” zijn toevlucht neemt tot de “geborgenheid” en de
“zekerheid” van de staat (publieke sector) en het grote geld van het internationale grootzakelijk kartel.
De materiële ontmanteling van ons stukje grond op deze wereldbol gaat echter nog enige tijd duren.
Maar….geestelijk zijn de Nederlanders allang klaar voor de onderwerping aan het APPARAAT.
Bron: www.herstelderepubkliek.nl

Turkse straaljager werd neergehaald door Russische raket
Premier Erdogan geeft toe dat F-4 zich in Syrisch luchtruim bevond
De verouderde Turkse straaljager was geen partij voor deze
hypermoderne Russische luchtafweerraketten.
De Turkse F-4 Super Phantom die gisteren in de buurt van de
Syrische havenstad Latakia neerstortte werd getroffen door een
Russische Buk-M2 luchtafweerraket (NAVO codenaam SA-11).
Omdat deze geavanceerde raketten, die toestellen tot 14
kilometer hoogte kunnen raken, pas in de afgelopen weken
werden geleverd wordt aangenomen dat de Syriërs hun training
nog niet hebben afgerond en de raket die de Turkse straaljager
neerhaalde daarom werd afgevuurd door Russische instructeurs.
De Turkse regering heeft herhaaldelijk gedreigd een beroep te doen op artikel 5 van het NAVO handvest,
waardoor het bondgenootschap verplicht is militair te hulp te komen als een van zijn lidstaten wordt
aangevallen.
NAVO nog niet ingeschakeld
Het zou voor het eerst in het 15 maanden durende conflict zijn dat een militair doelwit van een NAVO lidstaat
werd geraakt door een uit Rusland afkomstige raket. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken, Victoria Nuland, verklaarde dat de VS op de hoogte is van het voorval en in contact
staat met 'onze Turkse bondgenoot... Maar bij mijn weten hebben ze het nog niet niet aan de NAVO gemeld.'
Het is onduidelijk of de regering in Ankara dat alsnog zal doen. Premier Erdogan reageerde naar verhouding
gematigd op het neerhalen van het Turkse gevechtsvliegtuig. Hij zei dat Turkije 'vastberaden de
noodzakelijke stappen' zal ondernemen zodra 'het incident volledig opgehelderd is'. President Abdullah Gul
was minder vaag: 'Het neerschieten van één van onze gevechtstoestellen door Syrië is onmogelijk te
negeren.' Volgens Syrië werd het Turkse toestel min of meer per ongeluk neergehaald omdat de
luchtverdediging te laat in de gaten had dat het om de Turkse luchtmacht ging. De twee piloten van de
neergehaalde Phantom worden nog altijd vermist. Zowel Turkije als Syrië zouden naar hen op zoek zijn.
Israëlische vs. Russische systemen
Israëlische analisten merken op dat het de eerste keer in 5 jaar is dat een door Israël gemoderniseerd
wapensysteem tegenover een Russisch wapen kwam te staan. De eerste keer was op 6 september 2007,
toen Israëlische gevechtsbommenwerpers de door Iran en Noord Korea in aanbouw zijnde kernreactor bij de
Syrische stad Al-Kibar verwoestten. Deze werd beschermd door Russische Pantsyr-1 luchtafweerraketten,
wier radar onklaar werd gemaakt door de Israëlische (F-15 en F-16) toestellen. Tegen de tijd dat Damascus
te horen kreeg dat zijn eerste nucleaire reactor was vernietigd waren alle vliegtuigen van de Joodse staat
weer veilig op hun basis teruggekeerd.
Modernisering F-4 niet afgerond
De nu neergehaalde Turkse F-4 Super Phantom werd enkele jaren geleden gemoderniseerd door de
Israëlische luchtvaartindustrie. Twee jaar geleden verbrak Ankara echter de militaire samenwerking met
Jeruzalem als gevolg van het Mavi Marmara incident, toen een Turks schip met onder andere terroristen aan
boord werd gestopt door Israëlische commando's omdat het van plan was de door de VN legaal verklaarde
Gaza blokkade te doorbreken.
Het gevolg van de breuk met Israël was dat de modernisering van de verouderde F-4's (die dateren uit de
tijd van de Vietnam oorlog) niet kon worden afgerond en de toestellen daardoor niet over tegenmaatregelen
beschikken om de nieuwste Russische luchtafweersystemen te ontwijken.
Turkse spionagemissies
Premier Erdogan gaf vandaag toe dat het neergeschoten toestel op ongeveer 13 kilometer van Latakia
vloog, maar gaf geen verklaring wat een Turkse straaljager boven de Syrische territoriale wateren deed.
Volgens Westerse militaire bronnen voert de Turkse luchtmacht regelmatig verkenningsvluchten uit langs de
Syrische kust. Moskou en Damascus besloten klaarblijkelijk dat het tijd was om deze spionagemissies een
halt toe te roepen. (1)
Xander - (1) DEBKA - Zie ook:
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Europese denktank: Rood alarm voor wereldcrisis in de herfst van 2012
'End Game' is begonnen: Wereld van na 1945 zal instorten - Grote Midden Oosten oorlog - Westerse
pensioenen worden weggevaagd
De Europese denktank LEAP/E2020 valt in toenemende mate uit de toon
met nog altijd positieve berichtgeving over de situatie in en toekomst van
de eurozone. Niettemin geeft de groep economische experts, die een
groot voorstander is van het creëren van een financieël en politiek
verenigde Europese Unie, voor het eerst in haar bestaan een 'rood alarm'
af. 'In september en oktober 2012 zullen de bazuinen van Jericho zeven
keer schallen voordat de wereld in een crisis komt,' aldus LEAP/E2020.
De al enige jaren in ontwikkeling zijnde systeemcrisis zal dan volgens de denktank uitmonden in de
instorting van de Verenigde Staten en een grote oorlog in het Midden Oosten.
'Tweede Renaissance' in Europa
In de laatste editie van hun Global Europe Anticipation Bulletin beweren de Europese experts zelfs dat
'Euroland' sinds de verkiezing van de Franse socialist Francois Hollande eindelijk de 'politieke apathie' en
het kortetermijndenken achter zich heeft gelaten en dat de Grieken bereid zijn hun problemen op te lossen.
'Vanaf nu zal Euroland in staat zijn verder te gaan en in de periode 2012-2016 een echt project van politieke
integratie, economische efficiëntie en democratisering te creëren. Dat is positief nieuws, maar de komende 6
maanden zal deze 'tweede Renaissance' van het Europese project op wereldniveau slechts het enige goede
nieuws zijn.' De denktank staat echter vrijwel alleen met deze positieve toekomstverwachting, vooral omdat
bijna alle onafhankelijke experts binnen en buiten de eurozone verwachten dat juist Europa als eerste in een
hevige crisis terecht zal komen die mogelijk een einde zal maken aan het door LEAP/E2020 zo geliefde
'Euroland' project.
13 catastrofale ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de rest van de wereld worden door de denktank 'catastrofaal' genoemd:
1. Een wereldwijde recessie en een einde aan de mythe van economische groei in de VS.
2. Het zal steeds duidelijker worden dat het Westerse financiële- en bankensysteem in toenemende mate
insolvent is.
3. Belangrijke financiële assets op de balansen van de banken, zoals staatsschulden, vastgoed en Credit
Default Swaps, worden steeds kwetsbaarder.
4. De internationale handel stort in.
5. Geopolitieke spanningen zullen met name in het Midden Oosten een regionale explosie naderen.
6. Langdurige politieke stagnatie in de VN.
7. Snelle ineenstorting van het complete Westerse pensioensysteem.
8. Groeiende politieke verdeeldheid tussen de VS, China en Rusland.
9. Gebrek aan 'miraculeuze' oplossingen à la 2008-2009, omdat een groot aantal Westerse centrale banken
(VS, Groot Brittannië, Japan) steeds onmachtiger worden en de schulden van deze landen almaar oplopen.
10. De geloofwaardigheid van alle landen die de dubbele last van excessieve publieke- en private schulden
dragen zal in vrije val geraken.
11. Het ontstaan van massale langdurige werkeloosheid zal niet gecontroleerd en afgeremd kunnen worden.
12. Het beleid van monetaristische en financiële stimulansen -zoals 'pure' bezuinigingsmaatregelen- zal
falen.
13. Quasi-systematische ineffectiviteit van de internationale topbijeenkomsten (G20, G8, Rio+20, WTO...). Er
bestaat geen consensus (meer) op alle besproken gebieden van de wereldagenda (economie, financiën,
milieu, conflictoplossing, armoedebestrijding, etc.).
Endgame: Wereld van na 1945 zal instorten
Het uur van de waarheid is volgens LEAP/E2020 nabij. Het uitstellen van de crisis, zoals de afgelopen jaren
is gebeurd, zal dan een hoge prijs eisen, namelijk een nog grotere schok als de wereld zich aan een nieuwe
realiteit moet aanpassen, namelijk dat dit het 'End Game' is, het eindspel van de wereld zoals we die hebben
gekend. 'De zeven stoten van de bazuinen van Jericho zullen in september-oktober 2012 de laatste stukken
van de 'Dollar Muur' en tevens de muren die de wereld van 1945 hebben beschermd doen instorten. De
schok van de herfst van 2008 zal een kleine zomerstorm lijken vergeleken bij wat de planeet over een paar
maanden te wachten staat.'
Oorlog tussen Israël en Iran
De komende 'zeven bazuinstoten' van Jericho zullen volgens de denktank bestaan uit:
1. Oorlog tussen Israël / Amerika en Iran.
2. De 'Assyrische bom' die het Syrische kruitvat zal doen ontploffen.
3. Chaos in Afghanistan en Pakistan rond de terugtrekking van de Amerikaanse en NAVO troepen.
4. De Golfstaten zullen worden weggevaagd door de 'Arabische Herfst'.
5. 'Taxargeddon' in de VS (nieuwe belastingen van regering Obama), waardoor de Amerikaanse economie
in vrije val terecht zal komen.
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6. Grote banken in Londen en op Wall Street zullen omvallen en het Spaanse Bankia achterna gaan.
7. Het onverantwoordelijke Quantitative Easing beleid (de markt overspoelen met nieuw geld) zal de
Amerikaanse, Britse en Japanse centrale banken buitenspel zetten.
Hoop op betere wereld?
LEAP/E2020 besluit zijn meest sombere analyse ooit met de hoop dat we na de crisis een betere wereld
kunnen creëren. In de ogen van de Europese economengroep betekent dit voor Europa een volledig
geïntegreerde financiële, fiscale en politieke Unie. Het is echter maar de vraag of de verwachtingen van de
denktank wat dit betreft bewaarheid worden, en vooral of de Europeanen zich zonder slag of stoot zullen
willen uitleveren aan dit visioen van een nieuwe, vanuit Brussel geregeerde 'Sovjet stijl' socialistische
heilstaat.
Xander - (1) LEAP/E2020

Bilderbergers zien mensen met een inkomen als ‘bedreiging’ voor hun verborgen agenda
De Bilderberg groep bestaat uit 120-140 machtige mensen, die zich ieder
jaar verzamelen om te vergaderen over politiek. De vergaderingen
worden achter gesloten deuren gehouden.
Paul Joseph Watson vrijdag 4 juni 2010 - Een verbazingwekkende
uitwisseling tussen de organisatoren van de Bilderberger conferentie, die
toevallig opgevangen werd door een journalist van de London Guardian,
onthult dat de elitaire verzameling in het Hotel Docle Sitges in Spanje
(2010) mensen met een inkomen zien als een "bedreiging" voor hun
agenda, daarbij het feit belichtend dat de globalisten van plan zijn om de
middenklasse kapot te maken en hun levensstandaard te verlagen.
De details van het gesprek werden geopenbaard in Charlie Skelton’s laatste Bilderberg Blog voor de
Website van de Guardian. Skelton was de laatste journalist die het Hotel Dolce Sitges verliet. Door de
toenemende bewustwording, de aandacht van de media, en protesten, geleid tegen de Bilderberg Groep,
zijn ze bang geworden voor het wakker worden van de wereld voor de agenda van de Nieuwe Wereld Orde,
die zich in een versneld tempo aan het ontvouwen is. Uit dit kleine stukje gesprek kunnen we twee
belangrijke dingen afleiden:
Eén – Bilderbergers walgen van aandacht en ze zijn furieus dat de pogingen van activisten, in combinatie
met de groei van het internet als een onafhankelijk media middel, een helder licht geschenen hebben op hun
geheime plannen in de laatste jaren. Ze zijn nu erg bang voor het volledig blootgelegd worden en het
aantrekken van duizenden protesters, in plaats van de slechts tientallen activisten die jaarlijks tegen de
Bilderberg strijden. De afgelopen jaren hebben de bijeenkomsten in Turkije en Griekenland honderden
protesters aangetrokken, maar als er meer mensen zich gaan realiseren dat de Bilderbergers meer invloed
uitoefenen op de wereldgebeurtenissen dan de G20, dat hun hele bestaan bedreigd wordt omdat hun
bijeenkomsten dan voortdurend verstoord zullen worden.
Twee - De organisator van Bilderberg, die het feit dat "mensen genoeg inkomen hebben" om te reizen naar
waar de Bilderberg bijeenkomsten zijn, om tegen hun agenda te protesteren, bespotte, zegt genoeg over wat
hun agenda is.
Deze elitairen kunnen het niet hebben dat enkelen van de "opgewassen" menigte nog steeds de financiële
middelen hebben om hun rechten uit te oefenen. Dat is waarom de globalisten bezig zijn om onze
levensstandaard uit te hollen met hogere belastingen, bezuinigingsmaatregelen, en CO2-waarden die leiden
tot een consumptie belasting. De elite ziet een welvarende middenklasse, of zelfs diegenen die maar net
rondkomen, als "een bedreiging" voor hun machtsmonopolie.
Door het uitvoeren van hun "postindustriële revolutie" gecombineerd met een "groene economie", die in
werkelijkheid onze bloeiende economieën kreupel zal maken, hopen ze de bevolking geheel berooid te
maken tot het punt dat hun voornaamste zorg niet zal zijn: het protesteren tegen 200 elitairen, die zich
verzamelen in een luxe vakantieoord, maar simpelweg, wáár hun volgende maaltijd vandaan moet komen…
Zoals Skelton aanwijst, de enige “bedreiging” voor de Bilderbergers is, wanneer de mensen uitvinden wat ze
eigenlijk aan het doen zijn achter gesloten deuren.
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-see-people-with-income-as-a-threat-to-their-agenda.html
Link: http://www.businessinsider.com/this-chart-shows-the-bilderberg-groups-connection-to-everything-inthe-world-2012-6#ixzz1xmzXsfj9
Alles is aan en met elkaar verbonden door deze Bilderberg Organisatie.
Bron en verder lezen: http://josiehagen.com/images/docs/12130-nl.pdf
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Jesse Ventura en 9/11
Conspiracy Theory W/ Jesse Ventura: 9/11 [Season 1, Episode 2] (Full Length • HD)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n7SDsydqEWY
Geüpload door djscrumpit op 15 dec 2010
Of link voor iets betere kwaliteit: http://www.youtube.com/watch?v=R6bPwZJ1ZO8
We hadden je al eerder op de hoogte gebracht van ex-gouverneur Jesse Ventura met zijn Conspiracy
programma. In een van zijn episodes houdt hij 9/11 in een houdgreep. GW houdt Jesse dan weer in een
wolvenklem, wat resulteert in de volledige episode en een korte samenvatting...
Jesse en de FBI, die stevig met het vingertje ontkent
Wat biedt Jesse?
Wanneer je het nog niet hebt gezien, bekijk bovenstaande video eens. Je kunt
luisteren naar één van de getuigen, die in het WTC-gebouw aanwezig was en
samen met zijn collega's, zo'n 6 tot 8 seconden vóór de vliegtuigen invlogen, een
explosie hoorde én voelde onder het gebouw. Iets dat de 9/11-commissie
uiteraard stevig heeft ontkend.
Zijn er termite explosieven gebruikt om de WTC gebouwen naar beneden te
halen?
Dan is er ook nog het termite, het makkelijk te gebruiken en modern explosief, dat
gevonden werd tussen het puin. Ook de false flag operatie, die de Amerikanen in
1961 in Cuba wilden uitvoeren, komt langs in beeld. Toen wilden de Amerikanen doen
alsof ze Cubanen waren en waren ze van plan zichzelf aan te vallen. Ideaal als je een
hetze tegen de vijand wil creëren of een bepaalde agenda er doorheen wilt rammen.
Moeilijk om het toeval te noemen dat de Amerikaanse regering ná de aanval plots een
hele lijst met o zo gewenste doch drastische wetswijzigingen, inclusief uitwerking, kon neerleggen.
Zwarte dozen-leugen
En dan nog de zwarte dozen van het vliegtuig, die volgens de 9/11-commissie spoorloos verdwenen zijn,
terwijl men die dingen soms tot op de bodem van de oceaan terug kan vinden. Het is een unicum dat zo'n
zwarte doos verdwijnt; ze zijn bestand tegen zo goed als alle extreme condities. Dus wat te denken van een
getuige die zegt dat hij één van de zwarte dozen met eigen ogen gezien heeft, en beweert zeker te zijn dat
er drie van de vier zwarte dozen zijn gevonden!?
Nog een plot-twister - die dankzij Jesse Ventura meer geluid krijgt - is het beginpunt van de kaping. Volgens
wat in de aflevering naar voren komt, waren de kapers al in de cockpit op het moment dat het toestel
opsteeg. Volgens de getuige zou iemand op de grond geweten hebben, dat er een kaper op het vliegtuig zat
en tóch het vertrek groen licht hebben gegeven.
Dat waren de grote vragen en antwoorden, die in deze Jesse's Conspiracy Theory-episode het meest naar
voren kwamen, maar er zijn natuurlijk meer details, waar een luchtje aan zit…
Bron: Grenswetenschap.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Geinig: je eigen AIVD-dossier opvragen
Zo is het keurig brave Nederland dan ook wel weer. Als je wilt, mag je best even
in de persoonsadministratie van de AIVD duiken om je eigen dossier in te zien.
Moet je wel wat voor gedaan hebben, en wel wat voor doen ook. Dat eerste is
een ruim begrip in Nederland, privacy hatend afluisterland. De kans is groot dat
het regenjassenkorps van Opstelten een dossier bijhoudt als je ooit 'No Nukes!'
naar niemand in het bijzonder hebt staan schreeuwen in de 80's.
Krakerssympathisant, Provoverleden en/of houder van een perskaart? Dossier.
Maar ook als je ooit terroristentermen als 'waxinelichthouder' of 'Suzuki' hebt
gebruikt in een telefoongesprek, géén stem hebt uitgebracht bij de laatste
waterschapsverkiezingen, of die gele bolletjes uit Kinder Surprise-eieren hebt doorgeslikt om te trollen met
de bodyscanners op Schiphol. Zeker weten of de polderstasi een smoezelig bruin mapje met je naam er op
in een dofstalen archiefkast heeft zitten, kan via een Wob-verzoek. Is niet moeilijk, want expert Roger
Vleugels [bekend van de Wobvernieuwing:] heeft een standaardbrief gemaakt. Even benodigde gegevens
invullen, uitprinten, opsturen en drie maanden wachten. Twee beperkingen: Het moet gaan om onderwerpen
die al langer dan vijf jaar gesloten zijn, en bronnen, werkwijze & actuele informatiepositie van de AIVD
mogen doorgaans oneindig afgeschermd worden. Voorbeeldbrief hier ALS .PDF of ALS .RTF. Eén dingetje
ter afweging wel. Door het indienen van een verzoek weet de AIVD meteen alles over je...
Geenstijl.nl
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VN geeft Russische kosmonauten instructies voor contact met aliens
Complottheorieën over in scène gezette UFO invasie in augustus 2012
Nick Pope, ruim 20 jaar lang dé UFO expert van het Britse
ministerie van Defensie, adviseert iedereen om in augustus
goed de hemel in de gaten te houden. Volgens de Russische
kosmonaut Gennady Padalka hebben ruimtevaarders onlangs
gedetailleerde instructies van de VN ontvangen voor het geval
ze in contact komen met aliens.
Ondertussen wordt er op het alternatieve internet druk
gespeculeerd over een eventuele -in scène gezette- UFO
invasie tijdens de Olympische Spelen in Londen.
Padalka deed zijn opmerkelijke uitspraken tijdens een interview
met een Chinees tv-station. De kosmonaut zei tevens ervan
overtuigd te zijn, dat wij niet alleen zijn in het universum. 'Vroeg of laat zullen wij onze gelijkgestemde
broeders (uit de ruimte) ontmoeten.' Een teleconferentie tussen Mission Control en het Internationale
Ruimtestation ISS markeerde de lancering van de Chinese Shenzhou-9 raket. Deze heeft 3 taikonauten aan
boord, waaronder de eerste vrouwelijke Chinese ruimtevaarder, de 33 jarige Liu Yang.
UFO invasie op 12 - 13 augustus?
Aliens en UFO’s zijn, ondanks het in de afgelopen jaren sterk toegenomen aantal waarnemingen, voor de
meeste mensen nog steeds iets wat behoort tot het rijk van de fantasie en Hollywood. Nick Pope, in het
verleden jarenlang dé UFO specialist van het Britse ministerie van Defensie, waarschuwde onlangs voor de
camera's, dat de mensen tijdens de Olympische Spelen in Londen de hemel boven hen goed in de gaten
moeten houden, want de machtselite zou namelijk in die periode een in scène gezette invasie van UFO's
voorbereiden.
'Als aliens onze psychologie hebben bestudeerd, dan zouden ze een belangrijke dag kunnen uitkiezen om
aan de hemel te verschijnen, bijvoorbeeld de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen.' Volgens Pope,
die naar eigen zeggen vroeger een UFO-scepticus was, zou het ministerie van Defensie zelfs serieuze
plannen hebben opgesteld (het Alien Invasion War Plan) om zo goed mogelijk te kunnen reageren op een
eventuele aanval uit de ruimte. 'Het is moeilijk te zeggen wat de aliens zullen doen: verkennen, helpen of
vernietigen. Door onze hulpbronnen zijn wij een behoorlijke bedreiging.'
Eerder dit jaar schreven we over aanwijzingen die er volgens sommigen op zouden wijzen dat er tijdens de
Olympische Spelen één of meerdere 'false flag' aanslagen zullen worden gepleegd, mogelijk zelfs met (vuile
of echte) kernwapens. Volgens Pope zouden deze aanslagen op of rond 27 juli worden gepleegd, waarna op
12 - 13 augustus, met name tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen, 'buitenaardsen' massaal aan de
hemel zullen verschijnen.
Aanwijzingen voor 12 en 13 augustus 2012
In diverse uitspraken van wereldleiders en bekende Hollywoodfilms zou de datum 12 augustus al lang van
tevoren zijn aangekondigd:
* Tijdens de sluitingsceremonie van de Spelen op 12 augustus 1984 was er een 'UFO' boven het stadion te
zien, die door de toeschouwers met gejuich werd begroet. (12-08-1984 + 7 + 7 + 7 + 7 jaar = 12-08-2012).
* In een beroemd geworden VN toespraak uit 1987 stelde president Ronald Reagan dat er een 'universele
buitenaardse dreiging' voor nodig zou zijn om de wereld te verenigen.
* De woorden van Bush sr. tijdens de Olympics in 1984: 'Een helder licht schijnt op ons... Als het einde komt
(2012?), zal het verlies van de vlam (het uitgaan van het Olympisch vuur) duisternis brengen.'
* 9/11/01, de dag van de aanslagen op de Twin Towers, + 10 jaar + 11 maanden + 1 dag (10x11+1= 111) =
12 augustus 2012. De zon gaat echter op 13 augustus op, het begin van de New Age Nieuwe Wereldorde:
111+1 (dag) =112, het alarmnummer van Europa, net zoals 911 het alarmnummer van Amerika is.
* Aanwijzingen hiervoor zouden te zien zijn in o.a. de recente sf-film Iron Sky, die handelt over een UFO
invasie (door van de maan afkomstige Nazi's). Tijdens een tv-verslag van de UFO aanval op New York is de
tijd 9:11 in beeld te zien. Eerder wijst een klok in het Nazi hoofdkwartier op de maan 8 uur aan (wijzers op de
8 en 12). Later staat een klok achter de Amerikaanse president op precies dezelfde tijd.
* In de vorig jaar uitgebrachte sf-film Battle Los Angeles vindt eveneens een invasie plaats door
kwaadaardige buitenaardse wezen. De fictieve datum waarop dit in de film gebeurt is 12 augustus 2012.
Het einde van het christendom aangekondigd
* In zijn nummer 'Empire State of Mind' zingt rapper Jay-Z over de aanstaande ondergang van het
christendom: (vertaald): 'Jezus kan je leven niet redden als de kerk eindigt'. Als hij deze woorden zingt, is op
de achtergrond het Empire State Building in New York te zien, hetzelfde gebouw dat is te vinden op een
kaart van het op deze site vaker besproken Illuminati Kaartspel uit 1995:
Eerste kaart: Yacatisma = Jah catisma - Jehovah catisma = conflict.
De tweede kaart laat een hemel vol UFO's zien boven een christelijke kerk, en
De derde kaart de komst van zichtbare demonen (aliens).
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Zoals bekend werden onder andere de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op de kaarten van dit
Illuminati Kaartspel voorspeld, 6 jaar vóór ze in werkelijkheid plaatsvonden.
In de videoclip van Jay-Z is het getal 226 met een stralende zon erboven te zien.
13 augustus 2012 is de 226e dag van het jaar, de dag waarop mogelijk het door de New Age lang verwachte
en voorbereide tijdperk van 'het licht' zal beginnen, waarna de christelijke wereld in snel tempo zal worden
vervangen door de Luciferiaanse.
Tussen 13 augustus en 21 december 2012 zou er in dit scenario een 130 dagen durende oorlog worden
uitgevochten om de komst van dit 'Aquarius' tijdperk van het kwaad te bewerkstelligen.
Zie ook:
Expert-waarschuwt-Houd-oogje-in-de-lucht-voor-UFO’s...
Nazis-op-de-maan-Nieuwe-film-iron-sky 2012
Project-bluebeam-en-fake-invasie-ufos
Bron: Xandernieuws.punt.nl

Bankrekeningen miljoenen Britten al enkele dagen ontoegankelijk
Wat doe je als je enkele dagen niet kunt pinnen en je geen cash geld
achter de hand hebt om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen?
Tot 12 miljoen rekeninghouders van de Britse banken NatWest, RBS en
UlsterBank kunnen al drie dagen niet pinnen of elektronisch geld
overschrijven. Officieel wordt als reden een 'technisch mankement'
gegeven, maar veel Britten vrezen dat hun banken in werkelijkheid op
omvallen staan. Klanten klagen dat ze geen salaris hebben ontvangen, dat ze geen betalingen kunnen
verrichten en dat ze bijvoorbeeld de (ver)koop van hun huis niet kunnen afronden. NatWest en RBS hebben
het 'mankement', dat niet veroorzaakt zou zijn door hackers, nog steeds niet opgelost.
Miljoenen Britten zijn in grote problemen terecht gekomen omdat ze bijvoorbeeld hun boodschappen in de
supermarkt niet kunnen betalen of niet kunnen tanken omdat hun pinpassen worden geweigerd. NatWest
besloot hierop zijn filialen eerder te openen en langer open te houden, zodat de klanten aan de balie cash
geld van hun rekeningen kunnen halen.
De Britse krant Daily Mail publiceerde enkele pijnlijke verhalen van getroffen burgers, zoals een man die met
zijn zwangere vrouw zonder gas en elektriciteit kwam te zitten, een zieke moeder die geen boodschappen
kon bestellen voor haar kinderen en een vrouw die vast kwam te zitten in Venetië omdat ze haar vlucht naar
huis en haar hotel niet kon betalen.
'We verzekeren onze klanten dat dit probleem puur technisch van aard is en werken er hard aan het op te
lossen,' aldus een woordvoerder van NatWet. Uit de honderden commentaren bij het artikel valt echter op te
maken dat de meeste Britten het niet vertrouwen en denken dat het ook met hun banken in werkelijkheid erg
slecht gaat.
Xander - (1) Daily Mail
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Rituele symboOlympische Spelen - Openings- en slotceremonie zijn een gevaarlijk ritueel
The Tempest, Act I, Scene 1. Gravure uit 1797 gebaseerd op een
schilderij van George Romney. Rechts staan de magiër Prospero die de
storm oproept, en zijn dochter Miranda.
De openings- en slotceremonie van de Olympic 2012 zijn een
gevaarlijk ritueel…
De openingsceremonie is geïnspireerd op The Tempest (De Storm). The
Tempest is een stuk van William Shakespeare, en werd voor de eerste
keer opgevoerd in 1611.
De Storm waar het om gaat, wordt veroorzaakt door de geest Ariël en
andere geesten.
Het stuk opent middenin een storm, als een schip met de koning van Napels met zijn gezelschap worstelt
om te blijven drijven. Aan land kijken Prospero en zijn dochter Miranda toe hoe de storm het schip omsingelt.
Prospero heeft de storm met magie gecreëerd en legt uit, dat zijn vijanden aan boord zijn van het schip.
In het stuk wordt vermeld dat de laatste bewoner van het eiland de zoon van Sycorax en de duivel, genaamd
Caliban, is, die Prospero tot een slaaf had gemaakt.
De rode lijn in het verhaal is de hertog Prospero van Milaan, die zijn magische krachten (rituelen) uitoefent
over de elementen (mensen, weer, water, materie).
The Bell of Caliban
De ‘Bell of Caliban’ is de grootste harmonisch afgestemde bel ter wereld.
Deze Bell hangt in het Olympisch stadion voor de opening van de
Olympische Spelen,
en zal gebruikt gaan worden in het stadion als het door Shakespeare
geïnspireerde spektakel begint. Hij weegt 27 ton, met een afmeting van
ongeveer 2 bij 3 meter, en is geproduceerd door de Whitechapel Bell
Foundry in Oost-Londen, die de opdracht uitbesteedde aan een
Nederlandse fabrikant.
De Bell heeft een inscriptie met de tekst: The Tempest’s Caliban: “Be not
afeard, the isle is full of noises” (Wees niet bang, het eiland zit vol geluiden).
De volledige speech die hoort bij de inscriptie in The Bell (The Tempest’s Caliban: “Be not afeard, the isle is
full of noises”), omschrijft de directeur Danny Boyle als ‘prachtig’, en, ‘het is de inspiratie voor het thema en
de openingstitel Isles of Wonder’ (Het Wonder Eiland). Danny Boyle is de artistiek directeur van de
Olympische openingsceremonie.
Dit is de volledige speech van de tekst in de Bell of Caliban:
The Tempest’s Caliban
Be not afeard; the isle is full of noises,
Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not.
Sometimes a thousand twangling instruments
Will hum about mine ears; and sometime voices
That, if I then had waked after long sleep,
Will make me sleep again; and then in dreaming,
The clouds me thought would open, and show riches
Ready to drop upon me, that when I waked
I cried to dream again.
Vertaling:
De Stormen van Caliban (de duivel)
Wees niet bang, het eiland zit vol met geluiden
Geluiden, en zachte luchten, die vreugde geven en geen pijn doen.
Soms met duizend tokkelende instrumenten
Zullen rondom mijn oren gonzen, en soms stemmen
Dat, als ik wakker geworden was na een lange slaap
Mij weer zal doen laten slapen; en dan in dromen,
De wolken mijn gedachten zouden openen, en de rijkdom laten zien
Klaar om te laten vallen op mij, dat toen ik wakker werd
Ik huilde om nogmaals te dromen.
Dit is dus waar Danny Boyle naar refereert, wanneer hij het heeft over de inspiratie voor de Bell en de
openingsceremonie en het hele thema er omheen. Zouden er veel mensen zijn, die zijn gedachtegang
logisch en te begrijpen vinden?
In feite, en wat je zal ontdekken als je de feiten bekijkt, is The Tempest niet een onschadelijk theaterstuk, dat
slechts fictie is. De woorden van Caliban zou je niet licht moeten opvatten. Omdat dit alles een heel andere
bedoeling heeft dan je zou denken.
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Er is meer gaande dan je kennis van hebt en dan je kan waarnemen.
Caliban/de duivel
Wonder Eiland
Het thema van het evenement is ‘Isles of Wonder’, en is een citaat van Caliban in
Shakepeare’s The Tempest. Het zogenaamde thema ‘Isles of Wonder’ is doordrenkt
met onnatuurlijke beïnvloeding, manipulatie, en rituelen. Rituelen die met ons worden
uitgevoerd, en in energie (en ook in materie) dingen teweeg brengen.
Deze openingsceremonie is een doordacht geregisseerd massa ritueel, waar onder
andere de energie van de aanwezige mensen als object zal dienen!
Dus WIJ de mensheid zijn het object dat misbruikt en geschaad gaan worden.
De Olympische vlam
De Olympische vlam en het ritueel er omheen representeert het licht-lichaam van een man of vrouw, die het
licht / leven van Zeus draagt. Het gouden handvat staat voor een gouden raster cellulaire structuur. En de
driehoekige vorm aan de binnenkant staat voor strengen DNA dat de sleutel is tot de infusie / instorting van
licht. Dit ritueel modelleert en wil zeggen dat we dichter komen bij een postmenselijke transformatie (naar een lagere trillingsfrequentie), een letterlijk
samenvoegen / verenigen met de ‘goden’ / laagfrequente energieën. Dit is
geen legende of ongrijpbaar verhaal, dit is de werkelijkheid.
Occulte en Rituele Architectuur
Aan de rand van het dak van het stadion zie je piramide vormen, met in de
top van de piramides de verlichting. De aanwezige mensen binnen het
stadion zullen zich IN die vorm-structuur van de piramides bevinden, en dus:
IN de kern (het ‘lichaam’) waar de tempel (c.q. de energiestructuur voor het
ritueel) is gevormd.
Dit is rituele architectuur, ontworpen om een energiezone te genereren,
en geassocieerd met de tonen van de ‘Bell of Caliban’.
SymboOlympisch Stadion Londen
Zie je ook dat alles met elkaar verweven is?
Bell of Caliban, The Tempest, Isles of Wonder, de architectuur, niets staat los
van elkaar en niets is toeval! De machtselite die dit alles organiseert, aanbidt
Zeus letterlijk, inclusief het daarbij behorende gedachtegoed. Al is voor deze
mensen Zeus hetzelfde als wat zij noemen Satan of Lucifer (dit is dus hoe zij
dit zien). En ze gebruiken meerdere namen en bewoordingen, als: Isis,
Horus, Baäl, Tamuz, Baphomet, Eastern Star, Zonnegod, de zon,
Astarte, Ishtar, IHS, Osiris, en nog vele namen meer.
Voor deze mensen zijn al deze namen en verschijningen allemaal één en
hetzelfde (wezen).
Wist je dat Caliban voor de duivel staat, en dus Satan betekent?
Hoe geloofwaardig is het eigenlijk om zo iets in alle facetten bij een
evenement als de Olympische Spelen te betrekken en erin te verwerken, en
dan te beweren dat het gaat om liefde en plezier en de ‘green and pleasant’
land.
Laten we niemand welkom wensen op de rituele Symboolympische Spelen
(GA NIET NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN).
Want behalve de Olympische vlam, de Regenboog die overal terugkomt, het ‘Alziend Oog’ (zie bijv. de
mascottes), de Orbit Tower, Hacken Lee, Piramidevormen, The Tempest, Isles of Wonder, de Bell of
Caliban, en het 3 minuten lang rinkelen van bellen ‘s morgens op 27-7 door heel Engeland, zijn er nog
talloze andere rituelen (c.q. symbolen) en manieren voor energie-onttrekking. Het is dus één groot
geregisseerd ritueel, waarmee ze de mensheid misbruiken, schaden en schenden.
Ze misbruiken en vervormen en stelen ONZE energie... onze eigenheid…. zonder dat we er ons bewust van
zijn en zonder dat we er toestemming voor gegeven hebben.
Dit grote ritueel brengt allerlei dingen op gang, bij de mensen zelf, en ook in andere (geestelijke) dimensies.
Het is ongekend wat er zal plaatsvinden op onder meer de openingsceremonie van de Olympische Spelen.
Hetgeen de Illuminati allemaal doen zijn gevaarlijke rituelen, maar het gaat natuurlijk veel verder dan alleen
rituelen…
Hun doel blijft totale controle over de mens, en daar valt ook mindcontrol onder.
Bron: Olympiczion.nl
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Moody’s verlaagt waardering 15 banken
UPDATE - Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van
vijftien grote banken verlaagd. Daaronder is een downgrade voor Morgan
Stanley met twee stappen en een verlaging voor Credit Suisse met drie
stappen.
Volgens Moody's bestaat er bij de activiteiten van de banken het risico op
aanzienlijke verliezen. De neerwaartse bijstelling van Morgan Stanley is
minder drastisch dan marktpartijen hadden verwacht. Die gingen uit van een downgrade van drie stappen,
iets wat volgens Morgan Stanley-topman James Gorman 'verbazingwekkend' zou zijn.
Zijn bank werd naar aanloop van de bekendmaking van de herwaarderingen het meest nauwlettend in de
gaten gehouden, en door de minder zware afwaardering dan verwacht steeg het aandeel Morgan Stanley
gisteren scherp, met 3,1% naar $14,39.
De lagere waardering zorgt ervoor dat Morgan Stanley hoger gewaardeerd is dan de Bank of America Corp.
en Citigroup, maar houdt de bank een niveau lager dan Goldman Sachs.
Citigroup
De kredietwaardering van Citigroup is door Moody's met twee stappen omlaag bijgesteld tot het laagste
niveau sinds het ontstaan van de financiële groep in 1998. Wall Street banks in dismissing downgrades and
urged investors to seek alternative analyses. 'Moody's afwaardering van het oordeel is arbitrair en laat de
financiële kracht van de bank buiten beschouwing', zo liet de New Yorkse bank in een officiële verklaring
weten. 'Beleggers moet niet afgaan op een ondoorzichtige rating, aldus Citigroup.
Schrap zetten
Vorige week nog werd Credit Suisse gewaarschuwd door de Zwitserse centrale bank over hun zwakke
kapitaal niveau. Zij waren de enige bank die een afwaardering van drie punten zag. Echter, hun nieuwe A1
storting en schuld waarderingen zijn nog steeds hoger dan van de meeste in hun groep.
De financiële markten zijn zich al sinds februari schrap aan het zetten voor de krediet waarderingen, toen
Moody’s een onderzoek aankondigde van 17 banken. Deze bedrijven worden volgens Moody’s
geconfronteerd met verminderde winstgevendheid en groei vooruitzichten, veroorzaakt door moeilijke
bedrijfsomstandigheden, zwaardere regelgeving en andere factoren.
Gevolgen
Volgens Mark Grant, directeur bij Southwest Securities, was ‘de grootste verrassing de afwaardering van
drie punten van Credit Suisse, die niemand had verwacht. Sterker nog, Morgan Stanley werd verondersteld
een dergelijke afwaardering te ontvangen en zij gingen slechts met twee punten naar beneden.’
Het gevolg van de schuld waarderingen van Morgan Stanley en andere banken kosten de banken miljarden,
en zou een stijging van financieringskosten kunnen betekenen. Ook zouden handelspartners om meer
onderpand kunnen vragen. De beweging zal naar verwachting onderdeel zijn van een bredere krediet
afwaardering van enkele van 's werelds grootste banken, en zou kunnen worden uitgesteld tot nadat de
Amerikaanse beurzen sluiten. Moody's heeft reeds grote banken afgewaardeerd in verschillende Europese
landen, waaronder Spanje en Italië. Als onderdeel van dat proces, zal Moody's ook snijden in de rating van
de Spaanse bank Santander in Groot-Brittannië.
Bron: Telegraph.co.uk en Fd.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Moslims verbieden 'christelijke' tomaten
Een salafistische groepering uit Egypte wil de verkoop van tomaten verbieden omdat
ze een christelijk uiterlijk zouden hebben. Wie de tomaat doormidden snijdt, ziet de
vorm van een kruis, zo beweert de Popular Egyptian Islamic Association. "De tomaat
prijst het kruis in plaats van Allah," beweert de fundamentalistische groepering op
Facebook.
De moslims roepen op de door hen geplaatste foto van de tomaat met bijbehorende waarschuwing te
verspreiden. Een huilende profeet van Allah zou in een visioen van een moslima uit Palestina zijn
gewaarschuwd voor het eten van tomaten. Op de Facebookpagina van de salafisten is al meer dan 2700
keer gereageerd. Niet iedereen neemt de oproep serieus: 'Waarschuwing! Het eten van salade kan u
ongelovig maken!', was één van de reacties.
In Egypte leven naar schatting 5 tot 6 miljoen salafisten. Een groep salafisten wordt verantwoordelijk
gehouden voor de verbranding van verschillende kerken en christelijke bedrijven. Volgens de Duitse
inlichtingendienst is het salafisme over de hele wereld de snelst groeiende beweging binnen de islam.
21-6-2012 | auteur: Jeffrey Schipper | copyright: www.cip.nl
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Turkije: "dit laten we niet zomaar gebeuren"
Turkije is woest over de actie van Syrie en uit dreigende taal en gaat
actie ondernemen,wat de actie inhoud is nog niet bekend.Met dank aan
Ultimate die dit nieuws artikel plaatste.
za 23/06/2012 - 08:59Update: za 23/06/2012 - 11:19Syrië heeft een
Turkse straaljager neergehaald. Volgens het Syrische regime bevond het
toestel zich op Syrisch grondgebeid en werd het "behandeld zoals de wet
dat in dergelijke gevallen voorziet". De Turkse president Abdullah Gul
(foto) reageert woest en spreekt dreigende taal. Volgens een woordvoerder van het regime drong een
onbekend vliegtuig aan hoge snelheid en op beperkte vlieghoogte het Syrische luchtruim binnen. "Daarop
heeft de Syrische luchtafweer het vuur geopend en het doel getroffen toen het zich op een kilometer afstand
van de kust bevond". Het vliegtuig is van het Turkse leger en stortte neer in zee. Zowel Turkse als Syrische
marine-eenheden zijn op zoek naar de twee piloten van het toestel.
"Gepast actie ondernemen"
Gisterenavond verklaarde de Turkse premier Erdogan dat Syrië excuses zou hebben aangeboden voor het
neerschieten van het vliegtuig, maar daar kwam hij later op terug en zei hij dat "hij nog niet zeker was van
wat er is gebeurd" De Turkse president, Abdullah Gul, is woest en zegt dat het Turkse vliegtuig "misschien
de grens met Syrië heeft overgestoken", maar volgens hem gebeurt dat regelmatig tijdens oefeningen. "Daar
is, met de snelheid die een straaljager heeft, niet altijd iets aan te doen", klinkt het. "Dit zullen we niet zomaar
laten gebeuren", aldus Gul. "We zullen hier opeen gepaste manier actie tegen ondernemen". Wat Turkije
precies van plan is, werd er niet aan toegevoegd. Syrië en Turkije stonden ooit op goede voet met elkaar.
Toen de onrusten in Syrië uitbraken heeft het Turkse regime zich lang onthouden van alle commentaar.
Tegelijkertijd zijn duizenden Syriërs via de bergen Turkije ingevlucht. In Maart werden twee van die
vluchtelingen doodgeschoten op Turks grondgebied. Sindsdien is de relatie tussen de twee landen ernstig
verzuurd.
Welke gevolgen het incident met de straaljager zal hebben is nog onduidelijk. Turkije is in alle geval woest
en wil de zaak tot op het bot onderzoeken. Het land is lid van de NAVO en landen die aangesloten zijn bij die
organisatie -zoals België- hebben een afspraak dat ze elkaar verdedigen als een van hen aangevallen wordt.
Bron: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Arabisch%2Bprotest/120623_turks_vliegtuig_Syrie

Nigel Farage: Europa is een Ponzifraude
Zelden kom je een politicus tegen die haarfijn de vinger op de zere plek
weet te leggen en daarbij maling heeft aan wie hij tegen zich in het harnas
jaagt.
Niet alleen benoemt Nigel Farage precies wat er aan schort, maar zegt
ook dat de Nederlandse verkiezingen in september cruciaal worden.
Klaarblijkelijk heeft Barosso, de voorzitter van de Europese Comissie, de
Amerikanen de schuld gegeven van de Europese schuldencrisis. Naar
aanleiding daarvan ontstond het onderstaande interview wat Fox News America had met Nigel Farage.
Op de vraag waar al het bailout geld nu eigenlijk naartoe gaat, antwoord Nigel: “Het gaat van de bank, naar
de regering en weer terug naar de bank. In feite is wat er in Europa gebeurt gewoon een Ponzifraude”.
Alleen is het in dit geval de argeloze belastingbetaler die het schip gaat in plaats van de investeerder.
Omdat het erop neerkomt dat het de doorsnee belastingbetaler is die de bailout moet betalen voor de
superrijken, verwacht Farage in Noord Europa een democratische revolutie, te beginnen in Nederland eind
september.
Ponzifraude is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de
uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter
daarbij een rendement aan dat niet in verhouding staat tot het voorgespiegelde risico (Wikipedia)
Interessant is het motto van de UK Independent Party van Nigel Farage:
Wij geloven in een zo klein mogelijke overheid die de individuele vrijheid verdedigt, steun geeft aan hen die
het echt nodig hebben, zo min mogelijk van je geld afpakt en zich niet bemoeit met jouw persoonlijk leven.
Op de vraag of dit in grote lijnen overeenkomt met libertarisme antwoord Farage dat dat zeker het geval is.
Jammer dat er geen Nederlandse partij is met dit motto…
Zie het spraakmakende interview op:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2664:nigel-farage-europa-is-eenponzifraude&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Anti-humane VN klimaattop in Rio grotendeels mislukt
'Duurzaamheid', 'Overbevolking' en 'Biodiversiteit' vervangen Global Warming leugen bij het opleggen van
miljardenbelastingen aan het Westen - 'Rio+20 is staatsgreep elite tegen het volk'
'Rio+20: de toekomst die we vrezen'. Rechts: het bekende Jezusbeeld
boven Rio de Janeiro werd speciaal voor de VN milieutop in groen licht
gezet. Het commentaar van de 'vader' van de milieubeweging, ecofascist
en VN lieveling James Lovelock, die openlijk het aantal mensen op onze
planeet fors wil verminderen: 'Nu neemt de groene religie het over van de
christelijke religie.' (2)
Goed nieuws voor alle vrijheidslievende burgers van onze planeet: de VN
klimaatconferentie Rio+20, die onder het mom van 'duurzaamheid',
'overbevolking' en 'biodiversiteit' allerlei verregaande -en om die reden geheim gehouden- antimaatschappelijke en anti-humane besluiten heeft gemaakt die permanent een einde moeten maken aan de
vrijheid en welvaart in het Westen, is grotendeels mislukt. Niettemin zal de NWO machtselite de komende
tijd blijven proberen via de VN en de milieubeweging een soort wereldregering op te richten die totale
controle over alle rijkdom en natuurlijke hulpbronnen moet gaan krijgen.
Hoewel de internationale pers het groeiende leger wetenschappelijke critici van het klimaatalarmisme nog
altijd grotendeels negeert en door hun openlijke steun voor de milieufanaten blijft meewerken aan het zaaien
van angst en paniek, is er na jaren misleiding, bedrog en leugens eindelijk enige hoop dat de verwoestende
VN-klimaatplannen, die bedoeld zijn voor de oprichting van een wereldregering, binnenkort definitief van de
agenda van de NWO elite kunnen worden afgevoerd.
'Obama mijdt Rio als de pest'
Eén van de felste tegenstanders van de VN klimaatagenda is de Amerikaanse senator James Inhofe,
gezaghebbend lid van het Milieu Comité van de Senaat. Inhofe uitte zware kritiek op de extreem linkse
agenda om wereldwijd Co2 belastingen te heffen en de welvaart te herverdelen. 'Wat blijft er over van de
soevereiniteit?' vroeg hij zich af. In dit verband vond hij het heel positief dat de Amerikaanse politieke leiders,
waaronder president Obama, geen enkele interesse toonden in de Rio+20 top. 'De president mijdt het als de
pest,' aldus Inhofe. 'Zijn afwezigheid spreekt boekdelen.'
'Rio+20 is staatsgreep elite tegen het volk'
Een andere bekende klimaatrealist is de Britse Lord Christopher Monckton, ooit wetenschappelijk adviseur
van premier Margaret Thatcher. Monckton wees op de verdachte sfeer van geheimhouding die rond de
onderhandelingen in Rio hing. 'Wat hebben ze te verbergen? Deze hele top heeft niets met het milieu van
doen, maar gaat enkel over het vergroten van de macht van degenen die een globalistische regering willen,
zodat ze met zo weinig mogelijk beperkingen over de wereld kunnen heersen.'
Monckton wees er fijntjes op dat het juist de overheden zijn die twee keer zoveel hulpbronnen verbruiken om
hetzelfde te bereiken als de door de internationale milieubeweging zo gehate private sector. 'Rio+20 is dan
ook een poging van de heersende klasse een staatsgreep op wereldniveau te plegen tegen het volk.'
Daarnaast wijzen talloze andere wetenschappers en professoren de 'zogenaamde wetenschap' die de VN
gebruikt om zijn klimaatagenda te ondersteunen af. Volgens deze onafhankelijke experts maakt de VN zich
schuldig aan overdrijvingen, valse beweringen en nergens op gebaseerde wilde claims.
Nieuwe VN hypes volgen Global Warming leugen op
Velen denken dan ook dat het 'redden' van de Aarde niet het werkelijke doel is, maar dat geld centraal staat.
'De VN en de groene partijen zijn verwend maar willen nog meer,' merkte Craig Rucker, uitvoerend directeur
van het Committee For A Constructive Tomorrow (CFACT) op. 'De VN zal zijn huidige greep op het geld van
de belastingbetaler niet zonder slag of stoot opgeven.'
CFACT vindt dat de VN alle (Co2) belastingen, beperkingen van de soevereiniteit van de landen en de
creatie van een bureaucratisch imperium moet schrappen. 'Individuele vrijheid, vrij ondernemerschap,
voorspoed, respect voor privé eigendom en het wetssysteem zijn de bewezen paden naar het
verwezenlijken van alles wat goed is voor de mensen en ook voor de planeet,' betoogde Rucker, die hoopt
dat het grootheidswaanzinnige visioen van de VN zichzelf nog meer macht te geven en een centralistisch
wereldgezag op te zetten zal mislukken. Rucker denkt dat de nieuwste hype van de VN en de wereldwijde
milieubeweging, namelijk overbevolking, duurzaamheid en biodiversiteit, uiteindelijke dezelfde fatale weg zal
gaan als Global Warming, de wetenschappelijk bewezen leugen waarmee het Westen -ook Nederland- werd
opgezadeld met honderden miljarden kostende, welvaartsvernietigende milieumaatregelen zoals de
compleet zinloze en zelfs a-productieve reductie van de uitstoot van Co2.
'Dictatorsclub VN moet verdwijnen'
Het wordt volgens de CFACT directeur tijd om te overwegen om de hele Verenigde Naties, die door steeds
meer critici de 'dictatorsclub' wordt genoemd, te verwijzen naar de vuilnisbak van de geschiedenis. De
afgelopen 50 jaar is de VN namelijk stap voor stap overgenomen door een verbond tussen extreem links en
de islam, dat er enkel op uit is om de Westerse wereld -inclusief de Joodse staat Israël- te verwoesten.
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Volgens Rucker begint de wereldbevolking dit echter door te krijgen. 'Het is voor de 1,4 miljard mensen die
in armoede leven te hopen dat de mensheid het VN plan voor 'duurzame ontwikkeling' afwijst.'
'Mislukking Rio goed voor de armen'
Ook Climate Depot redacteur Marc Morano wijst op de angstzaaiende tactieken die de VN en
milieubewegingen gebruiken om de (wereld)overheid totale controle te geven en de hele wereld straks
permanent in armoede te laten leven. De groeiende scepsis in Amerika tegen de klimaathysterie noemt hij
dan ook een bemoedigend signaal. 'Mislukking in Rio is goed voor de armen,' aldus Morano. 'Koolstof
energie (olie, gas en steenkool) is één van de grootste bevrijders van de mensheid.'
Net als Monckton verkettert Morano de absolute geheimhouding rond de gemaakte afspraken. Dit heeft zeer
waarschijnlijk te maken met de storm van protest die na eerdere klimaatconferenties ontstond toen bleek dat
de VN niets minder wil dan in samenwerking met Greenpeace, linkse en groene politieke partijen en allerlei
Milieudefensie-achtige groepen een autoritaire wereldregering op te richten. In Australië worden deze
extreme maatregelen al in wetten omgezet en kunnen mensen en bedrijven 1 miljoen dollar boette krijgen
als ze zelfs maar kritiek leveren op de torenhoge Co2 belastingen (tot wel 50%!) die recent werden
ingevoerd en waardoor vrijwel alle prijzen fors zullen stijgen. (2)
Dankzij bedrog Greenpeace hele gemeenschappen verwoest
De IJslandse journalist Magnus Gudmundsson wees op de schandalige misleiding waar de groene partijen
en milieubewegingen zich aan schuldig maken, en specifiek op de tragische gevolgen van hun leugens en
bedrog. 'Hele gemeenschappen zijn zowel sociaal als economisch vernietigd.' Als voorbeeld gaf hij de
verwoestende impact die de onzinpropaganda van Greenpeace en andere extreem linkse groeperingen
hebben gehad op de inheemse Amerikaanse bevolking in het uiterste noorden van het continent. In één dorp
pleegden 100 van de minder dan 1000 inwoners zelfmoord na een misleidende propagandacampagne tegen
de traditionele jacht op zeehonden.
'Deze gemeenschappen hebben ongelooflijk veel geleden, en dat allemaal in naam van het redden van de
Aarde,' aldus Gudmundsson. 'Vanzelfsprekend heeft het daar echter geen enkele invloed op - maar wel op
hun portemonnee.' Ironisch genoeg bleek het gedwongen stoppen van de zeehondenjacht zelfs schadelijk te
zijn voor het ecosysteem, dat volkomen uit balans raakte, wat de nekslag betekende voor de lokale
bevolking. Bovendien is het voortbestaan van de zeehonden in werkelijkheid geen moment in gevaar
geweest. (1)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars

Object in Oostzee doet elektrische apparatuur uitvallen (video)
vrijdag, 22 juni 2012 09:11 geplaatst in: UFO
Het Zweedse expeditieteam dat op de bodem van de Oostzee onderzoek
doet naar een object blijft mysterieuze ontdekkingen doen, meldt de
televisieomroep New Tang Dynasty Television.
Ik dacht een steen, klif, dagzoom of modder aan te treffen, maar het was
niets van dat alles, aldus expeditieleider Peter Lindberg.
Het team staat versteld van het object met een doorsnede van ongeveer 60
meter dat op een diepte van bijna 80 meter op de bodem van de Oostzee ligt verscholen.
Trappenhuis
Op de bovenzijde van het object zijn formaties te zien. Ze hebben hoeken van 90 graden en lijken op
gangen of muren. Eén van de formaties heeft zelfs iets weg van een trappenhuis.
De duikers vonden een gat met een diameter van 25 centimeter. Het is nog onbekend waar het naartoe leidt.
Kleine steencirkels lijken te zijn neergelegd in de vorm van een parelketting.
De omstandigheden waren niet al te aangenaam. De duikcomputer gaf aan dat het een graad vroor, aldus
duiker Stefan Hogeborn. Als gevolg van de stroming veranderde het water echter niet in ijs.
Elektromagnetische puls?
Er gebeurde ook iets vreemds. De filmcamera stopte met werken op het moment dat de duikers dicht bij het
object kwamen. “Toen we ons boven het object bevonden werkte geen van de elektrische apparaten meer,”
zei Hogeborn. “Wanneer we 200 meter afstand namen begon alles weer te werken. Op het moment dat we
dichterbij kwamen viel alles weer uit.”
Dennis Åsberg van team Ocean X is er na de eerste expeditie 100 procent zeker van dat ze iets ongewoons
hebben gevonden. “Ik weet zeker dat we iets zeer unieks hebben gevonden,” zei hij. “Of het nu een
meteoriet, een asteroïde, een vulkaan, een U-boot uit de Koude Oorlog of een UFO is, het moet iets zijn.”
Over twee weken gaat de tweede expeditie van start. Ocean X hoopt dan ook een geoloog mee te nemen
naar de zeebodem.
Bron: NTDTV.com
http://www.niburu.nl/ufo/object-in-oostzee-doet-elektrische-apparatuur-uitvallen-video.html
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Italiaanse premier: Nog één week om de eurozone te redden
Spaanse centrale bank: Onze banken hebben véél meer dan 100 miljard nodig - ECB ondermijnt laatste
restje vertrouwen financiële markten en dreigt bankrun te veroorzaken
De Italiaanse 'Goldman Sachs' premier Mario Monti heeft gewaarschuwd
voor 'apocalyptische gevolgen' als de aanstaande topontmoeting van EU
leiders mislukt. Volgende week hoopt Monti samen met de Duitse
bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Francois Hollande en
de Spaanse premier Mariano Rajoy een doorbraak te bereiken om de
financiële crisis op te lossen en te komen tot verdere integratie van de
eurozone, wat feitelijk inhoudt dat de veel te hoge schulden van de Zuid
Europese staten en banken op met name Duitsland en Nederland worden
afgewenteld, zodat de uiteindelijke gezamenlijke instorting nog enige tijd kan worden uitgesteld.
Minimum vereiste voor de redding van de eurozone is volgens Monti een echte bankenunie die het liefst
onder één centrale supervisie komt te staan. Tevens moet er een Europees garantiesysteem voor
bankdeposito's (lopende- en spaarrekeningen, etc.) komen en een plan voor 'nieuwe marktvriendelijke
beleidsmechanismes' voor de schuldenlanden. Vertaald betekent dit dat er opnieuw vele miljarden euro's
van Noord naar Zuid zullen worden gepompt, onder enkel de belofte dat deze landen zich deze keer wél
zullen proberen te houden aan het fiscale pact. Ook pleit Monti voor het opnieuw massaal opkopen van
Italiaanse en Spaanse staatsobligaties, zodat de onhoudbaar hoge rente die deze landen moeten betalen
gaat dalen. (1)
Spaanse banken hebben veel meer nodig
Volgens kredietbeoordelaar S&P's zal de Spaanse bailout de problemen van de banken echter niet oplossen
en zal er in 2013 wéér een bailout nodig zijn (2). Terwijl in de media wordt verkondigd dat de Spaanse
banken 'slechts' € 62 miljard van de toegezegde € 100 miljard nodig hebben, blijkt uit een in opdracht van de
Spaanse regering uitgevoerde berekening dat de verliezen van de Spaanse banken kunnen oplopen tot €
274 miljard. Ook de plaatsvervangende gouverneur van de Spaanse centrale bank, Fernando Restoy, gaf
toe dat de € 100 miljard van de EU 'ver afligt van de werkelijke behoefte'.
Misleidend wishful thinking
De door de politiek verkondigde € 62 miljard is door puur wishful thinking tot stand gekomen. Het enorme
tekort van de Spaanse banken werd kunstmatig op papier verlaagd door onder andere volkomen fictieve
toekomstige winsten van ongeveer € 68 miljard van het benodigde bedrag af te trekken. Waar de diep in de
problemen verkerende Spaanse banken deze winsten vandaan moet halen weet echter niemand, maar de
politiek heeft op deze misleidende wijze een 'positief' bericht waarmee de naïeve burgerbevolking weer
enige tijd gerustgesteld kan worden.
De Spaanse bankenstresstest is daarom niets anders dan de zoveelste afleidingsmanoeuvre voor het
onmiskenbare feit dat de Spaanse vastgoed- en staatsschuldencrisis het land compleet boven het hoofd is
gegroeid en de door Nobelprijs econoom Nouriel Roubini genoemde 'slow motion crash' van de eurozone
daarom onverminderd doorgaat. (3)
Laatste restje vertrouwen wordt ondermijnd
Hoe wanhopig Europa is geworden blijkt wel uit het feit dat de Europese Centrale Bank uitzonderlijke
stappen overweegt om de invloed van de kredietbeoordelaars te beperken. Niet de veel te hoge
staatsschulden, maar deze ratingsbureaus krijgen nu paradoxaal genoeg de schuld van de torenhoge rente
die de schuldenlanden moeten betalen. De ECB wil nu -exact zoals de Sovjet Unie dit jarenlang deed- zélf
gaan bepalen hoeveel de onderpanden die de probleembanken in ruil voor de aan hen verstrekte kredieten
moeten geven waard zijn. Mocht ECB president Mario Draghi dit plan, waar de Duitse Bundesbank fel op
tegen is, toch doorzetten, dan dreigt ook het laatste restje vertrouwen van de financiële markten in de
eurozone te verdwijnen. (4)
'ECB veroorzaakt bankrun'
De conclusie op Zero Hedge is veelzeggend: 'Het is duidelijk dat zodra het algemene publiek in de gaten
krijgt dat de totale depositobasis van de ECB nu met volle vaart verloren is gegaan en enkel nog wordt
gegarandeerd door officieel waardeloze schuldpapieren in wat de grootste en meest corrupte mislukking van
kunstmatige waardebepalingen ooit is, het te laat zal zijn. En dan zal de ECB beweren dat echt niemand ooit
had kunnen voorzien dat de bank zélf de aanzet zal hebben gegeven voor de uiteindelijke bankrun.' (5)
Xander - (1) Guardian, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(4) Zero Hedge, (5) Zero Hedge
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Israël eist wachtwoorden van toeristen om hun privémail te kunnen lezen
Bron: Haaretz | 23 juni 2012
‘Uw paspoort en uw wachtwoord graag.’ Drie Amerikaanse toeristen moeten hun mail laten lezen aan
veiligheidsdienst op Ben Gurion Airport.
Toeristen die naar Israël gaan en landen op Ben Gurion Airport in Tel Aviv kunnen de vraag krijgen of ze hun
wachtwoord voor hun e-mailaccount willen geven. Drie Amerikanen met een Arabisch klinkende naam
kregen volgens de Israëlische krant Haaretz deze vraag en werden tijdens een ondervraging verplicht hun
email te laten lezen.
Arabische namen
Najwa Doughman (26) en haar vriendin Sasha Al-Sarabi (24) wilden Israël bezoeken. Doughman voor de
derde keer en Al-Sarabi voor het eerst. Beide vrouwen zijn Amerikaans staatsburger. Hun families zijn van
Palestijnse komaf. Op de luchthaven Ben Gurion werden ze na de landing streng ondervraagd. De
medewerkers van de veiligheidsdienst vroegen onder waar of de vrouwen zich meer Arabisch dan
Amerikaans voelden en waarom ze uitgerekend in Israël met vakantie wilden, en niet naar bijvoorbeeld
Mexico of Canada. Doughman werd vervolgens gevraagd haar wachtwoord voor haar Gmail-account in te
vullen voor de ondervrager.
Cel
Vervolgens las de ondervrager haar mail en chats door (Gmail kent ook een chatdienst) en scande de
berichten op woorden als “Palestine”, “Israel”, “West Bank” en “International Solidarity Movement”. Ze sloeg
ook een aantal e-mails, namen en telefoonnummers op. Na een periode van 8 uur (5 uur ondervraging en 3
uur wachten) krijgen de Amerikaanse vrouwen te horen dat ze Israël niet in mogen. De vrouwen worden
vervolgens uitgebreid gefouilleerd op een manier die ze als vernederend en intimiderend beschouwen en
worden in een cel op de luchthaven opgesloten. Na enkele uren worden ze op een vlucht naar Frankrijk
gezet. Doughman heeft hun ervaringen beschreven op het weblog Mondoweiss.
Ook een derde Amerikaanse vrouw, Sandra Tamari, moest haar wachtwoord geven op de luchthaven. Zij
weigerde dit te doen. Ook Tamari, een 42-jarige Quaker van Palestijnse afkomst, mocht Israël niet in.
Amerikaanse ambassade
Tamari neemt tijdens haar urenlange ondervraging op het vliegveld contact op met de Amerikaanse
ambassade in Tel Aviv. Als ze om hulp vraagt, is de eerste vraag die haar wordt gesteld: “Bent u joods?” Als
Tamari antwoordt dat ze een in de Verenigde Staten geboren christen is van Palestijnse afkomst, zegt de
ambassademedewerker dat ze niets voor haar kan doen. Tamari beschrijft haar ervaringen in de Belleville
News-Democrat, een regionale krant in Illinois.
De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet bevestigt volgens Haaretz de ondervraging van de drie Amerikanen
en zegt dat de Israëlische staat toestaat dat toeristen om hun wachtwoord voor hun e-mailaccount wordt
gevraagd.

80% van het goud dat de wereld bezit bestaat niet – Goud wordt gemanipuleerd!
CNBC Asia interviewde 's nachts GATA's Chris Powell met betrekking tot
goud manipulatie door de centrale banken en het vermijden van papieren
'goud'. Powell verklaarde dat de manipulatie zal voortduren zolang de
beleggers er niet voor kiezen om fysiek goud in hun eigen bezit te
houden.
Wat betreft de goudprijs denkt Powell na over de echte vraag: "Wat de
waarde of de prijs van goud zal zijn als de wereld ooit ontdekt, dat 80%
van het goud dat het denkt dat het bezit - niet bestaat. Er zouden weleens
niet genoeg nullen in de wereld kunnen zijn om achter het goud te zetten.
Chris Powell, secretaris en penningmeester van de Gold Anti-Trust Action Committee vertelde Bernie Lo op
CNBC Asia, dat de centrale banken de goudmarkt blijven manipuleren, aangezien ze geïnteresseerd zijn in
de ondersteuning van staatsobligaties en de dollar, en de rente laag houden. Powell waarschuwt dus voor
"papieren goud" en zegt dat, “we investeerders ervan proberen te overtuigen dat als ze goud kopen, ze beter
echt goud kunnen kopen - metaal.
Het is namelijk mogelijk om goud te kopen middels certificaten, wat zeer veel gedaan wordt… en dan heb je
wellicht helemaal niets in handen.
Bron en verder lezen: Wealthwire.com en Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Zo beschermt u uw geld tegen de instorting van de euro
Veel Duitsers brengen hun (spaar)geld over naar Zwitserland
Volgens de Duitse financiële marktenexpert Reiner Back zijn
professionele beleggers en investeerders die geloven dat de eurozone
overeind zal blijven inmiddels een uitzondering geworden. Bijna allemaal
bereiden ze zich voor op het einde van de faliekant mislukte Europese
valuta unie. Het Duitse Handelsblatt heeft nu ook de 'kleine spaarder' uit
de straat een serie tips gegeven om de steeds waarschijnlijker wordende
instorting van de euro zo goed mogelijk te overleven:
1. Buitenlandse valuta
Wissel uw euro's om voor stabiele buitenlandse valuta zoals Canadese dollars, Zwitserse franken en Noorse
kronen. Nee, u moet niet met een koffer vol geld de grens over steken (dat mag niet eens). Veel banken
bieden hun klanten inmiddels de mogelijkheid een rekening te openen in een buitenlandse valuta.
Aangezien de rekeningen niet kunnen worden gebruikt voor het normale betalingsverkeer dienen ze
uitsluitend als middel om u tegen een forse koersval van de euro of het uiteenvallen van de munt te
beschermen. Wie meer risico wil nemen (en hogere rente wil ontvangen) kiest voor Poolse zloty, de
Tsjechische kroon of de Mexicaanse peso. Ja, er heerst een drugsoorlog in Mexico, maar het land heeft
nauwelijks schulden. Er worden ook Amerikaanse dollarrekeningen aangeboden, maar veel onafhankelijke
financiële experts denken dat ook deze munt zal instorten, mogelijk al kort na de euro.
2. Aandelen in vreemde valuta
Beleggen in aandelen die in vreemde valuta zijn geprijsd heeft als voordeel dat men indirect van een
dalende eurokoers kan profiteren. Aanbevolen zijn aandelen van grote bekende concerns zoals Nestlé of
Coca-Cola. Het Amerikaanse Kepler Capital Markets heeft een lijst opgesteld van ondernemingen die een
eurocrash naar verhouding zonder schade zullen overleven. Al deze concerns komen uit Zwitserland:
Givaudan, Nestlé, Roche, Schindler Holding en Syngenta.
Voordeel: er kan flinke winst worden gemaakt als zowel de koers van het aandeel als de koers van de
vreemde munt stijgt. Nadeel: aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen, en algemeen wordt
verwacht dat de beurzen wereldwijd een grote klap zullen krijgen als de eurozone instort.
3. Staatsobligaties
Grote koersschommelingen zijn niet het probleem van staatsobligaties, wel het feit dat ze amper nog
renderen - tenminste, als schuldpapieren van nog stabiele en dus veilig geachte landen zoals Duitsland
worden gekocht. 10 jaar lopende Duitse staatsobligaties geven slechts 1,5% rente. Dat is niet eens
voldoende om de inflatie te compenseren.
Niettemin zouden Duitse staatsobligaties de beste investering kunnen zijn als de euro uiteenvalt en de DMark opnieuw wordt ingevoerd. Dan wil namelijk iedereen Duitse staatspapieren hebben en zal de koers
verder gaan stijgen.
Wie meer rente wil kan bijvoorbeeld Australische staatsobligaties kopen (3,05% voor de 10 jaar lopende).
Australië is net als Duitsland een AAA land en bezit een schat aan -veelal zeldzame- natuurlijk hulpbronnen,
waardoor het als een 'veilig' land wordt beschouwd. Nadeel van obligaties in andere valuta is dat ze
onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen.
De Berenberg Bank in Duitsland heeft begin juni met groot succes een nieuw Fonds in het leven geroepen:
'Harde Valuta'. In slechts enkele weken stortten klanten er € 35 miljoen in. Het fonds investeert uitsluitend in
landen met een lage staatsschuld, waaronder Zweden, Zuid Korea, Noorwegen, Polen, Australië en Canada.
Mexicaanse staatsobligaties leveren nog meer rente op: 5,7%. We schreven al dat er weliswaar enorme
criminaliteit in het land heerst, maar dat de schulden laag zijn, in vergelijking met Duitsland slechts de helft
(gemeten naar % van het BNP). Bill Gross van Pimco, één van de grootste beleggingsfirma's ter wereld,
verklaarde onlangs liever op Mexico dan op Duitsland in te zetten.
4. Speculeren
Een snellere, maar gevaarlijkere manier is speculeren op bijvoorbeeld de ondergang van de euro.
Zogenaamde knock-out opties zijn het populairst. Deze profiteren van krachtige koersschommelingen, zelfs
als de euro instort. Het meest verhandelt worden euro/dollar put-opties (put= dalende koers, call= stijgende
koers). Groot risico is dat je je geld kwijtraakt als de koers tijdens de looptijd van de opties de vooraf
vastgestelde grens doorbreekt. Bovendien kun je naar je geld fluiten als de bank die de opties uitgeeft failliet
gaat. Dit overkwam o.a. de beleggers van de Amerikaanse Lehman Brothers bank in 2008.
Omdat speculeren niet echt een geschikte manier voor 'de gewone man / vrouw' is wordt deze mogelijkheid
hier niet verder besproken.
5. Goud, zilver en andere edelmetalen
'Goud is al 5000 jaar een valuta,' zegt James Turk, oprichter van het goudhandelsplatform Goldmoney. 'Ik
denk dat goud in vergelijking met papieren valuta nog altijd ondergewaardeerd is.' De prijs van een ounce
goud steeg in circa 10 jaar tijd van ongeveer $ 250 a $ 300 naar een piek van $ 1900 vorig jaar. Sinds die
tijd is de koers zo'n $ 300 gezakt, maar velen verwachten dat deze daling slechts tijdelijk is.

Nieuwsbrief 156 – 25 juni 2012 – pag. 97

Goud heeft zich tijdens eerdere crisis in de wereldgeschiedenis keer op keer bewezen en wordt dan ook als
één van de meest waardevaste verzekeringen beschouwd. Diverse experts voorspellen voor de komende
jaren een stijging van de goudkoers naar $ 2000 en mogelijks zelfs $ 5000 of $ 10.000. Volgens sommigen
is zilver tegenwoordig een nóg betere belegging, aangezien de koers van zilver naar verhouding sneller is
gestegen. Wie zijn koopkracht op peil wil houden tijdens en na een grote ineenstorting koopt tastbaar goud
in de vorm van munten en/of staafjes (dus geen goud op papier). Deze zijn ook bruikbaar voor ruilhandel,
voor het -overigens erg onwaarschijnlijke- geval dat de complete maatschappij totaal instort. (1)
Tips van anderen
Omdat grondstoffen zoals olie en gas, zeldzame metalen maar ook voedsel (graansoorten e.d.) zeldzamer
worden adviseren sommigen om hierin te beleggen. Nadeel is dat de vraag naar grondstoffen tijdens een
grote crisis meestal daalt en de prijzen dus ook (zie de olieprijs in de laatste weken). Over de wat langere
termijn is echter de verwachting dat grondstoffen door de sterk groeiende wereldbevolking en opkomst van
economische groeimarkten (Brazilië, Rusland, India, China) steeds duurder zullen worden.
Ook investeren in onroerend goed wordt soms genoemd. Dit zou dan moeten gebeuren op het moment dat
de vastgoedprijzen een absoluut dieptepunt bereiken. Dit kan echter nog jaren duren, aangezien de
'zeepbel' nog lang niet leeg is. Bovendien is de algemene verwachting dat zeker in Nederland de prijzen
nooit meer op het oude topniveau (2006-2007) terecht zullen komen en rekening moet worden gehouden
met een permanente daling van 30% tot 50% of misschien zelfs nog meer.
Vlucht naar Zwitserland
Veel Duitsers kopen inmiddels massaal onroerend goed op in Zwitserland. Zwitserse beleggingsfirma's
spelen behendig in op de groeiende angst voor de instorting van de euro en weten met succes Duitse
spaarders de grens over te lokken. Ook veel burgers en bedrijven uit andere euro lidstaten brengen hun geld
over naar Zwitserland door hier bijvoorbeeld een rekening te openen. Om de toevloed van zoveel geld in te
dammen werd de Zwitserse rente naar bijna nul teruggedraaid. Desondanks blijven 'euro-burgers' massaal
naar het Alpenland vluchten. (2)(3)
Waarschuwingen
Aan iedere methode om je vermogen veilig te stellen kleven nadelen. Voorbeeld: in Griekenland hebben de
afgelopen maanden honderdduizenden mensen hun spaargeld omgewisseld voor vreemde valuta en dit in
huis opgeborgen. Gevolg: het aantal inbraken nam fors toe, waardoor sommigen juist alles kwijtraakten.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor tastbaar goud en zilver. Veel Grieken brengen om deze reden hun valuta en
goud inmiddels weer terug naar de bank. Het wordt echter niet op een rekening gezet, maar in een kluisje
opgeborgen. Nadeel: bij een bankencrisis gaan de deuren op slot en is het maar de vraag wanneer en zelfs
óf je nog bij je kluisje kunt. Gaat de bank failliet dan is de kans groot dat de inhoud van de kluisjes in beslag
wordt genomen door de overheid (die mag dat namelijk doen). Er zijn ook particuliere bedrijven die kluisjes
aanbieden waar je ten allen tijde toegang tot hebt.
Crisismaatregelen
Daarnaast kan de overheid tijdens een crisis altijd besluiten tot bijvoorbeeld het gedeeltelijk in beslag nemen
van het vermogen van burgers (spaargeld, onroerend goed, etc.) en/of hier een eenmalige hoge belasting
over te heffen. Goed voorbeeld is de Amerikaanse regering, die tijdens de Grote Depressie in de jaren '30
van de vorige eeuw al het goud in beslag nam en hier zelf een (lage) wisselkoers voor vaststelde. De
meeste mensen die daar destijds in belegd hadden kwamen dus bedrogen uit.
Ook in Nederland bestaat al enige tientallen jaren wetgeving die tijdens een crisis de overheid de
mogelijkheid geeft dit soort ingrijpende besluiten te maken. Met andere woorden: tenzij u tot de elitaire 1%
van allerrijksten behoort zal uw geld nooit echt 'veilig' zijn. Daar heeft die 1% wel voor gezorgd.
Xander - (1) Handelsblatt, (2) Welt Online, (3) Welt Online

“Dit is de gevaarlijkste vrouw van Europa”
donderdag 21 juni 2012
De cover van de New Statesman, het naar links overhellende Engelse
politieke tijdschrift, doet online en in Duitsland enig stof opwaaien. Volgens
het blad is Angela Merkel bezeten van bezuinigingen en duwt ze daarmee
de Eurozone, Europa en de wereld in een diepe depressie.
Merkel veroorzaakte de crisis niet, zegt het blad. Maar dat we allemaal zo
diep in de problemen zitten ligt allereerst aan haar en aan de clan van
gelovigen in ‘austerity’ om haar heen.
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VN-insiders geven klimaatleugens toe, zeggen dat mensheid moet verdwijnen
VN onderwijst kinderen dat mensen vergif zijn voor de planeet - Steeds meer Britten willen dat hun land uit
de VN treedt
Toeval of niet, het in gifgroen licht gehulde beeld van Jezus Christus
boven Rio de Janeiro was nauwelijks te zien omdat het gedurende bijna
de hele klimaattop door laaghangende bewolking en forse regenbuien
aan het oog werd onttrokken.
Anti-globalistische groepen zoals CFACT zijn de afgelopen dagen in staat
geweest te infiltreren in de VN klimaattop in Brazilië. Wat ze daar van VN
insiders te horen kregen was ronduit schokkend. Niet alleen werd
toegegeven dat het 'klimaat' en 'Global Warming' puur verzonnen
voorwendselen zijn die als enige doel de ondergang van het rijke Westen
hebben, maar ook dat de uiteindelijke doelstelling van de door extreem linkse ideologen bestuurde VN niets
minder dan het wegvagen van vrijwel de complete mensheid van onze planeet is. Bedenk dat ook in
Nederland lokale overheden zich hebben aangesloten bij dit ronduit duivelse 'Agenda-21' programma.
Lord Monckton, één van de bekendste en felste tegenstanders van de globalistische VN milieuagenda, sprak
met Infowars voorman Alex Jones over de bevindingen van CFACT in Rio de Janeiro. Het in 1888
gebouwde beeld van Jezus Christus boven Rio, dat voor de gelegenheid in gifgroen licht werd gezet, bleek
gedurende vrijwel de hele klimaattop onzichtbaar door laaghangende bewolking en zware regenval. 'De
Almachtige moet dus wel een gevoel voor humor hebben,' aldus Lord Monckton.
Geheimhouding
Tijdens Rio+20 waren niet-overheidsorganisaties zoals CFACT voor het eerst niet welkom bij de officiële
zittingen en werd de officiële onderhandelingstekst -die overigens al vóór de conferentie werd vastgesteld!eveneens geheim gehouden. Waarom plotseling deze censuur? Volgens Lord Monckton werd hiertoe
besloten omdat er tijdens en na de vorige conferenties grote verontwaardiging onder het publiek ontstond
toen bekend werd welke extreme anti-humane doelen de VN in samenwerking met milieuorganisaties en de
meeste 'groene' partijen nastreeft.
Hypocriete elite
Rio+20 zou volgens de VN een 'transparante' bijeenkomst zijn, maar het tegendeel was het geval: niemand
werd zelfs maar in de buurt van de onderhandelingsdelegaties gelaten. Ook werden de besproken
onderwerpen zorgvuldig geheim gehouden tot het einde van de conferentie, toen de conclusies simpelweg
aan het publiek werden medegedeeld als (zogenaamde) vaststaande 'feiten'.
De afgezanten, die op de conferentie bespraken hoe ze het beste de zogenaamde 'carbon footprint' (Co2 of
ecologische voetafdruk) van de Westerse burger kunnen verminderen, hadden daar zelf overigens geen
enkele boodschap aan. Veel van deze 'milieubewuste' vertegenwoordigers kwamen namelijk met hun eigen
privéjet naar Brazilië. Klaarblijkelijk acht de hypocriete elite -zoals gebruikelijk- zich zelf te goed voor hun
eigen 'duurzame' milieuprogramma.
Agenda-21 maakt einde aan welvaart Westen
Lord Moncton: 'Ze beseffen dat het voorbij is. De wereld is cynisch geworden. Vorige week hebben onze
mensen weten te infiltreren in de wereldtop van de International Local Government Group (ICLEI) in Bello
Horizonte, die parallel aan de conferentie in Rio werd gehouden en waar zo'n 1000 gedelegeerden aan
deelnamen.' Op naar buiten gelekte video opnames is te zien hoe de aanwezigen zich tegoed deden aan
uiterst luxueuze en verkwistende maaltijden, die werden gelardeerd met modieuze optredens van de nodige
schone dames.
De ICLEI zorgt ervoor dat het 'Agenda-21' programma van de VN, dat volgens Moncton 'feitelijk een einde
maakt aan het Westen', op lokaal en provinciaal niveau wordt doorgevoerd. 'Deze mensen, die niet wisten
dat wij daar ook waren, besloten in onderlinge gesprekken dat ze niet langer het woord 'milieu' of
'klimaatverandering' zullen gebruiken, omdat ze beseffen dat het gewone volk er niet langer intrapt. Daarom
moesten ze wat anders verzinnen.'
Bijzonder is dat in de van tevoren opgestelde onderhandelingstekst wordt erkend dat het grootste probleem
van de wereld niet klimaatverandering is, zoals al jaren wordt beweerd, maar armoede. 'De top heeft nu dus
officieel het hele klimaatverhaaltje losgelaten, ook al wordt het elders in de tekst nog wel genoemd.'
Insiders bevestigen milieu- en klimaatleugen
De CFACT infiltranten kregen van de ICLEI gedelegeerden alle ins en outs te horen over hoe zij de
mensheid letterlijk hebben misleid door het 'milieu' en het 'klimaat' als excuus te gebruiken voor het invoeren
van torenhoge Co2 belastingen en het herverdelen van de welvaart. Nu veel kiezers deze onzinwoorden niet
meer kunnen horen schakelt de linkse elite over op een andere tactiek. 'Ze zijn namelijk bang dat ze anders
niet meer serieus genomen worden, voor zover dat al niet het geval is,' aldus Lord Monckton.
VN: Mensen zijn vergif voor de planeet
De VN wil nog altijd een vorm van een wereldregering invoeren en richt zich nu in de eerste plaats op lokale
overheden. 'Iedereen die waarde hecht aan de democratie zou zeer bezorgd moeten zijn nu ze niet langer
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open en eerlijk voor hun doelen willen uitkomen. Wat ze namelijk écht willen is absolute totalitaire macht...
Hiervoor maken ze zelfs misbruik van kinderen. Die krijgen bijvoorbeeld posters uitgedeeld waarop de Zon
als 'dokter' de diagnose stelt dat de Aarde 'ziek' is, en dat deze ziekte de mensheid is. Met andere woorden:
deze linkse extremisten onderwijzen kinderen dat mensen vergif zijn voor de planeet en daarom moeten
worden uitgeroeid. Erger dan dit kan het niet worden.' Deze VN propagandacampagne wordt stapsgewijs
over het hele Westen uitgerold, met verwoestende gevolgen. Zo was er een bericht dat kleuter- en
basisschoolkinderen in de Amerikaanse stad Austin huilend thuiskwamen omdat ze op school te horen
hadden gekregen dat mensen smerige en duivelse wezens zijn die de aarde vernietigen. Volgens Lord
Monckton zijn deze praktijken in Groot Brittannië illegaal en worden ze geclassificeerd als kindermisbruik.
'Britten mogelijk uit de VN'
Alex Jones: 'Deze mensen (van de VN en de milieubeweging) zijn het slijk der aarde. Zij willen totale
controle over alle natuurlijke hulpbronnen. Scholen worden door deze criminele vuiligheid in
heropvoedingskampen veranderd.' Lord Monckton roept iedere ouder op zich actief op te stellen en deze
onder het mom van het 'redden van de planeet' tegen hun kroost geuite schandalige dreigementen, die niets
anders zijn dan puur mentaal kindermisbruik, te stoppen.
In Groot Brittannië gaan er daarom steeds meer stemmen op om de VN helemaal de rug toe te keren - een
besluit dat -indien ooit genomen- gezien het feit dat bijna alle Nederlandse politieke partijen achter de
globalistische agenda van de tirannieke VN staan in ons land jammer genoeg waarschijnlijk geen navolging
zal krijgen.
Xander - (1) Infowars

Homeopathie dreigt uit de schappen te verdwijnen
Ingevoerd:
21-06-2012 door: Redactie Earth Matters
Bron: Vereniging Homeopathie
Gekoppelde categorieen
(Vereniging Homeopathie) Bekende homeopathische
zelfzorggeneesmiddelen, zoals Nisyleen, Cinuforce, Oscillococcinum en
Spiroflor SRL gelei, dreigen uit de schappen van de apotheken en
drogisterijen te verdwijnen. Minister Schippers van Volksgezondheid wil
niet dat nog langer op verpakkingen en in bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen vermeld staat
waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Zonder deze informatie wordt het de consument onmogelijk gemaakt
om een geschikt product te kiezen. Gebruikers en leveranciers van homeopathische geneesmiddelen luiden
bij de Tweede Kamer de noodklok om te voorkomen dat de regeling van minister Schippers per 1 juli wordt
uitgevoerd. Homeopathische geneesmiddelen zijn populair in Nederland. Er worden jaarlijks 4,5 miljoen
verpakkingen van verkocht. In driekwart van de huishoudens is een homeopathisch geneesmiddel aanwezig.
Uit onderzoek van Synovate blijkt dat 20% van de Nederlanders een duidelijke voorkeur heeft voor het
gebruik van homeopathische geneesmiddelen als zij last hebben van eenvoudige gezondheidsklachten
waarvoor doktersbezoek niet nodig is. Slechts 24% van de bevolking gelooft (helemaal) niet in homeopathie.
Voor zelfzorgproducten die de consument op eigen gezag zonder recept aanschaft, is het essentieel dat op
de verpakking te zien is waar het geneesmiddel voor gebruikt kan worden. De consument kiest aan de hand
van de toepassing voor het product dat het beste past bij de kwaal. Als op homeopathische geneesmiddelen
niet staat waarvoor het toegepast kan worden, zullen deze producten niet gekocht worden met als gevolg
dat ze uiteindelijk uit de schappen zullen verdwijnen.
Achtergrond
De Europese wetgeving biedt voor homeopathische geneesmiddelen de mogelijkheid om de toepassing
ervan op een andere manier te onderbouwen dan voor reguliere geneesmiddelen gedaan wordt, dus zonder
klinische onderzoeken. Het mag dan niet gaan om levensbedreigende ziektes, maar alleen om eenvoudige
gezondheidsklachten, zoals griep, verkoudheid, hoesten, hooikoorts, huidirritatie, spier- en gewrichtspijn,
nervositeit, darmkrampjes en wratten. Nederland was het eerste land in Europa dat van deze mogelijkheid
gebruik maakte, gevolgd door steeds meer Europese landen.
Minister Schippers wil daar een einde aan maken.
Rol Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
De Vereniging Homeopathie oefent momenteel politieke druk uit om dit onderwerp op de agenda te krijgen.
Daarnaast heeft de Vereniging Homeopathie middels het versturen van een persbericht de pers benaderd.
Ook zal de Vereniging Homeopathie met het oog op de nieuwe verkiezingen politieke partijen wijzen op het
belang van een goede toegankelijkheid van homeopathie in Nederland.
Bron: Vereniging Homeopathie
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