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De Bosnische piramides en de ultrasone straal (video)
vrijdag, 22 juni 2012 09:59 geplaatst in: Archeologie
In oktober 2005 maakte de Bosnische auteur en amateurarcheoloog
Semir Osmanagić bekend dat Visočica geen natuurlijke uitstulping is,
maar een door mensen gecreëerd bouwwerk.
Het bestaat uit een stenen overkapping met daarin een tunnel van zo’n
3,8 kilometer. Die tunnel heeft een aantal zijtunnels naar links en rechts.
“Dit is absoluut geen natuurlijke formatie,” aldus geoloog Nadja Nukic.
Satellietbeelden hebben nog twee kleinere piramides (de maan- en de draakpiramide) aangetoond, waar de
tunnels van Visočica mogelijk naartoe leiden. Volgens de theorie van Osmanagić zijn de piramides gemaakt
door de pre-Illyrische bewoners van de Balkan. De opgraver schat de ouderdom van de piramides op 12.000
jaar.
Atlantis
Visočica ligt ten noord-westen van Sarajevo, dicht bij de Visoko. De heuvel is 213 meter hoog en heeft zijden
die met 45 graden omhoog lopen. De conclusies van Osmanagić zijn omstreden. Zo schreef hij in 2006 in
het invloedrijke opinieblad The Economist dat overlevenden van Atlantis piramides zouden hebben gebouwd
in Centraal-Amerika en dat Hitler in 1945 is ontsnapt naar Antarctica.
Ondertussen is het project van de Bosnische piramides het grootste archeologische project ter wereld
geworden. In 2010 verzamelden zich 500 vrijwilligers uit 30 landen in Visoko om te helpen bij de
opgravingen. Dit jaar krijgen 700 mensen uit 52 landen de kans deel te nemen aan het archeologische
project.
Ultrasone trillingen
Naast de diverse piramides wordt ook onderzoek gedaan naar de mysterieuze ultrasone trillingen die
worden uitgezonden door de Zonnepiramide. De ultrasone straal werd onthuld na de ontdekking van
onverklaarbare hoogenergetische straling in en rond de piramide.
De straal is bevestigd door Dr. Khavroshkin en Dr. Tsyplakov van het Instituut voor Thereotische Geofysica
in Moskou en een team Kroatische onderzoekers onder leiding van natuurkundige Slobodan Mizdrak. Na
decodering van het signaal was een gesprek in het Engels tussen drie tot vijf mannen hoorbaar.
Bron: Bosnian-pyramid.org
http://www.niburu.nl/archeologie/de-bosnische-piramides-en-deultrasone-straal-video.html
Moedig gezin weigert bank te betalen
Alexander, Linda & kinderen
Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen
Komende week komt het huis wat wij bewonen in de verkoop. De reden
daarvoor is dat wij al 8 maanden lang géén hypotheek meer betaald
hebben. Het waarom kun je nalezen in deze ‘brief aan de bank’. Zij is
tevens verzonden naar alle banken, (regionale)radio, televisie en kranten
en de politiek in Nederland en België.
Waarom delen wij dat met jou? Wij zijn nadrukkelijk niet op zoek naar mededogen, erkenning, verwijten of
goedkeuring. Je mag er van vinden wat jij wilt. Wat wij willen is dat je er kennis van neemt. Daarnaast willen
we deze kans benutten om een stuk bewustwording neer te leggen. Wat wij vragen is dat je leest wat we te
vertellen hebben, de brief deelt met jouw naaste familie, vrienden, werkgever, collegae? Kijk naar wat er in je
resoneert, waar je op reageert. Dan hebben wij gedaan wat we wilden doen.
Dit – wat we vertellen – is nog maar het topje van de ijsberg. Het laat zich raden wat onze visie is op de
gezondheidszorg, het onderwijs en religie, maar vooral wat het antwoord volgens ons is op ‘wie ben ik’. Er is
veel meer te vertellen over de dissonante manier van leven, met alle arrogantie van dien, die wij mensen
erop nahouden. Een manier van leven die ons gevangen houdt, de illusie van enige vooruitgang creëert en
ons afhankelijk maakt van anderen. We hoeven alleen in alle eerlijkheid onze ogen te openen, in plaats van
ze te sluiten wanneer het ons niet uitkomt.
Brief naar de bank, 11 juni 2012:
Inleiding
Wij zijn een jong gezin met drie kleine kinderen die een situatie hebben gecreëerd omdat we niet anders
konden. Er diende zich informatie aan waaraan we gehoor moesten geven. Waar we op doelen is de
nieuwsgierigheid naar de waarheid achter geld, waarom het leven zo is zoals we dat ervaren en met name
het moeten werken om een onderdak, voeding en kleding te hebben. Wij zijn niet de enigen die twijfels en
vragen hebben en zijn voor de antwoorden gegaan.
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Voor alle duidelijkheid; u heeft ons tot op heden uitstekend behandeld, dus wat wij hier verkondigen heeft
niets met u persoonlijk of uw organisatie uit te staan. Ongeacht welke gevolgtrekkingen u uit deze brief haalt
of acties die u onderneemt zullen wij op deze manier naar u blijven kijken.
Status Quo
U schrijft ons in uw voornoemde brief drie ‘keuzes’ voor:
1. vóór 15 juni € 5.984,26 betalen,
2. U een betalingsregeling ter goedkeuring voorleggen,
3. wij ‘onze’ woning zelf in de verkoop moeten zetten.
(voordat deze, zoals u zegt, ’door een veiling door ons verkocht zal worden’)
Wat u ons voorlegt ervaren wij als ‘kiezen uit de minst kwade’, in plaats van het beste. Welke keus wij ook
nemen, het is een keuze in uw belang, niet in die van ons. Onze rechten lijken te zijn vervallen doordat we
niet langer betalen. Dat tonen wij u aan. Het systeem waarin ook u opereert blijft in gebreke en discrimineert,
niet wij.
Draagvlak
Deze brief is aan zeer veel instanties verstuurd w.o. de buurtbewoners, (regionale) kranten, televisie, radio,
de politiek en collega banken. Het briefhoofd is aangepast omdat wij nogmaals met nadruk willen stellen dat
dit niet bedoeld is om ù in verlegenheid te brengen, dan wel het systeem bloot te leggen dat ook uw
organisatie co-creëert en volgt. Het is bedoeld te delen en misschien zelfs een publiekelijke discussie op
gang te brengen.
Overeenkomst ‘X’
Wanneer u zich wilt beroepen op de door ons afgesloten overeenkomst, per 30 maart 2007, inzake het
onroerend goed ‘Stedegroen 16, Assen’, zullen wij dat bestrijden en wel om de volgende reden:
Essentie
“Tenzij u in staat bent om aan te tonen dat de hypothecaire lening “X”, groot, één-honderd-zeven-ennegentig-duizend-vijfhonderd (197.500) euro, volledig gedekt is door uw eigen middelen, verklaren wij de
overeenkomst tussen ons ongeldig”.
Een geldige overeenkomst veronderstelt dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inbreng van zaken moet
leveren. U levert geld, voor een huis wat wij willen bewonen. Wanneer dat geld niet uw eigendom is en zelfs
niet fysiek bestaat, is er dus ook geen sprake van een overeenkomst.
Wij vragen u ons aan te tonen, middels een officieel schrijven, wat de waarheid is.
Claim
Wij stellen dat het geld wat u moeten terugbetalen, nooit bestaan heeft. U creëert geld du moment u
daarvoor akkoord geeft. Wij claimen voorts ook dat als u ons geld ‘leent’ het niet uw eigendom is. De
katalysator achter dit systeem? Winst maken (door fractionele geldcreatie).
Frauduleus?
Dit systeem wordt beschermd met allerlei financieel jargon, om nieuwsgierigen af te schrikken. Banken
pogen zo onhelder mogelijk te zijn, is onze ervaring. Toch wanneer je daar doorheen breekt, blijft er iets
simpels over. De Nederlandse (centrale) Bank, heeft haar taken bij de introductie van de Euro overgedragen
aan de ECB. De ECB is in handen van de Rothschilds. Het is zorgwekkend dat het beheer van het geld in de
EU volledig en alleen in handen van deze privé-onderneming ligt.
Zij – de ECB – creëert geld letterlijk uit lucht. ‘Stortingen’ vinden digitaal plaats. Tot dusverre is er geen
vuiltje aan de lucht, afgezien van het gegeven dat waarde nergens op is gebaseerd en het meeste geld
fysiek niet bestaat. ‘Niks’ vormt de kern en de waarde van het digitale geld wordt gederiveerd – het ‘leent’
waarde – van het fysieke geld wat in omloop is. Maar het wordt nog erger.
Er moet rente over het geleende bedrag betaald worden. Hier gaat het pas goed mis.
Want hoe kun je in de eerste plaats nu geld moeten/willen lenen wat er feitelijk niet is?
Hoe en wat kun/moet je in de tweede plaats dan terugbetalen? Er is niks.
En hoe kun je in de derde plaats over dat niet bestaande geleende geldrente moeten betalen?
Het geld waarmee je ‘betaalt’ is ook besmet met dezelfde last. Je kunt nooit uit de schulden komen en hoe
meer geld er ingepompt wordt, hoe groter de schuld wordt. Om over de idioterie van herfinancieringen van
oude leningen of minder of geen rente betalen bij veel vertrouwen maar te zwijgen. Het is zinloos en volgens
Artikel 1 van de Grondwet ook nog eens discriminerend?
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan”.
Banken zijn ‘geld creërende instanties’. In vrijheid van het creëren van geld is De Centrale Bank zonder
beperkingen. Terwijl valsmunters strafbaar zijn! Deze hele (banken)crisis is een grote poppenkast. Het
bestaat niet. Het enige wat naast die rente nog een probleem vormt is de inflatie. Méér geld betekent een
hogere inflatie. Wie betaalt dat? Juist: de burger. Als verborgen ‘belasting’.
Dit systeem voeden, in stand houden en er winst uit claimen, mag je dat fraude noemen?
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Voeding, onderdak en kleding behoren tot het geboorterecht van ieder mens. De waarheid is dat de aarde
ons allen daarin uitstekend kan voorzien. Wat centraal staat is het consumptiegedrag: wat hebben we
werkelijk nodig? Deze samenleving werkt echter verindividualisering in de hand. ‘Bling-bling’ heeft
economische schijnbelangen gecreëerd, waardoor we de afgelopen jaren verder zijn afgedreven van waarheid dan ooit. Onze consumptie houdt dit financiële systeem in stand en blokkeert elke wezenlijke
vooruitgang.
Het leven nu is dan ook een kermis, een illusie. Net als bezit. Steeds meer mensen hebben financiële en
(mede daardoor ook) grote geestelijke problemen. De gezondheidszorg in hetzelfde financiële systeem als
alle instellingen waarmee we als maatschappij te maken hebben. Het maakt winst terwijl onze kosten alleen
maar stijgen. Zeker nu het eigen risico naar 350 euro stijgt en nog verder bezuinigd wordt … We blijven
maar ’ja’ knikken en gaan in september weer stemmen op de grootste mooiprater, terwijl de actie ‘verder
bezuinigen’ is. Is dat een goede en passende oplossing voor iedereen? Of voor het economische bestel?
In het systeem is ingebouwd (en daar is geen ontkomen aan), dat je (steeds langer) moet blijven uitgeven,
om te leven, omdat de circulatie van geld draaiende moet blijven. Dit systeem misbruikt. Je kunt nooit
schuldenvrij zijn zolang geld bestaat. Iedere euro is wel verschuldigd aan iemand. Geen circulatie, geen
winst, geen macht. In wie zijn belang is dit (sociaal) verlammende systeem? Maar we leven wel in vrijheid…
Onze ‘Vrijheid’ Is dan ook het best te vergelijken met slavernij. Ook al werd deze in 1863 beëindigd, de
toenmalige slaven waren verplicht een arbeidsovereenkomst van 10 jaar af te sluiten omdat anders de
plantage-economie zou instorten. Toen is met het ‘recht op arbeid’ gaan noemen.
Deze slavernij is nog steeds van toepassing en wordt gebracht door toepassing van omgekeerde
psychologie. Geef mensen de illusie van ‘vrijheid’, door hen werk, de mogelijkheid tot geld verdienen, vrije
vestiging, onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden. Maar zorg wel dat ze ervoor moeten blijven werken,
het liefst tot in het graf. Dat noemen we ‘recht op arbeid’… Vrijheid?
De prijs van deze ‘vrijheid’ is hoog…
Om de economie draaiende en de geldcirculatie op gang te houden moet er over-geconsumeerd worden.
Dat gebeurt automatisch, omdat ons steeds sterker wordende behoefte naar het afkopen van dissonante
gevoelens verder toeneemt. Dat zijn gevoelens die we hebben omdat we weten dat wat we doen niet goed is
voor ons. Vergelijk het met het moment dat je liegt, dat weet je. Maar ons lichaam reageert wel overal op, als
een grote antenne, maar dat komt ons niet uit, dus ook dat onderdrukken we. Met medicijnen en ‘bling-bling’.
Daar is o.a. de farmaceutische industrie weer blij mee, want ook zij zijn alleen op winst gericht. Is het in hun
belang de bevolking gezond te krijgen of te houden? Als klachten hebben geld oplevert? Kan het stoppen
wanneer ontevredenheid geld oplevert? Ontevredenheid kan en mag maar één ding opleveren: niets.
Waarom sluiten we onze ogen daarvoor en doen we alsof we ‘rijk’ zijn en alles kunnen?
En dus is er een economie ontstaan die alles behalve ECOnomisch is. Het is een gelegaliseerde aanslag op
mens, dier en boom en alle bronnen die misbruikt worden. En 50% van de bevolking letterlijk sterft van de
honger. Daaraan zijn wij allemaal schuldig, zolang dit systeem wordt gevoed.
Bestaat er een uitweg? Dat is moeilijk te zeggen. Vast staat wel dat we door onze conditioneringen, geen
actie kunnen (omdat er letterlijk in ons hoofd geen ruimte voor is) én durven (door angst) ondernemen. Dát
houdt ons gevangen. Zolang we zeker weten dat geld-leven is, is het niets meer dan een geïndoctrineerd
geloof. Een selecte groep mensen heeft daar belang in gezien en dit blijft bestaan door ons eigen stupide,
afhankelijke, egoïstische, aangeleerde en kinderlijke gedrag.
Terwijl de kooi openstaat naar vrijheid, vieren we in plaats daarvan de middelmatigheid.
Als het waar is dat IJsland onlangs alle hypotheekschulden heeft kwijtgescholden en de politiek en banken
voor de rechter heeft gedaagd, wat zou dat dan voor Nederland kunnen betekenen? Wat als de macht van
de ECB verder toeneemt door één centraal financieel ministerie? In commerciële termen betekent dat een
monopolie. Staat u in voor die gevolgen? Zou je dat een dictatuur kunnen noemen? De landen die dit
systeem openlijk niet steunen zijn o.a. Libië, Irak, Iran en Noord-Korea. Zou je de ontwikkelingen
daaromtrent toevallig kunnen noemen?
Vrijheid!
Dat IS er gewoon. Vrijheid is een ingegraveerd Kosmisch recht. Wij willen gewoon Zijn, zonder ook maar iets
te moeten. Wij gebruiken wat nodig is om te kunnen leven. Als echte vrijheid er nu mag zijn, hoeveel
mensen, denkt u, zullen dan vandaag stoppen met werken?
Keus!
Voor ons staat het als een paal boven water: ieder systeem waarin een (winst)belang zit, zal instorten. Wij
willen daarvan geen deel uitmaken. Geen enkel systeem kennen wij waarde toe, er is altijd iets of iemand
waarvan het ten koste gaat.
Wij maken ons ook geen illusies: een gevecht tegen u of tegen het systeem gaan wij niet (alleen) winnen.
Dat zou namelijk ten koste gaan van u en dat recht hebben wij niet. U heeft het recht te doen en geloven wat
u wilt. Maar hebben wij dat ook? Artikel 1 van de Grondwet, hier eerder genoemd, zegt van wel. Maar is het
ook écht zo? U heeft ons opgedragen uit drie keuzen te kiezen. Het maken van een keus veronderstelt dat je
weet wat die keuzes zijn en inhouden. Dat weten wij.
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Wij betalen geen hypotheek meer. Dat was een bewuste keus. Nu handelen we ook door direct de
verkoopopdracht te verstrekken aan makelaardij Assen. Wat morgen brengen zal? Dat is de vraag. En
precies zo willen we het.
Met een warme en welgemeende groet, Alexander, Linda & kinderen
Stedegroen 16 | 9408 HB | Assen - 06 – 10 38 25 01 / 0592 – 31 47 97
Tevens verzonden aan:
Kranten:
FD Mediagroep |Telegraaf Media Nederland |de Persgroep Nederland BV | NRC Handelsblad |
Reformatorisch Dagblad | Nederlands Dagblad | NRC Next | Metro Holland BV | Dagblad van het Noorden|
De Gelderlander | BN de Stem | Brabants Dagblad | Haarlems Dagblad| Turbantia | De Grouster |
Eindhovens Dagblad | Friesch Dagblad | Ede Stad | Gooi en Eemlander | Groninger Internet Courant |
Leeuwarder Courant | De Limburger | Liwwadders | WâldNet | Zwartewaterkrant | Hallo Leeuwarden
‘Alternatief’ Nieuws:
Niburu Hoofdkantoor | Endandit.nl | Andernieuws.net| Nieuw.nl
Radio & Televisie:
Q-music Nederland B.V. | Radio538 | 3FM | NOS |VPRO | VARA| NCRV | KRO | AVRO | NPS |EO | TROS |
RVU | IKON | RKK | BNN | LliNK | Radio 1 | NTR| PowNed |Radio 2 | BNR NIEUWSRADIO | Radio Veronica
| RTL Nederland | SBS Broadcasting B.V. |Hart van Nederland | NPO | RTV Drenthe | RTV N-H | RTV
Utrecht | Omrop Fryslan | RTV Noord | RTV Flevoland | RTV Rijnmond | RTV TV West | RTV Brabant | RTV
Gelderland | RTV Oost | RTV Zeeland | L1
Politieke Partijen:
VVD | PvdA | PVV | CDA |SP |D66 | Groen Links | Christen Unie | SGP | PvdD |SOPN
(Leider | Algemeen |Eerste, Tweede Kamer |Eurofractie)
Banken:
ABN AMRO Bank N.V. | Aegon | Alex Vermogensbank | Amsterdam Trade Bank N.V. | Anadolubank
Nederland N.V. | Argenta Spaarbank NV | ASN Bank | ASR Bank | Insinger de Beaufort | BNG | Bank ten
Cate en Cie N.V. | BLG Wonen | BNP Paribas Nederland | Van Lanschot Bankiers N.V. | Centraal Beheer
Achmea | Crediam | Credit Europe Bank N.V. | Delta Lloyd | DHB Bank | FGH Bank | Florius | Friesland Bank
| GarantiBank International N.V. | GE Artesia Bank | Hypotrust | ING Bank | Nines B.V. | NIBC Direct | Ned.
Ver van Banken | Obvion N.V. | Robeco | Santander | Saxo Bank Nederland | Schretlen & Co | SNS Bank |
Staalbankiers | Westland Utrecht Bank | Triodos Bank Nederland
Bron: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/13851/moedig-gezin-weigert-bank-te-betalen#more-13851

Persconferentie over de SOPN en het gedachtegoed van Pim Fortuyn
Op dinsdagavond 19 juni aanstaande wordt in Soest een
persconferentie gehouden waarin de overeenkomsten en de verschillen
tussen de SOPN en het gedachtegoed van Pim Fortuyn worden
toegelicht. Zie hier een impressie
De SOPN is een volksbeweging voor eerlijkheid, openheid en
verbondenheid. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen aanstaande
verwacht de SOPN nog meer kiezers achter zich te krijgen dan de LPF in
2002. Na de laffe moord op Pim kwam de LPF toen met 26 zetels in de Tweede Kamer. De SOPN verwacht
op 12 september minimaal 50 zetels meer te behalen.
De komende Tweede Kamerverkiezingen zullen leiden tot ingrijpende veranderingen als het aan de SOPN
ligt. SOPN heeft in haar partijprogramma (versie 3) van 12 bladzijden 45 radicale beleidswijzigingen kort en
krachtig beschreven en is geschreven door de lijsttrekker Johan Oldenkamp.
De meest belangrijke beleidswijzigingen volgens de SOPN zijn de volgende:
• een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander
• maximale burgerparticipatie in het openbaar bestuur
• volledige openheid over alles in het publieke domein
• respectvolle tolerantie voor alle zienswijzen op alle terreinen
• liberalisering van zorg en onderwijs
• belastinggelijkheid voor particulieren en bedrijven
• monetaire stabiliteit via waardevaste valuta
o Parlementaire enquête naar misstanden in het publiek domein.
De verantwoordelijken van overheidsdiensten die betrokken zijn bij de huidige misstanden in de samenleving
op het gebied van justitie, zorg, onderwijs en voorlichting zullen ter verantwoording worden geroepen voor
een parlementaire enquêtecommissie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD),
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Voedingscentrum en de meeste ministeries,
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provincie- en gemeentehuizen. Overheidsorganisaties worden daarnaast fors ingekrompen op basis van het
selectiecriterium van de toegevoegde waarde voor de samenleving. De overheid, die door velen wordt
ervaren als geldverslindende overhead, wordt zo dun als mogelijk. Verschillende overheidsorganisaties
worden opgeheven, zoals alle provinciehuizen, de Raad van State en de RVD.
Net als Pim moet de SOPN helemaal niets hebben van achterkamertjespolitiek. Pim liet in het midden wat hij
hiermee precies bedoelde. De SOPN geeft daarin wel de volledige openheid.
De SOPN wil een resoluut einde maken aan antidemocratische zaken als corruptie, machtsmisbruik,
belangenverstrengeling en stiekeme besluitvorming via het lobbycircuit. Daartoe heeft de SOPN een lijst
gemaakt van de voornaamste verdachten van deze antidemocratische misdaden. Op deze lijst van
hoofdverdachten worden inmiddels een kleine vijftig personen genoemd, waaronder Jan Peter Balkenende,
Wouter Bos, Roel Coutinho, Joris Demmink, Mat Herben, Jaap de Hoop Scheffer, Mark Rutte, Maxime
Verhagen, Nout Wellink en Gerrit Zalm. Het grootste verschil tussen de SOPN en het gedachtegoed van Pim
Fortuyn is dat voor de SOPN alle mensen evenwaardig zijn. De SOPN staat voor verbondenheid van alle
mensen en keurt daarom iedere poging tot het zaaien van verdeeldheid ten zeerste af. Respect voor alle
zienswijzen is een essentieel uitgangspunt voor de vernieuwende volksbeweging SOPN.
Persconferentie over de SOPN en Pim Fortuyns gedachtegoed vindt plaats in het SOPN-verkiezingscafé
aan de Birkstraat 136, 3768 HM, te Soest en begint om 20:00 uur.
Dit is een open bijeenkomst, waarbij iedereen en met name journalisten van harte zijn uitgenodigd.
Namens het Bestuur SOPN.
SOPN - www.sopn.nl - info@sopn.nl - 033-8876625 - Download hier het SOPN partijprogramma (pdf)
Zijn Griekse euro’s evenveel waard als Duitse en Nederlandse
door een van onze correspondenten op jun.21, 2012
Land identificatie
In tegenstelling tot de euromunten hebben de eurobankbiljetten geen
nationale zijde die aangeeft van welk land het biljet afkomstig is. Toch is
wel degelijk te achterhalen welk land verantwoordelijk is voor de uitgave
van het biljet. De achterkant van ieder eurobiljet bevat namelijk een zgn. identificatiecode. Deze bestaat uit
een letter en een serienummer. De letter identificeert het land die verantwoordelijk is voor de uitgifte van het
biljet en een checksum van het serienummer bepaalt of het biljet echt is of vals. Een voorbeeld:
Letter : X (Duitsland)
Checksum Uitkomst: 2
Serienummer: X30284111711
Berekening: 3+0+2+8+4+1+1+1+7+1+1=29 > 2+9=11 > 1+1=2
X en 2 horen bij elkaar dus het serienummer is echt.
Een andere manier om te controleren of het serienummer klopt is door de getallen op te tellen bij de ASCIIwaarde van de letter. Dit totaal moet deelbaar zijn door 9.
88+3+0+2+8+4+1+1+1+7+1+1=117 > 117/9=13
Klik hier voor een volledig overzicht
Wat gebeurt er bij een exit?
De burger is geneigd te veronderstellen dat een euro op de financiële markten evenveel waard is, ongeacht
waar hij vandaan komt. Momenteel is dit ook zo maar nu er een aantal landen financieel in grote problemen
verkeren en er al openlijk gesproken wordt over landen die eventueel de eurozone zouden moeten verlaten
lijkt het niet meer zo vanzelfsprekend dat alle euro’s evenveel waard zijn. Zeker niet omdat vanaf het
ontstaan van de euro er (uit voorzorg?) al een code in de biljetten is aangebracht die aantoont welk land
verantwoordelijk is voor de uitgifte. Griekse euro’s bijvoorbeeld hebben de letter Y als landcode.
Eurobiljetten met deze letter zijn verspreid over heel Europa en de rest van de wereld. Voor zover wij
veronderstellen kijkt niemand naar de letter en het serienummer van het eurobiljet wanneer deze ontvangen
wordt. Wanneer Griekenland de eurozone zou verlaten en de drachme weer zou invoeren als wettig
betaalmiddel dan zou de drachme met ongeveer 70% moeten devalueren ten opzichte van de koers bij de
toetreding van de euro. Wij zouden er niet gek van opkijken als de banken na de Griekse uittreding, euro’s
met een letter Y ineens zullen gaan beschouwen als een drachme en voor deze euro vervolgens nog maar
30 cent willen betalen. Hetzelfde geldt voor Spaanse euro’s met de letter V (-40%) en Italiaanse euro’s met
de letter S (-35%). De verantwoording kan op deze wijze afgeschoven worden op de argeloze bezitter en de
banken maken een groot gedeelte van hun verliezen weer goed omdat zij deze euro’s één tegen één
kunnen wegstrepen op hun balanstotalen.
Natuurlijk hebben wij er alle begrip voor als u ons voor gek verklaart over deze theorie. Wij hebben echter
alle vertrouwen in de bankensector verloren en…., een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Gewoonnieuws.nl
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Egyptische moslimextremisten willen Jeruzalem als hoofdstad Arabische natie
Uit het nieuws 24-06-2012 - Door: Franklin ter Horst
Mohammad Morsi de kandidaat van de Moslim Broederschap is op zondag 24
juni 2012 officieel uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen in Egypte. Deze
extremistische moslimfanaten hebben zich ten doel gesteld de stad Jeruzalem
tot hoofdstad van de Verenigde Staten van de Arabische natie te maken. Diverse
leiders van deze Broederschap roepen herhaaldelijk op om met miljoenen op te
marcheren om Jeruzalem te bevrijden van wat men de “Zionistische bezetters”
noemt. Ze willen het op 26 maart 1979 gesloten vredesverdrag met Israël nietig
verklaren en Egypte terug brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat
om het vervolgens van de wereldkaart te verwijderen.
Deze religieuze extremisten zien zich kans hun volgelingen tot nietsontziende barbaren te maken. Hun
voorkeur gaat uit naar dood en verderf, hel en verdoemenis m.b.t. het Joodse volk. Daarnaast zijn ze niet
geïnteresseerd in echte democratie en dragen niets bij aan de menselijke vooruitgang. Wat Egypte tegemoet
gaat lijkt op een horrorfilm.
Het ‘vredelievende’ logo van de Moslim Broederschap
En dan te bedenken dat deze figuren de openlijke steun en volledige sympathie genieten van de grote baas
in Washington, Barack Hoessein Obama. Zelfs de leiders van de FBI, CIA en hooggeplaatste militaire leiders
kletsen politiek correct om de grote baas op dit punt niet te irriteren. Hij heeft heel bewust de kant van de
islamfascisten gekozen en laat zich zelfs adviseren door leden van de Moslimbroederschap betreffende zijn
Midden-Oosten politiek. Hij stond volledig achter de omverwerping van het bewind van Hosni Moebarak.
Maar sinds de val van Moebarak is de economische situatie voor de Egyptische bevolking ronduit
desastreus, de christenen worden geconfronteerd met verkrachtingen en moordpartijen en de roep om Israël
aan te vallen wordt met de dag luider.
Om de haat tegen Israël verder aan te wakkeren, wordt de Joodse staat ervan beschuldigd, aids in Egypte te
verspreiden. Deze idiote beschuldiging was eerder ook al eens is actueel, maar is opnieuw uit de kast
gehaald door de Egyptische geestelijke Wagdi Ghoneim. Hij beschuldigde Israël op 11 maart 2012 van het
verspreiden van drugs en aids in Egypte: “Onze vijanden willen onze jeugd bederven met onzin, zodat ze
veranderen in stompzinnige dwazen. Zij hebben dat beschreven in een boek getiteld ‘De Protocollen van de
geleerde Wijzen van Zion’. Wij noemen het ‘De Protocollen van de onwetende Wijzen van Zion’. De [Israëli's]
mogen zonder visum naar Egypte reizen. Ze brengen drugs mee. Ze brengen heroïne mee. De meisjes die
naar Sinaï gaan – naar Sharm Al-Sheik en soortgelijke plaatsen – brengen Aids over aan onze jeugd. Deze
meisjes dragen korte broeken, en ze kleden zich uit, en ze hebben ontucht met een Egyptische jongen, met
een boodschap voor hem: “welkom bij de Aids-club”.
Door de hele geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag, heeft Egypte zich resoluut verzet tegen het
doel van God met het Joodse volk en heeft Egypte steeds weer geprobeerd hen te vernietigen. Op enig
moment in de toekomst zal Egypte met een bijzonder heftig Gods oordeel te maken krijgen vanwege de haat
tegen het kleine Sieraadland Israël. God waakt over Israël zoals Hij eeuwenlang over Zijn kinderen heeft
gewaakt.

Militaire gepantserde voertuigen nu in de straten van Amerika – Het inluiden van Martial Law?
Gepubliceerd op 22 jun 2012 door PlanetEarthAwakens01
Extra videolink: http://www.frequency.com/video/military-armoured-vehicles-now-on/51850156
Laat er geen misverstand over bestaan, vergis je niet!. Dit is geen gewone
oefening. Dit is een manier om het Amerikaanse volk alvast te conditioneren,
opdat ze gewend raken aan de militairen in de straten van Amerika, voordat
uiteindelijk Martial Law (Staat van Beleg, Politiestaat) wordt uitgeroepen. ‘Ik kan
iets meer vertellen over de training... Ik had vandaag een klant die in twee weken
tijd een training had in Minnesota. Deze klant is legerpolitie in actief
dienstverband. Hij zei dat het om "FTX" training (Field Training Exercise – Veldtraining, Terreinoefening)
gaat. Verder kon hij niets vertellen.’
Uiteraard wordt door de mainstream media voorgehouden, dat deze training niets bijzonders is en niets
voorstelt. WAAROM deze training wordt gehouden? Deze vraag houdt men met opzet nog even
onbeantwoord en verborgen voor het grote publiek.
Tja, zij mochten eens wakker worden…!
Bron: Godlikeproductions.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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VS en Israël houden in oktober 'generale repetitie' voor oorlog met Iran
Amerikaanse marine bestelt nieuwe lading kruisraketten
Een Amerikaans marineschip vuurt een kruisraket af.
De Verenigde Staten en Israël plannen in oktober -minder dan
een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen- een
militaire oefening die waarschijnlijk de veelzeggende naam
'Dress Rehearsal' (Generale Repetitie) zal krijgen en waarin
openlijk geoefend zal worden op oorlog met Iran en Syrië.
Duizenden soldaten uit beide landen zullen onder andere
oefenen op het reageren op massale raketaanvallen vanuit
Syrië en Iran. De codenaam van de oefening is een duidelijke
boodschap aan het adres van de regering in Teheran: werk mee
met de internationale gemeenschap voor het vinden van een oplossing voor jullie nucleaire programma, of...
Analisten denken overigens dat president Obama ten koste van alles wil voorkomen dat oorlog met Iran nog
vóór de verkiezingen op 6 november uitbreekt. Het afgelopen jaar was Iran al wel het doelwit van diverse
Amerikaanse en mogelijk ook Israëlische cyberaanvallen die waren gericht op de diverse onderdelen van het
Iraanse nucleaire programma, waaronder de uraniumverrijkingsfaciliteiten.
Dolphin onderzeeërs
Israël ontving dit jaar uit Duitsland zijn vierde -overigens nog niet operationeel zijnde- Dolphin onderzeeër.
De Dolphin onderzeeërs kunnen kernwapens afvuren, alhoewel de Joodse staat het bezit van deze wapens
-naar schatting zo'n 200 en volgens sommige bronnen zelfs 400- nooit officieel heeft toegegeven. De
komende jaren zullen er nog twee Dolphin onderzeeërs aan Israël worden geleverd.
Nieuwe lading kruisraketten
Volgens Business Insider heeft de Amerikaanse marine een nieuwe lading Tomahawk kruisraketten besteld.
Deze zouden kunnen zijn bedoeld om de tegen Libië verschoten voorraad aan te vullen, maar mogelijk ook
voor een toekomstige aanval op Iran. 'Het uitschakelen van de radar en luchtafweer is één stap in een
aanval op Iran. Een net zo belangrijke zou het bepalen van de locatie van de Iraanse onderzeeërs in de
Perzische Golf zijn', schrijft BI. Hiervoor heeft de marine zo'n 17.000 sonarboeien besteld.
Iran dreigt Israël weer eens met vernietiging
Afgelopen zaterdag dreigde de Iraanse brigadier-generaal Mostafa Izadi, vice stafchef van de strijdkrachten,
dat een militaire aanval van het 'Zionistische regime' op de Iraanse nucleaire installaties ertoe zal leiden dat
Israël zal worden vernietigd. Het is dezelfde retoriek die we al enige jaren vrijwel wekelijks horen. (2)
President Mahmoud Ahmadinejad riep vorige week donderdag op tot een 'Nieuwe Wereld Orde' gebaseerd
op 'medeleven en rechtvaardigheid, met respect voor de hele mensheid'. (3) We zien in zijn eigen land wat
hij daar onder verstaat: absolute onderwerping aan de islamistische staat, geen enkele ruimte voor een
eigen mening, het massaal opsluiten, martelen en vermoorden van politieke tegenstanders en het
onderdrukken en ter dood veroordelen van homo's, christenen en andere niet-moslims. Om nog maar niet te
spreken van het openlijke streven naar de komst van de islamitische 'Mahdi', die de Joden moet gaan
uitroeien, Israël zal vernietigen en het Westen zal verslaan.
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Ynet News ; (3) Ynet News

“De Duitse Mark ligt ook in Nederland klaar”
Willem Middelkoop onthult dat Nederland ook een Duitse Mark krijgt als het
misgaat met de euro. Tegelijkertijd geeft hij mee om er vooral van te profiteren.
Een Grexit lijkt voorlopig te zijn afgewend. Maar de euro wankelt nog aan alle
kanten. Waren het eerst vooral kleine landen als Griekenland, Portugal en
Ierland die in de problemen zaten, inmiddels kan Spanje ook niet meer op eigen
benen staan. Naar verwachting zal de op drie na grootste economie van de
muntunie maandag officieel een verzoek doen voor de financiële noodhulp van
zo’n 60 miljard euro die het nodig heeft om zijn noodlijdende banken te redden.
Willem Middelkoop, de bekendste crisisprofeet van Nederland, legt tijdens een
lezing op de Zuidas uit. “Wat we nu doen is een te veel aan schulden oplossen met nog meer schulden. Dat
werkt natuurlijk niet.” Volgens de spreker heeft Nederland allang een plan B voor al de euro klapt:
“Verschillende betrouwbare bronnen hebben mij afzonderlijk verteld dat Duitsland en Nederland goed
voorbereid zijn op een plan B. De Duitse Mark ligt al ergens klaar, ook in Nederland.” Een man in het publiek
vraagt zich af of de spreker niet de gulden bedoelt. “Nee, Nederland krijgt ook een eigen Duitse Mark.”
lees verder Bron FTM.nl
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Putin in Israël, ziet door Obama gesteunde Moslim Broederschap als strategische bedreiging
Putin (R) en zijn Israëlische collega Peres bij een nieuw
monument in Netanya ter ere van het Russische Rode Leger, dat
grote offers bracht om Hitler-Duitsland te verslaan. (3)
De opkomst van de Moslim Broederschap in Egypte en
binnenkort mogelijk ook Syrië is één van de belangrijkste
onderwerpen die de Russische president Vladimir Putin tijdens
een kort bezoek vandaag aan Israël met premier Benyamin
Netanyahu zal bespreken. Putin beschouwt de door de
Amerikaanse president Obama gesteunde Moslim Broederschap
als een strategische bedreiging voor de nationale veiligheid van
Rusland, omdat hierdoor ook in de Kaukasus de vlam van de
radicale islam dreigt te ontbranden.
Putin en Netanyahu zijn op zijn zachtst gezegd zeer bezorgd over de sterke opkomst van de Moslim
Broederschap in Noord Afrika en het Midden Oosten. Beide regeringleiders beschouwen de 'Arabische
lente', die in ieder land leidt tot de overwinning van radicaal islamitische krachten, als een minstens zo grote
bedreiging voor de stabiliteit in de regio als een eventueel nucleair bewapend Iran.
Israël vreest islamistische overmacht
Netanyahu's kalme en plichtmatige felicitaties aan het adres van de zojuist gekozen nieuwe islamitische
president van Egypte, Mohammed Mursi, kan nauwelijks verhullen dat hij bevreesd is voor een verdere
kettingreactie in Syrië en daarna mogelijk ook in Jordanië. Alle als 'gematigd' beschouwde krachten dreigen
door de 'Arabische lente' te worden weggevaagd, waardoor Israël volkomen geïsoleerd wordt en volledig
omringd zal worden door een overweldigende islamistische overmacht die niets liever wil dan de Joodse
staat te vernietigen.
Afkeer Putin van pro-islamitische Obama
Omdat Israël officieel (nog) bondgenoot van Amerika is kan Netanyahu zich nauwelijks hierover uitspreken,
maar Putin hoeft geen geheim te maken van zijn grote afkeer van het overduidelijke pro-islamitische beleid
van president Obama. Tijdens de recente G20 top in Mexico zou Putin dan ook een hartig woordje hebben
gewisseld met Obama en hem laten weten dat Westers militair ingrijpen in Syrië -waardoor net als in Libië
islamistische terroristen aan de macht zullen komen- absoluut de rode lijn is voor Moskou.
Samenwerking Israël en Rusland?
Netanyahu kan ondertussen weinig anders doen dan tandenknarsend toezien hoe de 'stealth moslim'
president in het Witte Huis ervoor zorgt dat het ene na het andere Arabische land wordt overgenomen door
radicale islamisten. Mogelijk overweegt Israël nu samenwerking met Rusland om deze uiterst zorgwekkende
ontwikkeling die het hele Midden Oosten destabiliseert een halt toe te roepen.
Sinds het afzetten en vermoorden van de Libische leider Gadaffi plukt de Joodse staat de zure vruchten van
de Amerikaanse en Europese steun voor het nieuwe islamistische regime in Tripoli. Enorme hoeveelheden
wapens werden uit Libië naar Gaza en naar de Sinaï woestijn gesmokkeld, vanwaar er al ettelijke
terreuraanslagen op Israël werden uitgevoerd. Voor Putin is de conclusie snel getrokken: als Libische
islamisten ongehinderd 1360 kilometer kunnen reizen naar de Egyptische grens met Israël, waarom dan niet
2558 kilometer naar de Russische Kaukasus?
Compromis VS-Rusland over Syrië?
Ondertussen probeert Obama Putin zover te krijgen akkoord te gaan met een compromis over Syrië:
vicepresident en Soenitische moslim Farouk al-Sharaa zou Bashar Assad moeten gaan vervangen als de
nieuwe president, met vice stafchef generaal Shawqat Asif aan zijn zijde. Obama hoopt dat Assad
vervolgens vrijwillig naar Moskou zal vertrekken.
Putin begrijpt hieruit dat Obama er op dit moment mee lijkt in te stemmen dat de 'Assad clan' via generaal
Asif achter de schermen aan de macht blijft in Syrië, wat belangrijk is voor Rusland. Samen met Netanyahu
zal Putin dus een strategie moeten zien uit te stippelen die ervoor zorgt dat de door Washington gesteunde
islamistische vloedgolf een halt toe wordt geroepen voordat deze een serieuze bedreiging vormt - voor zover
dat in het geval van Israël al niet het geval is. (1)
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Ynet News
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Egyptische president wil nauwe band met Iran en verdrag met Israël herzien
Tienduizenden Egyptenaren vieren met vuurwerk feest vanwege
de verkiezing van Mohammed Mursi, die mogelijk al binnen
enkele jaren samen met Iran een heel ander soort vuurwerk in
het Midden Oosten zal veroorzaken.
In zijn overwinningstoespraak voor de camera's van het nog
immer naïeve Westen verklaarde de gisteren gekozen nieuwe
president van Egypte, Mohammed Mursi, dat hij 'alle
internationale verdragen zal eerbiedigen'. Voor zijn eigen
publiek in het Midden Oosten zegt Mursi -zoals het een goede
islamistische leider betaamt- echter hele andere dingen. Zo
verklaarde hij in een interview met het semi-officiële Iraanse
staatspersbureau Fars dat hij de lang geleden verbroken banden met Iran wil herstellen, zodat beide landen
een nieuwe strategische 'balans' in de regio kunnen creëren. Ook zei Mursi dat hij het vredesverdrag met
Israël wil herzien en zal opkomen voor de rechten van de Palestijnen.
'Balans van pressie' tegen Israël
'Nauwere banden met Iran zullen een balans van pressie in de regio creëren, en dat is deel van mijn
programma,' aldus Moslim Broederschap president Mursi, die tijdens zijn verkiezingsprogramma openlijk
werd gesteund door de Iraanse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran was er dan ook
als de kippen bij om het Egyptische volk te feliciteren. De Iraanse media constateerden dat de verkiezing
van Mursi een duidelijk teken was van het 'islamitische ontwaken'.
In Caïro en andere steden gingen tienduizenden Egyptenaren de straat op om de overwinning van Mursi te
vieren, die zij al schreeuwend opdroegen aan Allah. (1) (2)
Voor de iets beter geïnformeerde Westerling die niet langer in de propaganda van de politici en massamedia
trapt komt de machtsovername van Egypte door de Moslim Broederschap niet als een verrassing. Zoals we
gisteren en eerder schreven gaf Mursi tijdens de verkiezingscampagne zijn steun aan een moslimgeestelijke
die een grote menigte beloofde dat Mursi, als hij gekozen zou worden, oorlog tegen Israël zou voeren en
Jeruzalem zou 'bevrijden'.
Coalitie voorzegd in profetieën
De strategische 'balans van pressie' die Mursi met Iran wil vormen kan daarom maar op één gezamenlijke
aartsvijand gericht zijn: de kleine Joodse staat Israël. Het 'toeval' wil dat alle landen die sinds vorig jaar ten
prooi vallen aan de 'Arabische lente' -Libië, Egypte, straks ook Syrië- volgens 2600 jaar oude Bijbelse
profetieën in de laatste fase van de 'eindtijd' een kortdurende islamitische coalitie zullen vormen met Iran en
andere landen, die vervolgens een frontale aanval op Israël zal uitvoeren.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News

Mursi wint verkiezing Egypte - Aantoonbare banden tussen Moslim Broederschap Egypte en regering
Obama
De Egyptische kiesraad heeft Mohammed Mursi uitgeroepen tot winnaar van de
Egyptische presidentsverkiezingen. De kandidaat van de moslimbroeders heeft
met 52 procent van de stemmen gewonnen van Ahmed Shafiq, voormalig
premier onder Mubarak.
Mursi zal op 1 juli worden beëdigd. Er heerst grote vreugde bij de aanhangers
van Mursi, groot verdriet bij die van Shafiq.
Mohammed Mursi van de Moslim Broederschap wordt de eerste nieuwe
Egyptische president na de revolutie van afgelopen jaar. Zijn rivaal en voormalig
vice-premier Ahmed Shafiq moest het doen met 48,27% van de stemmen.
Mursi volgde onderwijs in de Verenigde Staten. Er zijn sterke aanwijzingen dat
de regering Obama de hand heeft gehad in de machtsovername door de Moslim
Broederschap in Egypte. De moslimbroederschap werd tijdens het bewind van
Hosni Mubarak namelijk tegengewerkt...
Egypt BREAKING: Mohammad Mursi Wins! Bible Prophecy!
Gepubliceerd op 24 jun 2012 door paulbegley34
Bijbelse profetie wordt vervuld voor je ogen! Lees Jesaja 19:1-4
Pastor Paul Begley voorspelde al drie maanden geleden dat Mursi zou winnen.
‘De afgoden van Egypte beven voor Hem, het hart van Egypte is verlamd van schrik.
‘Egypte hits Ik op tegen Egypte, de een vecht met de ander, iedereen met iedereen, stad tegen stad, en rijk
tegen rijk. De Egyptenaren zullen het hoofd verliezen. Ik stuur hun plannen in de war, hoe zij hun goden en
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waarzeggers, geesten en tovenaars ook ondervragen. Ik lever de Egyptenaren uit aan een hardvochtige
meester, een meedogenloos vorst zal over hen heersen’, zo spreekt de Heer, de Heer van de machten.’
Zie ook:
Egyptische-moslim-broederschap-presidentskandidaat-is-bijbelse-profetie!
Egypte kiest antisemitische racist als nieuwe president
Met Mursi aan het roer dreigt Egypte te veranderen in een Sharia staat die op zekere dag een nieuwe oorlog
tegen Israël zal beginnen!
http://xandernieuws.punt.nl/?id=661211&r=1&tbl_archief
Meer wereldnieuws:
Spanningen-tussen-turkije-en-syrie-na-neergeschoten-vliegtuig
Russia backdoor warning to Turkey NATO against military action Syrian
Why Russia Will Be the First to Use the Pain Ray
UN to Announce 21 Chinese Violations : Arms Sold To North Korea
WW3 Russia, China, Iran and Syria War Games! 90000 Troops

Inwoners van Tokyo lopen gevaar
Bron: niburu.co
Overal in de Japanse hoofdstad zijn straten, pleinen en gebouwen bedekt met een radioactieve substantie
afkomstig uit Fukushima.
Waar de stad Fukushima “slechts” 300.000 inwoners telt, zo heeft Tokyo, de grootste megastad ter wereld,
35 miljoen inwoners.
En dat terwijl Tokyo op een zogenaamd “veilige” afstand van ongeveer 250 kilometer van Fukushima
vandaan ligt. In de streken rondom Tokio worden zelfs nog hogere concentraties straling gemeten.
Een raadslid van de stad Minamimosa, Koichi genaamd, schrijft het volgende:
Mensen in Tokyo, de zwarte substantie is hier nu,
Alstublieft mensen die hier wonen, kijk hier naar.
Het ligt op de daken, op het asfalt, op het beton.
Overal op iedere oppervlakte.
Bijna alles is bedekt met zwart spul.
Dat zwarte spul is naar beneden gevallen door het regenwater.
Raak het niet aan met je blote handen.
Wat hij bedoelt wordt duidelijk als je video bekijkt die door Koichi werd gemaakt ergens in Tokyo. Dit soort
radioactief zwart spul is ondertussen door heel Japan aangetroffen, op wegen, bij scholen en andere
locaties. De hoogste straling die tot nu toe is gemeten, is afkomstig van dit zwarte spul.
Er zijn mensen in Japan die beweren dat bepaalde soorten algen of bacteriën worden aangetrokken door de
straling en dat deze organismen ervoor zorgen dat het spul of de substantie er zwart of blauw uitziet.
Sommigen bacteriën gebruiken straling als “voedsel” en er zijn algen die beperkt Cesium “eten”, een stof die
in grote hoeveelheden door Fukushima wordt uitgestoten.
Weer anderen zeggen dat dit as is, afkomstig van het verbranden van radioactief materiaal. En weer
anderen, dat dit rechtstreeks afkomstig is van de kreupele reactoren in Fukushima. De inwoners van Tokyo
kunnen er in elk geval beter vanaf blijven.
Misschien wel nuttig om nog even te kijken naar die andere nucleaire ramp, die bij Tsjernobyl. Ook die is
systematisch doodgezwegen door de media.
Wat feiten over het naburige land, Wit-Rusland, ook wel Belarus genoemd:
Na de ramp bij Tsjernobyl rapporteerden wetenschappers daar dat de bij kinderen zeldzame
schildklierkanker, in Wit-Rusland 5000 procent vaker voorkomt dan in “schone” landen.
Volgens een rapport uit 2000 van de Minsk United Nations Development Program was in 1960 de
levensverwachting in Wit-Rusland ongeveer gelijk met die van West-Europa. In 1999, 13 jaar na de ramp bij
Chernobyl, was de levensverwachting voor mannen met 12 tot 14 jaar afgenomen en die van vrouwen met 7
tot 9 jaar. Een baby die vandaag de dag in Wit-Rusland wordt geboren zal gemiddeld niet ouder worden dan
59 jaar.
Bijna de helft van alle teenagers in Wit-Rusland hebben gezondheidsproblemen. Van diegenen die net van
de middelbare school komen hebben 45 tot 47 procent lichamelijke problemen zoals inwendige
darmproblemen, een zwak hart en staar. 40% heeft last van chronische bloedafwijkingen en een slecht
werkende schildklier. Het aantal volwassenen met een handicap is in de afgelopen tien jaar verdriedubbeld.
Bronnen: Zero Hedge, Dr. Marcus Sircus Blog
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NASA maakt plannen voor grootschalige elektriciteitsnet uitval – Zonnevlammen
Het elektriciteitsnet is "bijzonder kwetsbaar voor slecht ruimteweer".
Voor velen klinkt dit óf als een complottheorie óf lijkt voor hen op een
Hollywood Armageddon actiefilm. Voor de National Aeronautics and Space
Administration is het een ernstige bedreiging, met de potentie het
technologisch gedreven leven weg te vagen, waar we zo aan gewend zijn.
De zon nadert een periode van hoge turbulentie, aangeduid door veel
onderzoekers als het Zonnemaximum, met een piek in activiteit eind 2012
begin 2013. De cyclus komt elke 10-11 jaar terug.
Echter, hier klopt iets niet…
In het jaar 2000 hebben wij namelijk een zonnemaximum gehad, wat inhoudt dat 2010-2011 het laatste
zonnemaximum kende. Wordt wellicht de huidige hoge zonneactiviteit – volgens Ed Dames de afgelopen
1000 jaar niet eerder gezien – veroorzaakt door iets anders?
Vergeet daarbij niet: NASA = Never A Straight Answer.
Grand Alignment
Bovendien hebben we te maken met een 26.000 jarige galactische
uitlijning-cyclus die zal plaatsvinden op of rond 21 december 2012,
griezelig samenvallend met het einde van de Maya kalender.
‘Zon ontwaakt uit diepe slaap’
Een organisatie die geen risico neemt, is NASA. "De zon wordt
wakker uit een diepe slaap, en in de komende jaren verwachten we
een nog veel hogere zonneactiviteit te zien."
De National Academy of Sciences vatte het probleem twee jaar
geleden samen in een historisch 132 pagina’s tellende rapport met de titel: "Severe Space Weather Events maatschappelijke en economische gevolgen". Hij wees erop hoe mensen van de 21e-eeuwse vertrouwen op
high-tech systemen voor de basis van het dagelijks leven. Slimme elektriciteitsnetten, GPS-navigatie,
luchtvaart, financiële dienstverlening en de (nood-)radiocommunicatie kunnen allemaal worden gevloerd
door een intense zonneactiviteit. Een dergelijke zonnestorm, waarschuwde de Academie, kan leiden tot
twintig keer meer economische schade dan een orkaan als Katrina.
Volgens dit verslag zijn elektriciteitsnetten kwetsbaarder dan ooit. Het probleem zit ‘m in de onderlinge
verbondenheid. Onderlinge verbondenheid maakt het systeem gevoelig voor brede "cascade uitvallen".
"Het concept van wederzijdse afhankelijkheid," aldus het rapport: "blijkt uit het niet beschikbaar zijn van
water als gevolg van langdurige uitval van elektrische energie en het onvermogen om een elektrische
generator opnieuw op te starten zonder water op het terrein."
Wat als een super Zonnestorm zich vandaag voordeed?
Een Amerikaanse kaart met omcirkelde kwetsbare gebieden van transformatoren met waarschijnlijke
systeem uitvallen…
"Een eigentijdse herhaling van het Carrington Event zou uitgebreide sociale en economische problemen
veroorzaken," waarschuwt het rapport verder. Stroomuitval zou gepaard gaan met radio black-outs en
satellietstoringen; telecommunicatie, GPS-navigatie, bankwezen en financiën, en het vervoer zouden alle
worden beïnvloed. Sommige problemen zouden verholpen kunnen worden bij het vervagen van de
zonnestorm: radio en GPS-uitzendingen kunnen vrij snel online terugkomen. Andere problemen zouden
blijvend zijn: een uitgebrande multi-tonnen zware transformator, bijvoorbeeld, kan weken of maanden van
reparatie vereisen. De totale economische impact in het eerste jaar alleen al zou de 2 biljoen dollar kunnen
bereiken, ongeveer 20 keer hoger dan de kosten door orkaan Katrina.
De belangrijkste factor in dit artikel zou (alweer) de invloed van de naderende Planeet X moeten zijn. Laat je
niet misleiden door NASA die beweert dat we ons momenteel nog in een zonnemaximum bevinden, die
begin 2013 op zijn hoogtepunt is. In 2010-2011 heeft de zon dus reeds een maximum gekend in die
zonnevlekcyclus.
Wordt vervolgd... Zie ook:
Super-zonnevlam-onderweg
Nasa-voorspelt-verwoestende-super-Zonnestorm
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Jesse Ventura en de Wereldwijde Water samenzwering
Conspiracy Theory with Gov. Jesse Ventura Worldwide Water Conspiracy Full length version
Geüpload door tatoott1009 op 21 dec 2010
Ze noemen het ‘Blue Gold’. Water is de nieuwe olie. Eens een mensenrecht,
is het nu een kostbaar goed, en bedrijven en superrijke olie dynastieën
worden verondersteld waterrechten op te kopen, hiermee naties en volken
controlerend. Wordt drinkwater de nieuwe olie? Zal water geprivatiseerd
worden? Van wie is het water eigenlijk? Is water niet net als lucht, gewoon
van en voor iedereen, of gaat water hierop een uitzondering vormen? Is
water werkelijk het ‘blauwe goud’?
Een FULL length video over de Grote Meren en ons drinkwater door
voormalig Gouverneur Jesse Ventura…
Schaarste, vermeend of werkelijk, drijft de waarde van grondstoffen omhoog, en veel mensen zeggen dat
het water de volgende olie is. De Grote Meren bestaan uit meer dan 20% zoet oppervlakte water, maar de
waterniveaus zijn aan het dalen. Sommige beken en grondwaterbronnen zijn al opgedroogd, en een tekort
aan schoon drinkwater zou weleens een van de grootste luchtbellen van de 21e eeuw kunnen blijken te zijn.
Nu, mede door onderzoek van Jesse, blijkt dat buitenlandse bedrijven zijn water stelen van de Grote Meren.
Nu al is de omvang van regelwetgevingen om water te privatiseren en grote winst te maken, ronduit
verbazingwekkend. Het TruTV team heeft geleerd dat de Nestle Corporatie een van de ondernemingen is,
die dit water tapt om te verkopen als gebotteld water en andere producten.
Bovendien zijn de openbare toegangspunten naar de meren omzeild, door de waterpompen op bijna 20
kilometer afstand van de oever van Lake Michigan te plaatsen - in een privé wildpark waar niemand ze kan
zien en weinig controle dreigt te ontstaan.
Reusachtig watervervoer
Jesse Ventura heeft tevens een nieuwe manier van overheveling van dit “blauwe goud” ontdekt…
Reusachtige drijvende waterzakken zijn geïmplementeerd om grote "water treinen" te maken, en profiteurs
gebruiken ze om vers water vanuit Amerika te verzenden naar het buitenland, zoals China. Als de
multinationals niet worden gestopt, nemen ze ons "champagne water" en laten ons met het wc water achter
om te drinken.
Denk je dat het hier niet kan gebeuren?
In landen als Bolivia, waar particuliere bedrijven de controle over het water hebben, hebben gewone mensen
al geprotesteerd tegen de politiestaat om simpel regenwater op te kunnen vangen voor hun basisbehoeften.
Nu wordt het recht om regenwater op te vangen ook hier in de Verenigde Staten aangevochten.
Dodelijke gifstoffen
Maar deze aflevering epode stuit op een nog groter gevaar op de loer in het water... Bij testen blijkt een
groot aantal dodelijke gifstoffen te zijn gevonden in het meeste Amerikaanse kraanwater, en het is geen
toeval. Zou de bevolking gecontroleerd worden door middel van gedwongen massa-medicatie in het water?
Minder mannen, meer vrouwen - wereldwijd
Het team ontdekt dat de mannelijke geboortecijfers dalen over de gehele wereld. Om erachter te komen
waarom, praat Ventura & co met de stralingsblootstelling deskundige Leuren Moret, die een boekje
opendoet over uranium - ja uranium! is te vinden in ons drinkwater en bewerkt een massa-feminisering van
de bevolking via een hormonale-chemische aanval. De New York Times meldde in 2009 al dat zo'n 49
miljoen Amerikanen besmet water drinken met chemicaliën, zoals arsenicum of radioactieve stoffen, zoals
uranium. Later, in 2010, werd de staat Texas gepakt op het wegmoffelen van gevaarlijke en illegale niveaus
van uranium in de watervoorraden, welke kunnen leiden tot cel-mutaties en kanker.
Fluoride en Lithium
Andere chemicaliën, waaronder fluoride wekken nog meer argwaan over wie controleert wat er ons lichaam
ingaat, en waarom.
Er is alle reden om te geloven dat Big Brother de burgers kalm en volgzaam wil houden, niet in staat om zich
tegen hun systeem te verzetten. Is het daarom dat de overheid deskundigen en toonaangevende bio-ethici
pleiten voor het toevoegen van doses hoeveelheden lithium aan gemeentelijk waterdistricten? Lithium wordt
over het algemeen gebruikt om patiënten rustig te maken, die lijden aan een bipolaire stoornis. Echter, de
afgifte van een massale dosis aan de bevolking is niet alleen gevaarlijk, terwijl de hoeveelheid op mensen
verschillend van invloed is, maar een vorm van echte medische tirannie.
Zie ook:
Antibiotica-in-drinkwater-toenemend-probleem-volksgezondheid
Fluoride-vermijden-en-veilig-verwijderen...
Bron: Nieuwewereldorde.wordpress.com
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Syrië update: eerst propaganda, dan verdeel en heers!
19 juni, 2012 | Auteur: mr. drs. Bou
Op dit moment wordt de wereld bedreigd door twee grote gevaren:
Fukushima reactor 4 en een kernoorlog in het Midden Oosten. Beiden
gaan gepaard met leugens en propaganda. Terwijl Syrië wordt ontwricht
door huurlingen die worden bewapend en gefinancierd door het “vrije
Westen” en hun Arabische vazallen, noemt men het nu officieel een
burgeroorlog! De strijdende partijen zijn echter beslist geen burgers. De bevolking van Syrië lijkt voor het
merendeel achter de regering van president Assad te staan. Het reguliere Assyrische leger probeert het land
te verdedigen tegen gewapende “opstandelingen”, die blijken te bestaan uit minstens drie verschillende
groepen:
1. Rijal Allah (Mannen van God) Brigade,
2. Het Khalid Ibn al-Walid Bataljon (Moslim Broederschap)
3. Het al-Farouq Bataljon (voornamelijk Salafisten bewapend en gesponsord door Saudi Arabië, geleid door
Alaa al-Sheikh)
Deze groepen zijn vaak ook onderling weer verdeeld, maar het zijn allemaal aanhangers van de
Soennitische Islam. Iedere andere religie is in hun ogen des duivels: Shi’iten (Alawieten, Sufi’s en zo voort)
en Christenen (Orthodox of Rooms) moeten volgens hen worden uitgeroeid. Als Syrië wordt “bevrijd” van de
seculiere regering van president Assad, dan bestaat de kans dat er een echte burgeroorlog volgt, waarbij de
verschillende etnische en religieuze groepen elkaar te lijf gaan en waarin de verschillende milities strijden
om de macht. Volgens professor Michel Chossudovsky is dat nou net de bedoeling van ons “vrije Westen”,
getuige dit recente artikel: Hidden US-Israeli Military Agenda: “Break Syria into Pieces”
Op de kaart bestaan deze plannen al sinds 2006! Chossudovsky wijst op een artikel van Mahdius
Nazemroaya: Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East”, waarin een
kaart wordt getoond van het Midden Oosten zoals dat er volgens het Pentagon
uit zou moeten zien:
Weliswaar is dit geen officieel beleid, maar de wens is de vader van de
gedachte! Op dit moment heeft de VN zijn waarnemersmissie in Syrië gestaakt,
omdat de ongewapende VN-waarnemers met hun blauwe petten steeds werden
aangevallen door gewapende “troepen”. De vraag is nu of de NATO zal
overgaan tot een “humanitaire interventie”, zonder toestemming van de VN. Er
zijn twee factoren die een dergelijke interventie in de weg staan: de komende
presidentsverkiezingen in de VS, waar het stemvee niet blij zal zijn met alweer een kostbare ver-van-mijnbed oorlog, en de houding van Rusland, als vanouds een bondgenoot en handelspartner van Syrië.
De bloedbaden in Houla en Hama hebben de roep om een internationale interventie in Syrië versterkt,
hoewel voor iedereen zichtbaar zou kunnen zijn dat deze slachtingen niet werden aangericht door het
Syrische leger, maar door de gewapende huurlingen, die onmiddellijk daarna luidkeels riepen om een “NoFly Zone”. Het nieuwste propaganda-wapen van het “vrije Westen” tegen Syrië kennen we reeds uit Irak:
Weapons of Mass Destruction!
Russia will confront any US-led attack on Syria: Webster Tarpley
Gepubliceerd op 13 juni 2012 door PressTVGlobalNews
Bekijk video in groter formaat
De grote vraag is nu of het grote publiek de propaganda van het “vrije Westen” zal blijven slikken, of dat men
inziet dat dit spelletje al zoveel vaker werd gespeeld. Zowel op de Balkan als in Irak als in Libië is dit ten
koste is gegaan van de burgerbevolking en de infrastructuur. Niet alleen werd het een bloedbad, maar alles
wat de mensen nodig hebben, zoals huisvesting, water, voedsel, elektriciteit, communicatie en veilige
wegen, alles, alles lag plat! Dank zij de “humanitaire” bombardementen van de NATO! Professor in de
geschiedenis Michel Chossudovsky legt het ons nog eens duidelijk uit:
US-NATO “Humanitarian Intervention” in Syria: Towards a Regional War? duurt 55 minuten.
Gepubliceerd op 7 jun 2012 door GlobalResearchTV
http://www.boublog.nl/19/06/2012/syrie-update-eerst-propaganda-dan-verdeel-en-heers/
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'Race tegen de klok om eurozone te redden'
Zelfs ECB president Draghi sluit terugkeer nationale munteenheden niet langer uit - Gevolgen instorting euro
voor Nederland: Economie -10,8%, werkloosheid 8,8%
De gevolgen van de instorting van de eurozone zullen zeer hevig zijn,
maar de kosten om de euro overeind te houden zouden volgens Spiegel
nóg hoger kunnen zijn.
Het instorten van de eurozone wordt nu ook binnen de Europese
muntunie steeds waarschijnlijker geacht. Zelfs een doorgewinterde
eurofiele politici als de Luxemburgse minister van Financiën Luc Frieden
verklaarde dat het nodig zal zijn om de euro 'desnoods ook geografisch' te
hervormen, wat betekent dat vroeg of laat één of meerdere landen de
zone zullen moeten verlaten. Het Duitse Spiegel berekende wat het instorten van de euro voor iedere
lidstaat zal betekenen. De gevolgen zijn ook voor Duitsland rampzalig, maar de kosten voor de Duitsers -en
Nederlanders- om de eurozone in stand te houden zouden wel eens nóg hoger kunnen zijn.
'Het ergste voorbij'?
Weet u het nog? Slechts enkele weken geleden verklaarde de president van de Europese Centrale Bank
Mario Draghi dat 'het ergste voorbij is'. De meeste lezers weten inmiddels dat zodra een hoge Europese
politicus of official iets dergelijks beweert, de crisis vervolgens alleen maar erger wordt. En dat bleek nu ook
weer het geval te zijn.
Vorige week moest Draghi tussen neus en lippen door toegeven dat hij voor zijn beurt gepraat had. Tijdens
de prijsuitreiking van een internationale studentenwedstrijd op het ECB hoofdkwartier in Frankfurt zei hij te
'hopen dat we niet zullen hoeven terugkeren naar de oude munteenheden.' Het feit dat de hoogste financiële
baas van de eurozone dit niet langer uitsluit geeft aan hoe ernstig en misschien zelfs onoplosbaar de crisis
in de eurozone is geworden.
Peseta's en lires
We schreven vorige week al dat financiële experts van de Deutsche Bank de instorting van de eurozone
voor 'zeer waarschijnlijk' achten. Duitse bedrijven treffen inmiddels massaal voorbereidingen voor de
mogelijkheid dat hun contracten met Spanje binnenkort weer in peseta's zullen moeten worden afgerekend.
In Italië overweegt de vertrokken premier Silvio Berlusconi opnieuw met de verkiezingen mee te doen met
als hoofddoel de euro in te wisselen voor de oude lira.
Economische teruggang 10,8%
Het Duitse Spiegel, spreekbuis van de globalistische elite, schetst een duister beeld van wat er zal gebeuren
als de eurozone instort. Europa komt in een diepe recessie terecht, duizenden bedrijven gaan failliet en de
overheidsschulden lopen net als de inflatie en werkloosheid fors op. Voor Nederland wordt de eerste twee
jaar na de instorting van de euro een economische teruggang van 10,8% voorspeld en een werkloosheid
van 8,8%. De inflatie zal echter beperkt blijven tot slechts 0,7%. Alleen Duitsland doet het wat dat betreft
beter, daar ontstaat zelfs negatieve inflatie (deflatie) van 0,9%.
Zuid tegen Noord
Nu de crisis vrijwel dagelijks erger wordt komen Noord en Zuid Europa steeds feller tegenover elkaar te
staan. De Italianen en Spanjaarden willen dat het Noorden veel meer miljardengaranties ter beschikking stelt
om hun banken en landen overeind te houden. Maar Duitsland, Nederland en Finland willen dat alleen
overwegen als deze landen échte hervormingen doorvoeren en de zeggenschap over hun uitgaven en
begrotingen overdragen aan Brussel, bang dat de zuidelijke lidstaten anders een 'gratis creditcard' krijgen.
Spanje en Italië weigeren echter zo ver te gaan.
'Patiënt € wordt steeds zieker'
'Ongeacht welk medicijn de politici voorschrijven, de patiënt wordt er niets beter van. Het wordt feitelijk alleen
maar erger,' constateert Spiegel. De Spaanse en Italiaanse rente over hun staatsobligaties blijft almaar
verder oplopen naar onhoudbare niveaus en analisten stellen dat het EFSF en ESM noodfonds bij lange na
niet voldoende geld bevat om alleen al Spanje te redden, laat staan ook Italië en over enige tijd
waarschijnlijk ook Frankrijk en België.
'Race tegen de klok om € te redden'
Ook de mogelijkheden van de ECB zijn inmiddels uitgeput. 'De Europese leiders bevinden zich in een race
tegen de klok om de eurozone te redden,' stelt Spiegel. Veel experts denken dat 'Noord' en 'Zuid' beiden niet
bereid zijn om hiervoor voldoende offers te maken. 'Noord' zal niet ten koste van de eigen economie en
welvaart van de burgers miljarden willen blijven overmaken naar 'Zuid', omdat 'Zuid' niet bereid lijkt om harde
hervormingen door te voeren. 'En daarom stelt de wereld zich nu het ondenkbare voor: de terugtrekking van
meerdere Europese landen uit de monetaire unie en mogelijk zelfs de totale instorting van de eurozone.'
Bank Holiday
Mocht het zover komen dan zal dit waarschijnlijk in een weekend worden aangekondigd. De banken blijven
op maandag dicht, waardoor niemand meer kan pinnen of bij zijn rekeningen kan komen. Op dinsdag
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beginnen de banken met het stempelen van de bankbiljetten van hun klanten. Er komen diverse
kapitaalcontroles en de rekeningen en balansen worden omgezet naar de nieuwe munteenheid. Vervolgens
zal het nog zeker een jaar duren voordat deze nieuwe munt uit de pinautomaten rolt. Tot die tijd moeten we
het doen met gestempelde eurobiljetten.
Grote klappen voor bedrijven en banken
Door de verwachte opwaardering van een nieuwe noordelijke euro, 'neuro' of 'thaler' zal de Duitse en
Nederlandse export naar Zuid Europa een enorme klap krijgen, omdat onze producten daar plotseling veel
duurder zullen worden. De waarde van de nieuwe peseta en lira zal waarschijnlijk 20% tot 40% lager liggen
dan de euro. In de landen die uit de eurozone treden ontstaat een run op de banken die het complete
bankensysteem ten val zouden kunnen brengen. In heel Europa vrezen grote ondernemingen het ergste en
treffen zij allerlei voorbereidingen om de instorting te kunnen overleven. Investeringen in Zuid Europa
worden verminderd en contracten worden zoveel mogelijk via lokale banken gefinancierd. IT systemen
worden nu al geprogrammeerd met de oude munteenheden. Banken stallen al lange tijd hun liquide reserves
bij de ECB. Niettemin zal de instorting van de eurozone een wereldwijde ramp veroorzaken. Volgens de ING
bank zullen de economieën van de eurozone landen in de eerste twee jaar na de instorting 12% achteruit
gaan, wat overeenkomt met een verlies van meer dan € 1 biljoen. Ontelbare bedrijven en banken zullen
failliet gaan, met enorme werkloosheid als gevolg. Zelfs na vijf jaar zal de economie nog altijd fors minder
presteren dan normaal.
Enorme afschrijvingen Duitsland en Nederland
Bovendien zullen Duitsland en Nederland als grootste financiers van de eurozone hun Target-2 saldo's
moeten afschrijven. Dat gaat over een bedrag van € 2 miljard per dag, voor de Duitsers inmiddels gestegen
tot € 700 miljard. Op 1 januari 2012 was dit voor Nederland opgelopen tot € 199 miljard (2). 'Als de
monetaire unie instort zullen deze claims in rook opgaan,' aldus het Hans-Werner Sinn, hoofd van het Duitse
IfO (Instituut voor Economisch Onderzoek). Deze claims kunnen door de centrale banken weliswaar
simpelweg worden geschrapt, maar dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de reputatie van deze
centrale banken en zelfs voor de betrouwbaarheid van de nieuwe munteenheid.
Zuid Europa kost ons jaarlijks tientallen miljarden
Duitsers en Nederlanders beseffen nog altijd niet dat we op de rand van de afgrond staan en dat velen hun
levensonderhoud en pensioenen dreigen te verliezen als de eurozone instort. Aan de andere kant geeft
Spiegel schoorvoetend toe dat de gevolgen van het krampachtig overeind houden van de eurozone zelfs
nóg erger kunnen zijn, omdat Duitsland en Nederland dan worden geconfronteerd met een
'ongecontroleerde transfer unie, waarin de Duitsers (en Nederlanders) jaar na jaar tientallen miljarden (!!)
euro's naar de Zuid Europese landen zullen moeten overmaken.'
Politieke unie of vrijheid
Volgens Spiegel is de enige oplossing de grote droom van de machtselite: van Europa een zowel fiscale,
financiële als politieke unie maken (1). Dat betekent dat de lidstaten vrijwel al hun zeggenschap en laatste
restje soevereiniteit aan Brussel zullen moeten overdragen. Gezien de groeiende anti-EU stemming onder
de bevolking van zowel het Zuiden als het Noorden is het echter zeer de vraag of de politici hiermee in
zullen durven stemmen.
Voor de vrijheidslievende burger die nog enige waarde hecht aan de begrippen democratie en
zelfbeschikkingsrecht is het zeer te hopen van niet. Beter nu een instorting en vijf (zeer) moeilijke jaren, dan
toe te geven aan de financiële chantage door Zuid Europa en de rest van onze toekomst gevangen te zitten
in een fascistische, vanuit Brussel geregeerde 'totale controle en onderwerping' dictatuur.
Xander - (1) Spiegel ; (2) Z24

Morsi wil banden aanhalen met Iran
Aanhangers van Morsi vieren zijn overwinning op het Tahrirplein
De nieuwe president van Egypte Mohammed Morsi zegt in een interview
met het Iraanse persbureau Fars, dat hij de banden met Teheran wil
aanhalen. Dat berichtte persbureau Reuters gisteren.
Morsi wil een betere relatie met Iran voor een 'strategische balans' in de
regio. 'Dat creëert een balans van druk in de regio, en dat is onderdeel
van mijn programma', zei Morsi tegen Fars. Volgens het Iraanse medium vond het interview eergisteren
plaats, een paar uur voor de bekendmaking van Morsi's overwinningen van de presidentsverkiezingen in
Egypte.
De diplomatieke relaties tussen Egypte en Iran zijn dertig jaar lang verbroken geweest. Sinds de val van
president Hosni Mubarak is daar verandering in gekomen. Morsi's toenadering tot Iran komt ongelegen voor
Westerse mogendheden de Iran juist proberen te isoleren. Westerse landen verdenken het Iraanse regime
ervan een atoombom te ontwikkelen.
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Morsi ontkende geruchten over een staatsbezoek aan Saoedi-Arabië, de Arabische rivaal van Iran. 'Mijn
eerste staatsbezoeken zijn niet gepland.' Morsi's verkiezingsoverwinning werd door Iran verwelkomd als een
'schitterend vertoon van democratie' en de ingang van de laatste fase van een 'islamitisch ontwaken'.
Banden verbroken sinds 1980
Het overwegend soennitische Egypte en het sjiitische Iran zijn twee van de grootste en meest invloedrijke
landen in het Midden-Oosten. De landen hebben geen formele banden meer met elkaar sinds 1980, na de
Islamitische Revolutie in Iran en Egyptes erkenning van Israël.
Het Iraanse regime onder leiding van president Ahmadinejad heeft de Arabische opstanden altijd uitgelegd
als anti-Westerse demonstraties, in navolging van de eigen revolutie in 1979. Tegelijkertijd is het land een
bondgenoot van de Syrische president Assad, in wiens land een burgeroorlog woedt tegen zijn regime. En in
het eigen land staat de Iraanse regeringen de roep om hervormingen en protest niet toe.
Zie ook:
Poetin-vindt-in-Israel-aandachtig-gehoor
Turkije-syrie-opent-vuur-op-tweede-gevechtsvliegtuig
Putin Meeting With Israel's Netanyahu Over Muslim Brotherhood
Egyptian Man Beats Wife To Death Not Voting For Mursi...
Bron: Trouw.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Zwermen van Cyborg insecten-drones zijn de toekomst van de militaire bewaking
Onderzoekers hebben nu ook bio-geïnspireerde drones met uitpuilende ogen,
vleermuis oren, vogel vleugels, en zelfs honingbij-achtige haren als biologische,
chemische en nucleaire wapens.
HIGH TECH - De soorten drones die het nieuws elke dag halen, zijn de zwaar
bewapende CIA en Amerikaanse legervoertuigen, die terroristen en
onschuldige mensen doden. Maar hier gaat het om de echte high-tech story
van toezichthoudende drones op een veel kleiner niveau.
Deze kleine op afstand bestuurbare ‘voertuigen’, op basis van insecten, worden
naar alle waarschijnlijkheid al ingezet. De afgelopen jaren is een reeks van mini-drones, of micro
luchtvoertuigen (Micro Air Vehicles - MAV), gebaseerd op dezelfde fysica als van vliegende insecten,
gepresenteerd aan het publiek. De angst begon in 2007 toen verslagen van bizarre vliegende objecten,
zwevend boven de anti-oorlog protesten, leidde tot beschuldigingen, dat de Amerikaanse regering wordt
verdacht van het in het geheim ontwikkelen van robot insect-spionnen. Officiële ontkenningen en suggesties
van entomologen volgden, dat het eigenlijk libellen waren. En Tom Ehrhard, een gepensioneerde luchtmacht
kolonel en expert in de onbemande luchtvaart, vertelde de Daily Telegraph destijds, dat 'Amerika behoorlijk
sneaky kan zijn'.
Het jaar daarna onthulde de US Air Force insect-sized spionnen, 'zo klein als
hommels', die niet konden worden opgespoord en in staat zouden zijn om te
vliegen in de gebouwen om te 'fotograferen, geluidsopnames te maken, en zelfs
opstandelingen en terroristen aan te vallen’. Rond diezelfde tijd onthulde de
luchtmacht ook de naam: 'dodelijke mini-drones' op basis van Leonardo da
Vinci's blauwdrukken voor zijn Ornithopter vliegmachine, en beweerde dat ze in
2015 klaar zouden zijn om losgelaten te worden. Deze aankondiging werd vijf
jaar geleden gedaan, en omdat het Amerikaanse leger meestal vrij terughoudend is over hun technologische
mogelijkheden en ontwikkelingen, roept het de vraag op wat ze blijven doodzwijgen. De Universiteit van
Pennsylvania GRASP Lab pronkte onlangs met drones die rondzwermen, een netwerk van 20 nano
quadrotors, vliegend in gesynchroniseerde formaties.
Het doel van de ZWERMEN is om zwerm technologie te combineren met bio-geïnspireerde drones, om te
kunnen opereren 'met weinig of geen rechtstreeks menselijk toezicht' in 'dynamische, met beperkte
middelen, en alle mogelijke omgevingen'. Het Nano-biomimicry MAV ontwerp werd reeds lange tijd
onderzocht door DARPA.
In de VS zijn deze drones al in productie, met als doel ze in te zetten in stedelijke gebieden.
Ook de Nederlandse politie is zeer geïnteresseerd in het gebruik van dit soort drones, en maakt nu al
gebruik van robots om informatie in te winnen.
The Future of Drone Surveillance Swarms of Cyborg Insect Drones
Gepubliceerd op 20 jun 2012 door tatoott1009 - Zie ook:
Kijk-uit-de-micro-robots-komen-er-aan!
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com, Networkworld.com en Hijleeft.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De Killshot voorspelling – Ed Dames heeft GELIJK!
Remote viewers zeggen het einde van de huidige wereld, zoals we die nu
kennen, door een alles vernietigende serie zonnevlammen te hebben
'gezien': de ‘Killshot’. Onlangs liet ik weten, dat de betreffende video over
deze voorspelling totaal verdwenen was van het internet. Maar na wat
zoeken en speuren, kwam ik onderstaande video tegen, een full length video
van de oorspronkelijke 3 delen van majoor Ed Dames:
The End - Remote Viewing Predictions – YouTube
Geüpload door bill1224601 op 29 feb 2012
De titel en kwaliteit van de video zijn echter gewijzigd, maar dit moet hem zijn!
Je kunt de video ook bekijken op:
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/89907/Ed_Dames__The_Killshot_Remote_Viewing_Predictions/
The Killshot Prediction - Ed Dames is RIGHT!
Geüpload door RVProducts op 9 mei 2008
Er zijn misschien wel zo’n 20 voorspellingen die Major Ed Dames deed op de nationale radio, die al
uitgekomen zijn met schokkende nauwkeurigheid. De feiten rond veel van deze voorspellingen zijn in detail
opgenomen op zijn DVD documentaire: "Viewing the Future".
Enkele nauwkeurige voorspellingen van Ed Dames, gebruikmakend van Remote Viewing, die reeds
uitkwamen, omvatten: een nieuwe dodelijke gewassen schimmel, een Russisch nucleair incident,
toekomstige omstandigheden in Afrika, informatie rond Steve Fossett, stervende bijen, muterende kikkers,
details rondom Natalie Holloway, Noord-Korea die kernwapens ontwikkelt, een 9.0M aardbeving in
Indonesië, torenhoge goudprijzen, het vinden van de BTK killer (een seriemoordenaar) en nog veel meer!
Zie ook:
Blogtalkradio Show link:
http://www.blogtalkradio.com/tribulation-now/2012/06/21/the-amazing-supernatural-science-of-jesus-our-king
Een fragment:
NASA weet van Planeet X… De Black Ops (Geheime Operaties) weten van Planeet X… Het Vaticaan weet
van Planeet X (ofwel Wormwood). Ja, het Vaticaan!, alwaar zij in een Black Ops Laboratorium het object
goed in de gaten houden. Zij weten exact waar Planeet X zich bevindt.
Majoor Ed Dames leidde een remote viewers team op hoog niveau; en zij waren getraind door het leger. Zij
hebben nu hun video geupdated: The Killshot Prediction - Ed Dames is RIGHT! (zie hierboven).
Ook Cliff High van Halfpasthuman.com is in staat geweest predictive informatie samen te stellen. Cliff
voorspelt dat er een enorm waterverplaatsing gebeurtenis zal plaatsvinden, ten gevolge van een asteroïde of
meteoren impact, ergens rond februari (of vroeg in) 2013. Hij ziet ook aliens, dus dat komt weer overeen met
de Maya profetie.
En dan hebben we nog de Farsight Institute, een andere groep remote viewers; deze mensen zijn
militairen. Wat zij voorspellen, is dat vanaf nu tot begin / midden 2013 zij vier dingen heel duidelijk zagen:
1 Impacts van meteoren, die tsunami’s en vulkaanuitbarstingen? veroorzaken. (Openb. 6:12-13 Ik zag, toen
het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed
en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van
de boom worden gerukt.)
2 Omvangrijke en heftige overstromingen van kustgebieden – tsunami’s.
3 Extreme zonnestraling, hetgeen dus overeenkomt met wat Ed Dames zegt.
4 Stormen en andere extreme weersomstandigheden.
Ook de volgende gegevens werden door hen gezien:
1 Massale herorganisatie kustplaatsen, overlevenden, FEMA kampen.
2 Het instorten en redden van wereldwijd functioneren van regeringen.
3 Afbreken van het voedseltransportsysteem.
4 Afbreken van het … transportsysteem.
5 Omvangrijk verlies van gebouwen nabij de kust.
Zij vonden het tevens heel vreemd dat het ruimtevaartprogramma midden vorig jaar abrupt werd beëindigd,
en dat is het! Zij (NASA) weten het… En dan hebben we deze Wereldzaadbank… Zij weten het.
VS en globale schulden… Zij weten het. Graven, graven, overal… eindeloze artikelen over bunkers en
ondergrondse bases in Rusland, China… en wereldwijd. En nu komt NASA met het feit dat zij plannen
maken voor extreme zonnestormen in 2012 en begin 2013, wow!
Vergeet ook John Moore niet, en alle informatie die híj naar buiten heeft gebracht...
Remote-viewers-alles-verwoestende-killshot-zonnevlam-nabij
Global-warming-planeet-x-wat-de-regering-je-niet-vertelt
John-moore-voorspelt-armageddon-spoedig
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Fukushima en het verband met the Georgia Guidestones
Dinsdag, 29 mei 2012
Iets onderzoeken betekent vaak verbanden leggen tussen zaken die
ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.
En niets gebeurt bij toeval op deze wereld. Dus, was er "toevallig" op 11
maart 2011 een zware aardbeving die de ramp bij Fukushima veroorzaakte
of was het iets anders?
Een zware aardbeving van 9 op de schaal van Richter voor de noordoost kust van Japan, met een
geweldige tsunami als gevolg. De resulterende schade bij de kerncentrales van Fukushima is bekend. De
schade is zodanig dat het lot van de wereld op dit moment aan een zijden draadje hangt. Zie eerdere
artikelen, hier, hier en hier. De conclusie in die vorige artikelen was eigenlijk dat het onvoorstelbaar is dat er
in de mainstream media en op wereldniveau weinig of niets wordt gedaan om deze potentiëel grootste ramp
uit de geschiedenis van de mensheid te beteugelen. Het lijkt erop dat het weinigen iets interesseert, of
misschien juist wel, maar dan vanwege andere redenen.
Nu, eerst even naar de Georgia Guidestones:
De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms
worden ze een “Amerikaans Stonehenge” genoemd. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10
hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de
overlevenden van een toekomstige apocalyps, die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op
te bouwen.
De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Over het ontstaan van het monument bestaat
veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft
geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën. Op elke staande steen staat een bericht, op
elke zijde, in een afzonderlijke taal.
Als men ‘tegen de klok’ in, vanaf het noorden, om de constructie heen wandelt is dit de volgorde waarin men
de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, klassiek Chinees en Russisch. De
Verenigde Naties zorgden voor verschillende vertalingen.
Eén van de sinistere boodschappen op deze stenen is de volgende:
Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature (Houdt het aantal mensen onder 500
miljoen en in een permanente balans met de natuur).
Als het gebouw van Reactor 4 in Fukushima daadwerkelijk instort, dan zou het heel goed mogelijk zijn dat
bovengenoemde boodschap bewaarheid wordt.
Nu is er een bizar “toevallig” verband te leggen tussen Fukushima en The Georgia Guidestones. We weten
dat de Illuminati die dit soort onzinnige plannen bedenken, dol zijn op symbolen en getallen.
De ramp in Fukushima vond plaats op 11 maart 2011, of iets anders geschreven 11-3-11. Dit geeft het getal:
11311.
Als je dit aantal dagen terug gaat in de tijd, dan kom je uit op de datum 22-3-1980. En dat was een heel
bijzondere datum, zoals te zien is op onderstaande foto.
Nu is toeval één ding, maar zelfs de illuminati kunnen niet bepalen dat
exact 11311 dagen na de plaatsing van The Georgia Guidestones er een
zware aardbeving plaatsvindt voor de kust van Japan.
Zo’n toeval zou alleen enige betekenis hebben als de gebeurtenissen in
Japan van te voren gepland waren en dan precies op die datum zouden
plaatsvinden. In dat geval zou de oorzaak van de ramp dan waarschijnlijk
ook een andere zijn dan een aardbeving. Dus, was het wel een
aardbeving?
Er zijn een aantal factoren die erop zouden kunnen wijzen dat dingen toch iets anders gingen dan wij tot nu
gedacht hebben.
Als we kijken naar de aardbeving van 6.8 op de Richterschaal die op 17 januari 1995 de Japanse stad Kobe
verwoestte en we vergelijken dit met de Fukushima aardbeving, dan zijn er een aantal dingen die niet
kloppen.
Zoals te zien is op Google afbeeldingen is de verwoesting van Kobe compleet. Gebouwen, bruggen,
snelwegen en andere delen van de infrastructuur zijn compleet verwoest.
De Fukushima aardbeving vond plaats 70 kilometer uit de kust met een kracht 9. Een aardbeving van deze
omvang is ongeveer 100 keer zwaarder dan een aardbeving met een kracht van 6.8. Een dergelijke
aardbeving zou alles binnen een straal van 1000 kilometer met de grond gelijk hebben gemaakt. Er zou
geweldige schade moeten zijn, nog veel erger dan destijds in Kobe. En dat was niet het geval. Er is geen
enkel gebouw ingestort door de aardbeving op 11 maart 2011...... behalve de kerncentrales van Fukushima.
Dit wekte de nieuwsgierigheid van onderzoeksjournalist Jim Stone.
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Hij wist de Japanse seismogrammen boven tafel te krijgen, analyseerde deze en kwam tot de schokkende
ontdekking dat er helemaal geen aardbeving met een kracht van 9 voor de kust had plaatsgevonden. Wel
vond hij drie kleinere aardbevingen die alledrie boven land plaatsvonden.
Na verder onderzoek komt hij dan ook tot de schokkende conclusie dat de kerncentrales niet zijn verwoest
door een aardbeving, maar door een aantal nucleaire bommen. Volgens Stone werd de Tsunami
veroorzaakt door een aantal bommen in zee en de verwoesting van de kerncentrales door een aantal
minibommen, verborgen in de veiligheidscamera’s.
De wanden van de ruimtes waar de brandstofstaven en dergelijke worden bewaard zijn onvoorstelbaar dik
en groot. Waterstofexplosies zouden deze nooit hebben kunnen vernietigen. Ter vergelijking: bij de
waterstofexplosies in de kerncentrale van Thee Mile Island was er geen structurele schade en zelfs geen
enkele verwonding bij het personeel.
Daarnaast, reactor 4 bevatte op 11 maart geen brandstof en was niet operationeel. Toch explodeerde deze
en was net zo verwoest als de andere reactoren. Je kunt wat er gebeurde met reactor 4 vergelijken met wat
er gebeurde met gebouw 7 van het World Trade Centre op 9/11. Een niet werkende reactor, zonder
brandstof, kan niet exploderen, behalve als iemand dit moedwillig veroorzaakt.
In 2010 kreeg de Israëlisch firma Magna BSP de opdracht tot het beveiliging van Fukushima. Zij
installeerden grote, vreemd uitziende beveiligingscamera’s die uiterlijk er ongeveer hetzelfde uitzien als wat
ze noemen “gun-type” nucleaire wapens.
Op de volgende foto zie je de overeenkomst tussen deze wapens en de veiligheidscamera’s. Ook lijkt de
foto van de explosie in reactor 3 heel erg veel op een explosie veroorzaakt door een nucleaire bom.
Waarheid of een vergezochte samenzweringstheorie?
Een paar dingen zijn zeker:
Jim Stone is geen beginneling in onderzoekswerk. Hij was voorheen
werkzaam als analist bij de NSA (National Security Agency),
vergelijkbaar met de Nederlandse AIVD. Hij heeft zijn verhaal heel
goed onderbouwd met bewijsmateriaal. Voor wie hier meer over wil
lezen, de link naar de site van Stone, waar alles over Fukshima staat,
volgt onderaan de pagina.
Wij, en met ons gelukkig vele anderen, verbazen ons al langere tijd over de totale mediastilte omtrent de
werkelijke problemen rond Fukushima. De heel kritieke situatie rondom reactor 4 om maar wat te noemen.
Het totale gebrek aan belangstelling dat er schijnt te bestaan bij wereldleiders om deze problemen afdoende
op te lossen. In dat kader zou je kunnen stellen dat de bizarre boodschappen op The Georgia Guidestones
toch niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn.
Bronnen: Henry Makow, Jim Stone, Goto2012, Godlike Productions

Mysterieus: Gentech gras doodt massaal kudde runderen in de VS
De mysterieuze dood van een kudde runderen in Centraal Texas wordt
momenteel door de overheid onderzocht en men gaat ervan uit dat
gentech gras de oorzaak is, meldt CBS Station Keye. De runderen vielen
onlangs ineens dood om in de weide van Jerry Abel in Elgin, ten oosten
van Austin. Abel vertelt dat hij de kudde al 15 jaar laat grazen op de weide
en het gras ook hooit. Het gras bezit veel blad, het is een prima gras vol
met eiwit. Het is eigenlijk perfect voer voor de dieren.
Genetische modificatie
Het is gras is een genetische modificatie van de soort Bermuda, Tifton 85 genaamd. Het groeit al 15 jaar op
het land van Abel om zijn 18 koppen tellende kudde Corriente te voederen. De koeien zijn klein van stuk en
bezitten grote horens en zijn hierom populair bij de rodeo, zoals lasso werpen. ‘Toen we de kudde naar de
groene weide brachten, waren de dieren enthousiast om van het verse gras te gaan eten’, vertelt Abel. ‘Dit
vond drie weken geleden plaats, toen kwamen we er ook snel achter dat er iets verschrikkelijk fout zat.’
Traumatisch
‘Toen onze trainer het luide loeien hoorde, dacht hij dat een koe moest kalven. Maar ter plekke zag hij dat
vrijwel alle dieren, zowel de stieren als de koeien, op de grond lagen. Sommige waren reeds dood en andere
hadden stuiptrekkingen. Binnen enkele uren stierven 15 van de 18 dieren. Om de dieren te zien sterven, was
traumatisch; er was niets om de dieren te helpen...’
Plotselinge ‘productie’ van Cyanide gif
Uit de eerste testen blijkt dat het gentech gras Tifton 85, welke hier al jaren groeit, plotseling was begonnen
met het produceren van cyanide. Dit gas vergiftigde de kudde.
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Dierenarts Gary Warner: ‘We vermoeden dat de droogte van de afgelopen 2 jaar en de combinatie van
andere factoren leidt tot de productie van het dodelijke gas door het gras.’
Meer boeren met gemodificeerd gras!
En wat tot een grotere bezorgdheid leidt, andere boeren die ook het gentech gras in hun weilanden hebben
staan, hebben ook last van cyanide in hun velden. Echter geen andere kudde is tot nu toe gestorven.
Wetenschappers (U.S. Department of Agriculture) onderzoeken het gras op dit moment op een vreemde en
onverwachte mutatie. Totdat duidelijk wordt wat de oorzaak is van de plotselinge cyanide productie van het
gras, houdt Abel zijn dieren ver weg van de beruchte weide. De sprinkhanen ‘genieten’ er nu van.
Mysterious Mass Cattle Deaths in Texas has U.S. Department of Agriculture baffled (June 24, 2012)
Gepubliceerd op 24 jun 2012 door adrinilinjunky - Bron: Zaplog.nl

Bizar: Italië en Spanje eisen opkopen staatsschuld in ruil voor hulp - aan zichzelf
De Italiaanse premier Mario Monti en de Spaanse premier Mariano
Rajoy hebben almaar meer hulp nodig en eisen in 'ruil' daarvoor nóg
meer miljarden...
Op de eerste de beste dag is de Eurotop over de financiële crisis
ontaard in een bizarre, tragische klucht. Het is bijna niet voor te stellen,
maar de landen die op dit moment het meeste hulp nodig hebben, Italië
en Spanje, eisen dat in ruil voor het accepteren van die hulp (!!) de EU /
ECB op korte termijn hun staatsobligaties opkoopt, zodat de rente die
ze daarover moeten betalen weer gaat dalen. Een analogie: stel dat u
een arme zieke oude buurvrouw heeft waar u boodschappen voor doet, en u biedt bij het afleveren van de
boodschappen aan om deze voor haar te betalen. En dan zegt de arme vrouw dat ze dit alleen accepteert
als ze ook uw autosleutels mag hebben. Sterker nog, ze eist die zelfs op.
Duitsers en Nederlanders afgeperst
Zonder een spoortje realiteitsbesef en benul van enige verhoudingen hebben Italië en Spanje, daarin
gesteund door Frankrijk, er geen enkel probleem mee om de grootste geverlanden, Duitsland en Nederland,
op een schaamteloze manier af te persen. Beggars can't be choosers, luidt een Engels spreekwoord (je mag
een gegeven paard niet de bek kijken), maar daar hebben Italië en Spanje gisteren beggars CAN be
choosers van gemaakt. De € 120 miljard die de EU gaat investeren is vooral bedoeld om de probleemlanden
te helpen, maar zij willen meer. En nog meer, nóg meer, meer, meer...
En daar hebben ze vanuit hun standpunt alle reden toe, aangezien het ook de failliete Grieken keer op keer
is gelukt om nieuwe miljarden en concessies los te peuteren van de eurozone, die feitelijk alleen nog drijft op
de bijna € 1 biljoen aan garanties van Duitsland en Nederland via het in Den Haag niet voor niets
doodgezwegen Target-2 systeem.
Weinig meer te verliezen
Spanje en Italië weten dat ze weinig meer te verliezen hebben. Komen Berlijn en Den Haag niet met de door
hen geëiste gratis creditcard over de brug, dan is de kans levensgroot dat de eurozone op een
ongecontroleerde manier uit elkaar valt en droom van alle eurofielen in Den Haag, Brussel en andere
Europese hoofdsteden -en dus onze nachtmerrie- van een Verenigde Staten van Europa ruw uiteen spat. En
u raadt al wie daar de schuld van gaan krijgen: Duitsland en Nederland.
Frankrijk: Wij doen alleen wat ons bevalt
Ook de met geld smijtende socialistische Franse president Francois Hollande (verlaging pensioenleeftijd,
verhoging minimum loon) heeft zich bij het koor eisers gevoegd en vindt dat de EFSF / ESM bailoutfondsen
direct moeten worden aangewend om Spanje en Italië te 'redden', dat is: nog een paar maanden overeind te
houden. Hollande eist dat Europa 'meer dan een markteconomie' wordt, wijst de strenge bezuinigings- en
hervormingseisen af (3) en durfde zelfs te verklaren dat Frankrijk alleen die EU maatregelen zal doorvoeren
waar het land mee kan instemmen. Met andere woorden: wat goed is voor ons doen we, wat pijn doet - dat
betaalt iemand anders maar.
Europees piramidespel wankelt
Ongeacht welke 'successen' er morgen worden gemeld zullen de financiële markten dit complete fiasco snel
doorzien. Het Europese piramidespel wankelt en zal op een zeker moment totaal instorten. Jammer genoeg
zullen 'onze' politici hoogstwaarschijnlijk niet tijdig de stekker uit het faliekant mislukte europroject trekken,
zodat straks ook ons geld op is en we allemaal samen naar de ondergang gaand. Dat is tenslotte het
uiteindelijke -en terechte- lot van ieder socialistisch-fascistisch systeem dat weigert te luisteren naar de wil
van het gewone volk.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Italië chanteert Duitsland, reactie Merkel: 'Zolang ik leef' geen schuldenunie
Premier Monti: Betaal onze schulden, of... - Instorting Spanje en Griekenland versnelt - Canadese
beleggingsexperts: Existentieel moment voor Europa
De Italiaanse premier Mario Monti heft zijn spreekwoordelijke vuist op
tegen Duitsland: Accepteer een schuldenunie, of het gaat mis met de EU.
Nu de toekomst van de eurozone aan een zijden draadje bungelt gaat het
tussen de eurozone lidstaten steeds openlijker hard tegen hard. De
Italiaanse premier Mario Monti heeft de Duitse bondskanselier Angela
Merkel laten weten dat er op de volgende EU top aanstaande zondag
besluiten dienen te worden genomen die erop neerkomen dat hij zijn zin
krijgt en de eurozone een schuldenunie wordt. Omdat dit betekent dat
Duitsland, Nederland en Finland op permanente basis jaarlijks tientallen
miljarden euro's naar Zuid Europa moeten overmaken, verklaarde Merkel dat er 'zolang ik leef geen
gemeenschappelijke schuldenunie' zal komen. Monti denkt echter sterk te staan omdat hij zowel door de
andere schuldenlanden -met name Spanje- als ook door de vier belangrijkste EU leiders -president Herman
van Rompuy, EC-president José Manuel Barroso, Eurogroep president Jean-Claude Juncker en ECBpresident Mario Draghi- wordt ondersteund. Niet geheel toevallig komen twee van de vier leiders uit een
schuldenland, de derde uit een land dat op het randje balanceert (van Rompuy) en de vierde -Juncker- uit
het ministaatje Luxemburg dat niets in de melk te brokkelen heeft.
EU presidenten willen schuldunie
Deze vier EU leiders werken druk aan een plan dat op de aanstaande top zou moeten worden aangenomen.
Hierin wordt afstand genomen van de Duitse bezuinigingseisen en komt er een gemeenschappelijk
schuldenverlichtingsfonds, gemeenschappelijke projectleningen ('Project Bonds', een andere naam voor
Eurobonds), een bankenunie en directe financiële hulp voor de banken uit de EFSF en ESM
reddingsfondsen. Met andere woorden: een regelrechte schuldenunie.
Betalers en profiteurs
Belangrijkste betalers: Duitsland en Nederland. Profiteurs: bijna de hele rest van de EU, maar met name de
Zuid Europese PIIGS landen, over enige tijd aangevuld met Frankrijk en België. Nu al staan Duitsland en
Nederland via het Target-2 systeem voor bijna € 1 biljoen garant. Als het aan Italië, Spanje en Brussel ligt
komen daar jaarlijks tientallen miljarden Duits en Nederlands belastinggeld bij. Hier moeten onder andere de
zuidelijke socialistische verkiezingsbeloften mee worden betaald: de (gedeeltelijke) verlaging van de Franse
pensioenleeftijd naar 60 jaar (in Nederland een verhoging naar 67 jaar) en een onmiddellijke verhoging van
het Franse minimumloon (2) (terwijl de Nederlandse uitkeringen zo goed als bevroren worden).
Italiaanse chantage
Volgens een Italiaanse regeringsofficial heeft Monti twee duidelijke berichten aan Berlijn gestuurd: 1. Ik heb
anderen (in Europa en binnen de EU) die mij steunen, en 2. Ik sta in eigen land onder grote druk, dus als er
geen schuldenunie komt moet de EU met onzekere gevolgen voor zijn regering rekenen als de financiële
markten op de ondergang van Italië blijven wedden. Dit komt op niets anders neer als chantage: 'betaal onze
schulden, of de euro gaat ten onder'. (1)
Bundesbank: Geen eurobonds
De president van de Duitse Bundesbank Jens Weidmann heeft zich bij zijn bondskanselier aangesloten en
opnieuw verklaard dat er geen schuldenunie moet worden opgezet door op korte termijn eurobonds in te
voeren. Weidmann wil dat er eerst een fiscale unie komt waarin lidstaten kunnen worden gedwongen zich
aan bepaalde begrotingsregels te houden (3).
Instorting Spanje en Griekenland versnelt
Terwijl de standpunten van 'Noord' en 'Zuid' zich verharden blijft het ondertussen slechter en slechter gaan
met Spanje (4) en Griekenland. Beide landen komen in een steeds diepere recessie terecht. De
Spanjaarden moeten almaar hogere rente over hun staatsschulden betalen. Premier Rajoy waarschuwde de
EU dat zijn land dit niet lang meer kan volhouden (5).
In Griekenland zal de teruggang van de economie in het derde kwartaal zelfs meer dan 9% zijn. De nieuwe
regering wil deze extreem slechte cijfers gebruiken als drukmiddel om de bezuinigings- en
hervormingsmaatregelen die het land moest nemen in ruil voor honderden miljarden euro's hulp uit de EU te
verlichten of zelfs helemaal te schrappen (6).
'Existentieel moment'
In een interview op Bloomberg TV verklaarde David Rosenberg, hoofdeconoom en strateeg van de
Canadese beleggingsfirma Gluskin Sheff, dat de crisis in Europa niet meer is op te lossen door economische
groei. 'Ik denk dat er uiteindelijk óf een verenigd Europa komt, óf dat de ECB massaal de Zuid Europese
staatsschulden gaat opkopen... Er zal drastische actie nodig zijn, een schok. Spanje en Italië kunnen zichzelf
niet meer financieren en zijn te groot om om te vallen, maar tegelijkertijd te groot om te redden. Daarom is dit
een existentieel moment voor Europa. Er zijn teveel schulden en die moeten worden geherstructureerd.' (7)
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Forse vermindering welvaart
Het massaal opkopen van de Zuid Europese staatsschulden door de ECB betekent dat er ongelimiteerde
hoeveelheden geld worden gecreëerd die uiteindelijk een forse devaluatie van de euro zullen veroorzaken.
In Griekenland zien we waar een massale herstructurering van de staatsschulden toe kan leiden: het
compleet verliezen van het vertrouwen van de financiële markten. Beide noodmaatregelen zullen tot één
ding leiden: een langdurige -mogelijk zelfs blijvende- forse vermindering van de welvaart in Europa.
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) NU, (4) NU, (5) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) Zero Hedge

Verenigde Staten erkennen Jeruzalem niet als Israëls hoofdstad!
Gepubliceerd op 28 mrt 2012 door elderofziyon2
Deze verklaring deed onlangs nogal wat stof opwaaien…
Washington D.C., 28 maart 2012 - Aan het woord in dit videofragment is Victoria Nuland, woordvoerder van
Obama’s kabinet, op haar dagelijkse persconferentie. Het onderwerp dat de aanleiding werd van het dispuut
was een verklaring, die het Amerikaans Ministerie had vrijgegeven over “een ambtenaar die permanent reist
van de ene lokaliteit naar de andere” (om te onderhandelen uiteraard), letterlijk luidend: “naar Algerije, Qatar,
Jordanië, Jeruzalem en Israël,” impliciet stellend dat Jeruzalem en Israël voor de VS twee aparte
entiteiten zijn!
Gevraagd omtrent de houding van de VS ten aanzien van de status van Jeruzalem bleef Nuland knullig
rondom de hete brij draaien. Maar een en ander werd toch duidelijker, ondanks alle onduidelijkheid en
vaagheid: “Jeruzalem is een permanent onderwerp van discussie; dat moet opgelost worden door
onderhandelingen tussen de betrokken partijen,” antwoordde Nuland.
De journalist die niet wilde opgeven, bleef bot vangen. Als een papegaai bleef Nuland eindeloos hetzelfde
herhalen “.. door onderhandelingen…”. “Wat is dan de hoofdstad van Israël?” bleef de journalist aandringen.
Nuland antwoordde: “Onze ambassade is, zoals u weet, gelokaliseerd in Tel Aviv.” Ha zo, Tel Aviv dus.
Waarop de journalist vroeg: “Betekent dit dat u Tel Aviv beschouwt als de hoofdstad van Israël?” Waarop
Nuland andermaal herhaalde dat “de kwestie van Jeruzalem geregeld moet worden door onderhandelingen.”
De journalist gooide het vervolgens over een andere boeg en trachtte Nuland te laten zeggen, wat ze niet
wilde (niet mocht) zeggen en vroeg of het hier misschien enkel om Oost-Jeruzalem ging, suggererend dat de
VS misschien wel bereid is om West-Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen. Maar duidelijk werd
dat de finale status héél Jeruzalem betreft, Oost en West inbegrepen, waarover “onderhandeld dient te
worden”.
Obama erkent Jeruzalem niet als Israëls hoofdstad
Jeruzalem is, wat de Verenigde Staten en Obama betreft, niet de hoofdstad van Israël. In het beste geval
kan dat eventueel Tel Aviv worden. Dit is al lange tijd de bestaande positie van de Verenigde Staten en de
Europese Unie doorheen de decennia en van vele Amerikaanse overheidsdiensten geweest. Het blijkt dat
de officiële positie van de VS en de EU luidt, dat Jeruzalem een corpus separatum moest zijn, een
internationale stad. Dat werd zo gestipuleerd in het verdelingsplan van 1947 (dat door de Arabieren werd
verworpen!) en onder die status, met inbegrip van de Israëlische kant
van de Groene Lijn, nog steeds een hangende zaak is.
Dit is duidelijk in tegenspraak met een andere positie van de VS, dat
alles ten westen van de Groene Lijn deel van Israël uitmaakt.
Niettemin, weigerde de VS om de verklaring van Israël uit 1950 van
Jeruzalem als haar hoofdstad te erkennen, en daar is niks aan
veranderd.
Bron en verder lezen: Brabosh.com
Volgens de bijbel is Jeruzalem de Stad van David
Meer dan 3.000 jaar geleden werd Jeruzalem erkend als de hoofdstad
van het Joodse volk. Toch weigert de Amerikaanse regering, in strijd met een wet in 1995, Jeruzalem te
erkennen als de hoofdstad van de natie Israël. Elke andere natie in de wereld wordt toegestaan om hun
eigen hoofdstad aan te wijzen… behalve voor de Joodse staat.
Wil je Opstaan en Israël Verdedigen?
Bron en PETITIE tekenen: Jerusalemdc.org
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Het rapport van Iron Mountain, Illuminati mind control
juni 28, 2012By: vader Jakob Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen
Overgenomen van argusoog.org
Uittreksel uit Big Oil & Their Bankers… Chapter 13: USS Persian Gulf
Het door de Rothschild geleide internationale bankkartel leerde al lang
geleden dat het veel gemakkelijker was om mensen te hersenspoelen dan
hen onder de ogen te zien in een open strijd. De afgelopen decennia zijn deze technieken, onder leiding van
televisie “programmatie”, behoorlijk geraffineerd geworden.
De VS testte verschillende top-geheime hoog-technologische wapensystemen op het schouwtoneel van de
Golfoorlog terwijl ze gebruik maakten van een aantal lage frequentie favorieten.
Toen de Iraakse grondtroepen zich overgaven, waren velen van hen in een staat
van waanzin en lethargie die veroorzaakt kan worden door extreem lage
frequentie radiogolven die de VS al in het Vietnam confict gebruikte als wapen.
Dr. Jose Delgado, psychiater aan de Yale University en de CIA, bestudeerde
mind control voor de firma tijdens de jaren 1950 als onderdeel van het MKULTRA programma. Delgado besloot “De fysieke beheersing van vele
hersenfuncties is een bewezen feit … het is zelfs mogelijk om voornemens te
creëren en te volgen… Door electronische stimulatie van specifieke
hersenstructuren kunnen bewegingen veroorzaakt worden via radio
commando’s…door controle op afstand.”
Volgens een militair document, PSYOP to Mindwar: The Psychology of Victory,
dat geschreven werd door Kolonel Paul Valley en Majoor Michael Aquino,
gebruikte het Amerikaanse leger een operationeel wapensysteem “om de geest
van neutrale en vijandelijke individuen in kaart te brengen en ze vervolgens te
veranderen in overeenstemming met de Amerikaanse nationale belangen.”
De techniek werd gebruikt om de overgave van 29.276 gewapende Vietcong en Noord-Vietnamese
legersoldaten in 1967 en 1968 te verzekeren. De US Navy was ook nauw betrokken bij “psychotronisch”
onderzoek. [1] Veel Amerikaanse militairen die nabij de DMZ, die Noord- en Zuid-Vietnam verdeelde,
hebben gediend beweren op regelmatige basis UFO’s te hebben gezien. The Pentagon Papers onthulden
dat de geheimzinnige JASON Society een electronische barrière geplaatst had langs de DMZ.
Majoor Michael Aquino was een PSYOPS legerspecialist in Vietnam, waar zijn eenheid gespecialiseerd was
in drugsaansporing, hersenspoeling, virus-injectie, hersenimplantaten, hypnose, en het gebruik van
electromagnetische velden en extreem lage frequentie radiogolven. Na Vietnam verhuisde Aquino naar San
Fransisco en stichtte hij de Temple of Set.
Set is de oude Egyptische naam voor Lucifer. Aquino was nu een Senior US Military Intelligence ambtenaar.
[2] Hij had een top-geheime veiligheidsmachtiging gekregen op 9 juni 1981. Minder dan een maand later
onthulde een memo van de inlichtingendienst van het leger dat de Temple of Set van Aquino een zijtak was
van de Church of Satan van Anton La Vey, die ook haar hoofdkantoor in San Fransisco had. Twee andere
Set-leden waren Willie Browning en Dennis Mann. Beide waren officieren van de inlichtingendienst van het
leger.
De Temple of Set was geobsedeerd door militaire aangelegenheden en politiek fascisme. Het was vooral
bezig met de Nazi Order of the Trapezoid. De “officiële” baan van Aquino was geschiedenis professor aan
het Golden Gate College. De Temple recruteerde dezelfde Hells Angels die Billy Mellon Hitchcock had
gebruikt om zijn slechte CIA zuur uit te delen. Zijn leden bezochten prostituees waar ze zich bezighielden
met allerlei sadomasochistische activiteiten. [3]
De directeur van het Army Counter-Intelligence, Donald Press, onthulde dat Dennis Mann werd toegewezen
aan het 306 PSYOPS Battalion en dat Aquino toegewezen werd aan een top-geheim programma bekend
onder de naam Presidio.
Presidio is ook de naam van een spookachtig complex in de Golden Gate National Recreation Area, dat
naar verluidt regelmatig bezocht werd door Michael Gorbatsjov toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Maakte
Aquino deel uit van een operatie om “de geest in kaart te brengen” van de laatste leider van de Sovjet-Unie
en brachten ze hem ertoe om zowel glasnost als perestroika, de twee vrije markt beleiden die uiteindelijk
leidde tot de ondergang van de Sovjet-Unie, voor te stellen? Herinner je het vreemde merkteken dat
plotseling op het voorhoofd van Gorbatsjov verscheen? Was hij geïmplanteerd met een soort van microchip
mind-control apparaat om hem te laten denken “in overeenstemming met de Amerikaanse nationale
belangen”?
Dergelijke Orwelliaanse technologie wordt regelmatige basis over heel de wereld op de markt gebracht. De
International Healthline Corporation en anderen verkopen microchip implantaten in de VS, Rusland en
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Europa. De goedhartige samenleving heeft een beleid aangenomenvan het microchippen van alle
loslopende huisdieren. De staat Hawaï vereist dat alle huisdieren zijn gechipt.
Zesduizend mensen in Zweden hebben een microchip in hun hand toegelaten die ze gebruiken voor alle
aankopen. In Japan zijn er ook proefprojecten aan de gang. In juli 2002 meldde de National Public Radio het
begin van een soortgelijk proefproject in Seatle. Later in 2002, na een uitbraak van verdachte ontvoeringen
van jonge meisjes, meldde de BBC dat een Brits bedrijf van plan is om kinderen te implanteren met
microchips zodat hun ouders hun verblijfplaats kunnen controleren.
Dr. Carl Sanders, een hoog aangeschreven ingenieur electronica, onthulde
dat een microchip-project dat hij gestart was om mensen met afgesneden
ruggenmerg te helpen werd overgenomen door de Bill Colby’s Operation
Phoenix in een reeks bijeenkomsten die georganiseerd werden door Henry
Kissinger. Sanders zegt dat de beste plek voor een microchip-implantaat juist
onder de haarlijn op het voorhoofd van een persoon is, vermits het apparaat
kan worden opgeladen door veranderingen in lichaamstemperatuur, die daar
het meest uitgesproken zijn. Interessant genoeg is dit de locatie van de
pijnappelklier of het Derde Oog.
De Emigration Control Act van 1986 geeft de president de macht om elke
vorm van ID verplicht te stellen die hij nodig acht. [4] Onderzoekers in Zuid Californië hebben een chip
ontwikkeld die de hippocampus nabootst, een deel van de hersenen dat zich bezig houdt met geheugen.
Ambtenaren van het Pentagon zijn geïnteresseerd om het te gebruiken in experimenten om een “supersoldaat” te creëren. [5]
Een andere microchip met de naam Braingate wordt in verlamde mensen geïmplanteerd. Het stelt hen in
staat om hun omgeving te controleren door simpelweg te denken. [6]
Rapport van Iron Mountain
In 1961 leidden ambtenaren van de regering Kennedy, McGeorge Bundy, Robert McNamara en Dean Rusk,
allen CFR- en Bilderberg leden, een werkgroep die keek naar “het vredesprobleem”. De groep kwam samen
in Iron Mountain, een enorme ondergrondse corporate atoomschuilkelder nabij Hudson, New York waar de
CFR-denktank The Hudson Institute gevestigd is. De bunker bevat overvloedige kantoren voor Exxon Mobil,
Royal Dutch/Shell en JP Morgan Chase in geval van een nucleaire aanval. [7] Een kopie van de
groepsdiscussies, beter bekend als het Report from Iron Mountain, werd door een deelnemer gelekt en in
1967 gepubliceerd door Dial Press.
De auteurs van het rapport zagen oorlog als nodig en iets wenselijk, onder de vermelding dat “oorlog zelf het
fundamentele sociale systeem is waarbinnen andere secundaire vormen van sociale organisatie strijden of
samenspannen. (Oorlog is) de belangrijkste organiserende kracht … de essentiële economische stabilisator
van moderne samenlevingen.” De groep vreesde dat door “tweeledig leiderschap” de “heersende
administratieve klasse” zijn vermogen tot “rationaliseren van een gewenste oorlog” zou verliezen, wat leidt
tot de “daadwerkelijke ontbinding van militaire instellingen.”
Het rapport gaat verder met te zeggen “…het oorlogssysteem kan niet verantwoordelijk toegestaan worden
om te verdwijnen tot…we precies weten wat we in de plaats gaan zetten…De mogelijkheid van oorlog zorgt
voor een gevoel van externe noodzaak zonder welke geen enkele regering lang aan de macht kan
blijven…Het basisgezag dat een moderne staat over z’n volk heeft ligt in zijn oorlogsmachten. Oorlog heeft
als de laatste grote bescherming gediend tegen de afschaffing van de nodige klassen.”
Historicus Howard Zinn beschreef dit raadsel toen hij schreef, “het Amerikaanse kapitalisme had
internationale rivaliteit en periodieke oorlog nodig om een kunstmatige gemeenschap van belangen te
creëren tussen de rijken en de armen, verdrong de echte gemeenschap van belangen onder de armen die
zichzelf in sporarische bewegingen liet zien.”
De bende van Iron Mountain was niet de eerste die de deugden van de oorlog ontdekte. In 1909 kwamen de
beheerders van de Andrew Carnegie Foundation for International Peace bijeen om het Amerikaanse leven
vóór WO-I te bespreken. Vele deelnemers waren leden van Skull & Bones. Ze besloten “Er zijn geen
gekende middelen efficiënter dan oorlog, ervan uitgaande dat de doelstelling is om het leven van een heel
volk te veranderen…Hoe kunnen we de Verenigde Staten in een oorlog betrekken?”
Het Report from Iron Mountain gaat verder om een geschikte rol voor te stellen voor die van de lagere
klassen, vertrouwen gevend aan militaire instellingen door het aanleveren van “asociale elementen met een
acceptabele rol in de sociale structuur. De jongere en meer gevaarlijke van deze vijandige sociale
groeperingen zijn onder controle gehouden door het Selectief Diensten Systeem…Een mogelijk surrogaat
voor de bestrijding van poteniële vijanden van de samenleving is de herintroductie van de slavernij, ietwat
consistent met de moderne technologie en het politieke proces … De ontwikkeling van een geavanceerde
vorm van slavernij kan een absolute voorwaarde zijn voor sociale controle in een wereld die in vrede is.”
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De zotten van Iron Mountain, ofschoon enthousiast over
het idee van slavernij, catalogiseerde als andere socioeconomische vervangingen voor oorlog: een uitgebreid
sociaal welzijnsprogramma, een reusachtig vrijblijvend
ruimteprogramma dat gericht is op onbereikbare doelen, een duurzaam wapeninspectie-regime, een
alomtegenwoordige wereldwijde politie- en vredesmacht, massale wereldwijde milieuvervuiling die een grote
arbeidspoel vergt om op te ruimen, sociaal-georiënteerde bloedsporten en een uitgebreid eugenetica
programma. [8]
De Iraakse genocide vervulde de dromen van de Club of Rome Nul Populatie Groei maniakken, terwijl ze
ook een proeftuin voorzag voor twee van de oorlogssubstituten zoals voorgesteld door de Iron Mountain
fascisten: een wapeninspectie-regime en de VN-vredesmacht. Beide concepten wonnen voorsprong in de
internationale gemeenschap dankzij de Golfoorlog.
Terwijl de internationale bankiers het Iraakse volk wilden straffen en ontvolken voor hun hardnekkige
socialistische neigingen die historisch gezien ervoor zorgden dat de bankiers hun Four-Horsemenolietentakels uit de Iraakse oliegronden hielden, wilden ze Saddam Hussein aan de macht houden zodat zijn
voorbijgegane dwingelandij – zijn Panama – gebruikt kon worden als voorwendsel voor de Amerikaanse
militaire bezetting van de Perzische Golf oliegronden.
Net zoals Osama bin Laden later nuttig zou blijken voor Four Horsemen plannen in de regio van de
Kaspische Zee, was Saddam de perfecte schurk om te zorgen voor voortgezette oligarchie hegemonie over
de Perzische Golf olie-reserves.
Dean Henderson is de auteur van Big Pil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight
Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50
Countries en Das Kartell der Federal Reserve. Inschrijvingen voor zijn Left Hook blog zijn gratis bij
www.deanhenderson.wordpress.com.
[1] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Press. Sedona, AZ. 1991. p.369
[2] The Robot’s Rebellion: A Story of Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. 1994. p.221
[3] Cooper. p.361
[4] Icke. p.223
[5] Inquirer. UK. 10-25-05
[6] PhysOrg News. 11-1-95 www.physorg.com/news7746.html
[7] Rule by Secrecy: The Hidden History that Connects the Trilateral Commission, the Freemasons and the
Great Pyramids. Jim Marrs. HarperCollins Publishers. New York. 2000. p.114
[8] Ibid. 116
Bron: Dean Henderson voor The Intel Hub – 3 april 2012 – http://theintelhub.com/2012/04/03/illuminati-mindcontrol-the-report-from-iron-mountain/
Vertaald door ’t Vertalerscollectief - Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1706

Nieuwe uitvinding! Robots krijgen gevoel in hun vingers
Robots krijgen het vermogen aan te raken, en kunnen beter voelen dan
mensen… Onderzoekers hebben nu BioTac ontwikkeld, een
mechanische vinger die een stijve centrale sensor bevat, omgeven door
vloeistof en bedekt met een flexibele huid.
De sensor is gebaseerd op de menselijke vingertop, en heeft deze zelfs
verbeterd. De sensoren van de robot verslaan ons menselijke gevoel,
doordat ze veel sterker de textuur van de natuurlijke materialen kunnen
voelen. Ook is de sensor in staat de temperatuur van een object te
meten. Wil je weten hoe het werkt, kijk dan onderstaande video.
Deze Bio-Tac, zoals de sensor heet, zorgt voor perspectief op verschillende manieren. Zoals gezegd biedt
het hoop voor mensen met arm-protheses. Misschien dat zij dankzij deze ontwikkeling ooit weer ‘gevoel’ in
hun vingers krijgen. Ook op andere gebieden is deze ontwikkeling in potentie revolutionair. De persoonlijke
robot-assistent komt hiermee een stukje dichterbij. In productontwikkeling kan de Bio-Tac nut hebben,
vanwege de grotere mogelijkheden voor herkenning.
Robots Get A Feel For The World
Gepubliceerd op 18 jun 2012 door USCViterbi
Wat voelt een robot wanneer het met iets in aanraking komt? Weinig of niets… tot nu toe. Onderzoekers van
de USC Viterbi School of Engineering publiceerden een studie in Frontiers in Neurorobotics waaruit blijkt dat
speciaal ontworpen robots kan worden aangeleerd om zelfs nog beter te voelen dan mensen.
Bron: Extendlimits.nl
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13)
2/3 van alle moslims staat achter het streven naar het Kalifaat, waarin
de hele wereld zal worden veroverd door de Mahdi en onderworpen
wordt aan de islam.
Zelfs als je er niet in gelooft laat de huidige toestand in de wereld
overduidelijk zien dat de Bijbel exact heeft voorzegd wat er in deze
eindtijd zal gebeuren. Waren de Bijbelse profeten simpelweg goede
voorspellers of waren het wel degelijk echte profeten? De roep om een
verenigde islamitische coalitie met één islamitische dictator aan het hoofd begint immers razendsnel realiteit
te worden. Op 17 september 2005 concludeerde de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zijn toespraak
voor de VN met de woorden: 'Vanaf het begin des tijds heeft de mensheid verlangt naar de dag waarop
gerechtigheid, vrede, gelijkheid en medeleven de wereld zal omvatten... Als die dag komt zal de ultieme
belofte van alle goddelijke religies vervuld worden in de komst van een perfecte mens die de opvolger van
alle profeten en vrome mannen zal zijn. Hij zal de wereld naar gerechtigheid en absolute vrede leiden. O
machtige heer, ik bid dat u de komst van uw laatste bewaarder, de beloofde, die perfecte en pure mens,
degene die deze wereld met gerechtigheid en vrede zal vullen, bespoedigt.'
Ahmadinejad en de komst van de moslim messias
Bijna 7 jaar geleden bad Ahmadinejad voor de ogen van de hele wereld tot zijn god Allah om de komst van
de islamitische messias, de Mahdi, die er volgens de moslims voor zal zorgen dat de islam over de hele
mensheid zal heersen en die iedereen die weigert zich te onderwerpen zal vernietigen.
Voor veel Westerse journalisten was deze zowel Shi'itische als Soenitische toekomstverwachting volkomen
nieuw. Op 16 november 2005 hield Ahmadinejad in eigen land een uitzinnige menigte voor dat het zijn
grootste opdracht is als president van Iran de weg te bereiden voor de 'glorieuze komst van imam Mahdi'.
Bovendien zou hij persoonlijk in contact staan met de moslim messias, die al binnen enkele jaren op het
toneel zou verschijnen.
Mahdi-instituut
In 2004 had Iran al een compleet instituut opgezet dat uitsluitend studie maakt van de komst van de Mahdi.
Hiervoor geeft de instelling zelfs kindertijdschriften uit, waarin de Iraanse jeugd op Hitlerjugend achtige
manier gehersenspoeld wordt met de bijzondere taak die Iran van de Mahdi zou hebben gekregen. Met
massavernietigingswapens zoals kernbommen zou er zelfs 'bliksem uit de hemel' kunnen neerdalen, zoals
de Mahdi volgens de voorspellingen zal doen.
Het aftellen is begonnen
De drager van deze kernkop zou een Iraanse Shahab raket kunnen zijn die van een gewoon vrachtschip pal
voor de kust van bijvoorbeeld New York zal worden gelanceerd. 'Shahab' betekent letterlijk 'bliksem'. Alles is
gereed om het Iraanse nucleaire programma te voltooien en de Mahdi te verwelkomen. Een moskee vlak
buiten de stad Qom, locatie van één van Irans nucleaire installaties, werd speciaal voor dit doel voor $ 20
miljoen dollar gerenoveerd. Kortom: de grote finale kan beginnen, het aftellen is begonnen.
Pal na de weeën van de Holocaust (in de Bijbel de 'tijd van benauwdheid voor Jakob' genoemd (Jer.30:7))
'werd Israël geboren. Moslims beschouwen deze geboorte van de joodse staat als een 'zichzelf vervullende
profetie'. 'Waren het soms de Joden zelf die 6 miljoen van hun eigen volk de dood injaagden om dit voor
elkaar te krijgen?' wijst Walid Shoebat de onzinnigheid van deze redenatie aan.
Komst Mahdi bespoedigen door oorlog
En wat te denken van Irans Hojjatieh genootschap, dat ervan overtuigd is dat de komst van de 12de imam,
de Mahdi, versneld kan worden door het creëren van zoveel mogelijk chaos op Aarde, een opdracht die Iran
moet vervullen? Deze groep is zo extreem dat zelfs Ayatollah Khomeini zich er in 1983 van afkeerde. Dit is
dezelfde Khomeini die via het ministerie van Justitie liet verklaren dat 'iedereen die tegen mij is, tegen Allah
is en ter plekke moet worden gedood.' Het is dus niet zo vreemd dat velen denken dat Ahmadinejad lid is
van Hojjatieh. Zijn mentor en spirituele adviseur, Ayatollah Mesbah Yadzi, wordt door velen als het
belangrijkste lid van het Hojjatieh genootschap beschouwd. Hojjatieh is ervan overtuigd dat de Aarde eerst in
een enorme oorlog met massaal bloedvergieten moet worden gestort voordat de Mahdi kan komen en de
wereld door hem in een tijdperk van (islamitische) vrede zal worden geleid.
'Gestoorde sekte met kernbom'
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu omschreef Hojjatieh bijzonder treffend: 'Ik zocht naar een
analogie waarmee ik de Amerikanen zou kunnen uitleggen wat er zo gevaarlijk is aan een Iraanse kernbom.
Herinnert u zich die gestoorde groep in Waco, Texas? Stelt u zich dan eens voor dat (sekteleider) David
Koresh kernwapens en niet slechts enkele honderden, maar miljoenen volgelingen zou hebben gehad die
niets liever wilden dan Amerika en het Westen te vernietigen en de olievoorraad van de wereld over te
nemen. Als gestoorden uit het gekkenhuis ontsnappen is dat nog niet zo erg, maar als ze de beschikking
krijgen over kernwapens wél. Dit is zo'n soort sekte, de sekte van de Mahdi.' Dit bewijst dat niemand
Ahmadinejad als een soort Johannes de Doper -die de weg bereidde voor de Messias- moet zien, maar
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meer als een Judas Iskariot, die -zoals velen denken- door middel van zijn verraad Jezus probeerde te
dwingen zijn positie als koning van Israël op te eisen. Op vergelijkbare wijze denken de Hojjatieh leden dat
ze Allah kunnen manipuleren en hem kunnen dwingen de Mahdi te laten verschijnen.
Mahdi koorts verspreidt zich
Slechts weinigen weten dat de Mahdi 'koorts' niet alleen Iran in zijn greep heeft maar zich inmiddels ook
verspreid in buurland Irak, zowel onder Shi'itische als Soenitische moslims. In 2007 doodden de
Amerikaanse troepen in Irak een moslimgeestelijke die beweerde dat hij de lang verwachte Mahdi was en
enkele honderden volgelingen had verzameld, waaronder een groot aantal Soenitische moslims. Volgens
Zeyad, dat Arabische websites in de gaten houdt, zijn er inmiddels 7 verschillende Mahdi sektes in Irak.
Valse moslimprofeten
Jezus voorzegde dat er in de eindtijd vele valse profeten zullen komen die beweren de Messias te zijn en die
velen zullen misleiden. Het exploderende messianisme onder moslims is een duidelijk teken dat we in de
laatste dagen leven. Het gaat daarbij niet alleen om de komst van de Mahdi, maar ook om de herleving van
het Kalifaat. Moslims beschouwen zichzelf als leden van de 'Ummah', één wereldgemeenschap van alle
volgelingen van de islam. Trouw aan Allah en zijn profeet Mohammed wordt door hen belangrijker geacht
dan gezin, familie en andere sociale banden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat moslims over de hele
wereld niet aarzelen hun naaste familie te vermoorden als deze zich afkeren van de islam.
Wereld veroveren voor de islam
De islamitische tradities zitten bomvol profetieën die voorspellen dat op een dag de islam over de hele
wereld zal heersen. De verovering van andere landen en werelddelen is voor de meeste moslims dan ook
een volkomen normale en vanzelfsprekende toekomstverwachting. Veel moslims vinden zelfs dat ze hier
recht op hebben, dat het onderwerpen van de rest van de wereld aan de islam hun doel en lot is.
Sinds de ondergang van het Kalifaat een kleine 100 jaar geleden zijn veel moslims dan ook gefrustreerd dat
de islamitische landen zich niet verenigd hebben in één imperium, maar veeleer het toonbeeld zijn van
verdeelde en achtergebleven landen die keer op keer in oorlogen worden verslagen. Het kwaadaardige
Westen krijgt hier (natuurlijk) de schuld van, alsmede ook het christendom, omdat moslims de seculiere
landen in het vrije Westen beschouwen als christelijk.
'Jeruzalem hoofdstad Kalifaat'
Tegelijkertijd worden veel islamitische landen overheerst door corrupte leiders en dictators, die zelf in weelde
leven terwijl hun volk in armoede verkeert. Islamitische leiders en geestelijken roepen de moslimlanden dan
ook regelmatig op om zich te verenigen en het Kalifaat mogelijk te maken door gezamenlijk oorlog te voeren
tegen de 'ongelovigen'. 'Jeruzalem zal spoedig de hoofdstad van een moslim Arabisch Kalifaat zijn. Alle
pogingen van de Israëlische gevestigde orde om de stad te Judaïseren zullen op niets uitlopen,' verklaarde
Sheikh Raed Salah van de Islamitische Beweging in Israël zo'n 5 jaar geleden. Recenter gaf ook de nieuwe
Egyptische president Mohammed Mursi tijdens de verkiezingscampagne zijn publieke instemming aan een
hooggeplaatste moslimgeestelijke die tegenover tienduizenden aanhangers beloofde dat Mursi degene zal
zijn die dit doel zal verwezenlijken.
2/3 moslims achter Kalifaat en Sharia
Veel studies tonen aan dat moslims de Amerikaanse invasie van Irak beschouwen als een oorlog tegen de
islam. Uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit in Maryland onder 4348 moslims uit Marokko,
Egypte, Pakistan en Indonesië bleek dat 65,2% van hen achter het streven naar het Kalifaat staat nauwelijks de 'kleine groep extremisten' zoals ze door de Westerse politici en media worden genoemd.
65,5% van hen is het er ook mee eens dat de Sharia wetten overal strikt moeten worden nageleefd.
Hoe vaak heeft u al niet gehoord en gelezen dat de meeste moslims 'gematigd' zijn en geen bedreiging
vormen voor het Westen? Hoe vaak wordt ons niet voorgehouden dat het slechts gaat om een 'kleine
minderheid' van moslims die het Westen willen verslaan? Is een 2/3 meerderheid die achter dit streven staat
niet overtuigend genoeg?
Kalifaat eist oorlog tegen alle niet-moslims
Het is dus de hoogste tijd om onze ogen te openen. Het Kalifaat legitimeert de jihad. Volgens de islamitische
wetten is het echter niet mogelijk om zonder het Kalifaat een echte, legitieme pan-islamitische jihad te
voeren. Hiervoor moet er een Kalief komen die namens de islam officieel de oorlog verklaart aan de nietmoslim wereld. Dit is dan ook de werkelijke reden waarom veel moslims het terrorisme veroordelen: er is
geen Kalifaat - nog niet. Zodra dit Kalifaat echter officieel is opgericht is het zelfs de plicht van iedere moslim
om oorlog te voeren tegen alle niet-moslims. Natuurlijk voeren sommige moslims al jaren een gewelddadige
jihad tegen het Westen, maar tot nu toe gaat het hier voornamelijk om kleine groeperingen. Jihad die
bevolen wordt door de toekomstige Kalief is echter legitiem en op dat moment de opdracht van iedere
moslim, waar ook ter wereld. En die oorlog moet doorgaan totdat iedere Aardbewoner zich onderwerpt aan
Allah en zijn profeet Mohammed.
Tijd is nabij
De geopolitieke situatie op de wereld laat zien dat de duizenden jaren oude Bijbelse eindtijdprofetieën en de
toekomstverwachting van de moslims snel realiteit aan het worden zijn. Het dan ook de hoogste tijd dat
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christenen zowel hun harten als hun zaken op orde krijgen voor wat er spoedig komen gaat. Bent u geen
christen dan zou u toch eens moeten overwegen of de Bijbel -gezien de talloze profetieën die nauwkeurig
zijn uitgekomen en voor onze eigen ogen aan het uitkomen zijn- misschien niet toch gelijk kan hebben.
Antichrist moslimcoalitie
Goed voorbeeld is de door de profeet Ezechiël voorzegde eindtijdcoalitie van moslimlanden, die zich op dit
moment aan het vormen is. In Ezechiël 38 lezen we over het laatste rijk, dat van de Antichrist, dat zal
bestaan uit 10 landen -waaronder Turkije, Iran, Libië, Soedan en Syrië- en dat een enorm leger op de been
zal brengen dat Israël zal aanvallen. De precieze volgorde van gebeurtenissen is niet met zekerheid te
voorspellen, maar van andere profetieën weten we dat ook Libanon en de Palestijnen deel zullen uitmaken
van deze coalitie. Andere kandidaten zijn moslimlanden zoals Afghanistan, Pakistan, Marokko, Algerije,
Turkmenistan, Oezbekistan, etcetera. In de Gog/Magog profetie worden een aantal landen met name
genoemd: Iran, Syrië, Libië, Soedan en Turkije. De meeste analisten zijn het er inmiddels over eens dat het
gevolg van de Amerikaanse oorlog in Irak de opkomst van de Shi'itische moslims is. Zij werden door
Saddam Hussein onderdrukt, maar zijn door diens verdwijning een machtige groepering geworden. Dit heeft
de machtsbalans in het Midden Oosten dramatisch veranderd.
Soenitisch en verdeeld Shi'itisch/Soenitisch blok
De afgelopen 50 jaar is 's werelds grootste olieproducent Saudi Arabië met afstand het meest invloedrijke
moslimland in het Midden Oosten geweest. En wie de olie heeft, heeft het geld en daardoor ook de macht.
Tegenover het Soenitische Saudi Arabië staat aan de andere kant van de Perzische Golf het Shi'itische
bolwerk Iran, de op één na grootste olieproducent in de regio. Sinds de islamitische revolutie in 1979 streeft
Iran ernaar het machtigste moslimland ter wereld te worden. Deze machtsstrijd tussen de Soenitische en
Shi'itische islam wordt slechts overtroffen door de gezamenlijke haat van alle moslimlanden tegen Israël en
het Westen. Hun verzet tegen de Shi'itische islam is de enige reden dat landen zoals Saudi Arabië, Egypte
en Jordanië zich (tijdelijk) hebben opgesteld als 'partners' van het Westen. Het is echter niet zo simpel als
het lijkt. Veel moslimlanden kijken bij het kiezen van een partij niet zozeer naar het Soenitische of Shi'itische
karakter, maar of deze landen 'vrienden' van het Westen zijn. Aan de ene kant hebben we dus een
zogenaamde 'gematigde' Soenitische coalitie die met het Westen samenwerkt, en aan de andere kant
hebben we een verdeelde Shi'itische/Soenitische coalitie die extreem islamistisch en fel anti-Westers is.
Vrede Midden Oosten belachelijk naïef
Deze verdeelde coalitie is een perfecte kandidaat voor de in de Bijbel voorzegde Antichrist-coalitie in de
eindtijd. In Daniël 2:41 staat dat dit laatste rijk verdeeld zal zijn (ijzer en leem). In het licht van de regelmatige
antisemitische uitspraken die worden gedaan door talloze moslimleiders in het Midden Oosten lijkt het
Westerse optimisme over de 'Arabische lente' en vrede in de regio dan ook belachelijk naïef. Palestijnse
leiders verklaren met de regelmaat van de klok dat het de opdracht van de islam is om Israël te vernietigen
en dat zij daarom nooit vrede met de Joden zullen accepteren.
Herhaling 1938
Niettemin geloven Westerse en ook Israëlische leiders nog altijd dat er vrede met de Palestijnen kan worden
gesloten. Dit zal niets minder dan een herhaling van 1938 blijken te zijn, het beruchte 'eeuwige'
vredesverdrag dat de Britse premier Chamberlain met Adolf Hitler sloot omdat deze beloofde 'nooit meer een
oorlog' in Europa te zullen beginnen en 'alles in het werk te stellen onze verschillen op te lossen en de vrede
in Europa te verzekeren.'
Waarschuwing aan alle christenen
De dringende waarschuwing van de apostel Johannes aan het adres van de christenen moet dan ook in dit
angstwekkende perspectief worden gezien: 'Maar over de tijden en gelegenheden (rond de terugkomst van
Jezus Christus) is het niet nodig, dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des
Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een
zwangere vrouw, plotselinge vernietiging, en zij zullen geenszins ontkomen' (1 Tess. 5:1-3, NBG deels
aangepast aan KJV).
Antichrist-imperium in de maak
Het al jaren besproken Saudische vredesinitiatief is niet alleen een absolute aanfluiting maar is zelfs niet
eens een Arabisch voorstel. Het is enkel een plan van de Soenitische landen om zich op deze wijze te
beschermen tegen de opkomst van Iran en zijn Shi'itische bondgenoten. Het gevolg is echter dat de
verdeelde 'Ezechiël' Gog/Magog coalitie almaar sterker wordt en het laatste rijk van de Antichrist, een
radicaal islamistisch imperium, in de maak is*. De tijd om ons hier op voor te bereiden is korter dan
menigeen zou willen. Haast u zich dus om zowel fysiek als spiritueel klaar te zijn voor de allerlaatste fase
van de eindtijd, die in principe op elk moment zou kunnen losbarsten.
Xander
* Binnenkort meer informatie over waarom de traditionele eindtijdvisie van veel evangelische- en
pinksterchristenen dat er een Europese Antichrist moet komen en (eerst) de Tempel in Jeruzalem letterlijk
herbouwd moet worden, wel eens niet zou kunnen kloppen.
(1) Walid Shoebat
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Ex-NASA astronauten en wetenschappers willen private telescoop lanceren voor asteroïden die een
gevaar vormen voor de aarde
Dit radarbeeld van NASA toont een grote asteroïde met de naam 2005 YU55
die de Aarde passeerde in november 2011
Een groep van ex-NASA astronauten en wetenschappers hebben niet veel
vertrouwen in hun regering; ze kondigden op donderdag 28 juni 2012 aan, dat
ze van plan zijn om een eigen Ruimtetelescoop te lanceren, en zo te zoeken
naar kleine en middelgrote asteroïden, die een gevaar voor de Aarde kunnen
opleveren.
Wie zal ons beschermen tegen een killer asteroïde?
Een team van ex-NASA astronauten en wetenschappers denkt dat het aan hen is... In een gedurfd plan,
donderdag onthuld, wil de groep zijn eigen ruimtetelescoop lanceren om kleine en middelgrote ruimterotsen
op te sporen en te volgen, die in staat zijn een stad of continent te verwoesten. Met deze informatie zouden
ze vroegtijdige waarschuwingen kunnen afgeven, wanneer een ruige asteroïde in de richting van onze
planeet dreigt te komen. Tot nu toe staat het idee van de B612 Foundation alleen nog op papier. Een
dergelijke inspanning zou enkele honderden miljoenen dollars kosten, en de groep is van plan allereerst te
starten met fondswerving. Achter de non-profit zitten een space shuttle astronaut, Apollo 9 astronaut,
voormalig Mars tsaar, deep space-missie manager samen met andere non-NASA types.
Sommige asteroïden krijgen een duwtje…
Asteroïden zijn overblijfselen van de vorming van het zonnestelsel. De meeste bevinden zich in de
asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter, maar sommige krijgen een 'duwtje' in de buurt van de Aarde.
NASA en een netwerk van astronomen scannen routinematig de hemel voor deze Near Earth Objecten
(NEO’s). En ze hebben 90 procent van de grootste bedreigingen gevonden - asteroïden van ten minste 1
kilometer, welke worden beschouwd als de belangrijkste dreiging. De groep vindt dat er meer aandacht moet
worden besteed aan de naar schatting half miljoen kleine asteroïden - vergelijkbaar in grootte met die over
Siberië explodeerden in 1908 en zo’n 1300 vierkante kilometer bos heeft geëgaliseerd.
‘Kosmische roulette’
"We zijn kosmische roulette aan het spelen. Wij vliegen rond in het zonnestelsel mét deze andere objecten.
De wetten van waarschijnlijkheid pakken u uiteindelijk een keer", aldus stichting voorzitter en ex-shuttleastronaut Ed Lu. Hieraan toegevoegd door voormalig Apollo 9 astronaut Rusty Schweickart: "De prioriteit die
momenteel echt nodig is, is het vinden van al die asteroïden die echt schade kunnen doen, als ze raken of
wanneer raken. Het is niet een kwestie van ALS, het is echt een kwestie van WANNEER".
Asteroïden krijgen laatste tijd veel aandacht
NASA beëindigde een terugkeer naar de Maan ten behoeve van een bemande landing op een asteroïde; dat
is wat zij beweert. Vorige maand kondigde Planetaire Resources Inc, een bedrijf opgericht door ruimte
ondernemers, plannen aan om edele metalen te onttrekken van asteroïden binnen tien jaar.
Sentinel Ruimtetelescoop
Volgens het voorstel zal de asteroïde-jagende Sentinel Ruimtetelescoop gaan opereren, want, "We hebben
het niet alleen maar over doom en gloom", zei Lu. "We hebben het over de openstelling van het
zonnestelsel. We hebben het over het behoud van leven op deze planeet."
NASA's Near-Earth Object Program: http://neo.jpl.nasa.gov
Ex-NASA Astronauts and Scientist Want To Launch Private Telescope To Hunt Asteroids
Gepubliceerd op 28 jun 2012 door Marygreeley1954 - Zie ook:
James-camerons-nieuwe-bedrijf-wil-Asteroïden-delven
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/02/russen-werken-aan-raketten-met-kernkop.html
Asteroide-bedreiging-voor-de-aarde--Neoshield-project
Bron en verder lezen: Sfgate.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Eerste GMO baby’s ter wereld geboren, elk met TWEE ‘moeders’
's Werelds eerste genetisch gemodificeerde mensen zijn gemaakt!
De spraakmakende onthulling kwam deze week aan het licht. Het feit dat 30
gezonde baby's werden geboren na een serie experimenten in de Verenigde
Staten leidde tot wéér een woedende discussie over ethiek.
Tot nu toe zijn twee van de baby's getest en is gebleken dat ze genen bevatten
van drie 'ouders'. Vijftien van de kinderen zijn geboren in de afgelopen drie jaar,
als gevolg van een experimenteel programma aan het Instituut voor
Reproductieve Geneeskunde en Wetenschap in Saint Barnabas, New Jersey.
Twee vrouwen en een man
De baby's zijn geboren uit vrouwen die problemen hadden zwanger te worden. Extra genen van een
vrouwelijke donor werden ingebracht in hun eitjes, vóór de bevruchting, in een poging om zwanger te
kunnen geraken. Genetische vingerafdruktesten op twee 1-jaar oude kinderen bevestigen, dat ze DNA
geërfd hebben van drie volwassenen - twee vrouwen en één man. Het feit dat de kinderen de extra genen
overgenomen hebben, en deze in hun 'zaadlijn’ (geslachtscellen) hebben, betekent dat zij deze op hun beurt
kunnen doorgeven aan hun nakomelingen.
Sleutelen aan de mens
Het veranderen van de menselijke zaadlijn - in feite het sleutelen aan de samenstelling van onze soort - is
een techniek die gemeden wordt door de overgrote meerderheid van wetenschappers wereldwijd.
Genetici zijn bang dat op een dag deze methode kan worden gebruikt om nieuwe rassen van de mens te
maken met extra, gewenste eigenschappen zoals kracht of hoge intelligentie. In het magazine Human
Reproduction melden de onderzoekers, onder leiding van de vruchtbaarheid pionier Professor Jacques
Cohen, dat dit 'het eerste geval is van de genetische modificatie van de menselijke zaadlijn, resulterend in
normale, gezonde kinderen'.
Dan rijst bij mij direct de vraag, ‘Wat is er gebeurd met al die GM baby’s, die ‘mislukt’ uit deze
experimenten voortkwamen?
Sommige deskundigen uiten felle kritiek op de experimenten
Lord Winston van het Hammersmith Hospital in West-Londen zei onlangs tegen de BBC: "Met betrekking tot
de behandeling van de onvruchtbare, is er geen bewijs dat deze techniek de moeite waard is… Ik ben zéér
verrast dat het zelfs in dit stadium werd uitgevoerd. Het zou zeker niet worden toegestaan in GrootBrittannië”. John Smeaton, nationaal directeur van de Britse Vereniging voor de Bescherming van het
Ongeboren Kind, zei: “Je hebt veel sympathie voor stellen die te lijden hebben onder onvruchtbaarheid.
Maar het lijkt te ver te gaan als het hele proces van vitro fertilisatie, met als het doel om baby’s te krijgen,
leidt tot baby’s als objecten uit een productielijn. Het is een verdere en zeer verontrustende stap voor de
mensheid op de verkeerde weg”.
De techniek
Professor Cohen en zijn collega’s stelden vast dat de vrouwen onvruchtbaar waren, omdat ze gebreken
hadden in kleine structuren in hun eicellen, de zogenaamde mitochondriën. Ze namen eieren van donoren
en zogen, met behulp van een fijne naald, een beetje van het interne materiaal – met de “gezonde”
mitochondriën – en injecteerden dit in de eieren van de vrouw, die zwanger wilde worden.
Omdat mitochondriën genen bevatten, erfden de baby’s als gevolg van de behandeling DNA van beide
vrouwen. De genen kunnen nu doorgegeven worden via de “kiembaan” langs de moederlijke lijn.
Het verandert het menselijke DNA
Een woordvoerder van de Human Fertilisation en Embryology Authority (HFEA), die ondersteunende
voortplantingstechnologie reguleert in Groot-Brittannië, zei dat zij geen licentie zouden afstaan voor de
techniek, en wel omdat het de “zaadlijn” wijzigt (met andere woorden: de techniek verandert het DNA die
vervolgens overgeërfd wordt).
Omstreden wetenschap in een laboratorium
Jacques Cohen wordt beschouwd als een briljante, maar omstreden wetenschapper, die de grenzen van
ondersteunde voorplanting verlegt. Hij ontwikkelde een techniek, die het mogelijk maakt om onvruchtbare
mannen hun eigen kinderen te laten krijgen, door het rechtstreeks injecteren van sperma-DNA in een eicel in
het laboratorium. Hieraan voorafgaand waren alleen nog onvruchtbare vrouwen in staat om zwanger te
worden met behulp van IVF.
Kinderen klonen
Professor Cohen zei dat zijn deskundigheid hem in staat zou stellen om kinderen te klonen, een vooruitzicht
dat met horror wordt bekeken door de gevestigde wetenschappelijke orde!
“Het zou een middag werk zijn voor een van mijn studenten”, zei hij, eraan toevoegend dat hij was benaderd
door “ten minste drie” individuen, die een gekloond kind wensten. Echter, hij had hun verzoek afgewezen…
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Gepubliceerd op 28 jun 2012 door traitorsbeware - Zie ook:
Transhumanisme-agenda-superras-dna manipulatie…
Russia-2045-plan-voor-radicale-levensverlenging
Aliens-Ufos-Transhumanisme-satans-grote-misleiding
Bron: Dailymail.co.uk en Eindtijd-update.blogspot.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Tokio bedekt onder radioactieve substantie van Fukushima - Nieuw record nucleaire straling!
Overal in de Japanse hoofdstad zijn straten, pleinen en gebouwen bedekt met
een radioactieve substantie, afkomstig uit Fukushima.
Waar de stad Fukushima “slechts” 300.000 inwoners telt, zo heeft Tokio, de
grootste megastad ter wereld, 35 miljoen inwoners.
En dat terwijl Tokio op een zogenaamd “veilige” afstand van ongeveer 250
kilometer van Fukushima ligt. In de streken rondom Tokio worden zelfs nog
hogere concentraties straling gemeten.
Een raadslid van de stad Minamimosa, Koichi genaamd, schrijft het
volgende:
‘Mensen in Tokio, de zwarte substantie is hier nu,
Alstublieft mensen die hier wonen, kijk hier naar.
Het ligt op de daken, op het asfalt, op het beton.
Overal op iedere oppervlakte.
Bijna alles is bedekt met zwart spul.
Dat zwarte spul is naar beneden gevallen door het regenwater.
Raak het niet aan met je blote handen.’
Wat hij bedoelt, wordt duidelijk als je video onderaan dit bericht bekijkt, die door Koichi werd gemaakt ergens
in Tokio. Dit soort radioactief zwart spul is ondertussen door heel Japan aangetroffen, op wegen, bij scholen
en andere locaties. De hoogste stralingen die tot nu toe zijn gemeten, zijn afkomstig van dit zwarte spul.
Wat is dat zwarte spul?
Er zijn mensen in Japan die beweren dat bepaalde soorten algen of bacteriën worden aangetrokken door de
straling, en dat deze organismen ervoor zorgen dat het spul of de substantie er zwart of blauw uitziet.
Sommigen bacteriën gebruiken straling als “voedsel” en er zijn algen, die beperkt Cesium “eten”, een stof die
in grote hoeveelheden door Fukushima wordt uitgestoten.
Weer anderen zeggen dat dit as is, afkomstig van het verbranden van radioactief materiaal. En weer
anderen, dat dit rechtstreeks afkomstig is van de kreupele reactoren in Fukushima. De inwoners van Tokio
kunnen er in elk geval beter vanaf blijven.
Misschien wel nuttig om nog even te kijken naar die andere nucleaire ramp, die bij Tsjernobyl. Ook die is
systematisch doodgezwegen door de media.
Wat feiten over het naburige land, Wit-Rusland, ook wel Belarus genoemd:
Na de ramp bij Tsjernobyl rapporteerden wetenschappers daar dat de bij kinderen zeldzame
schildklierkanker, in Wit-Rusland 5000 procent vaker voorkomt dan in “schone” landen.
Volgens een rapport uit 2000 van de Minsk United Nations Development Program was in 1960 de
levensverwachting in Wit-Rusland ongeveer gelijk met die van West-Europa. In 1999, 13 jaar na de ramp bij
Tsjernobyl, was de levensverwachting voor mannen met 12 tot 14 jaar afgenomen en die van vrouwen met 7
tot 9 jaar. Een baby die vandaag de dag in Wit-Rusland wordt geboren, zal gemiddeld niet ouder worden dan
59 jaar.
Bijna de helft van alle teenagers in Wit-Rusland hebben gezondheidsproblemen. Van diegenen die net van
de middelbare school komen, hebben 45 tot 47 procent lichamelijke problemen zoals inwendige
darmproblemen, een zwak hart en staar. 40% heeft last van chronische bloedafwijkingen en een slecht
werkende schildklier. En het aantal volwassenen met een handicap is in de afgelopen tien jaar
verdriedubbeld.
Zie ook: Gepubliceerd op 20 mei 2012 door mak551000
(Japan) New Record Broke For Radiation Levels At Fukushima Nuclear Power Plant (June 27, 2012)
Gepubliceerd op 27 jun 2012 door Marygreeley1954
Tepco Nuclear Plant Fukushima, Japan Reactor 4 Demolition!
http://www.youtube.com/watch?v=w5VJqW_3EyA&feature=em-uploademail
Gepubliceerd op 28 jun 2012 door BeePeeOilDisaster - Bron: Niburu.co
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Verzekeraars raadplegen sociale media over hun cliënten ; Datamining vervangt medische
onderzoeken
Amerikaanse verzekeraars raadplegen steeds vaker sociale media en andere
informatiebronnen om te beoordelen of (nieuwe) cliënten rendabel zijn.
Zo wordt er gekeken naar wat mensen over zichzelf schrijven op bijvoorbeeld
Facebook en Twitter, wat ze met hun creditcard kopen, welke medicijnen ze
gebruiken en welke abonnementen ze hebben. In de Verenigde Staten is dit
soort informatie gewoon te koop.
Een voorbeeld…
Het Britse zakenblad The Economist noemt het voorbeeld van een vrouw, die volgens haar medische
dossier dement is en de verjaardag van haar zoon is vergeten, maar er op Facebook een uitgebreide
vriendenkring op nahoudt en alert reageert. De verzekeraar besloot haar levensverzekering niet over te
nemen omdat de vrouw veel gezonder was dan uit het medische dossier bleek.
Snel en voordelig
In andere gevallen worden verschillende informatiebronnen bij elkaar gevoegd. Met speciale
analysesoftware worden op grond van alle verzamelde informatie berekeningen gemaakt om in te schatten,
wat voor risico een nieuwe klant vormt, schrijft The Economist. Twee grote Amerikaanse bedrijven die
levensverzekeringen verkopen, maken al gebruik van dergelijke analyses, in plaats van medische checks.
Medische onderzoeken kosten de verzekeraar een paar honderd dollar en de uitslag laat een paar weken op
zich wachten; in deze periode kan de potentiële klant kiezen voor een aanbod van een andere verzekeraar.
Een informatieonderzoek kost slechts een tiende van een medisch onderzoek en is veel sneller klaar!
Robin Willi, eigenaar van Rigi Capital Partners (RCP), een bedrijf dat handelt in levensverzekeringspolissen,
zegt tegen The Economist dat hij zelf heel voorzichtig is geworden. Als hij junkfood koopt bij de supermarkt,
rekent hij dat contant af, omdat hij uit ervaring weet dat informatie over aankopen ook meegewogen worden
door verzekeraars.
Hóé openbaar informatie op sociale netwerken is, is te lezen in The Altantic. Op de site
WeKnowWhatYoureDoing.com zijn openbare Facebook-updates gerangschikt onder kopjes als ‘Wie heeft er
een kater?’, ‘Wie wil er ontslagen worden?’, ‘Wie heeft er een nieuw telefoonnummer?’…
Zie ook:
Illuminati-de-waarheid-achter-het-Facebook-geheim
Bron: 360magazine.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Drank in blikjes (ingezonden)
Artikel verschenen op ‘Caducée’, een professionele informatiebron in de medische sector.
Onlangs is een persoon in absurde omstandigheden gestorven.
De man in kwestie was op een zondag, per boot, met vrienden vertrokken, en had blikjes drank in de frigo
van de boot gezet. ( Frigo: Vlaams voor een koelkast!)
De volgende dag werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij ‘s anderendaags overleed.
Een autopsie heeft uitgewezen, dat het ging om een snel intredende infectie met leptospiren, veroorzaakt
door een,,blikje ..waaruit hij op de boot gedronken had, zonder de inhoud in een glas te gieten.
Het onderzoek van de blikjes heeft bevestigd, dat zij besmet waren door urine van een rat, die leptospiren
bevatte.
De persoon in kwestie heeft vermoedelijk het bovenste deel van het blikje niet gereinigd,vooraleer er van te
drinken.
Het blikje was besmet door urine van een rat, die giftige en dodelijke stoffen bevat, waaronder leptospiren,
die leptospirose veroorzaken.
,,,,Drank in blikjes,,,,,en andere voedingswaren in gelijkaardige verpakking, worden gestockeerd in
magazijnen die dikwijls wemelen van knaagdieren.
Zij worden vervoerd naar de verkooppunten, zonder eerst gereinigd te worden.
Telkens wanneer u een blikje koopt, reinig zorgvuldig het bovenste deel met water en een detergent,
alvorens ze in de ijskast te zetten.
Beter nog, koop geen blikjes………………..
Volgens een studie van INMETRO (Spanje) zijn de deksels van drankblikjes méér besmet dan openbare
toiletten.
De studie wijst uit dat de hoeveelheid kiemen en bacteriën op de deksels van drankblikjes zo erg is, dat ze
absoluut met water en een detergent moeten gereinigd worden.
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Film: ‘Jezus geboren omdat Maria was verkracht’… Godslasterlijk!
Filmregisseur Verhoeven
Paul Verhoeven heeft een geldschieter gevonden voor zijn sinds jaar en dag
aangekondigde speelfilm over het leven van Jezus. Dat meldt de Amerikaanse
filmwebsite Deadline.
De Amerikaanse producent Chris Hanley zou in het project willen stappen. Hij
produceerde films als American Psycho en Virgin Suicides. Het scenario komt van
Roger Avary, die wereldberoemd werd met zijn script voor Pulp Fiction van Quentin
Tarantino.
Avary zal zich baseren op het boek ‘Jezus van Nazareth - een realistisch portret’ dat
Verhoeven in 2008 samen met journalist Rob van Scheers schreef.
Het boek is niet onomstreden!
Verhoeven concludeert -na jarenlang onderzoek beweert hij- dat Jezus niet ter wereld kwam door de maagd
Maria, en dat Jezus niet de Zoon van God is, maar is geboren uit de verkrachting van zijn moeder door een
Romeinse soldaat. Ook zou Jezus van Nazareth een radicale profeet zijn geweest, die de hemel op aarde
had willen vinden… What???
En Hollywood is niet anti-christelijk?
Christenen en het christelijke geloof worden al jaren aangevallen door Hollywood, dat wanhopig zijn
immorele cultuur toont. Men kan er vanuit gaan dat christenen nog veel meer beledigende aanvallen over
zich heen zullen krijgen…
Nog meer uit Hollywoods koker te verwachten
Hollywood maakt zich op voor nog meer religieus getinte films. Darren Aronofsky (Black Swan) is bezig met
Noach, en Ridley Scott (Prometheus) bereidt een film over Mozes voor.
Movie: "Jesus Born Because Mary Was Raped" Blasphemous!
Gepubliceerd op 26 jun 2012 door paulbegley34
‘Dear God Have Mercy on the soul of Hollywood Director Paul Verhoeven.’
Bron: Ad.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Eiland El Hierro met 10-12 cm omhoog gekomen en 750 aardbevingen geregistreerd!
De seismische activiteit begon in juli 2011 met het verschijnen van
gasbellen aan de oppervlakte van het zeewater. Vanaf 14 juni 2012 zijn er
continu bevingen geweest. Inmiddels zijn er 750 geregistreerd.
Eiland wordt geschud!
Ook op dit moment en in de komende dagen houden de aardbevingen
aan. De bewoners van het eiland El Hierro zitten in angst voor een
vulkanische uitbarsting, nu hun eiland omhoog begint te komen. Volgens
het National Geographic Institute van Spanje zijn er letterlijk al honderden! aardbevingen geweest en is de
activiteit aanzienlijk toegenomen. Het eiland wordt behoorlijk geschud, en er is weer een toename te zien
sinds 25 juni. Reeds 750 bevingen zijn geregistreerd, waarvan er enkele duidelijk voelbaar waren. De
sterkste aardbeving tot nu toe was die van 4.0 op de schaal van Richter, op woensdag 27 juni.
El Hierro 10-12 centimeter omhoog gekomen in 4 dagen tijd
Angstaanjagend voor de 10.000 bewoners is het feit dat er een gebergte is opgehoopt op het eiland en dat
het eiland dus omhoog gekomen is in vier dagen tijd. Waar de vulkanische activiteit in 2011 zich nog
afspeelde in de zee, lijkt de magma zich nu juist onder het eiland te vormen, hetgeen de druk op het eiland
opvoert.
Druk van magma neemt toe
Wetenschappers proberen uit te vinden waar het magma aan de oppervlakte zal gaan komen. Hoe langer
het duurt om het magma te kunnen uitspuwen, des te meer druk zal het magma veroorzaken en des te
groter is de kans op een uitbarsting. Volgens informatie die Earthquake Report kreeg van PEVOLCA (Civil
Protection from Volcanic Risk), zit er een acceleratie in de magmavloed.
 Op de website Decodedscience.com wordt alles uitgelegd over vulkanen en hun activiteit
 El Hierro live webcam
Alert : 4-5 Inch Bulge in Just 4 Days At Canary Islands El Hierro Volcano Over 750 Quakes 28/2012/06
Gepubliceerd op 28 jun 2012 door Marygreeley1954. Zie ook:
6/28/2012 -- Record heat wave Weather share -- 106F / 41C -- St. Louis Missouri
Gepubliceerd op 28 jun 2012 door dutchsinse
Bron: Hijleeft.wordpress.com
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Vreemde geluiden vanuit de hemel?
Gepubliceerd op 13 jun 2012 door sbpitn
Gary Stearman en Bob Ulrich verkennen het fenomeen dat de hele
wereld in de ban heeft het afgelopen jaar. Heb je al gehoord over de
vreemde geluiden die in de hele wereld opduiken? Schetterende
trompetten, mooi gezang, zelfs crashende locomotieven, maar met
niets zichtbaars! Gary en Bob discussiëren over de YouTubesensaties die hele steden in de hoogste staat van paraatheid hebben gebracht.
Wat zijn deze vreemde geluiden?
Wat betekenen ze? Wat zegt de Bijbel erover? Is Gods schepping aan het zuchten?
Geven de bovennatuurlijke gebeurtenissen die Josephus vermeldde in 70 na Christus ons een hint wat er
gaat gebeuren?
Onder de vele vreemde verschijnselen die we zien, is een nieuwe ontwikkeling ontstaan. Er is een mysterie
op til. Wereldwijd zijn mensen begonnen met het horen van vreemde geluiden... ijzingwekkende,
onverklaarbare, echoënde, resonerende, harmonische, crashende geluiden en metaal-achtig lawaai.
Het heeft vele mensen gedwongen om opnieuw na te denken over de komende Apocalyps.
Einde van de wereld?
Over de hele wereld zijn er mensen die vreemde muziek en het lawaai van de aarde en het firmament
daarboven horen. Soms komt het uit de hemel als dreunende trompetgeluiden… kreunend van hun sombere
geschal, waardoor mensen emotioneel worden. Sommige rapporten deden hen denken aan het einde van
de wereld... Dag des Oordeels! Anderen vertellen over het krijgen van een soort van vreemd voorgevoel.
En dat is nog niet alles
Er komen steeds meer berichten binnen over geluiden van een heel andere aard. Dit zijn explosies die
zonder enige waarschuwing komen, die worden gehoord voor een paar dagen, en dan zwijgen ze weer.
Soms lijken ze te komen uit de grond. Ze komen met een dermate hoog volume dat het moet worden
gehoord over een lange afstand. Dit is echter niet altijd het geval. Bovendien, ook al klinkt het ongelooflijk
hard voor de directe toehoorders, ze registreren zelden of nooit sporen op plaatselijke seismografen.
Stel je eens een plof, een gebrul en het gerammel van metaal op ongelooflijk hoog volume voor. Bewoners
haasten zich naar buiten, maar ontdekken niets bijzonders, helemaal niets! Dit is een opkomend mysterie.
Maar het is veel meer dan een simpele mysterie, het voorspelt een soort van bedreiging. Luchtalarmen doen
zoveel denken als aan het geluid van de oorlog. De bazuin is immers al lange tijd het geluid dat legers
beweegt in de strijd. De sjofar is de bijbelse oproep tot oordeel, ieder jaar op Rosh Hashana. En
verwoestende explosies zijn natuurlijk de essentie van de strijd.
Eén ding gemeen
Alle mysterieuze geluiden hebben één ding gemeen: Vroeg of laat melden luisteraars dat zij bovennatuurlijke
dingen overdenken. Dit is niet de eerste keer dat dergelijke geluiden werden gehoord. Vooral in de laatste
drie decennia van de negentiende eeuw werden vreemde geluiden uit de hemel gemeld, variërend van
explosies tot metalen, rinkelende en zelfs "harp-achtige" geluiden.
Alle geluiden lijken uit het niets te komen.
‘Trompettenkoor’ van Kiev
De trompetten kregen voor het eerst aandacht op 11 augustus 2011, toen een video van de
appartementenwijk van Kiev, Oekraïne, werd geüpload naar de populaire website YouTube. Het was een
homevideo van 11 minuten en 28 seconden, met de stad en de lucht in beeld. Terwijl de camera tevergeefs
zocht naar een bron, kreunde een griezelige trompet ensemble, een ondoorgrondelijke bericht uitstotend.
Kenmerken variëren van bariton tot bas, herhaald in een zuchtend koor. Het weerklonk in het landschap op
een manier die suggereerde, dat het hoog boven het aardoppervlak was ontstaan. Absoluut niets werd
waargenomen. Uitspraken als "Einde van de wereld", "Oordeelsdag" en "de Apocalyps" werden al snel
gehoord. Velen werden herinnerd aan de zeven bazuinen van Openbaring, en zeiden dat ze nog nooit zo
bang waren geweest in hun leven.
Verspreiding
Door heel Oost-Europa begon men vergelijkbare geluiden te horen. Daarna, een week of wat later, begon
het westelijk halfrond deel te nemen in het koor.
Op 12 januari 2012 werden de geluiden opgevangen in het centrum van Chili.
Op 19 januari in Olive Branch, Mississippi, waar de krantenbezorger William Wilson Smith hoorde wat hij
noemde een “koor van trompetten”, dat leek te komen van alle kanten, en te bestaan uit "6 of 7 frequenties”.
Als een parttime geluidstechnicus verwonderde hij zich over haar bovennatuurlijke kwaliteit. Net als vele
anderen kon hij zich niet aan de indruk onttrekken dat de Dag des Oordeels was aangebroken, of dat
Gabriel zijn legendarische hoorn begon te blazen, ook al komt een nauwkeurige uitdrukking hiervan niet in
de Schrift voor. Hij merkte op dat de geluiden hem zijn levensstijl deden beoordelen. Daarna, op
zondagavond 22 januari, dook er nóg een video op op YouTube, weer met de mysterieuze onheilspellende,
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dreunende trompetten, dit keer in de stad Mönchengladbach, Duitsland. De trompetgeluiden waren zowel
luid als volkomen ongewoon. Het belangrijkste is dat de video alle tekenen van absolute authenticiteit
toonde. Toen leek het fenomeen zich naar het Westen te verplaatsen, in verschillende delen van Canada en
de noordwestelijke Verenigde Staten. Canadese houthakkers en inwoners van Vancouver vingen ze op,
evenals de burgers in Washington en Oregon.
Authentieke opnames bleven ook komen uit Tsjecho-Slowakije, Hongarije en andere Europese locaties,
inclusief Engeland. Het waren alle variaties van de oorspronkelijke vreemde trompetgeluiden. Dit laatste
punt is belangrijk, want voor een tijdje leken de nep-opnames groter dan het aantal echte, originele
opnames. Vervolgens hoorden normale, alledaagse burgers op een aantal verschillende locaties een aantal
extra koren van horens. Ze woonden in een groot aantal locaties, inclusief Topeka, Kansas, en Los Angeles,
Californië.
Maar dat was slechts het begin…
De trompetkoren begonnen zich te mengen met andere vreemde geluiden, waaronder een aantal meldingen
van gemengde conversatie en metalen geluiden, lijkend op tv-sets die werden uitgevoerd met een hoog
volume, maar op grote afstand. Stemmen én muziek konden worden gehoord, maar niet duidelijk
onderscheiden.
Big Bangs Everywhere
Ten slotte is een nieuwe reeks spectaculaire geluiden op komen dagen. Het bestaat uit een hoop lawaai,
booms en explosies. Sommige zijn doffe klappen, andere zijn trommelvlies trillingen, weer andere lijken op
metaal crashes, net alsof twee auto's, vrachtwagens en zelfs treinen frontaal botsen.
Op 6 maart, ten zuidoosten van Georgië en Birmingham, hoorden bewoners van Alabama deze geluiden.
Geen oorzaak is tot op heden gevonden.
15 maart was men getuige van nóg een serie harde, crashende geluiden. Daarna troffen de geluiden
Montello, Wicsonsin.
Op 18 maart bereikte de stad van Clintonville, Wisconsin, het nationale nieuws toen een serie booms met
metalen, rinkelende boventonen werd gehoord door het grootste deel van de bevolking. De hele stad was
boos, omdat gemeentelijke werkers het water, de riool- en gassystemen onderzochten. Alle bleken in
perfecte staat te zijn. Experts waren verbaasd, daarna gefrustreerd omdat al hun onderzoek aantoonde dat
er niets ongewoons was, ondanks de extreme intensiteit van het geluid.
Hemelse strijd
Kunnen we hemelse klanken van diverse soorten verwachten, terwijl we de dag naderen dat de Heer
uiteindelijk recht zal doen (oordelen) over deze wereld?
Eigenlijk zijn zowel de Bijbel als de geschiedenis vol voorbeelden dat de stem van de Heer is geassocieerd
met oordeel. De profeet Jeremia sprak al over een klassieke "Dag van de Heer" profetie. Hier, in niet mis te
verstane termen, vinden we bovennatuurlijke geluiden uit de hoogte in verband met het oordeel van de Heer:
‘Want zie, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, begin Ik rampen te brengen, en zoudt gij dan vrij
uitgaan? Gij zult niet vrij uitgaan, want het zwaard roep Ik op tegen alle bewoners van de aarde, luidt het
woord van de HERE der heerscharen.
Gij zult ook tot hen al deze woorden profeteren en tot hen zeggen: De HERE zal brullen uit den hoge en
uit zijn heilige woning zijn stem verheffen; geweldig zal Hij brullen tegen zijn stad, een roep als van
druiventreders zal Hij aanheffen tegen alle inwoners van de aarde. Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het
einde der aarde, want de HERE heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de
goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord van de Heer. Zo zegt de HERE der heerscharen:
Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door
de HERE geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet
beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.’
Jer. 25:29-33. Gelet op het voorbeeld van deze verzen, hebben degenen die onlangs zijn gedreven tot
zelfonderzoek, alle reden dit te doen. Als God beweegt in het oordeel, is het blijkbaar een akoestisch
evenement van angstige proporties.
De Wet en de Tempel
En zo is het vanouds altijd al geweest. Bij het geven van de wet aan Mozes kwam de Heer naar beneden op
de top van de berg Horeb. De ernst van de gebeurtenis is voor altijd opgeschreven, de stem van de Heer als
een gigantische bazuin kenmerkend:
‘Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden; hetzij
dier hetzij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg
bestijgen.
Toen daalde Mozes de berg af naar het volk; hij heiligde het volk en zij wasten hun kleren. En hij zei tot het
volk: Weest over drie dagen gereed, nadert niet tot een vrouw.
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een
zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was,
beefde.
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Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de
berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als
de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer
sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder.’ Ex. 19:13-19
Verslagen van Flavius Josephus
1400 Jaar later, in de 1e eeuw, schreef de historicus Flavius Josephus van de vele bovennatuurlijke
verontrustingen, die plaatsvonden rond de tijd dat de Romeinen de Tweede Tempel in het jaar 70
verwoestten. Een "ster die lijkt op een zwaard" werd gezien over Jeruzalem. Het bleef in de lucht voor een
heel jaar. Ongeveer een week voor Pasen scheen een schitterend licht neer op de Tempelberg, waardoor
het zo helder als de dag was. De Tempel van de enorme binnenste oostelijke poort, zo zwaar dat het twintig
man nodig had om te bewegen, opende uit eigen beweging. Na het Pascha werd de volgende gebeurtenis
gemeld:
Een wonderbaarlijk en ongelooflijk fenomeen verschijnt… de priesters gingen 's nachts in de binnenste
voorhof van de tempel, zoals hun gewoonte was, om hun heilige bedieningen uit te voeren. Ze zeiden dat ze
een beving voelden, en hoorden daarna een zwaar geluid, en vervolgens hoorden ze een geluid als van
een grote schare, zeggende: “Laten we van hier weggaan” [Josephus, Wars of the Jews Book VI., v., 2]
In dit citaat van een beroemde passage vermeldde Josephus wat we zouden interpreteren als activiteit van
engelen, die plaatsvindt bij de verwoesting van de Tempel.
Men kan alleen maar denken aan de geluiden, die gepaard moeten zijn gegaan met deze strijd in de
hemelse gewesten. Ons is niet precies verteld wát het was, maar het klonk luid, vergezeld van stemmen die
waarschuwden. We weten dat er een voortdurende oorlog in de hemelse gewesten gaande is.
De Kanonnen van Barisal
Het moderne tijdperk naderend in de geschiedenis, ontdekken we dat er verschillende periodes bestaan,
waarin geluiden uit de hemel werden gehoord. Eén van deze geluiden heette "The Barisal Guns". In Barisal,
India, is een kleine zeehaven aan de monding van de rivier de Ganges, aan de noordelijke oever van de Golf
van Bengalen. In de jaren 1870 waren er lange periodes, waarin bewoners geluiden hoorden, die ze
omschreven als het afschieten van verre kanonnen. Geen kanonnen werden echter afgevuurd! Over een
lange periode klonken deze explosies in de hemel met enige regelmaat, en de bewoners raakten ervan
overtuigd dat ze zeker niet vergeleken konden worden met gewone, aardse kanonschoten. Soms waren ze
hard, en op andere momenten gedempt en als uit de verte.
En deze geluiden waren niet de enige negentiende-eeuwse meldingen. Anderen kwamen uit Ierland, de
Florida Keys en Australië. Alle rapporten suggereren te klinken als verre kanonnen of onweer.
Maar de huidige golf van incidenten zijn iets heel anders
Het zijn oorverdovende knallen, beschreven als op slechts een paar meter afstand. Het zijn ook geen
simpele explosies. Ze worden omschreven als complexe metalen, kletterende en crashende geluiden, en
klinken precies als de verpletterende verwoesting van glas en metaal.
Maar wie kan de ‘trompetten’ in de lucht verklaren?
De enige uitleg voor deze geluiden is te vinden in de Bijbel, waar hoogtepunt gebeurtenissen worden
begeleid door de trompetgeluiden, die verlangend worden opgewacht door veel christenen. De opstanding
van de rechtvaardige doden wordt immers gesignaleerd door het bazuingeschal van een trompet:
‘In een ondeelbaar ogenblik (in een oogwenk), bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de
doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.’ 1 Kor. 15:52
En dit is geen gewone trompet. Het is letterlijk de stem van God, zoals te zien is in een andere beschrijving
van de Opname, ook door Paul geschreven:
‘Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een
bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst
opstaan.’ 1 Tess. 4:16
Overal zien christenen met verwachting uit naar het geluid van de
trompet. Anderen tonen een aangeboren kennis, dat het geluid van de
bazuin Gods OORDEEL voorspelt. Beide opvattingen zijn waar. Na het
vertrek van de ware gelovigen in Christus zal oordeel zeker komen...
vergezeld onder andere door het geluid van trompetten! Zeven engelen
zullen de trompetten doen horen vanuit de hemel.
Misschien dat we nu het warming-up koor horen… de repetitie voor de
grote dag.
Bron: Prophecyinthenews.com en Prophecyinthenews.com/sounds-outof-heaven
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Methaan, de verborgen verwoester?
Door GuidoJ.donderdag, 28 juni 2012
“Permafrost”, zegt Vladimir Romanowsky, professor geofysica aan de
University of Alaska in Fairbanks (UAF) ronduit, “Is vooral bevroren
troep. Vuil. Verreweg het grootste deel bestaat uit toendra. Talloze
grassen, een scala planten en honderden soorten mossen waarvan de
ondergrond zich over een immens gebied uitstrekt, van de kustvlakten
van Alaska tot aan de steppen van Siberië van Groenland tot aan het
midden van Scandinavië, tot het begin van de boomgrens, de majestueus grote naaldwouden die onder de
poolcirkel opkomen.“
De grenzen van deze eeuwig bevroren grond zijn na de eeuwwisseling aan steeds meer veranderingen
onderhevig. Zo groot zelfs dat diverse wetenschappers die veranderingen als een systeemsprong zijn gaan
beschouwen. 3 Jaar geleden signaleerde Sergei Kirpotin, een botanist aan de Universiteit van Tomsk, dat er
op bevroren veengronden van West-Siberië, een gebied zo groot als Duitsland en Frankrijk samen, steeds
meer thermokarst-meren zijn bijgekomen. En die bevatten volgens een schatting van de Universiteit van
Californië alleen al zeventig miljard ton methaan, ruim tien procent van de huidige hoeveelheid methaan in
onze atmosfeer (nu op 730 miljoen ton geschat). Dat zijn allemaal cijfers, maar het gaat natuurlijk om de
eigenschappen van Methaan.. Wat doet het..? Nou… Methaan houdt als broeikasgas warmte 21 x
effectiever vast dan kooldioxide..!
Met die meren is iets vreemds aan de hand. Hielden de veengronden de koolstof eerst keihard in ijs
vastgeklonken en werkten ze als ‘sink’. Nu de half vergane plantenresten beginnen te ontbinden en op water
reageren, komt er steeds meer methaan vrij en veranderen de gebieden juist in een bron van
broeikasgasemissies.
x
Methaan, de verborgen verwoester?
2012 WantToKnow.nl/.be
x
Ecologen hebben een verontrustende bijwerking ontdekt die veroorzaakt wordt door ’s werelds snel
krimpende gletsjers. Een verschijnsel dat wel bekend is, maar nog té weinig aandacht krijgt, vinden zij. Want
terwijl het ijs op de gletsjers dunner wordt, komen er bubbels vol methaan vrij die eronder of erin gevangen
zaten. Wanneer dit gebeurt, stijgt het methaan meteen op naar de atmosfeer waar het bijdraagt aan het
broeikaseffect. ‘In het noordpoolgebied borrelt aardgas uit de grond. Vooral op plaatsen die tot voor kort met
ijs waren bedekt’, stellen Amerikaanse onderzoekers vast. En dat betekent dat verdere klimaatverandering
zal leiden tot nog meer opwarming.
Het noordpoolgebied is aan het veranderen. Waar ijs verdwijnt, komt aardgas omhoog dat duizenden jaren
heeft liggen wachten. De bellenstroom is vaak zo heftig, dat het water niet de kans krijgt om te bevriezen,
ook al is het veertig graden onder nul. Daarom zitten er zelfs hartje winter talloze gaten in het ijs op de
meren van Alaska, melden Amerikaanse onderzoekers in Nature Geoscience. Ze voorspellen weinig goeds.
Wetenschapper Katey Walter ontsteekt ontsnappend methaangas, dat door plantenrotting is gevormd en
zich langzaam door het smeltende ijs naar boven werkt.
In hoeverre zijn de bubbels te wijten aan de opwarming van het gebied? Een belangrijke vraag, want als het
vooral daardoor komt, kun je verwachten dat er steeds meer van dit broeikasgas de lucht in zal gaan. In de
aardse atmosfeer zit op dit moment ongeveer 5 miljard ton methaangas, dat is ruim twee keer zo veel als
twee eeuwen geleden. En er komt voortdurend gas bij, terwijl een deel ervan wel verdwijnt doordat het
reageert tot CO2 en water.
5 Miljard ton klinkt misschien veel, het is een concentratie van niks: het is zo’n 0,000185 procent van de
buitenlucht. En er zit bijna 200 x zo veel CO2 in de lucht. Maar dat piepkleine beetje
methaan houdt wel veel warmte vast, per molecuul ruim 70 keer zo veel als CO2.
Zonder het extra methaan dat sinds 1850 in de lucht zit, zou de wereldtemperatuur
ongeveer 0,3 graden lager zijn, naar schatting van klimaatwetenschappers.
In de bodem van het noordpoolgebied zit nog enorm veel aardgas. Ruwweg 250x zo
veel als er nu in de hele atmosfeer te vinden is, schrijven Kathey Walter Anthony en
haar collega’s. Het grootste deel daarvan ligt veilig onder de grond, maar via
natuurlijke gaslekken komt dat soms naar buiten. Dat is op zichzelf een natuurlijk
proces. Alleen heeft het in het hoge noorden lang stilgelegen, doordat er ijs of
bevroren grond bovenop lag. Het gas kon niet weg en verzamelde zich in reservoirs
onder het ijzige oppervlak.
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Natalia Shakhova, onderzoekster bij het International Arctic Research Center (IARC) van de UAF en spreker
op de negende internationale permafrostconferentie die komende week in Fairbanks plaatsvindt, heeft daar
een goede verklaring voor: “Wanneer moerassen uitdrogen door opwarming oxideert het methaan om veel
later als kooldioxide te worden uitgestoten. Maar wanneer een meer zich begint te vormen, komt het gas
rechtstreeks in de atmosfeer terecht. Er is slechts een kleine temperatuursstijging op geringe diepte in de
permafrostlaag voor nodig om de uitstoot van methaan te verdubbelen.’
En die uitstoot kan soms snel gaan. Katey Walter, twee jaar geleden summa cum laude op methaanemissies
uit arctische meren gepromoveerd, zag in 2005 in het westen van Siberië dat methaan zó hard uit de
dooiende permafrost naar boven borrelde dat de bovenlaag, zelfs ’s winters, niet langer meer bevroor.
Tegenwoordig is ze als hoofdonderzoeker aan het UAF verbonden en reist ze heel Alaska af om
methaanemissies uit verschillende permafrostlagen te onderzoeken. Van Barrow aan de Arctische zee tot
het Seward schiereiland en Cordova in het zuiden heeft ze al methaanmeetpunten opgezet. Walter verwacht
geen significante verschillen met de Westsiberische meren van waaruit de laatste 30 jaar ruim 5% meer
methaan is ontsnapt, zo luidt de huidige consensus. Katey Walter
‘Wat er in Siberië gebeurt, gaat ook voor Alaska op. Als de permafrostlaag ijsrijk is en afwatering matig,
ontstaan meren. Boven het vriespunt gaan organismen onmiddellijk aan de slag plantenresten in methaan
om te zetten’,
Nu het ijs wijkt, komt dit methaan tevoorschijn, zo tonen de onderzoekers aan. Ze zijn ’s winters met een
vliegtuig over Alaska gevlogen, en meer dan 150.000 plaatsen gevonden waar de bubbels het ijs
openhouden. Dat is maar een klein deel van de bronnen die er zijn, want ze hebben maar een fractie van de
staat bekeken. Op geologische kaarten konden ze zien dat de bellenbronnen opvallend vaak op of in de
buurt van bekende gas- en kolenreserves lagen. Metingen op het ijs toonden aan dat het bij grote bronnen
meestal om oud methaan ging, afkomstig uit diepe gasvoorraden. Dus niet, zoals bij de kleinere bronnen,
om gas dat is ontstaan bij rotting van ontdooiend plantenmateriaal. Van zo’n plek ontweek meestal tientallen
tot honderden, maar in één geval meer dan 140.000 liter per dag.
Op Groenland waren de grote bronnen alleen te vinden in meren die vlak naast de ijskap lagen. Honderd
jaar geleden lag dat allemaal nog onder een dik pak ijs. Het methaan dat hier opborrelt, is wel afkomstig van
rottende planten. Dit is duidelijk een gevolg van de opwarming van de laatste eeuw. Dat zien de onderzoekers als een sterke aanwijzing dat het hier inderdaad gaat om gas dat lag te wachten onder de ijskap.
Die lag er op deze plaatsen nog niet zo lang: hij breidde zich uit in de Kleine IJstijd, tussen 1400 en 1900.
x
In Alaska ligt het anders. Op de plaatsen waar nu meren liggen, lag honderd jaar geleden stijf bevroren
grond, ondoordringbaar voor aardgas. Verdere opwarming van het gebied zal dus vrijwel zeker zorgen dat
extra gas zijn weg naar boven vindt. Hoe veel, dat is moeilijk te zeggen. Uit de bodem van Alaska ontsnapt
nu in ieder geval al 50 tot 70 procent meer methaan dan eerder werd aangenomen, berekenen de
onderzoekers. Ze verwachten dat dit de komende eeuw nog meer zal worden.
En dan is er nog Siberië, een veel groter gebied dat rijk is aan aardgas. Methaan dat in duizenden jaren uit
de diepte omhoog is gekomen, zit daar opgesloten onder een dunne laag bevroren grond. Klimaatmodellen
voorspellen dat die laag aan het eind van deze eeuw, maar mogelijk veel eerder, zal smelten. De kans is
groot dat er dan heel veel methaan vrijkomt, met versterking van de opwarming tot gevolg. Extreme
opwarming door methaan kan zelfs de grootste ramp van deze eeuw worden.
In de zee ten noorden van Siberië lijkt de grote ontgassing al begonnen. Plaatselijk braakt de zee daar grote
hoeveelheden methaan uit. Omdat methaan ozon 20x sneller afbreekt dan CO2, kunnen we binnen een
eeuw niet meer naar buiten vanwege de dan nieuw gevormde gaten in de beschermende ozonlaag! Deze
onderzoekers komen dus met een nogal sombere boodschap. Behalve voor bedrijven die naar fossiele
brandstoffen zoeken. Zij hebben nu een heel simpele manier om gasvoorraden in het hoge noorden op het
spoor te komen: gewoon zoeken naar gaten in het ijs…
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/methaan-de-verborgen-verwoester/
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De Staatsgreep is vrijwel voltooid
Geplaatst door: Ad Broere
(Ad Broere) In de media verscheen op 27 juni 2012 een klein bericht over
het op mijn blog veelbesproken Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM).
De leningen, te verstrekken door het ESM, verliezen mogelijk hun
voorrangspositie ten opzichte van de private sector. De bron van deze
berichtgeving zijn ‘Duitse regeringskringen’.
Leningen uit het ESM fonds
In een toelichting op dit mogelijke besluit schrijven de media dat er
onzekerheid op de markten zou ontstaan door de preferente leningenstatus van het ESM. Simpel gezegd,
de heilige financiële markten willen niet dat zij bij eventuele terugbetalingsproblemen moeten toestaan dat
het ESM eerst aan de beurt is en daarna zij.
Het is maar een klein bericht, maar veelbetekenend om meerdere redenen.
Op vrijdag 29 juni stemt de Bondsdag over het ESM, formeel is het verdrag door de belangrijkste partner
nog niet geratificeerd. Kennelijk maakt dat niets uit en is de ratificatie niet meer dan een formaliteit.
De mogelijke concessie aan de financiële markten komt uit Duitse regeringskringen, waarmee duidelijk wordt
wie de hoofdrol speelt in het ESM
Een paar weken geleden trok Barroso nog de grote broek aan door te beweren, dat de banken zelf hun
problemen onderling moesten oplossen en dat deze niet ten koste van de Europese belastingbetaler
mochten gaan. Dit nobele streven is alweer losgelaten, want de financiële markten hebben geen leningen
van enige omvang aan de Spaanse banken verstrekt. Zoals verwacht, want de ene haai vreet de andere
eerder op, dan dat hij zijn soortgenoot te hulp zou komen. Nee, de oplossing moet komen uit de zak van de
belastingbetalers uit de eurolanden en het ESM wordt het doorgeefluik, zoals door mij aangekondigd.
Verder wordt al voor de officiële startdatum van het ESM duidelijk, dat het als geruststellend bedoelde
argument van geen risico verbonden aan het ESM omdat de kans op verlies vrijwel nihil is, zoals beweerd
door de voorstemmers in het Nederlandse parlement, grote flauwekul is. De leningen, die het ESM verstrekt
lopen evenveel – of zelfs meer- risico dan die verstrekt door de private beleggers (banken,
beleggingsfondsen etc.). Want als de EU private beleggers alleen kan bewegen om geld te lenen als er
garanties worden gegeven, dan komen ESM leningen zelfs na de private beleggers aan de beurt voor
terugbetaling. Dat de EU ook deze concessie moet doen is zelfs zeer waarschijnlijk.
Het begrotingspact
Neelie Kroes kondigde in een interview in de Volkskrant al maanden geleden aan, dat de
soevereiniteitskwestie een onderwerp is voor een gesprek bij het haardvuur, meer niet. Nederland is zijn
soevereiniteit al lang kwijt. Oppersmurf Van Rompuy heeft als thema voor de komende Europese top
aangekondigd, dat de lidstaten een belangrijk deel van de controle op hun begrotingen uit handen moeten
geven aan Brussel. Dat is geen nieuws. Het enige interessante aan de mededeling van Van Rompuy is de
timing. Op 29 juni wordt niet alleen het ESM verdrag geratificeerd in de Duitse Bondsdag, hetzelfde geldt
ook voor het begrotingspact. Goedkeuring van het begrotingspact moet met twee derde meerderheid,
vanwege de diepgaande en blijvende gevolgen voor de grondrechten van de Duitsers. Oorspronkelijk had
Frau Merkel het ESM en het ‘fiscalpact’ er al door willen drukken op 24 mei, maar de grondwetskwestie
zorgde voor enig uitstel. Maar inmiddels is de oppositie over de streep getrokken en wordt er ongetwijfeld op
29 juni met de gewenste twee derde meerderheid voor het begrotingspact gestemd. En als Duitsland ja heeft
gezegd tegen beide verdragen, dan kan Brussel los. Vandaar de aankondiging van Van Rompuy van de
volgende stap naar de Europese monetaire dictatuur.
Wat zijn de gevolgen van dit begrotingspact voor ons? Het Nederlandse parlement kan op basis van sociaal
economische motieven trachten om iets van de verzorgingsstaat overeind te houden en kan ernaar streven
om het besteedbare inkomen van de Nederlandse loonslaaf niet te zeer onder druk te laten komen, maar als
dit leidt tot een begrotingstekort dat volgens de afspraken in het pact te hoog is, dan gaat Olli Rehn ingrijpen.
De pensioenleeftijd kan in een sneller tempo omhoog gaan. De rente aftrek voor hypotheken kan
ingrijpender worden beperkt. De AOW kan worden gekort, evenals de uitkeringen. Want de staatsgreep op
de schatkist van de zeventien eurolanden is straks compleet en elk parlement dat zijn huiswerk niet goed
genoeg heeft gedaan krijgt een draai om de oren. We worden straks geleid door zielloze boekhouders, die
hun oren slechts te luisteren leggen naar de EU lobbyisten van de multinationals en de financiële markten.
Wat worden wij toch bestuurd door een stelletje sukkels. Maar ja, ieder volk krijgt de regering die het
verdient. Dus, sukkels worden geleid door sukkels. We mogen het onszelf aantrekken, want we hebben het
laten gebeuren met niet meer dan 11.000 handtekeningen onder de petitie aan het Nederlandse parlement
om het onzalige ESM verdrag niet te ratificeren.
© Ad Broere
http://www.earth-matters.nl/110/5666/politiek/de-staatsgreep-is-vrijwel-voltooid.html
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‘Wortel des Doods levert nieuw anti-kankermedicijn’
Visionair: Germen op 29 juni 2012
Veel gifplanten zijn een bron van medicijnen. De ‘wortel des doods’ Thapsia
garganica belooft deze regel weer te bevestigen, tenminste, als medisch
onderzoekers er in slagen om thapsigargine, de gifstof in de plant, selectief voor
kankercellen te maken.
Thapsia garganica, de "Wortel des Doods", kan wel eens het leven van vele
kankerpatiënten gaan redden. Bron: Wikimedia Commons
Wortel des Doods
De bloeiende plant Thapsia garganica ziet er onschuldig uit, maar veehouders in
het Middellandse Zeegebied weten wel beter. De plant is namelijk dodelijk giftig,
wat de plant in de klassiek-Griekse wereld de bijnaam ‘wortel de doods’
opleverde. Toch blijkt deze gifplant een opmerkelijk nut te hebben; een bron voor
een nieuw selectief antikankermedicijn. Wel moet er nog een lastige horde
genomen worden: voorkomen dat de stof, zoals de huidige generatie
chemotherapie doet, ook gezonde cellen aantast.
Kankercellen trekken pin uit chemische handgranaat
De dodelijke werking van thapsigargine berust op het stilleggen van de calciumpomp in cellen.
Thapsigargine, zoals dat in de plant voorkomt, kan door het celmembraan heendringen en daar zijn
verwoestende werk doen. Biochemicus Danmeade en zijn team slaagden er in een extra peptideketen (een
reks aminozuren) aan thapsigargine te koppelen, waardoor het molecuul niet meer door het celmembraan
van gezonde cellen kan reizen. Tenzij het enzym PSMA de peptide van het molecuul afknipt, waardoor het
molecuul alsnog de cl binnn kan dringen en daar toeslaan. PSMA is een enzym dat veel voorkomt op de
oppervlakte van veel prostaatkankercellen. Anders dan de huidige generatie chemotherapie, die alle
sneldelende cellen aantast (met uiterst vervelende gevolgen voor bijvoorbeeld de immuuncellen in ons
beenmerg), werkt de thapsigargine alleen lokaal en vernietigt daar alle cellen in de omgeving. Niet alleen de
prostaatkankercellen zelf, maar ook gezonde cellen die de prostaatkankercellen helpen te overleven. De
prostaatkankercellen trekken als het ware de pin uit de chemische handgranaat.
Ook andere kankersoorten
Omdat PSMA alleen op prostaatkankercellen voorkomt, is het een geliefd doelwit voor kankeronderzoekers
om hun antikankermiddelen aan te laten binden. Dit middel gebruikt echter een unieke methode: selectieve
gevoeligheid voor een kankerenzym, die ook voor andere medicijnen gebruikt kan worden en dus weleens
de stamvader kan worden voor een heel nieuwe klasse medicijnen. Nog meer goed nieuws: PSMA komt ook
voor op de oppervlakte van cellen van sommige andere types kanker. De kans zit er dus zeker in dat dit
medicijn ook uitgetest zal worden op deze kankersoorten. Op dit moment is kanker de grootste
doodsoorzaak in de ontwikkelde wereld. Kankertherapie is duur en slopend, dus komt dit middel als
geroepen. Zeker, als deze techniek ook voor andere kankerenzymen gebruikt gaat worden. Zou deze
gevreesde gifplant het leven van miljoenen kunnen redden? Laten we het hopen.
Bron
Samuel R. Denmeade et al., Engineering a Prostate-Specific Membrane Antigen–Activated Tumor
Endothelial Cell Prodrug for Cancer Therapy, Science Translational Medicine (2012)
http://www.visionair.nl/wetenschap/wortel-des-doods-levert-nieuw-anti-kankermedicijn/
 Voor degene die zoeken;
 http://www.dca.med.ualberta.ca/Home/Updates/2007-03-15_Update.cfm
 (DCA = MMS)
 http://www.usobserver.com/archive/june-12/mms-myth-or-miracle.htm
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Franse president bevestigt dat ESM 'pinautomaat' is geworden
ESM kan inderdaad onbeperkt Nederlandse miljarden opeisen
Zijn Nederlanders de naïeve sukkeltjes van Europa geworden, nu ze
volgens een onderzoek het meeste vertrouwen blijken te hebben in het
Europabeleid van D66 leider Alexander Pechtold?
De Franse president Francois Hollande toonde zich uitermate tevreden
over de uitkomst van de EU top van de afgelopen twee dagen. En dat is
niet voor niets, want Duitsland en Nederland zijn er volgens hem mee
akkoord gegaan dat zij geen vetorecht (meer) hebben en het ESM nu naar believen Duitse en Nederlandse
miljarden kan opeisen om Italië, Spanje en Frankrijk overeind te houden. In eigen land ontkennen de
eurofiele regering en oppositie in alle toonaarden dat dit het geval is, maar klaarblijkelijk hebben zij bewust?- de kleine lettertjes van het ESM verdrag niet goed gelezen.
Show Rutte, Hollande weet hoe het zit
Premier Rutte wist gisteren een perfecte show op te voeren door vol overtuiging te beweren dat hij keihard
voor de Nederlandse belangen was opgekomen (3). Zijn Duitse collega Angela Merkel deed in eigen land
hetzelfde en beweerde dat Duitsland nog altijd de zeggenschap heeft over de Duitse miljardenbijdragen aan
het ESM.
De Franse president Francois Hollande weet echter hoe het werkelijk zit en zei blij te zijn dat er geen
eenstemmige besluiten meer nodig zijn om het ESM te laten ingrijpen. Dat betekent niets anders dan dat
eventueel onwillige geverlanden -Duitsland, Nederland, Finland- geen zeggenschap meer hebben over hun
eigen belastinggeld.
Een niet bij name genoemde EU politicus verklaarde tegenover de Wall Street Journal dat 'als Hollande dit
heeft gezegd we net zo goed naar huis kunnen gaan om het ESM verdrag te verscheuren, want dit hebben
wij niet afgesproken.' Hij vergist zich echt; het ESM gaat weliswaar principieel uit van eenstemmigheid, maar
bevat daarnaast een clausule dat als 'de financiële stabiliteit van de gezamenlijk eurozone in gevaar is', ook
besluiten met een 85% meerderheid kunnen worden genomen.
ESM kan onbeperkt Nederlandse miljarden opeisen
Nederland heeft eerder dit jaar zijn vetorecht vrijwillig opgegeven toen VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks
instemden met het ESM. De Duitsers zijn echter nog met 27% bij het ECB vertegenwoordigd en hebben dus
inderdaad vetorecht. MAAR: als het ESM verliezen lijdt doordat er bijvoorbeeld ongeremd staatsobligaties
van de schuldenlanden worden opgekocht -en die kans is levensgroot omdat er bij lange na niet voldoende
geld in het fonds zit om Italië en Spanje te redden, laat staan als daar anderen landen zoals Frankrijk
bijkomen-, dan kan de directie van het ESM met een normale meerderheid besluiten om deze verliezen aan
te vullen. En dat betekent dat wanneer Italië, Spanje en Frankrijk dit eisen, Duitsland en Nederland zullen
moeten betalen. Het gaat hier om écht geld, in ongelimiteerde hoeveelheden (ook daar bevat het ESM een
clausule voor!), waardoor de schulden van ons land fors zullen stijgen en nieuwe, permanente
miljardenbezuinigingen onvermijdelijk zijn.
Ongeacht wat politici en media ook beweren, de zeggenschap over het Duitse en Nederlandse belastinggeld
is dus wel degelijk overgegeven aan de schuldenlanden van de eurozone, die zonder de instemming van
ons parlement via het ESM ons geld kunnen opeisen om hun banken en landen -en daarmee hun veel te
hoge uitgaven en veelal royalere voorzieningen, uitkeringen en pensioenen dan hier- te betalen. (1)
Geen kanzlermehrheit voor Merkel
Niet voor niets juichten de door de euro elite aangestuurde Nederlandse media dat het ESM met grote
meerderheid door het Duitse parlement is aangenomen. Wat ze er echter niet bij vertelden is dat de
stemming liet zien hoe verdeeld de Duitse regeringspartijen zijn. Bondskanselier Merkel wist namelijk geen
'Kanzlermehrheit' te halen (meerderheid van stemmen van de regeringspartijen), maar had daarvoor de
oppositie (socialistische SPD en extreemlinkse Groenen) nodig, iets wat normaal gesproken tot een
regeringscrisis zou moeten leiden. (2)
Naïeve sukkeltjes
Terwijl in Duitsland het verzet tegen het ESM groeit ontpoppen de Nederlanders zich echter tot de naïeve
sukkeltjes van Europa. Gisteren berichtten de media dat ons volk wat de financiële crisis in de eurozone
aangaat het meeste vertrouwen schijnt te hebben in D66 leider Alexander Pechtold, de grootste eurofiele
politicus in Den Haag die staat te trappelen om zoveel mogelijk bevoegdheden, soevereiniteit en
belastingmiljarden aan Brussel over te dragen. Een land dat klaarblijkelijk zo graag van zijn vrijheid,
zelfbeschikkingsrecht en welvaart af wil verdient het misschien wel straks hetzelfde gezamenlijke lot te
moeten ondergaan als de failliete schuldenlanden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) NU
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Legers Saudi Arabië en Turkije maken zich op voor confrontatie met Syrië
'Bij mislukken gesprekken binnen 48 uur Westers-Arabisch militair ingrijpen'
Saudische tanks en troepen (archieffoto).
Vanochtend heeft de Saudische koning Abdullah zijn leger in hoogste
staat van paraatheid gebracht. Grote aantallen troepen zijn naar de
grenzen met Jordanië en Irak gestuurd, klaar om via Jordanië Syrië
binnen te vallen en voorbereid te zijn op tegenaanvallen van de door
Iran gesteunde en getrainde Shi'itische milities vanuit Irak. Ook in
Jordanië is het oorlogsalarm afgekondigd. De Turken blijven
ondertussen steeds meer troepen, tanks, en raketten naar hun grens
met Syrië verplaatsen. Als reactie heeft Syrië 170 tanks naar Musalmieh
gestuurd, dat op 30 kilometer van de Turkse grens ligt.
Spoedoverleg VS-Rusland
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is vandaag in St.Petersburg gearriveerd om
spoedoverleg te voeren met haar Russische collega Sergey Lavrov. Morgen komt de door de VN gesteunde
actiegroep voor Syrië in Genève bij elkaar om een nieuw voorstel van VN/Arabische Liga afgevaardigde Kofi
Annan te bespreken. Voor deze vergadering zijn naast de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad
ook Turkije en afgevaardigden van de Arabische Liga uit Qatar, Koeweit en Irak uitgenodigd.
Rusland blijft tegen inmenging
Annan wil een overgangsregering van nationale eenheid in Damascus opzetten, waar onacceptabele leden
van het regime Assad van zullen worden uitgesloten. Volgens sommige bronnen zou Rusland hier inmiddels
mee akkoord gaan, ondanks het feit dat bondgenoot Assad dan van de troon gestoten zal worden. Lavrov
maakte echter een einde aan deze speculaties door te herhalen dat Rusland geen steun zal verlenen aan
'iedere buitenlandse inmenging of opgelegde recepten in Syrië.'
Binnen 48 uur mogelijk militair ingrijpen
Het hangt nu van Clinton en Lavrov af wat er de komende 48 uur gaat gebeuren: lukt het om met de VN en
de Arabische Liga overeenstemming te bereiken over een actieplan voor Syrië en het verwijderen van
Assad, of start het Westen in samenwerking met Turkije en Saudi Arabië een door Rusland fel afgewezen
militaire operatie. Volgens militaire bronnen zal dit ingrijpen bij een mislukking van de gesprekken al morgen
kunnen beginnen.
Xander - (1) DEBKA

‘Openbaring 13 komt steeds dichterbij’
woensdag 27 juni 2012 12:19
"Alarmerend." Zo noemt publicist Jaap Spaans berichtgeving over een
gezichtsherkenningsfunctie op Facebook. "Het komt er in feite op neer
dat Openbaring 13:11-18 steeds dichterbij komt en technologisch geen
fictie meer is maar realiteit", aldus Spaans. En Facebook is niet de
enige met snode plannen op dat gebied. Ook Apple werkt er hard aan.
Spaans reageert op een artikel van Bill Snyder in het blad
Computerworld. Die meldt dat de technologie "veel geavanceerder is
dan ik me eerder realiseerde." Facebook kocht onlangs Face.com, een Israëlisch bedrijf met technologie die
mensen helpt foto’s op het internet te taggen door na te gaan wie er op de plaatjes te zien is. "Nog
schrikbarender – alle alarmbellen zouden nu moeten afgaan – is het plan van de FBI om een nationale
database met gezichten aan te leggen. Een onderzoek van de Carnegie Mellon Universiteit toont aan dat
men in staat is met een groot succespercentage een BSN-nummer aan een gezicht te koppelen met de
huidige gezichtsherkenningstechnologie", aldus Snyder, die er veelbetekenend aan toevoegt: "Help!"
Jaap Spaans zegt dat hij bij zijn presentaties al voortdurend waarschuwt tegen dergelijke zaken, waarbij
bijvoorbeeld gezichtsherkenning wordt gekoppeld aan andere informatie en systemen "zodat men volledig
meetbaar wordt." Spaans kondigt nadere publicaties hierover aan. "Ik vind dat we die niet mogen negeren."
Bill Snyder noemt in het artikel in Computerworld de ontwikkelingen "erg verontrustend". Hij schrijft: "In een
tijd waarin we als samenleving de zorgen rond de privacy van data niet kunnen oplossen, etteren sommige
problemen al jaren door. Met name de komst van gezichtsherkenning is erg verontrustend te noemen." Hij
citeert Ryan Calo, privacydirecteur van het Stanford Centrum voor Internet en Samenleving, die zegt:
"Gezichtsherkenning maakt korte metten met de veronderstelling dat ons uiterlijk niets zegt over onze
identiteit; het maakt van ons gezicht een naamplaatje."
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Snyder: "De grondwet beschermt ons voor arbitraire arrestaties, alhoewel politiefunctionarissen op arbitraire
wijze om een identificatie mogen vragen, indien er sprake is van gerede verdenking. Wat nu gebeurt
wanneer een beveiligingscamera je gezicht oppikt, is dat je uiterlijk aan je identiteit gekoppeld wordt en in
een database wordt opgeslagen. Laten we de demonstraties in Egypte even als voorbeeld nemen. Als
overheidsofficials betogers kunnen identificeren middels een camera en computer, zou men dan nog gerust
demonstreren op het Tahirplein?"
Overigens is niet alleen Facebook bezig met gezichtsherkenning. Apple is eveneens aan het onderzoeken of
gezichtsherkenning via een front-camera gebruikt kan worden om een gebruiker te herkennen. De functie
zou gebruikt kunnen worden om automatisch instellingen aan te passen aan de gebruiker. Een en ander
blijkt uit een patentaanvraag van Apple.
Dat de technologische ontwikkelingen steeds meer inspelen op de persoonlijke voorkeuren van gebruikers
en dat de privacy van die gebruikers op z'n minst in de knel komt, bleek ook deze week weer.
Reisorganisatie Orbitz gaf tegenover de Wall Street Journal toe dat zij gebruikers van een Apple-computer
meer laat betalen voor een hotelkamer dan gebruikers van een personal computer. Apple-gebruikers zouden
bereid zijn meer te betalen voor luxe, meent Orbitz. De reisorganisatie doet aan 'datamining', een term voor
analyseren van digitale gegevens. Orbitz kan nagaan welk soort computer door haar klanten wordt gebruikt.
© 2012 Maximum Life

CERN: Goddeeltje gevonden!
Moeten wij de techneuten van CERN feliciteren met hun
vondst?
Gaan ze nu feestvieren net als koning Belshazar?
Zij mogen óns wel feliciteren dat zij met geld van de
belastingbetalers jarenlang konden zoeken als
onderaardse mollen naar het zogenaamde HiggsBosondeeltje. Er is ongeveer 35 jaar over gedaan om
CERN te bouwen, en de kosten zijn ruim 6 miljard euro.
Duizenden mensjaren zijn opgegaan aan de vernuftigste
technologie. Het zogenoemde Higgs-deeltje, met het
daarbij behorende mechanisme, moet verklaren hoe de
bouwstenen van de materie aan hun massa komen. Men
wil weten hoe de natuur in elkaar steekt. Voor 99,99% zijn
de mensen van CERN er zeker van op het spoor te zijn
van het Higgs-deeltje. Knap stukje werk?
Zij zeggen de afdruk en schaduw van het ‘god-deeltje’
waargenomen te hebben. En wat nu? Is de volgende stap
om zélf voor God te gaan spelen? Of gaan ze nu de boel demonteren en genieten van hun vondst?
Mozes heeft ook de ‘schaduw en achterste delen’ van God waargenomen, niet diep ondergronds in een
tunnel van 27 km lengte, maar in een kloof van een rotssteen, Exodus 33:23. Waar ging het om bij deze
Godsverschijning? Om de bóven-natuur, en niet om te weten hoe de materiële beneden-natuur in elkaar
steekt. Het ging om de eigenschappen van God bevestigd te zien, als barmhartigheid, genade,
vergevensgezindheid, ontferming, en om voor de tweede maal de Verbondswet te ontvangen. Daar hoefde
het volk geen 6 miljard voor op te hoesten. Wie waarlijk honger en dorst heeft, mag komen om te eten en te
drinken zónder geld, Jesaja 55:1. Wél een groot contrast met CERN!
Dan leert men geen deeltje van God en het heil kennen, maar een overvloeiende volheid van liefde en vrede
met onze Schepper.
Wat is de volgende stap/fase van de ‘techno-mollen’ te CERN?
Of heeft men nog een achterliggend geheim plan om uit te werken? Is al hun nieuwsgierigheid bevredigd?
Gaan deze moderne ‘torenbouwers van Babel’ nog verder in de ‘diepte’ van het Goddelijke wroeten? Zal hun
onderaardse ‘stad en toren’ ook verstrooid worden, nadat tijdens hun feestvreugde het volgende handschrift
aan de wand verscheen: ‘Mene, mene tekel upharsim?’
Komt er een gedwongen bouwstop? Zal heel hun gezamenlijke bedenksel worden afgesneden, zoals
destijds in Genesis 11:6?
Een schipper had de volgende spreuk op zijn schip gezet: “Wie naar God zoekt, is van Hem gevonden”.
Zullen de ‘god-deeltjeszoekers’ van de enige ware God gevonden worden? God is niet gedeeld, en laat zich
niet door geestelijk-blinde-techno-mollen vinden in hun onderaardse gangenstelsels. God laat Zich vinden
door hen, die zich geestelijk blind leerden kennen, en zegt tot hen: Ziet hier ben Ik. Over het gewoel der
anderen zal Hij vanuit de hemel lachen (Psalm 2:4). Welgelukzalig zijn allen, die op Hem vertrouwen.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
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Gevolgen EU-top: schulden hoger, crisis dieper, wij betalen
Rutte en deel oppositie akkoord met het wegzuigen van Nederlandse
belastingmiljarden in het grote zwarte eurogat.
Italië en Spanje hebben afgelopen nacht een pyrrusoverwinning over
Duitsland en Nederland behaald, die hun verzet tegen het overeind
houden van de Zuid Europese banken door middel van het ESM
opgaven. Hiermee hebben beide landen de lang gevreesde gratis
creditcard in handen gekregen, maar het gevolg hiervan is dat de schulden van deze landen de komende
maanden verder zullen oplopen, de crisis in een neerwaartse spiraal terechtkomt en uiteindelijk ook
Duitsland en Nederland via het ESM naar de bodem worden gezogen.
De Italiaanse premier Mario Monti was zichtbaar in zijn nopjes met de tweede overwinning van zijn land over
Duitsland in slechts enkele uren tijd. Eerst versloeg het Italiaanse voetbalteam de Duitsers op het EK
voetbal, vervolgens wist hij door middel van pure chantage en afpersing, daarin gesteund door Spanje en
Frankrijk, het Duitse en Nederlandse verzet tegen het verder gemeenschappelijk maken van de schulden te
breken.
Spanje en Italië hebben weer even lucht. De positieve reactie van de beurzen en financiële markten moet
echter niet verkeerd worden uitgelegd. Ook na eerdere EU topconferenties stegen de koersen en daalde de
rente die de schuldenlanden over hun staatsobligaties moeten betalen, maar waren deze meestal na zeer
korte tijd weer op hun oude niveau terug.
Pinautomaat nu een feit
Het inzetten van het ondemocratisch functionerende ESM -de pinautomaat die de EU onder Spaanse en
Italiaanse druk in Berlijn en Den Haag heeft neergezet- zal er toe leiden dat Italië en Spanje hun
bezuinigingen en hervormingen drastisch zullen reduceren. Sowieso heeft 'Goldman Sachs boy' Monti -niet
geheel toevallig één van de grootste pleitbezorgers van het ESM- tot nu toe geen enkele van de aan de EU
beloofde hervormingen doorgevoerd. Zijn Spaanse collega Rajoy krijgt te maken met de verschillende
regio's in zijn land die tot nu toe de spaarkoers van Madrid fel hebben afgewezen. Die zullen de komende
maanden eisen dat het ESM hun tekorten betaalt.
De negatieve spiraal waar de eurozone zich in bevindt zal daarom versnellen: de schulden lopen op en er
wordt veel minder bezuinigd, waardoor de crisis zich zal verdiepen. Nederland en Duitsland, de belangrijkste
peilers van het ESM, zullen hierin worden meegezogen.
Geen verzet van Nederland
Overigens zal het ESM verdrag waarschijnlijk op de schop moeten om de huidige afspraken legaal te
maken. Dit betekent dat alle eurozone leden het verdrag opnieuw zullen moeten ratificeren - ook de kritische
landen Duitsland en Finland. Van de huidige Nederlandse regering wordt zoals gebruikelijk geen enkel
verzet verwacht.
Oppositiepartijen PvdA en D66 juichen de bankenunie annex pinautomaat zelfs toe en uitten terecht kritiek
op de houding van Rutte, die gisteren nog beweerde niet te zullen instemmen met nieuwe instrumenten,
maar afgelopen nacht -zoals verwacht kon worden- alsnog door de slappe knieën ging. Zijn verweer dat er
'supervisie' voor de banken nodig is kwam enkel achteraf, toen Monti en Rajoy de toezeggingen al op zak
hadden.
Subordinatie clausule
Houdt het ESM zijn subordinatie clausule, dan zullen private beleggers nog meer hun rug toekeren naar de
probleemlanden, waardoor Italië en Spanje -en daarna ook Ierland, Frankrijk en mogelijk België- steeds
verder aan het ESM infuus komen te liggen. De € 700 miljard die het ESM inmiddels bevat is echter bij lange
na niet genoeg om de schuldenafgrond enigszins te dichten.
Wordt de subordinatie clausule zoals afgesproken echter geschrapt (2) dan moet het ESM officieel met alle
lidstaten opnieuw onderhandeld worden. Dat houdt waarschijnlijk in dat er opnieuw honderden miljarden
Duitse en Nederlandse miljardengaranties in het ESM zullen moeten worden gepompt. Zuid Europa wil dit
maar wat graag, want zo worden wij op permanente basis verantwoordelijk gemaakt voor hun veel te hoge
uitgaven en schulden. De vraag is wanneer de grens voor de Duitse en Nederlandse belastingbetaler de
grens is bereikt. Zoals het er nu uitziet: als het te laat is.
Volksverraad: tribunaal?
Het volksverraad van Rutte, en in zijn kielzog de partijen die zijn eurofiele beleid steunen (VVD, CDA, PvdA,
D66 en GroenLinks) begint inmiddels dermate ernstige vormen aan te nemen dat het volk eens serieus moet
gaan overwegen of er na de instorting van de eurozone, die nu weliswaar is uitgesteld maar straks des te
harder zal zijn, niet een speciaal tribunaal moet worden opgericht om degenen die onze democratie, vrijheid
en welvaart hebben opgeofferd voor de Nieuwe Wereld Orde droom van de fascisten in Brussel publiekelijk
te berechten.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge
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Syrië, het wáre verhaal van de Houla-massamoord..
Door GuidoJ. donderdag, 28 juni 2012
Hoeveel desinformatie laten we ons nog op de mouw spelden..? Hoe
geloofwaardig zijn de zich journalisten noemende redacteuren van de NOSjournaals en andere nieuwskanalen..? Wie van deze mensen heeft het lef in zijn
redactieteam de mogelijkheid aan te kaarten, dat de massamoord in HoulaSyrië, weleens een verschrikkelijk public-relationscampagne geweest zou
kunnen zijn…!? Maar waar het om gaat is dat JIJ je keuze maakt en niet
schaapachtig achter de informatie aanloopt, die jou als waarheid wordt
aangereikt..!
Het is natuurlijk duidelijk, we schreven hier al enkele stukken op de site over dezelfde truc die wordt
uitgehaald om de regimes in de landen van het Midden-Oosten ten val te brengen.
Het is opnieuw aan jou om je keuze te maken op basis van feiten, die zo langzamerhand doorsijpelen over
de ware toedracht van bijvoorbeeld de massamoord in Houla..! Hou jij het voor mogelijk dat er ‘krachtenachter-de-schermen’ werkzaam zijn, die dit soort smerige acties op hun geweten hebben..? Het antwoord
lijkt simpel: ‘JA’..! Het is voor deze machten geen enkel probleem.. Om hun status-quo te handhaven, wéten
ze dat ze moeten moorden.. Wéten ze dat gecorrumpeerde macht niet valt te handhaven met een roos in het
geweer..
Lees hieronder het achtergrondverhaal van Houla. Het is geen prettig verhaal, maar het is NODIG om
onszelf wakker te schudden..! Het verhaal te lezen over de achterkant van het ‘officiële’ verhaal, want dat
verhaal blijkt steeds meer één grote leugen te zijn..! Wij hopen dat je met dit artikel, dat we integraal
overnemen van onze collega’s van WijWordenWakker.nl, met zoveel mogelijk mensen wilt delen, zodat de
werkelijke waarheid wordt gekend!
‘If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed,
and loving the people who are doing the oppressing.’
(vertaald:)
‘Als je niet oppast, zullen de dagbladen je de mensen doen haten, die worden onderdrukt,
en van de mensen doen houden die voor de onderdrukking zorgen!’
Malcolm X
x
Het Houla bloedbad, een ‘andere’ versie:
x
Verzetsterroristen ‘vermoordden families die trouw waren aan de regering’
- Nader onderzoek x
Noot van de redacteur van Global Research:
Michel Chossudovsky, redacteur van Global Research (klik voor lead)
Dit indringende verslag van de onafhankelijke Russische journalist Marat Musin
verdrijft de leugens en verzinsels van de Westerse media. Het rapport is
gebaseerd op een chronologie van de gebeurtenissen en ooggetuigenverslagen.
Hele pro-regerings gezinnen in Houla werden afgeslacht. De terroristen waren
geen pro-regering Shabbiha militie zoals in koor werd aangegeven door de
heersende media, ze waren grotendeels huurlingen en professionele moorderaars die handelden onder de
auspiciën van het zelfverklaarde Free Syrian Army (FSA):
“Toen de rebellen de onderste controlepost in het centrum van de stad naast de lokale politie onder controle
hadden, begonnen ze in de naburige huizen alle gezinnen die trouw waren aan de regering, waaronder
ouderen, vrouwen en kinderen, uit te moorden. Verschillende families van de Al-Sayed werden gedood,
waaronder 20 jonge kinderen en de familie van Abdul Razak. De mensen waren vermoord met messen en
vanop 1 meter afstand neergeschoten. Vervolgens toonden ze de lijken van vermoorden aan de VN en de
internationale gemeenschap als slachtoffers van bombardementen van het Syrische leger, iets dat niet
bevestigd werd door merktekens op het lichaam.”
Wij roepen onze lezers op om dit verslag naar heinde en verre te verspreiden, plaats het op facebook. Het
bloedbad in Houla wordt toegeschreven aan de Syrische regering zonder een spoor van bewijs. Het doel is
niet alleen om Syrië politiek en economisch te isoleren, maar om een excuus en rechtvaardiging te
ontwikkelen om vanuit de verantwoordelijkheid te beschermen een humanitaire oorlog tegen Syrië te
beginnen. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Susan Rice, heeft laten doorschemeren
dat als de Veiligheidsraad niets doet, Amerika en zijn bondgenoten mogelijk overwegen om maatregelen te
nemen die buiten het Annan-plan en de autoriteit van de [VN Veiligheids]raad vallen.
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Dit rapport van Marat Musin bevestigt dat misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd door
terroristische milities. Het is essentieel om het tij te keren van de oorlogspropaganda die burgerslachtoffers
gebruikt als voorwendsel voor oorlog, als deze moorden van burgers niet uitgevoerd werden door
regeringstroepen maar door professionele terroristen onder het roer van het VS-NAVO gesponserde Free
Syrian Army.
Michel Chossudovsky, Global Research, Montreal, 1 juni 2012.
X
In het weekend van 25 mei 2012, rond 14u, hebben grote groepen strijders de stad Al-Hula in de provincie
Homs aangevallen en veroverd. Al-Houla bestaat uit drie regio’s: het dorp Taldou, Kafr Laha en Taldahab,
die voordien elk zo’n 25-30 duizend mensen huisvestte. De stad werd vanuit het noord-oosten aangevallen
door groepen bandieten en huurlingen, samen 700 personen. De militanten kwamen van Ar-Rastan (de
Brigade van al-Farouk van het Free Syrian Army dat geleid werd dor de terrorist Abdul Razak Tlass, samen
met 250), van het dorp Akraba (onder leiding van de terrorist Yahya Al-Yousef), van het dorp Farlaha,
samen met lokale gangsters van Al-Houla. De stad Ar-Rastan was door de meeste burgers al lang verlaten.
Nu domineren Wahhabis van Libanon de scène, gevoed met geld en wapens van een van de belangrijkste
orkestrators van het internationale terrorisme, Saad Hariri, die aan het hoofd staat van de anti-Syrische
politieke beweging ‘Tayyar Al-Mustaqbal’ (‘Toekomstige Beweging’). De weg van Ar-Rastan naar Al-Houla
loopt door bedoeïenen gebieden die meestal buiten de macht van de regeringstroepen blijven, wat ervoor
zorgde dat de militante aanvallen op Al-Hula een complete verrassing waren voor de Syrische autoriteiten.
Toen de rebellen de onderste controlepost in het centrum van de stad naast de lokale politie veroverd
hadden, begonnen ze in de naburige huizen alle gezinnen die trouw waren aan de regering, waaronder
ouderen, vrouwen en kinderen, uit te moorden. Verschillende families van de Al-Sayed werden gedood,
waaronder 20 jonge kinderen en de familie van Abdul Razak. Veel van diegene die gedood waren, waren
‘schuldig’ aan het feit dat ze durfden te veranderen van de soennieten naar de sjiieten. De mensen waren
vermoord met messen en vanop 1 meter afstand neergeschoten. Vervolgens toonden ze de vermoorde
[lijken] aan de VN en de internationale gemeenschap als slachtoffers van bombardementen van het Syrische
leger, iets dat niet bevestigd werd door merktekens op het lichaam. De voorstelling dat de VN-waarnemers ’s
nachts artillerievuur gehoord hadden tegen Al-Houla in het Safir Hotel in Homs…beschouw ik als niets
minder dan een slechte grap. Er zit 50 km tussen Homs en Al-Houla. Wat voor soort tanks of geweren
hebben dit bereik..?
Waar kennen we deze krankzinnige plaatjes van..? Een foto in de serie ‘Ach
gut, kijk ze nou die dappere mannen!’… Propagandafoto’s die jouw
sympathie dienen op te wekken.. Mannen op brommers en in trucks die een
tot de tanden bewapend Syrisch leger verslaan..? (klik voor een artikel over
de achterkant van dit propagandaverhaal)
Ja, er was in Homs tot 3u krachtig geweervuur inclusief zware wapens.
Maar, om een voorbeeld te geven, in de nacht van maandag op dinsdag
waren er schietpartijen als gevolg van een poging tot het herverkrijgen van
controle op een veilige doorgang, Tarik Al-Sham, langs de weg naar Damascus door wetshandhaving. Na
een visuele inspectie van Al Hula is het onmogelijk sporen te vinden van nieuwe vernietigingen, bommen en
granaten. Gedurende de dag werden er verschillende aanvallen door gewapende mannen uitgevoerd op de
laatst overgebleven militairen bij de Taldou controlepost. Militanten gebruikten zware wapens en
sluipschutters die bestonden uit professionele huurlingen waren actief.
Weet dat ooit de exact zelfde provocatie mislukt is bij Shumar (Homs) en 49 militanten, vrouwen en kinderen
werden gedood toen deze georganiseerd werd vlak voor een bezoek van Kofi Annan. De laatste provocatie
werd onmiddellijk ontmaskerd toen bekend werd dat de lichamen van de eerder ontvoerde mensen
Alawieten waren. Deze provocatie bevatte ook ernstige inconsistenties, de namen van de mensen die
vermoord waren, waren mensen die trouw waren aan de autoriteiten, er waren geen sporen van
bombardementen enz.
De provocatiemachine blijft echter op volle toeren draaien. Vandaag dreigen de NAVO-landen aanstonds
Syrië te bombarderen en begon er een gelijktijdige uitzetting van Syrische diplomaten … Vanaf vandaag zijn
er geen troepen meer in de stad Al Hula maar er worden toch regelmatig uitbarstingen van automatisch vuur
gehoord. Bovendien is het onduidelijk of de militanten met elkaar vechten of supporters van Bashar al-Assad
worden opgeruimd. Militanten openen het vuur op vrijwel iedereen die probeert om dichter bij de grensstad
te komen. Vóór ons werd een VN-konvooi onder vuur genomen en twee gepantserde jeeps van de VNwaarnemers werden beschadigd toen ze naar een controlepost van het leger probeerde te rijden in Tal Dow.
Tijdens de aanval op het konvooi werd een twintig-jarige terrorist opgemerkt. Het vuur was gericht op de
onbeschermde glooiing van de eerste jeep en de achterdeur van de tweede pantserwagen werd geraakt
door een brokstuk.
Volgens een gewonde soldaat:
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“De volgende dag kwamen bij de controlepost VN-waarnemers naar ons toe, en zodra ze aankwamen
openden schutters het vuur op hen. En drie van ons werden gewond. Eén was verwond aan het been, de
tweede in de rug, en ik werd in m’n heup geraakt. Toen de waarnemers kwamen hoorden ze een vrouw die
naast hen stond roepen, de vrouw smeekte de waarnemers om hulp om haar te beschermen tegen de
bandieten. Toen ik werd verwond keken de waarnemers toe hoe ik neerviel, maar geen van hen probeerde
te helpen. Onze controlepost bestaat niet meer. Er zijn geen burgers meer in Taldou, enkel de militanten
blijven. Onze relatie met de bevolking was uitstekend. Ze zijn heel goed voor ons, ze deden een beroep op
het leger om Taldou binnen te komen. Wij werden aangevallen door sluipschutters.”
Helaas zijn veel van de militanten professionele sluipschutters. 100-200 meter van onze TV-crew groep
vielen militanten een BMP aan die soldaten ging vervangen bij de controlepost. Hierbij kreeg een soldaatrecruut een hersenschudding en een kleine oppervlakkige wond aan het hoofd door een kogel van een
sluipschutter. Als je kijkt naar de doorboorde Kevlar helm, lijkt hij niet eens te beseffen dat hij als bij wonder
overleefde. Sluipschutters doden elke dag tot 10 soldaten en politieagenten bij controleposten. Het is waar
dat de dagelijkse slachtoffers van wetshandhavingsinstanties in Homs dagelijks tientallen slachtoffers eiste.
Maar jammer genoeg werden om 10 uur zes dode soldaten naar het lijkenhuis gebracht. De meesten
werden gedood door een schot in het hoofd. En de dag was nog maar net begonnen… Hier zijn de namen
van diegenen die werden vermoord door sluipschutters in de vroege ochtenduren van 29 mei:
1. Sergant Ibrahim Halyuf
2. Sergant Salman Ibrahim
3. Politieagent Mahmoud Danaver
4. Milicien Ali Daher
5. Sergant Wisam Haidar
6. De familienaam van de dode soldaat kon niet worden opgehelderd
En zo wordt het afgrijselijke nieuws gemanipuleerd en gespiegeld.. Zodanig dat
de woede van de lezer wordt gemobiliseerd. De Times had ‘vanzelfsprekend’
goed speurwerk gedaan naar de essentie van deze berichtgeving…?!?
Hoe de aanval begon
Op 25 mei, na het vrijdaggebed rond 14:00 uur, begon een groep van de Al Aksh
clan met mortieren en raketgranaten te schieten naar een controlepost van
rechtshandhavingsofficieren. Beantwoordde schoten van een BRDM raakte de
moskee, en dit was het eigenlijke doel om te leiden tot een grotere provocatie.
Vervolgens vielen militantengroepen die geleid werden door de terrorist Nidal
Bakkour en Al-Hassan van de Al Hallak clan ondersteund door een
huurlingeneenheid de bovenste controlepost in de oostelijke rand van de stad
aan.
Om 15:30 uur werd de bovenste controlepost ingenomen en alle gevangenen geëxecuteerd: bij een
Soenitishe milicien was de keel doorgesneden terwijl Abdullah Shaui (Bedoeiin) van Deir-Zor levend
verbrand werd. Tijdens de aanval op de bovenste controlepost in het oosten verloren de gewapende
mannen 25 mensen die vervolgens werden voorgelegd aan de VN-waarnemers, samen met 108
burgerslachtoffers ‘slachtoffers van het regime’, zogenaamd vermoord door bombardementen en
beschietingen van het Syrische leger. Wat betreft de resterende 83 lichamen waaronder 38 jonge kinderen,
deze waren van de families die geëxecuteerd waren door de militanten. Al deze families waren trouw aan de
Syrische regering.
Interviews
Met een wetshandhavingsofficier:
“Mijn naam is Al Khosam. Ik ben een wetshandhavingsofficier. Ik diende in het dorp Taldou, in het Al-Houla
district in een provincie van Homs. Op vrijdag werd onze controlepost aangevallen door een grote groep
militanten. Ze waren met duizenden.” Vraag: Hoe bescherm je jezelf? Antwoord: “Met een eenvoudig wapen.
We waren met 20 mensen, we vroegen om ondersteuning, en toen ze ons kwamen halen werd ik gewond en
kwam weer bij bewustzijn in het ziekenhuis. De aanvallers waren van Ar-Rastan en Al-Hula. Opstandelingen
heersen over Taldou. Ze staken huizen in brand en moordde families uit, omdat ze de regering trouw waren.
Ze verkrachtten de vrouwen en vermoordden de kinderen.”
Met een gewonde soldaat:
“Ik ben Ahmed Mahmoud al Khali. Ik kom uit de stad Manbej. Werd gewond in Taldou. Ik kom uit een
ondersteunende groep die onze kameraden die gestationeerd waren bij de controlepost, te hulp kwam.
Militanten vernietigde twee infanterie gevechtsvoertuigen en een BRDM die bij onze controlepost stond. We
reden in een BMP naar Taldou om onze gewonde kameraden van de controlepost in de stad op te halen.
We reden ze terug in de BMP en ik nam hun plaats in. Na een tijdje kwamen de VN-waarnemers. Ze
kwamen naar ons en we leidde hen naar de huizen van de gezinnen die geveld waren door misdadigers. Ik
zag een familie van drie broers en hun vader in dezelfde kamer. In een andere kamer vonden we dode jonge
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kinderen en hun moeder. En in een ander geval, een oude man vermoord in zijn huis. Slechts vijf mannen,
vrouwen en kinderen. De vrouw verkracht en in het hoofd geschoten, ik bedekte haar met een deken. En de
commissie had ze allemaal gezien. Ze deden ze in de auto en reden weg. Ik weet niet waar ze hen naartoe
brachten, waarschijnlijk naar een begraafplaats.”
Er is al veel onthuld over het zg. FSA, het ‘vrije syrische leger’… Een soort Sjorsvan-de-rebellenclub-constructie om opnieuw sympathie op te wekken voor deze
‘dappere mannen’.. In werkelijkheid zijn het acteurs..!
Deze overal aanwezige ‘Danny’ uit Syrië is onlangs ontmaskerd toen een video
van hem opdook, waarin hij heel relaxed, grapjes makend, geënsceneerd
machinegeweervuur aan het opzetten is..! Om even daarna op te gaan treden
voor CNN’s Anderson Cooper, waarin hij een hysterisch verslag doet over
slachtoffers die zouden zijn gevallen.. Het blijkt dat ‘Danny’ niet het eerste fraude-personage is dat wordt
gebruikt in de media-campagne om de militiare interventie in Syrië te verkopen..En het zijn precies déze
interviews met fake-personen, die de VN en andere corporate media schaamteloos gebruiken om hun
agenda door te drijven..
Met een inwoner van Taldou op het dak van het politiekantoor:
“Vrijdagnamiddag was ik thuis. Bij het horen van schoten ging ik naar buiten om te kijken wat er gebeurde en
zag dat het vuur van de noordkant kwam, in de richting van de controlepost van het leger. Vermits het leger
niet reageerde begonnen ze de woningen te benaderen waar vervolgens de familie werd uitgemoord. Toen
het leger terug begon te vuren gebruikte ze de vrouw en kinderen als menselijke schilden en bleven ze de
controlepost beschieten. Toen het leger begon terug te schieten vluchtte ze. Daarna haalde het leger de
overlevende vrouw en kinderen en bracht hen in veiligheid. Op dit moment zond Al Jazeera foto’s uit en zei
dat het leger het bloedbad bij Al Hula had gepleegd. Sterker nog, dat ze de burgers en kinderen in Al-Hula
vermoord had. De bandieten lieten niet toe dat iemand hun werk uitvoerde. Ze stalen alles waar ze hun
handen op konden leggen: tarwe, meel, olie en gas. Het merendeel van de strijders zijn van de stad Ar
Rastan.”
Nadat ze de stad veroverde droegen ze de lichamen van hun dode kameraden en de lichamen van de
mensen en de kinderen die ze gedood hadden in de moskee. Ze droegen de lichamen in KIA pickups. Op 25
mei, rond 20:00 uur, waren de lichamen al in de moskee. De volgende dag, rond 11 uur ’s morgens kwamen
de VN-waarnemers aan bij de moskee.
Media Desinformatie
Om druk uit te oefenen op de publieke opinie en de posities van Rusland en China te veranderen, waren op
voorhand teksten en ondertitelingen in het Russisch en Chinees voorbereid met de boodschap “Syrië –
Homs – de stad Hula. Een verschrikkelijk bloedbad tegen burgers in de stad Houla, gepleegd door de
strijdkrachten van het Syrische regime. Tientallen slachtoffers en hun aantal groeit, voornamelijk vrouwen en
kinderen die op brute wijze vermoord werden door willekeurige bombardementen op de stad.”
Maar twee dagen later, op 27 mei, nadat de verhalen en video-opnamen van inwoners aantoonden dat de
feiten de beweringen van de beschietingen en de bombardementen niet ondersteunden, ondergingen de
video’s van de bandieten belangrijke veranderingen. Op het einde van de tekst verscheen dit postscrip: “En
sommigen werden gedood met messen.”
Marat Musin, Olga Kulygina, Al-Houla, Syria
voor Global Research – 2 juni 2012 Originele tekst/bron: HIER en (Russische )video: HIER
De Engelse vertaling is gebaseerd op het indrukwekkende werk van Soldatovich en Elena. Hartelijk dank
voor de vertaling van deze tekst over de recente ontwikkelingen nabij de Syrische stad Homs en in de
omgeving van al-Houlah. In het Nederlands vertaald door ‘t Vertalerscollectief
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/syrie-het-ware-verhaal-van-de-houla-massamoord/
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Een écht mens of identiteit..?
Door GuidoJ. dinsdag, 26 juni 2012
2012 © Sarah Morton (site)
Voor een Paspoort of ID-kaart moet de burger verplicht vingerafdrukken afgeven
en deze komen ook in een gemeentelijke database terecht. Nederland gaat
hierin veel verder dan omringende landen, ondanks een negatief advies van het
College Bescherming Persoonsgegevens. Hetgeen bij mij weerstand opwekt..!
Sarah Morton, regelmatige gast hier op de site.
Niet omdat ik iets ‘te verbergen’ zou hebben. Privacy beschermt mensen (ook
die niets verkeerds hebben gedaan) tegen misbruik door machthebbers. Het is
een basisbehoefte, die steeds meer in het gedrang komt. Hoe ver wil men hierin
gaan? Wanneer iemand zich steeds bekeken voelt, omdat alle gangen worden
gevolgd, durft hij niet meer zichzelf te zijn. Altijd dreigt er kritiek, maatregelen of
oordelen, ook als de burger niets onwettigs doet. Ze zitten gevangen onder een
alziend oog, alsof het kleine kinderen zijn. Ongewenst dringt de Overheid binnen
in het (onschuldige) privé-leven van mensen.
Gegevens op papier of digitaal lijken zwaarder te gaan wegen dan de persoon.
Er ontstaan virtuele identiteiten, wat afstand schept tussen mensen. Gegevens
worden als absolute, objectieve waarheden beschouwt en daar gaat men elkaar
ook op beoordelen. (Zoals het functioneren van een schoolkind ook in dossiers
terechtkomt..) Kinderen vanaf veertien jaar gaan zich onnatuurlijk gedragen en
zich indekken, omdat ze zich voortdurend ervan bewust zijn gevolgd te kunnen
worden, want zij zijn verplicht om met van afstand uitleesbare gegevens op
straat te lopen.
Welke invloed heeft dit op de geestelijke gezondheid?
Mensen die uit gewetensbezwaren of veiligheidsoverwegingen(!) geen
vingerafdrukken willen afgeven, kunnen ook geen geldig paspoort meer krijgen. Vingerafdrukken zijn
zogeheten biometrische gegevens, waaruit persoonlijke en vertrouwelijke
informatie kan worden afgeleid. Voorheen werden alleen vingerafdrukken
afgenomen van verdachten. Nu worden de vingerafdrukken van alle
Nederlanders in databanken opgeslagen.
De basis van vertrouwen verdwijnt door ieder persoon bij voorbaat als verdacht
te beschouwen en mensen gaan elkaar controleren. Dat wekt bij mij de indruk
dat de Overheid de burgers bij voorbaat wantrouwt.
Geef ik geen vingerafdrukken af, kan ik ook niet voldoen aan de identiteitseisen,
terwijl een ID-kaart in allerlei situaties gevraagd wordt, zoals officiële
overeenkomsten, werk, inkomen en medische verzorging. En dan loop ik het
risico op boetes of een arrestatie bij het niet kunnen tonen van een geldig IDbewijs. Er is ook geen andere mogelijkheid geboden om aan een gelding
identiteitsbewijs te komen.
Een van de officiële doeleinden, was betrouwbaardere identiteit, opdat iemand zich moeilijker voor een
ander uit kan geven. Maar het risico op identiteitsfraude neemt in de praktijk juist toe, wat haaks staat op de
veiligheidsdoeleinden en kan mensen juist in gevaar brengen. De gegevens kunnen uitlekken, zijn te kraken
en te verwisselen, omdat de database niet voldoende beveiligd kan worden. Iemand kan zich uitgeven voor
een ander. Om zaken te doen, voor chantagedoeleinden of om de ander criminele daden in de schoenen te
schuiven. Garanties zijn niet te geven.
Ook komt het voor dat het systeem betrokkenen niet herkent, omdat de
uitleesapparatuur is gebaseerd op kansberekening en geen 100% zekerheid
biedt. Foute ‘matches’ bedragen een paar procent van het totaal aan
zoekresultaten. Het nut en de veiligheid zijn niet aangetoond en wie garandeert
mij dat ik niet in de problemen kom, omdat het behalve voor identiteitsdoeleinden
ook gebruikt kan worden voor opsporing?
Met zes jaar kreeg ik de diagnose autisme en zo heb ik eerder ervaren hoe
‘persoonsgegevens’ gebruikt kunnen worden om vrijheden te ontnemen (hoe
goedbedoeld ook), ook als de persoon niets strafbaars heeft gedaan.
Bijvoorbeeld weinig mogelijkheden voor onderwijs, omdat scholen het niet
aandurfden, een kind met autisme aan te nemen. De enige optie was een cluster
4 school. Dit ligt eigenlijk buiten beschouwing van het onderwerp, maar toont
weer aan dat ‘als je niets te verbergen hebt, je ook niets te vrezen hebt’, geen
stand houdt.
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Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in eerdere zaken al helder stelling genomen tegen
het grootschalig opslaan van biometrische gegevens als DNA en vingerafdrukken door overheden het
oordeelt dat dit strijdig is met artikel 8 van het Verdrag van de Rechten van de Mens. Onze overheid stopt
veel energie (tijd, aandacht en geld) in het bestrijden van problemen. Terreur-, fraude- en criminaliteit, wat
negativiteit aantrekt. En iedere burger is een potentiële crimineel. Het vertrouwen in de maatschappij gaat
verloren, omdat het basale respect ontbreekt: dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.
Met controle wint de Overheid wel wat veiligheid, maar verliest er veel meer mee: mensen zijn gevoelig voor
verwachtingen en gedragen zich vaak ernaar. Als we nu eens uitgaan van wat we willen, in plaats van wat
niet willen en daar onze aandacht en energie in steken. Voorbijgangers vriendelijk begroeten in plaats van
met wantrouwen bekijken. Wanneer we er met z’n allen het beste van maken, in plaats van alles in regels en
protocollen moeten vastleggen.
Juni 2012 / Sarah Morton.
website HIER - Bronnen: privacybarometer.nl - louisevspaspoortwet.nl
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/een-echt-mens-of-identiteit/

'VS zal val Assad gebruiken om Iran aan te vallen'
Legers Saudi Arabië, Turkije en Syrië in beweging - VS bevestigt grootschalige militaire oefening met Israël
in oktober-november
De Amerikaanse stafchef generaal Martin Dempsey en zijn Israëlische
collega luitenant-generaal Benny Gantz.
Nu het overleg tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
Hillary Clinton en haar Russische collega Sergey Lavrov op niets is
uitgelopen weet het gezaghebbende Aviation Week te melden dat de
regering Obama plannen heeft gemaakt om in 2013 -maar mogelijk
eerder- de chaos rond de komende val van de Syrische president Assad
te gebruiken om tegelijkertijd Iran aan te vallen.
'De onverzoenlijke opstelling van Iran over zijn uraniumverrijkingsprogramma zal hen niet veel tijd meer
kunnen doen rekken,' concludeert Aviation Week. 'Alle middelen voor een aanval zijn operationeel.' Ook
wordt vermoed dat Iran -zoals reeds bleek uit eerdere berichten uit inlichtingenkringen- zijn eerste nucleaire
test al heeft gehouden, en wel in Noord Korea, het land dat al jaren actieve hulp biedt aan Teheran bij het
ontwikkelen van raketten en kernwapens.
Rusland blijft ingrijpen afwijzen
Zoals we gisteren al schreven zal VN/Arabische Liga afgezant Kofi Annan vandaag in Genève een plan
presenteren om een nieuwe overheidsregering in Syrië op te zetten waar belangrijke figuren uit het huidige
regime van worden uitgesloten. De kansen dat dit plan wordt aangenomen zijn klein, aangezien Rusland
iedere oplossing waarbij Assad wordt afgezet en/of er buitenlands militair ingrijpen volgt blijft afwijzen.
Legers Saudi Arabië, Turkije en Syrië in beweging
Ondertussen stuurt Saudi Arabië meer troepen en materieel naar de grenzen met Jordanië en Irak. Ook
Turkse en Syrische militaire eenheden verplaatsen zich naar strategische posities. Analisten denken dat een
definitieve mislukking van de gesprekken in Genève mogelijk nog dit weekend zou kunnen leiden tot
Westers-Turks-Arabisch militair ingrijpen in Syrië. (1)
Een comité van de VN Veiligheidsraad verklaart in een nieuw rapport dat Iran nog steeds doorgaat met het
leveren van wapens aan Syrië, iets dat in de VN sancties is verboden. De publicatie van het rapport, dat niet
door Rusland werd geblokkeerd, zal de druk op Iran om akkoord te gaan met maatregelen om zijn nucleaire
programma aan te passen verhogen (3).
VS bevestigt militaire oefening oktober
De Amerikaanse voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, generaal Martin Dempsey, heeft bevestigd dat de
in april geschrapte ongekend omvangrijke Amerikaanse-Israëlische militaire oefening Austere Challenge 12
is verzet naar oktober of wellicht november. Afgelopen maandag meldden we dat deze oefening mogelijk in
'Dress Rehearsal' wordt omgedoopt, omdat het hier letterlijk om een 'generale repetitie' zou gaan van Israëls
reactie op Iraanse en Syrische raketaanvallen, die ongetwijfeld zullen volgen als de Iraanse nucleaire
installaties worden aangevallen.
De grootste oefening in zijn soort ooit gehouden in Israël omvat onder andere het opzetten van Amerikaanse
commandocentra in het land en tevens een Israëlische commandopost op het EUCOM hoofdkwartier in
Duitsland. Het uiteindelijk doel hiervan is gezamenlijk te kunnen optrekken bij een grootschalig militair
conflict in het Midden Oosten. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Ynet News
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De Verenigde Politiestaten: De paranoïde Amerikaanse Regeringsstijl
Ingevoerd:
29-06-2012 Geplaatst door:
Bron: Global Research

Marieke Schoutens

(Global Research | Prof. James F. Tracy | vertaling Marieke Schoutens
voor Earth Matters) In 1964 publiceerde Harper's Magazine het nu
beroemde essay "De Paranoïde Stijl van de Amerikaanse Politiek", door
historicus en intellectueel Richard Hofstadter.
Doordat dit essay verscheen in de nasleep van de moord op president
John Kennedy en de daarop volgende kandidaatstelling van republikein
Barry Goldwater staat deze periode symbool voor de liberale angst jegens serieuze en in veel gevallen
onopgeloste vraagstukken over de invloeden van het Amerikaans bestuur. "De Paranoïde Stijl" heeft in het
algemeen bijgedragen aan het ontstaan van de term "conspiracy theory", misschien wel de meest krachtige
term uit het Amerikaans politiek woordenboek. “De Amerikaanse politiek is vaak een strijdperk voor rebellen
geweest”, schreef Hofstadter. “De laatste jaren hebben wij deze rebellen aan het werk gezien, hoofdzakelijk
onder rechts- extremisten die nu in de Goldwater-beweging hebben aangetoond hoeveel politieke druk er uit
de haat en passie van een kleine minderheid verkregen kan worden. Maar ik denk dat hier een denkwijze
achter schuil gaat die verre van nieuw en niet noodzakelijk rechts is. Ik noem het de paranoïde stijl omdat er
geen ander woord is wat de hartstochtelijke overdrijving, achterdocht en samenzweringsfanasieën die ik in
gedachten heb beter kan omschrijven.”
Amerikanen troosten zich graag met de gedachte dat ze in een democratie leven, met een rationele en
verantwoordelijke regering die in hun behoeften voorziet. Ze richten zich graag tot de overheid voor de
bescherming van hun persoonlijke goederen, de verwezenlijking en de handhaving van eerlijke wetten en de
verdediging van de landsgrenzen en internationale macht. Maar wat als deze regering nu de paranoïde
trekjes vertoont die Hofstadter aan aanhangers van John Birch en Barry Goldwater toeschreef, inclusief
achterdocht en samenzweerderige fantasieën richting degenen die zij horen te dienen en te beschermen?
Volgens de New York Times Health Guide is het hebben van “ernstige achterdocht jegens andere mensen”
een veelvoorkomend symptoom van de Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis. Patiënten "denken vaak dat zij
in gevaar zijn en zoeken naar bewijzen om hun vermoedens te ondersteunen. Mensen met deze stoornis
zien vaak niet in dat hun achterdocht niet in verhouding staat met de gebeurtenissen om hen heen." Andere
symptomen zijn “de angst dat andere mensen verborgen motieven hebben, de verwachting dat zij door
anderen zullen worden uitgebuit, het onvermogen om met anderen samen te werken", "afstandelijkheid" en
"vijandigheid."
De buitensporige achterdocht die de Amerikaanse wetgeving toont jegens zogezegde “vreemdelingen” laat
zien hoe de paranoïde stijl vooral de laatste 10 jaar bij het Amerikaanse bestuur is binnengedrongen. De
aanvang van deze symptomen is vooral zichtbaar in de orkaan van nieuwe wetten, programma's en
uitvoeringsbevelen vanaf 11 September 2001.
De dramatische toename van achterdocht en minachting binnen de Amerikaanse overheid in het laatste
decennium en de toegenomen hevige en criminele agressie jegen onschuldige burgers in binnen- en
buitenland wijzen op een potentiëel begin van iets wat paranoïde schizofrenie genoemd kan worden. Tijdens
de ontwikkeling van deze ziekte lijdt een patiënt aan acute achtervolginswanen en wordt hij gekweld door
denkbeeldige personen waarvan hij denkt dat ze hem schade willen berokkenen.
Dit vergevorderde ziektebeeld is mogelijk aangewakkerd door de gewelddadige terroristische aanslagen van
11 September 2001; aanslagen die door de patiënt (in deze: de overheid) onmiddelijk werden toegeschreven
aan een oude vijand, Osama Bin Laden en zijn huurtroepen genaamd Al Qaida. Ondanks dat de overheid
hardnekkig heeft volgehouden dat Bin Laden en Al Qaida de schuldigen zijn, hebben diepgaande
forensische en wetenschappelijke onderzoeken hun betrokkenheid bij deze misdaad niet kunnen aantonen.
Toch gebruikt de overheid het onopgeloste incident als de basis voor haar paranoia.
De volgende wetgevingen, programma's en vorderingen – die niet bepaald diepgaand zijn - illustreren de
ongunstige maar gestage opmars van de paranoïde regeringsstijl waarmee, vooral sinds 2001, zowel de
Amerikaanse regering zelf als haar burgers een groot risico lopen op ernstige verwondingen of zelfs de
dood.
Alien Enemies Act, 1798
Gaf de president de bevoegdheid om vreemdelingen in de VS te arresteren en te deporteren als hun
geboorteland in oorlog was met de VS. Bij gebrek aan een sunset-clausule is de akte vandaag nog steeds
intact onder U.S.C. 50 §§ 21–24.
Sedition Act, 1798
Criminaliseerde het publiceren van "valse, lasterlijke en kwaadwillige geschriften" tegen de overheid of
bepaalde ambtenaren. Op 14 Juli 1798 tot wet verheven, met de vervaldatum van 3 Maart 1801 (1 dag vóór
de presidentiële termijn van John Adams zou eindigen)...
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Espionage Act, 1917
Criminaliseerde bemoeienis met de oorlog of het leger en het steun geven aan een land wat in oorlog was
met de VS.
Sedition Act, 1918
Uitbreiding op de Espionage Act van 1917 wat een groter aantal misdaden omvatte, vooral wat betreft de
vrijheid van meningsuiting. Meningen die de overheid of de oorlogsvoering in een negatief daglicht konden
brengen of de verkoop van staatsobligaties in de weg konden staan waren nu strafbaar.
Uitvoeringsbevel 9066, 1942
Rechtvaardigde de opsluiting van tienduizenden Amerikaanse burgers van Japanse afkomst en Japanse
vreemdelingen. Stond ook toe deze burgers te vervoeren naar vergadercentra van de legers van Californië,
Arizona, Washington en Oregon. De EO 9066 werd gecombineerd met andere oorlogswetten- en beperkingen die op kleinere aantallen Amerikaanse burgers van Italiaanse of Duitse afkomst toepasbaar waren.
Operation Garden Plot / REX 84
Algemeen plan van het Amerikaans leger als reactie op ernstige burgerlijke ongehoorzaamheid om tijdelijk
de grondwet af te schaffen en de krijgswet in te voeren. Operation Garden Plot is opgesteld als reactie op de
burgerlijke ongehoorzaamheden van de jaren '60 en zou nu door de US Northern Command (NORTHCOM)
worden uitgevoerd.
Uitvoeringsbevel 12148, 1979
Oprichting van het Federal Emergency Management Agency wat samen met het Amerikaanse Amerikaanse
Ministerie van Defensie werkt aan de planning en financiering van civiele bescherming. Voor het grootste
deel door de FEMA gefinancierd, gebruikt voor de aanleg van geheime illegale voorzieningen om de macht
van de overheid veilig te stellen in geval van een nationale of internationale noodtoestand.
Uitvoeringsbevel 12656, 1988
Benoemde de Nationale Veiligheidsraad als belangrijkste orgaan voor de besluitvoering van
noodmaatregelen. Staat de overheid toe om de geheime dienst uit te breiden en het toezicht op
Amerikaanse burgers te vergroten. Ook kan het de beweginsvrijheid binnen de VS aan banden leggen en
heeft de overheid hiermee het recht om grote groepen burgers te isoleren.
Omnibus Counterterrorism Act van 1995
Staat de Amerikaanse overheid toe bewijsmateriaal uit geheime bronnen te gebruiken bij deportaties van
immigranten die verdacht worden van terrorisme. De gedeporteerde heeft hierbij niet het recht om tegenover
zijn aanklagers te staan. Maakt een individu aansprakelijk voor het steunen van een volgens de Amerikaanse overheid terroristische organisatie, zelfs wanneer deze steun voor niet-terroristische doeleinden is.
Model States Emergency Health Powers Act, 2001
Vraagt om brede, nieuwe rechterlijke machten voor bewindspersonen van het Ministerie van
Volksgezondheid om besmettelijke ziektes in bedwang te houden tijdens een ernstige epidemie. Definieërt
een "besmettelijke ziekte" als "een ziekte die door een levend organisme wordt veroorzaakt." Dwingt
personen die verdacht worden van het dragen van een besmettelijke ziekte tot het ondergaan van medische
onderzoeken, inentingen, behandelingen of een plaatsing in quarantaine.
USA PATRIOT Act, 2001 (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act)
Vastgesteld als antwoord op de aanvallen van 11 September 2001. Zorgt voor een grote reeks van
vergaande bevoegdheden voor de Amerikaanse overheid, zoals het raadplegen van persoonlijke
documenten en het bijhouden van financiele transacties, informatie over opleidingen en medische
achtergronden. "Sneak and peak"- onderzoeken staan huiszoekingsbevelen, het aftappen van
telefoongesprekken, het opsporen van e-mailberichten en toezicht op internet en mobiele telefonie toe. Deze
wet stelt vast dat anti-oorlogsactivisten, internationale rechtenactivisten en voorstanders van milieu- en
dierenrechten onder de noemer “binnenlands terrorisme” vallen. Ook burgerlijke ongehoorzaamheid en
algemene onenigheid kunnen onder deze definitie vallen. De wet is vaag genoeg om bijna alles wat de
overheid wil als "terrorisme" aan te duiden.
De Amerikaanse regering mag alle binnen- en buitenlandse goederen in beslag nemen of bevriezen van elk
individu of elke entiteit of organisatie die beschuldigd wordt van het inmengen, plannen, steunen, verbergen
of plegen van een daad die als binnen- of buitenlands terrorisme wordt beschouwd.
Oprichting van het United States Department of Homeland Security (DHS), 2001
Tot stand gebracht als antwoord op de aanvallen van 11 September 2001. Departement van de
Amerikaanse federale overheid en binnenlandse tegenhanger van het Amerikaans Departement van
Defensie. Met als primaire verantwoordelijkheden het beschermen van en het reageren op terroristische
aanslagen, ongelukken en natuurrampen in de VS en Amerikaanse gebiedsdelen. In het belastingjaar 2011
kreeg het een budget van $98.8 miljard toegewezen, gaf het $66.4 miljard uit en had het 200.000
werknemers. Het benoemde doel is om zich voor te bereiden, te anticiperen en te reageren op binnenlandse
noodsituaties, met name terrorisme.
Oprichting van de Transportation Safety Authority, 2001
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Tot stand gebracht als antwoord op de aanvallen van 11 September 2001. Belast met het ontwikkelen van
beleidsmaatregelen om het Amerikaanse vervoer te beschermen, met name op het gebied van
luchthavenbeveiliging en de preventie van vliegtuigenkapingen. De TSA houdt toezicht de op veiligheid van
wegen, spoorwegen, bussen, openbaarvervoersystemen, pijpleidingen en havens. Verantwoordelijk voor het
screenen van passagiers en hun bagage op de 450 Amerikaanse luchthavens.
Nationale Oprichting van Statelijke en Lokale Fusiecentra, 2004
Het DHS vestigt "fusiecentra" die gedefinieerd worden als als "een gezamenlijk project van twee of meer
federale, statelijke, lokale of kleinschalerige agentschappen die middelen, deskundigheid en informatie
combineren met als doel het vermogen tot het opsporen van, voorkomen van, onderzoeken naar, begrijpen
van en reageren op criminele en terroristische activiteiten te vergroten." Deze "fusie" verwijst ook naar de
datamining uit verschillende informatiebronnen over burgers die een "terroristische bedreiging" kunnen
vormen. Vandaag de dag zijn er 58 van zulke centra actief in de VS.
John Warner Defense Authorization Act (H.R. 5122), 2007
Staat de Amerikaanse president toe om een "noodsituatie" af te roepen, overal in Amerika troepen te
stationeren en de macht in handen te nemen over staatsgebonden reservestrijdkrachten zonder
toestemming van de gouverneur of lokale overheden, om zo "de ordeverstoring te onderdrukken."
National Defense Authorization Act, 2011
Legt het doen van onderzoek en afnemen van verhoren naar binnenlands terrorisme in de handen van het
leger. Staat toe af te wijken van een juridisch correcte rechtsgang en voor onbepaalde tijd detentie op te leggen aan iedere verdachte, ook aan Amerikaanse burgers, gebaseerd op de bewering dat ze terroristen zijn.
Strategic Implementation Plan, 2011
Samenwerking tussen de Amerikaanse nationale overheid en regionale en plaatselijk autoriteiten op drie
kerngebieden: (1) het versterken van de betrokkenheid bij en steun aan lokale gemeenschappen die
mogelijk doelwit zijn van gewelddadige extremisten; (2) het vergroten van de expertise op het gebied van
regerings-en wethandhaving ter preventie van gewelddadig extremisme; en (3) het tegengaan van
gewelddadige extremistische propaganda en in plaats daarvan de Amerikaanse idealen te verkondigen.
Communities Against Terrorist Program, 2011 Campagne van de FBI en het Amerikaans Ministerie van
Justitie waarbij arbeiders uit 25 verschillende beroepsgroepen werden geworven om collega's en
medeburgers te bespioneren en hun bevindingen aan de federale autoriteiten door te geven. Deze
burgerspionnen varieerden van hotelpersoneel, duikwinkelmanagers en autohandelaren tot tatoeëerders,
wapenhandelaren en beheerders van internetcafés.
Spy-ware in huishoudelijke apparatuur, 2012 Alle nieuwe online apparaten vormen een schat aan
informatie over “verdachte personen” of “potentiële terroristen” voor de Amerikaanse veiligheidsdienst. David
Patraeus, directeur van de CIA, besprak in maart 2012 de verschijning van het beste “Internet der Dingen“oftewel, aan elkaar gekoppelde apparaten – voor In-Q-Tel, de durfkapitaal-firma van de CIA. “'Het woord
'transformationeel' is te vaak gebruikt, maar ik denk wel dat dit woord van toepassing is op deze
technologieën”, zei Petraeus, “met name op hun effect op de middelen die de CIA kan inzetten tegen
clandestiene activiteiten.”
Uitvoeringsbevel - Voedselbronnen (“National Defense Resources Preparedness”), 2012 Deze wet,
verheven op 16 maart 2012, vernieuwt en herziet de macht van de Amerikaanse president over alle energiebronnen, waaronder olie en aardgas. Ook geeft het de president de macht om alle vervoer aan banden te
kunnen leggen, wat voor 97 procent van olie afhankelijk is; hiernaast heeft hij zelfs de optie om de dienstplicht opnieuw in te voeren, om in zowel de militaire als non-militaire behoeften van het land te voorzien.
Het Departement of Homeland Security koopt genoeg amunitie in om de gehele Amerikaanse
bevolking uit te roeien, 2012 Het DHS tekent voor een “levering voor onbepaalde tijd” van bijna 500
miljoen stuks krachtige munitie voor .40 inch kaliber vuurwapens van ATK, de aannemer van de
Amerikaanse defensie. Het ministerie verwacht dat de levering de komende 5 jaar zal doorgaan.
President Obama's Moordlijst, 2012
Obama en ongeveer 100 anti-terrorisme-ambtenaren hebben een “moordlijst” opgesteld voor de vermelding
van buitengerechterlijke moorden op verdachte Al Qaida-terroristen tijdens de drone-oorlog in Pakistan en
Yemen. Obama voert complete geheimhouding over wie er op de lijst kan staan. Amerikaanse burgers zijn
niet van de lijst vrijgesteld.
Amerikaanse Leger wil bewapende drones in eigen land lanceren, 2012
De National Defence Authorization Act maakte het mogelijk om 30.000 bewapende drones over de VS te
laten vliegen. Krachtigere versies van de befaamde Predators, bekend als MQ-9 Reaper drones, worden
uitgerust met projectielen en andere explosieve middelen als onderdeel van de plaatsing van 30.000 drones
boven de VS.
James F. Tracy is Hoogleraar Media Studies aan de Florida Atlantic University.
http://www.earth-matters.nl/110/5702/politiek/paranoide-amerikaanse-regeringsstijl.html
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Big Pharma: Jane Bürgermeister waarschuwt: Griep-valse-vlag..
Door GuidoJ. maandag, 25 juni 2012
De onderstaande e-mailtekst ontvingen we vandaag van Jane Bürgemeister. Is deze
dame de boel aan het opruien, zoals velen beweren, of is ze daadwerkelijk een
klokkenluidster die het bij het rechte end heeft. Ons feitelijk waarschuwt voor een
mogelijk valse-vlag operatie, waarbij een griepvirus betrokken zou zijn. Wij hebben veel
aandacht besteed aan de berichtgeving rondom deze bijzondere vrouw en de informatie
die ze doorgaf. (Kijk voor een artikeloverzicht op deze pagina HIER)
Na onze collecte voor haar in augustus en september 2009, verliep onze correspondentie met haar op een
bepaald moment zó bizar, tegen het agressieve aan van haar kant, dat we ons in een bepaald artikel
afvroegen wie Jane Bürgermeister nou eigenlijk is/was. Maar ze is kennelijk weer terug en het oordelen over
haar, laten we graag daarom aan jou over; het enige dat wij kunnen doen is je de vertaalde) tekst laten
lezen.
Wat we willen toevoegen is dat met name het afkraken van de site van Alex Jones, INFOWARS.com, in dit
verband, niet helemaal onze stijl is. Maar we willen nogmaals erop wijzen dat het blauwe deel van de tekst,
hieronder, de tekst is zoals Jane Bùrgermeister die heeft opgesteld. De verwijten van haar aan Alex Jones,
zijn dan ook volledig voor haar rekening.
***
Waarde vrienden,
Opnieuw kijken we de dreiging in de ogen van een monolitisch massa-grieppandemie-vaccinatieprogramma, onder toezicht van de wereldgezondheidsraad, de WHO. Ik wil jullie graag deze laatste video
van mijn kant laten zien, inzake het werkelijke en aanwezige gevaar:
x
Onder de radar door, hebben de globalisten hun massa-grieppandemie-vaccinatie machinerie via de WHO
versterkt. Het enige dat nu nodig is, is opnieuw een trigger, een nieuwe golf van het ‘vogelgripe’-virus als
hype, om ons opnieuw in een staat te brengen van massa-vaccinaties met giftige spuiten als in 2009. En
waarschijnlijk zal dat steeds meer met machtsvertoon gepaard gaan..!
Zoals je weet, opent het uitroepen van de grieppandemie-fase niveua 6, steeds meer de deur naar
gedwongen vaccinaties met een vaccin waarvan in 2009 steeds vaker is gebleken dat het ernstige autoimmuunziektes opwekte. Maar dan andere zaken, hebben ‘hervormingen binnen de WHO in 2011 de
dreiging vergroot van een wereldwijde valse-vlag-pandemie..! Wist jij dat in 2011 de grote farmaceutische
bedrijven aandeelhouder zijn geworden van het ‘WHO-pandemie-virus-waarschuwingssysteem’..? Dat
betekent dat de farmaceutische industrie de vinger in de pap heeft op dit niveua om een viruswaarschuwing
te hypen, tijdens de start van een ‘pandemie.. Maar ook het toevoegen van dodelijke virusmutaties aan de
pandemie-vaccins.
De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..!
Krankzinnigheid ten top..? Alsof het een bedrijf was..! En wie weet was het dat
ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.
Er zijn ook plannen opgesteld die erin moeten voorzien dat pandemie-vaccins
sneller geleverd kunnen worden in het geval van een, door de WHO uitgeroepen
niveau-6-pandemie-verklaring.. Zowel in Polen als in Zwitserland is men ook al
bezig om strengere wetgeving uit te werken, waarin gedwongen vaccinaties
zullen worden geregeld. De wereld heeft geslapen, maar de globalisten hebben
dat niet gedaan. Zij hebben van de lessen uit 2009 getrokken, uit het mislukken van de pandemie-vaccinatiecampagne en de gaten in de wetgeving gedicht.
Valse-vlag-operatie..!
De nieuwe golf informatie die opduikt in de media rondom de hype van het vogelgriepvirus in de MSM (main
stream media), suggereert dat de globalisten een valse-vlag-operatie aan het plannen zijn met een
grieppandemie. Een website als ‘Infowars’ van Alex Jones promoot zelfs deze Globalisten-virus-hype en de
massa-vaccinatie-agenda, volledig in de pas met de door de elite gecontroleerde mainstreammedia, zoals in
2009. Kijk daarvoor maar eens naar dit artikel van Alex Jones’ ‘INFOWARS’.
Voor mij is er geen twijfel meer: de site van Infowars is gewoon een door de globalisten gebruikt dstuk
misinformatie-gereedschap. Want deze site heeft niet alleen verhalen over
de absurde ‘supervirus-hype’, Infowars blijft maar zwijgen over de schade
die werd aangebracht door het vaccin dat in 2009 werd gebruikt als
grieppandemie-vaccin. Dit is inmiddels bevestigd oor overheden uit
Ierland, Noorwegen, Finland en Zweden. In dit laatste land stierven in die
tijd (2009) slechts 29 mensen aan het varkensgriepvirus, en dat is toch
een stuk minder, dan de ongeveer 3000 personen die jaarlijks aan de
gewone griep overlijden..!!

Nieuwsbrief 157 – 10 juli 2012 – pag. 56

De mainstreammedia, zoals hier de BBC, doen weer een flinke duit in het zakje om angst voor de
grieppandemie te verspreiden..!
Maar in Zweden blijkt nu wel een ander verhaal de kop op te steken.. Meer dan 200 jonge mensen, dit is dus
door de Zweedse gezondheidsoverheden al bevestigd, lijden op dit moment aan narcolepsy, een
slaapziektestoornis, en dit aantal stijgt nog elke dag!
Volgens het dagblad ‘Die Welt’, lijden in Duitsland meer dan 50.000 mensen, vooral jongeren ook weer, aan
narcolepsy, waarbij dit aantal uiterst onrustbarend is, als je bedenkt dat slechts 6% van de Duitsers zich in
2009 de grieppandemievaccinatie liet toedienen…! Infowars heeft ook het uiterst onrustbarende verhaal uit
2009 begraven, over de 72 kilo laboratoriummateriaal, afkomstig van farmaceut Baxter, dat ineens
verdwenen was.. Dit materiaal bevatte een uiterst dodelijke variant van het vogelgriepvirus en had, wanneer
dit uiterst gevaarlijke materiaal niet weer gevonden was, voor een razende epidemie in Europa kunnen
zorgen. Het was ook Infowars dat dr. Wolfgang Wodarg ondersteunde en het PACEonderzoek dat werd
geleid door Paul Flynn, Europees parlementslid. PACE liet in haar slotrapport alle bevindingen rondom
vaccinatieschade uit het, in 2010 verschenen rapport, waardoor de massavaccinatie machinerie van de
WHO intact kon blijven..
En wat te denken van een vliegtuigongeluk, enkele dagen, nádat de Poolse minister voor volksgezondheid
Ewa Kopacz deze PACEhoorzittingen had bijgewoond, om te getuigen van de gevaren rondom de
pandemievaccinaties. In dit bizarre ongeluk vond de halve Poolse regering de dood.. Dit ongeluk was een
´waarschuwing´ aan de Poolse regering om nooit meer een pandemievaccinatiecampagne te weigeren..
Probeer alsjeblieft deze boodschap te verspreiden en laten we mensen waarschuwen om aktie te
ondernemen. Laat mensen opstaan tégen de nationale pandemieplannen.. Laten we met z´n allen de
massavaccinatiemachinerie van de WHO ontmantelen, voordat die onze richting uitrolt..!
Ik wil je aanraden ajb niet op Infowars te kijken voor betrouwbare informatie. Neem zélf het initiatief, want
jouw gezondheid staat op het spel. Totdat we deze pandemieplannen hebben ontmaskerd, kan er zomaar
wéér een valsevlag grieppandemie worden afgekondigd.
Beste groet, Jane Burgermeister - Vienna, Austria
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/jane-burgermeister-waarschuwt-griep-valsevlag/

9/11 en de bizarre ‘bal’ tonen het ware gezicht…
Door GuidoJ. donderdag, 5 augustus 2010
Richard D. Hall is electronica ingenieur, en werkte na zijn universitaire studie
zo’n 16 jaar in het bedrijfsleven. Hij werkte o.a. aan het top-secret project van de
Britse atoomonderzeeërs. (Trident). Maar sinds een paar jaar is hij de man
achter de informatieve website richplanet.net en probeert hij openbaarheid te
geven aan zaken, die anderen liever verborgen houden achter de schermen.
De impact van het 2e vliegtuig op 11 September 2001. Onder het vliegtuig hangt de veelbesproken 'bol'..
Zoals zoveel websites op dit terrein, waaronder o.a. wanttoknow.nl natuurlijk, is ook Richard Hall’s aandacht
gericht op de uiterst merkwaardige feiten achter de ‘aanslagen van 9/11’. De officiële versie van 9/11 hebben
ook wij hier op WantToKnow al lang als niet afdoende verklaart en het is natuurlijk uiterst veelzeggend in dit
verband dat vooral de Amerikaanse overheid er compleet het zwijgen toe doet, inzake dit onderwerp.
Steeds weer komen er 9/11-zaken boven water, die je wenkbrauwen nog dieper doen fronsen, dan ze al
hingen.. Zo ook de boeiende, onderstaande re-constructie, die Richard Hall maakte aan de hand van een
voor velen nog onbekend fenomeen.. De gefilmde lichtbol, die op een officiële nieuwszenderrapportage staat
en nog nooit nader onderzocht is. Richard Hall heeft zijn huiswerk op dit gebied gemaakt en we kunnen wel
zeggen, op een uitermate indrukwekkende wijze.
Veel mensen uit de 9/11-beweging wéten van het bizar gevormde ‘object’, dat onder het 2e vliegtuig hangt,
terwijl het op de zuidtoren afvliegt. Het object is ook te zien op video-beelden, die door een amateur gemaakt
zijn en vervolgens verkocht aan CNN. Veel anomalieën zijn al waargenomen op de verschillende
videobeelden, die inmiddels officieel zijn vrijgegeven. Het lijkt bij al de beelden, dat het vliegtuig een
‘vreemde grijze massa’ is, zónder officiële kenmerken van een DELTA-airlines-toestel. Richard Hall maakt
met dit verhaal korte metten. Het klopt dat dit een grijze massa is, want hij is op de bol geprojecteerd…
Een bijzonder stuk analyse, gedégen analyse mogen we wel stellen..!
We willen die mensen die niet zoveel ophebben met technische analyses, aanraden, tóch deze 20 minuten
durende video te bekijken, omdat ook voor hen, de waarheid áchter deze ‘aanslagen’ duidelijk zal worden.
Nogmaals de conclusie dan maar weer eens aangehaald: ‘de officiële versie van 9/11 is een fake!’.
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/911-en-de-bizarre-bal-tonen-het-ware-gezicht/
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ET: Het ongelooflijke verhaal van Niara Isley!
Door Guido J.zaterdag, 14 mei 2011
Kerry Cassidy
Niara Isley is een klokkenluider. En wat voor een! We wijden dit hoofdartikel volledig
aan de informatie die zij een paar maanden geleden vrijgaf aan Kerry Cassidy. Kerry
is samen met Bill Ryan de oprichter van het baanbrekende ‘Project Camelot’. Bill
Ryan woont op dit moment in Europa en Kerry Cassidy in de buurt van Los Angeles.
Kerry en Bill vormen, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, geen stel. Ze
zijn wel verenigd in hun visie en doelstelling en werken samen als de beste vrienden.
Ze reizen en netwerken zo breed mogelijk, op zoek naar waarheid en betrouwbare
getuigenissen, om antwoorden te vinden op de meest belangrijke zaken van deze tijd. Beiden zijn eens
geïnterviewd door Arjan Bos (zie HIER op de site)
Ken je hun ‘Project Camelot‘ niet, dan raden we je aan er eens een kijkje te nemen. Er is inmiddels zelfs een
Nederlandstalige versie.
Niara Isley had Kerry een jaar daarvóór ook al gemeld dat ze graag haar verhaal wilde vertellen, dat was
overigens op een ander evenement. Kerry had er toen geen ruimte en tijd voor, dus het interview ging toen
niet door. Maar dit jaar werd Kerry wéér benaderd door Niara Isley op de UFO-conferentie in Phoenix, een
paar maanden geleden. Kerry besloot Niara haar verhaal te laten vertellen, voor camera.
“Bovendien”, zo schrijft Kerry, “Was het voorkomen van Niara erg low-key en maakte ze vooralsnog niet veel
indruk. Maar iets in haar verhaal, in haar vraag om gehoord te worden, trof me en ik was in de
veronderstelling dat haar verhaal verteld diende te worden”.
Het verhaal van Niara..
Kerry Cassidy, maart 2011
Niara kwam bij de Amerikaanse luchtmacht in 1979 en werd opgeleid tot radarspecialiste. Ze werkte op het
gebied van luchtafweer, artillerie en anti-raketsystemen op verschillende luchtmachtbases in de VS. Toen ze
voor een jaar op Luchtmachtbasis Nellis werd geplaatst, op het speciale proefgebied Tonopah Test Range,
begonnen de voorvallen op te treden. Hoewel haar ervaringen nauwelijks te geloven zijn, maakt haar heel
aardse benadering in relatie tot de informatie die ze doorgeeft, het hele verhaal uiterst geloofwaardig. Het
onderstreept de diepte van haar informatie en onderschrijft de enorme gruwelijkheden die zij heeft moeten
ondergaan. Het brengt een dimensie aan het licht, die zich schuilhoudt achter de Amerikaane regering.
Obama en consorten zijn, wanneer je de werkelijke impact van dit verhaal laat doordringen, slechts
marionetten in een universeel schaakspel..! De samenwerking tussen ET-rassen en ‘krachten achter de
Amerikaanse regering’, is feitelijk de bottem line van haar verhaal. Een schandalige geheimhouding die over
deze samenwerking valt, zal uiterst moeilijk te verklaren zijn door regeringen, die de aanwezigheid van ET’s
op onze planeet (en de maan!) ‘openbaar zullen gaan maken’..!
Kerry Lynn Cassidy, Maart 2011
projectcamelotproductions.com - projectcamelot.org
***
Samenvatting van het interview met Niara Isley
Niara Isley spreekt zich uit over haar eigen ervaringen van vroeger toen ze
als kind en tijdens haar volwassenheid werd ontvoerd door Greys. Toen ze in
1994 over haar militaire verleden wilde praten tegen een vriendin, bleek dat
er hele ‘gaten’ in haar geheugen zaten..!
Vooral de herinneringen aan haar tijd in Tonapah, een militair station van de
luchtmacht in de buurt van Area 51, bleek één zwart gat. Want van de 4
maanden dat ze daar als militair gestationeerd was, waren er 3 maanden
volledig ‘weg’ uit haar geheugen.. Tonapah ligt overigens zo’n 3 uur van Area 51 af, zoals je weet is dit een
van meest geheime militaire bases in de VS. Niara Isley heeft toen -om achter de onbekende 3 maanden in
haar leven te komen- 2 regressie-sessies gedaan, waaruit zaken naar boven
kwamen, die ze in dit interview met Kerry Cassidy openbaart. Haar eerste sessie
deed ze met Budd Hopkins en hieruit kwam o.a. naar voren dat Niara, werkzaam
als radarspecialist op Tonapah, een UFO-ontmoeting heeft gehad. Die nacht
werd ze vanuit haar hotel ontvoerd en overgebracht naar een militair
laboratorium. In dit laboratorium werd haar een injectie toegediend door een
‘man in een witte jas’.
Gloria Hawker
Een tweede regressie-therapie doet ze samen met Gloria Hawker. (Wanneer je
op haar naam hiernaast klikt, zie je overigens een presentatie van Gloria. Hierin
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spreekt ze over de verschillende paranormale fenomenen, die ze in haar leven heeft meegemaakt. Gloria
Hawker is een gecertificeerd hypnotherapeut en helpt vooral mensen die claimen ontvoerd te zijn, via
therapie, counseling en vriendschappelijke banden. Ze is lid van de Academy of Clinical Close Encounter
Therapists (ACCET).
Niara Isley gaat in deze tweede therapie naadloos verder, waar ze in de eerste was gebleven. Na de injectie
door de ‘man in de witte jas’, blijkt ze zich een soort shock te bevinden, zonder dat ze overigens pijn voelde.
Kort daarna werd ze sexueel misbruikt door 2 veiligheidsagenten.
In deze tweede sessie sprak ze ook over haar verblijf van een week op de maan. Ze was hier naartoe
gebracht, ná ook weer uit haar hotelkamer te zijn gehaald, door een ‘voertuig in de vorm van een schotel’.
Daar werd haar opgedragen om secretarieel werk te doen en ook haar vak van radarexpert toe te passen.
Volgens Niara –die dit blijft herhalen- is ze juist dóór deze regressies, bezig om een karmisch proces te
e
doorlopen, met dit ras van entiteiten uit de 5 -dimensie.
Dit is het hele interview zoals Kerry Cassidy het afnam van Niara Isley. Tot onze spijt is er geen Nederlandse
ondertiteling beschikbaar, maar het gesprek/interview verloopt rustig, zodat je de essentie tóch snel kunt
oppikken, wanneer je Engels niet toereikend is.
X
Een tweede verklaring op beeld.
Niara Isley was al eens te zien in een Britse TV-documentaire, eind jaren 1990. Samen met Bill Uhouse,
maakt Niara de activiteiten openbaar die zich afspelen diep ondergrond in Area 51 en de activiteiten die
krachten achter de Amerikaanse regering uithalen met buitenaardsen.
Niara heeft ná de regressies en de klokkenluidersverklaringen haar leven weer beetje bij beetje op kunnen
pakken. Vooral Budd Hopkins heeft haar naar eigen zeggen, enorm geholpen, om weer op te krabbelen. Bill
Uhouse, die zich ook de contacten met aliens herinnert, komt in deze opname ook kort aan het woord. De
documentaire-serie ‘Base 2 Take 2′ werd getoond op SKY TV in 1997.
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/het-ongelooflijke-verhaal-van-niara-isley/

Catastroika, docu met onderzoek naar effecten privatiseringsprogramma's verschillende landen
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: Catastroika
Het Verenigd Koninkrijk onder Thatcher in de jaren 80 was de eerste staat in de
EU die massale privatisering van publieke diensten en industrieën onderging.
Vandaag de dag staan privatisering centraal in het neoliberale beleid dat alle
Europese staten voeren om de crisis het hoofd te bieden. Samen met de strenge
bezuinigingsmaatregelen, de begrotingsverkleiningen en de memoranda, worden
privatisering aangeraden als oplossingen voor de crisis. Voor deze
beleidsmaatregelen, die de kosten socialiseren en de winsten privatiseren, wordt
gepleit door de meerderheid van de Europese staten, van Duitsland tot Griekenland en Spanje. De
beleidsmaatregelen worden opgelegd en afgedwongen door de Europese Commisie tegen de wil van landen
zelf.
Het meest duidelijke voorbeeld hiervan zijn de laatste twee verkiezingen in Griekenland waarin een
duidelijke afwijzing van de bezuinigingsmaatregelen kenbaar werd. De EU-vertegenwoordigers negeren
echter de wil van het volk en gaan door met het ingrijpen in de Griekse binnenlandse politiek en het
terroriseren van de Grieken door te dreigen dat hun levens verwoest zullen worden indien ze de
bezuinigingen en privatiseringen niet doorzetten. Deze angstpropaganda heerst in Griekenland. Echter, zijn
deze beleidsmaatregelen wel een uitweg uit de crisis, of hangen ze samen met de oorzaken die geleid
hebben tot de huidige maatschappelijke en sociale toestand?
Catastroika is een documentaire die onderzoek doet naar de effecten van de privatiseringsprogramma's van
verschillende landen. Van Rusland tot het VK en het Griekenland van vandaag de dag. De documentaire
stelt een aantal vragen die aan de basis kunnen staan van een interessante open discussie: Wat is de rol
van de EU en de architectuur van de Eurozone en hoe is dat gerelateerd aan deze resultaten? Is de
Eurozone-crisis een probleem van Griekenland of Spanje of zijn er meer structurele problemen?
Bron: www.catastroika.gr
http://www.earth-matters.nl/63/5695/economie/catastroika-docu-met-onderzoek-naar-effectenprivatiseringsprogrammas-verschillende-landen.html
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Belfort-group
” Ja, ze weten het ”
” Iedere vaccinatie is een chemokuur ”
28 juni 2012
Geachte verantwoordelijken van de gezondheidszorg,
Als steeds groeten we u met respect maar ook vanuit een groeiend besef dat er iets heel fout gegroeid is.
Als overheid en gemeenschap hebben we deze gezondheidszorg in belangrijke mate toevertrouwd aan de
farmaceutische bedrijven. En deze doen verschrikkelijk hun best : in Europa een jaarlijkse omzet van
tweehonderdduizend miljoen euro.
200.000.000.000 euro
Dit neemt ieder jaar nog toe. Exponentieel.
Leidt dit tot een verbetering van de gezondheidstoestand ?
Als we kijken naar onze kinderen : kankers, allergiën, exczeem, astma, diabetes, leerstoornissen,
concentratieproblemen, agressiviteit, depressiviteit, neurodegeneratieve en andere ziekten nemen almaar
toe. Exponentieel.
Onze jeugd is nog nooit zo ziek geweest. Deze generatie zal zeker geen 100 jaar oud worden …
En zo weinig wordt dé vraag gesteld : hoe komt dat ?
Wie dat wel doet komt steeds weer tot de conclusie dat een heel belangrijke verklaring ligt bij de vaccinaties,
waarvan het aantal vooral de laatste jaren is toegenomen. Exponentieel.
Meer en meer beginnen ook ouders zelf dit te gaan beseffen. Exponentieel .
 We denken aan de dramatische overlijdens van babies en peuters als Stacey Sirjacobs en Xandro
Sanspeur. Deze pikken de verklaring niet van een ‘natuurlijke’ maar onverklaarbare doodsoorzaak.
Zij leggen zich terecht niet neer bij het zeer oppervlakkig onderzoek van de wetsdokter
 We denken aan de vele mails die we – quasi dagelijks – binnenkrijgen van verontruste ouders. Zij
hebben vragen waarop er geen antwoorden komen en ze hebben een onheimelijk gevoel bij de
enorme druk die op hen uitgeoefend wordt om toch maar toe te staan dat hun oogappel op de
leeftijd van één jaar zijn vierentwintig doses vaccin gekregen heeft
Dit is zo een mail die vandaag binnenkwam en die we geanonimiseerd hebben
To: peter@belfort-group.eu
Subject: vaccinaties
Date: Thu, 28 Jun 2012 10:22:23 +0200
Beste,
toevallig vind ik uw blog en meer bepaald wat vaccinaties betreft.
Ik ben moeder van een 14 jarig zoontje dat kort na een zogezegd laatste verplichte vaccinatie diabetes type I
heeft ontwikkeld.
Intussen heb ik alternatief al alle zeeën bevaren en blijf ik geloven dat hij er nog vanaf kan geraken, maar
het is niet evident.
Over een maand heb ik hier een enquêteur over de vloer gekregen die was aangesteld door UZ Leuven en
die me een waslijst aan vragen voorlegde over vaccins : wanneer ik me laatst liet vaccineren, of ik een
bepaald vaccin had gehad, of ik me had laten vaccineren toen ik zwanger was, of mijn zoon een bepaald
vaccin had gehad etc. … ik kon me niet van de indruk ontdoen en stelde prompt de vraag : ‘ Deze vragen
maken toch duidelijk dat men weet dat vaccins aan de oorzaak liggen van de stijgende ontwikkeling diabetes
?’ De man antwoordde rechtuit ‘ja, ze weten het’.
Ik was in shock en voelde me enerzijds bevestigd van een onverwachte kant en anderzijds machteloos door
het laten gebeuren van deze onzin met mijn kind. Jammer genoeg heb ik toen de reflex niet gehad om een
copy van die enquête te vragen en toen ik nadien belde naar het bureau bleek dat ik dit niet kon krijgen …
even pertinente onzin als je weet dat je eerst al je eigen privéleven aan hen moet geven om nadien niet eens
de vragenlijst te mogen ontvangen.
Enfin, ik hield eraan u dit te laten weten, omdat u gelijk heeft dat we nu aan de bel moeten trekken vooraleer
de vaccins de gezondheid en het welzijn van de mensheid uitroeit uit winstbejag.
Geachte gezondheidswerker,
” Ja, ze weten het ” : daar val je toch wel van achterover ?
” Ja, ze weten het “ : dat is toch waanzin ?
Vorige week vertelde iemand die vrijwilligerswerk doet op een universitair ziekenhuis ons dat ze tijdens een
voordracht over HPV-vaccins aan de arts vroeg : ” Hoe komt het dat de meisjes zo ziek zijn na hun drie
spuiten ? “. Het antwoord was : ” In feite is iedere vaccinatie een chemokuur ” …
” In feite is iedere vaccinatie een chemokuur ” : daar val je toch wel van achterover ?
” In feite is iedere vaccinatie een chemokuur ” : dat is toch waanzin ?

Nieuwsbrief 157 – 10 juli 2012 – pag. 60

Geachte gezondheidswerker,
Ons hart krimpt ineen bij de gedachte dat iedere dag weer duizenden kinderen, groot en klein, worden
ingeënt. We beseffen : het gebeurt met de beste bedoelingen. Maar dat betekent niet dat men daarom goed
bezig is.
Wij zullen u blijven informeren, sensibiliseren en sommeren om wakker te worden, de ogen te openen en
vast te stellen dat we inderdaad niet goed bezig zijn. Belangrijk is niet zozeer wie schuldig is maar wel hoe
we zo vlug mogelijk hieruit geraken. Daarbij zal het essentieel zijn een totaal andere visie te ontwikkelen op
wat gezond én ziek zijn is.
Hoogachtend, Peter Vereecke

Navo’s Libië: een onvoorstelbare puinhoop
27 juni 2012 Nico de Geit
De kaart is van 25 juni 2012. De groene vlaggen tonen de gebieden in
handen van de Jamahiriya, het politieke systeem van Kadaffi, de
vlammen staan voor gevechten tussen door het westen gesteunde
NTC-terroristen, de ratten staan voor door de NTC beheerst gebied. De
bommen staan voor aanvallen door NTC-terroristen op Libiërs die hun
land verdedigen tegen de agressors. Laten we een kijkje nemen in Libië
onder de NAVO. Aan het begin van 2011 hadden mensen in Libië de
hoogste levensstandaard van Afrika. Analfabetisme kwam nauwelijks voor, onderwijs was voor iedereen
toegankelijk en gratis. Huisvesting was gratis en transport werd gesubsidieerd. Gemeenschappen hadden
zelfbestuur middels de Jamahiriya via een volkscongres.
Toen kwam de FUKUS-as (Frankrijk, UK en US) voorbij en legde beslag op de Libische staatsfondsen,
energie-voorraden en maakten een eind aan de humanitaire projecten die met de opbrengsten ervan betaald
werden. Kolonel Kadaffi ontving voor deze humanitaire projecten een onderscheiding van de UNO. Ook
maakte de Kolonel het de FUKUS-landen moeilijk om te bankieren, wapens te verhandelen en andere
transacties te ondernemen waardoor de FUKUS-landen vele miljoenen
dollars misliepen door geheel Afrika.
Kijk naar het tweede plaatje en je ziet een jong meisje dat geslagen is,
gemarteld en verkracht door de door de FUKUS-landen gesteunde
terroristen. Er zijn talloze verklaringen van martelingen, ontvoeringen,
het afsnijden van borsten van vrouwen op straat, moord, plundering,
mishandeling, vandalisme, diefstal en verkrachting. De oorzaak ligt bij
de leiders van de FUKUS-as – zij hebben een vredelievende
gemeenschap veranderd in een land vol angstige gemeenschappen die
hun best doen om tegen de terroristen te strijden door
wegversperringen op te richten op wegen die toegang geven tot hun
dorpen en steden. In Libië zijn de meest schokkende wreedheden te zien die Afrika in lange tijd gezien heeft.
In Libië heerst totale chaos. Deze week vonden er vier zware explosies plaats in Tripoli toen strijders loyaal
aan de Jamahiriya de installaties van de door de NAVO gesteunde terroristen aanvielen. Al-Qaida terroristen
in Benghazi onderbraken olie-leveringen naar het westen van Libië om tweestrijd te veroorzaken. Al-Qaida
terroristen uit Zintan gebruikten mosterdgas in Al Shqeqa in West-Libië. In Kufra streden de loyalisten
succesvol tegen de door de NAVO gesteunde terroristen waarbij veel terroristen omkwamen.
In Misrata vielen de terroristen de Mchachiya-stam aan. In Zawiya vermoorden de terroristen Sadek
Abderahmane, een advocaat. In Tobruk is een beweging actief om verdeeldheid te creëren tussen de
stammen van Cyrenaica (Barqa), Fezzan en Tripolitania.
De NAVO gebruikte chemische wapens in Libië, dat gegeven staat vast. De hoeveelheid bommen en
raketten die de NAVO op Libië wierp staat gelijk aan 50 atoombommen aldus het Britse Instituut voor Libië
Research. In de komende decennia zullen er in Libië kinderen geboren worden met ernstige afwijkingen
vanwege de straling afkomstig van deze bommen en raketten. Onderzoeksrapporten zullen openbaren wat
de effecten van de gebruikte wapens zijn en deze rapporten zullen gebruikt worden om de NAVO en haar
leiders veroordeeld te krijgen voor oorlogsmisdaden onder de Conventies van Geneve.
Gebruikte bron: http://english.pravda.ru/opinion/columnists/27-06-2012/121496-libya_mess-0/
http://nicodegeit.wordpress.com/2012/06/27/navos-libie-een-onvoorstelbare-puinhoop/
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Rockefeller’s opdracht tot bevolkingsreductie duikt op : mind control programma op etnische
minderheden, jaren 60. ‘Ongeschikten’ moeten van de aarde
Geplaatst door xandrah op 2 juli 2012
‘De achterbuurten van Chicago zijn ons laboratorium’
Een publicatie is boven water gekomen, rechtstreeks uit het Rockefeller Archief, waarin het gaat over
eugenetische mind control acties die uitgevoerd zijn onder de zwarte gemeenschap van Chicago begin jaren
’60. Eugenetica is het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van een ras. Het creëren van een
elitair superras gelijktijdig met bevolkingsreductie op de wereld, was een eugenetische droom van
Rockefellers voorvaderen. De twee mannen die de leiding hadden over dit huiveringwekkende onderzoek,
Donals Bogue en Palmore, vertelden aan American Public Health Association in 1964 dat ze achterbuurten
van Chicago gebruikten als laboratorium, om beginselen en theorieën te ontwikkelen die geëxporteerd
konden worden.
Ph.D. kandidaat achterhaalde onthutsende informatie uit de Rockefeller Archieven
Ph.D. kandidaat Edmund Ramsden onthult dit in zijn schrift:
Between Quality and Quantity: The Population Council and the Politics of “Science-making” in Eugenics and
Demography, 1952-1965.
Ramsden, die nu een docter is op de Universiteit van Exeter en de London School of Economics, slaagde
erin om werkelijk onthutsende informatie te achterhalen uit het Rockefeller Archief. Vrij toevallig stuitte de
docter op bewijsmateriaal dat uit de archieven van de Rockefellers kwam, dat onomstotelijk laat zien dat
Chicagos zwarte bevolking onderworpen werd aan experimenten in een laboratoriumsetting, gerealiseerd
door Rockefellers ‘beste’ social engineers.
Volgens het materiaal dat Ramsden raadpleegde in de Rockefeller Archieven, poogden leidinggevenden
Bogue en Palmore “algemene patronen in weerstand t.o.v. geboortebeperking te onthullen, die er was in
ontwikkelings- en ontwikkelde landen en ze legden parallellen tussen ruw geschatte geboortecijfers van
Chicago’s zwarte bevolking en die van India, Puorto Rico en het boerenland van het zuiden van Amerika.
“De Population Council grondvestte de Universiteit van Chicago in 1962-1963, voor een
onderzoekprogramma in ‘Problems of Bearing and Rearing Children in High-Fertility, Low-Income, LowEducation American Families.’ De realisatie van dit mysterieuze onderzoek onder Amerikaanse families,
werd uitgevoerd met behulp van verscheidene klinieken, promoters en andere individuen, terwijl ze in de
jaren 60 de straten van Chicago afschuimden op zoek naar ‘onderzoekmateriaal’. (mensen dus)
Ramsden zegt: “Dit was de eerste toekenning van de Population Council aan het evalueren van een
actieprogramma in Amerika, en het betrok de oprichting van een mobiel communicatie centrum en een
kliniek, het aannemen van medisch personeel en sociaal werkers, interviewers, technische staf,
voorbereiding van familie planning materialen enzovoorts”
De taktieken van Population Council
Mary Ziegler laat ons in haar excellente rapport weten wat de tactieken waren die gebruikt werden door de
mobiele communicatie centra en klinieken:
“Bogue’s assistenten stuurden doelgericht mailings naar mensen die in huisvestingsprojecten woonden en
adverteerden in wat Bogue noemde ‘etnische kranten’, zoals de Chicago Defender. Vaak gebruikte hij
vrijwilligers die objectief en/of vriendelijk tegenover het verspreide advies stonden. Afro-Amerikaanse
vrijwilligers kregen de instructie om bevriend te raken met mensen de buurten, buurten die bestudeerd
waren voordat ze geadviseerd werd om te stoppen met kinderen krijgen. Degenen die medische training
kregen werd voorgesteld om hun adviezen te presenteren als objectief medisch advies in plaats van
propaganda van de Council.” (Reinventing Eugenics: Reproductive Choice and Law Reform After World War
II)
De ‘beginselen en theorieën’ waren bedoeld om ook in het buitenland te gebruiken.
De wereld moet gezuiverd van ‘ongeschikten’
Terwijl Ramsden in zijn onderzoek zit, stuit hij op iets wat versteld doet staan:
“In 1963 werd het programma uitgebreid met steun van Population Council, met de vestiging van Family
Planning Communication-Motivation Workshop en ging Bogue “Training and Research Program for Fertility
Control Through Action Programs” ontwikkelen. Toen Bogue sprak met the American Public Health
Association in 1964, vertelde hij hen dat Bogue en bezig waren hypotheses te testen om het aannemen te
bespoedigen van birth control praktijken en het gebruiken van massa communicatie en groepsmotivatie
campagnes onder bevolking met lage inkomens en lage opleiding. Ze benadrukten dat ze de ‘achterbuurten
van Chicago als laboratorium’ gebruikten met als doel ‘beginselen en theorieën te ontwikkelen die ook in het
buitenland gebruikt konden worden. De citaten die Ramsden gebruikt in zijn onderzoek komen zo letterlijk uit
de Rockefeller archieven.
Amerikaanse armlastige families waren doelwit
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Ramsden onderzocht de Archieven intensief en stuitte bij toeval op bovenstaande, toen hij een algemene
geschiedenis van eugenetica in Amerika wilde samenstellen. Maar Ramsden kon het niet waarderen dat hij
twee belangrijke feiten tegenkwam die nog niet eerder het daglicht hadden gezien:
1. dat het Chicago-experiment ontworpen was om Amerikaanse families te onderwerpen in een
laboratorium-setting voor birth control-propaganda.
2. dat de resultaten van deze experimenten geëxporteerd werden naar derdewereldlanden met als doel
wereldwijd de geboortecijfers terugbrengen.
We moeten niet vergeten dat de inwoners van de ‘achterbuurten van Chicago’ Amerikaanse families met
kinderen waren. Dat is niet iets om je schouders over op te halen, want het is verschrikkelijk en kwaadaardig
wanneer mensen die de macht hebben het menselijk brein als doelwit gebruiken voor hun plezier, dat ze
systematisch hun dromen ondermijnen en dat ze de ‘ongeschikten’ willen verdelgen ten behoeve van hun
eigen elite, om hun elite in stand te houden. En dat is precies waar Bogue en Palmore hun zinnen op gezet
hadden toen ze ‘de ruwe geboortecijfers van Chicago’s zwarte bevolking’ een halt wilden toeroepen.
Eugenetische experimenten mogen niet zo heten, anders stuit het op weerstand
Zulke experimenten mogen niet in het vizier lopen en moeten dus gebracht worden onder noemers als:
‘sociaal ontwikkelingsproject’ of ‘familyplanning voor de arme bevolking’, maar eugenica is wat het is: het
richt zich op etnische minderheden en de onbevoorrechten in een ‘laboratorium’setting om bevindingen te
verspreiden.
‘Ongeschikten’ moeten zoveel mogelijk teruggedrongen worden
Ramsden: “Voor Bogue waren de ‘ongeschikten’ voornamelijk de onbevoorrechte ‘neger en Puerto Ricaanse
bevolking’ en andere inwoners met lage inkomens die leefden onder sociale welzijnsvoorzieningen in het
zuiden, de achterbuurten van Chicago en woningbouwprojecten voor armlastige’.
Hij vierde de ontwikkeling van de ‘wonder drugs’ die de ‘echte zieke patiënten zouden genezen’: en dat was
de anticonceptiepil.
Bogue deed in juli 1961 zijn uitspraak: “de hele zwarte bevolking met lage inkomens neemt de
anticonceptiepil in als een wildvuur.” Het onderzoek werd gerechtvaardigd door het onder de noemer te
gooien van: ‘kostenbesparend voor de gemeenschap door vruchtbaarheid te verlagen van sociaal en
medische arme bevolking’. Een onderzoeksvraag die Bogue ook stelt is : “Kan de zwarte bevolking
geïntegreerd worden in de nabije toekomst of verdient het meer aanbeveling dat negers gescheiden en
achtergesteld blijven? “ (Population Growth, Problems, And Trends in the United States.)
Vanaf de jaren 40 is men bezig met eugenetica. Zo was er Frederick Osborn (die gekozen werd door John
Rockefeller als president van de Population Council) die zei: “Eugenetische doelen worden meestal onder
een andere noemer genoemd dan eugenetica. Meestal verbergt men dat het om eugenetica gaat en
benoemt men de eugenetische activiteiten liever als: demografie of menselijke ecologie. “
Van ‘familyplanning’ naar bevolkingscontrole
Bogue’s experiment laat een zekere doorgroei zien, van het veld van vruchtbaarheidsonderzoek en
familyplanning naar het meer pessimistische bevolkingscontrole.
“Hij (Bogue) haalde uit artikelen over internationale demografie, dat eugenetische experimenten breed
benoemd konden worden: van educatie, tot etnische familiebetrekkingen, als het maar een “demografisch
tintje” had. Hij vond verder dat het veld van familyplanning geïntegreerd moest worden in de demografie als
een subveld .” (Training and Support of Developing-Country Population Scientists)
Met ‘het meer pessimistische bevolkingscontrole’ wordt bedoeld dat het een indoctrinatie is vanuit de top
naar de lagere klasses, wat het pessimistisch maakt. Waarbij ook nog eens ‘massacommunicatie,
propaganda en motiveringscampagnes’ gebruikt worden, allen ontworpen om de weerstand van de
Amerikaanse families te breken. En om de weerstand van Amerikaanse families te breken is het het
handigst om alle wetenschappelijke disciplines samen te brengen. Zo worden de mensen gebruikt als
laboratoriumratten in experimenten die uitgevoerd worden door de Rockefellers en Rockefellers’ Population
Council. Armlastige mensen en etnische minderheden werden gebruikt door de werkers van de heersende
elite.
Tactieken als de nazi’s die hanteerden
Notestein, die als Rockefeller werd aangesteld als president van de Population Council, noteerde persoonlijk
de vorderingen die gemaakt werden.
Notestein schreef aan John. D. Rockefeller op 3 september 1965: “we hebben enorm goed nagedacht over
de manieren waarom we het probleem kunnen aanpakken betreffende de arme en slechtopgeleide
bevolking zonder ons in een wespennest te steken van etnische discriminatie.”
Wat Notestein bedoelt met het vermijden van dit wespennest en hoe hij een manier had bedacht om de
issue van etnische discriminatie te omzeilen, legt Mary Ziegler uit toen ze schreef: “Afro-Amerikaanse
vrijwilligers werden geïnstrueerd eerst bevriend te raken met mensen in de buurten, voordat ze hen
adviseerden te stoppen met het krijgen van kinderen.” Met andere woorden; zwarten werden gebruikt om
zwarten te ‘vangen’. Deze strategie is bedacht door de Nazi’s in bezet Europa. De nazi’s zetten zogenaamde
Joodse Councils op, waarin mensen zaten die vertrouwd waren binnen de Joodse gemeenschap.
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Deze’vertrouwde’ mensen moesten ervoor zorgen dat de slachtoffers die op transport moesten op weg naar
hun dood, onderworpen en gehoorzaam waren.
Uitbreiding van de Chicago-experimenten, derde wereldlanden als ‘workshops’
De Chicago-experimenten werden al snel uitgebreid naar andere Amerikaanse steden; Harlem, the Bronx,
Los Angeles. Ook ziekenhuizen werden erbij betrokken zoals het Los Angeles County Hospital en het
Wayne County General Hospital (Detroit). Maar daar stopte het niet. Wat Bogue bereikt had in de
‘achterbuurten van Chicago’ werd overgebracht naar de 3e wereld (derde wereldlanden werden genoemd:
‘workshops’), lijst: Listing Bogue’s accomplishments
Bogue was de eerste die dit soort experimenten naar derde wereldlanden bracht en deed de ‘workshops’ in:
Colombia, Mexico, Ecuador, Brazil, Ethiopia, Kenya, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Senegal, Lesotho,
Gambia, and Tanzania. Hij was behoorlijk optimistisch over wat hij noemde: “de wereldwijde beweging om
geboortecijfers onder controle te krijgen”.
“Recente ontwikkelingen in de wereldwijde beweging om geboortecijfers terug te dringen zijn zo, dat we er
vertrouwen in hebben dat de prognoses voor snelle resultaten w.b. geboortecontrole uitmuntend zijn.”
(Series of lectures)
Minder bevolking, AS FAST AS WE CAN, dat is de ‘truc’ !
Zo’n 40 jaar nadat Bogue zijn experimenten deed, echode een MIT professor hem na: studenten werden
verteld dat zij als toekomstige wetenschappers moeten focussen op het verminderen en terugbrengen van
geboortecijfers. ‘De truuk is, om minder bevolking te krijgen, de snelheid waarmee geboortecijfers naar
beneden gekregen worden en dat zal het niveau bepalen waarop mensen van de aarde verdwijnen’ De truc
dus: AS FAST AS WE CAN(from 10 minutes, 10 seconds onward)
Bron: explosivereports.com
 Lees ook: bevolkingsreductie, hoe de elite ons dood wil hebben
http://hijleeft.wordpress.com

Iran richt 1000 raketten op U.S.-bases
Geplaatst door xandrah op 1 juli 2012
Niet lang na de gesprekken van het westen over Iran’s nucleaire programma, kondigde plaatsvervangende
chef commandant van de Revolutionary Guard/Iran aan, dat er snel oorlog komt, en dat allah zijn troepen
van overwinning verzekert.
‘Iran heeft complete controle over belangen van alle vijanden’
De laatste ronde gesprekken tussen Iran en U.S., Engeland, Frankrijk, China, Rusland en Duitsland eindigde
in Moskou afgelopen week, maar een overeenkomst over Iran’s illegale nucleaire programma kon niet
gesloten worden.
Hossein Salami, pochte in een t.v. interview dat “Iran complete controle heeft over alle belangen van de
vijanden van de hele wereld, en dat het op weg is gelijk te worden aan de wereldmachten.”
‘Nucleaire programma is onomkeerbaar’
De commandant beklemtoonde dat Iran’s nucleaire programma onomkeerbaar is, zo meldde de Islamic
Republic News Agency.
Salami zegt: “Oorlog is onvermijdelijk, en de Iraanse troepen zijn klaar. De huidige sancties helpen Iran juist
in zijn vooruitgang, en de Iraanse raketten kunnen de vijand raken met 100% nauwkeurigheid. Het plan van
de Guard betekent een dat wanneer de oorlog een feit is, met alle belangen van de vijanden afgerekend
wordt. “
Raketten kunnen US-bases raken, maar ook heel Israël en delen Europa
Guard’s commandanten hebben ook benadrukt dat op alle U.S.-bases in de regio raketten staan gericht, en
dat ze onmiddelijk tot aanval overgaan, mocht Amerika Iran aanvallen. Volgens Salama zijn de raketten van
Iran zo geavanceerd dat ze verscheidene malen sneller gaan dan het geluid en dat ze niet makkelijk kunnen
worden opgespoord en vernietigd.
Het zijn 1000 raketten die gebruikt worden door Iran. Ze kunnen alle U.S.-bases bereiken, heel Israël en
sommige hoofdsteden in Europa.
Iran werkt samen met China en Noord Korea aan intercontinentaal rakettensysteem
Iran werkt samen met China en Noord Korea aan een intercontinentaal ballistiek rakettensysteem, waardoor
ze middels de raketten de hele wereld onder controle kunnen houden.
bron: WND.com
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Egypte gedoemd tot achterlijkheid
Geplaatst door Leon de Winter op 2 juli, 2012
Mohammed Morsi, een van de leiders van de Moslimbroederschap,
kwam afgelopen week als winnaar uit de strijd om het presidentschap van
Egypte. Een gebeurtenis die de geschiedenisboeken zal ingaan als een
dag van schaamte.
De Moslimbroeders zijn islamitische ’born again’ gelovigen. De oergedachte van de beweging is de idee-fixe
dat het strenge naleven van de sharia, ofwel de islamitische wetgeving die alle aspecten van het leven
reguleert, de moslims de heerschappij in de wereld zal teruggeven. Anders dan de andere twee
hedendaagse monotheïstische tradities is de islam een politieke religie, die zich op aarde als wereldlijke en
tegelijk religieuze macht wil manifesteren. Het vroege jodendom en het christendom hebben dat in grote
delen van hun beginfase ook gekend: volgens de volgelingen bewijst hun religie haar superieure boodschap
door een superieure aardse macht te vormen.
Het jodendom heeft dat kenmerk verloren toen de Tweede Tempel door de Romeinen werd verwoest. Die
verwoesting sloot de fase van de Hebreeuwse tempelcultus af en bood kansen voor een nieuw jodendom,
dat van de rabbijnen (leraren). Het christendom werd ook een wereldse macht toen de Romeinen het vroege
christendom omarmden. De reformatie en de verlichting maakten daaraan een einde, met als overblijfsel de
stadsstaat het Vaticaan.
Het Ottomaanse rijk was de laatste eeuwen de drager van de wereldlijke aspiraties van de islam. Dat rijk
ging al in de negentiende eeuw wankelen. De Europese machten maakten de industriële revolutie door en
beheersten de aarde. In feite verkeert de wereld van de islam sinds het begin van de negentiende eeuw,
toen Napoleon met een piepkleine legermacht Egypte binnenwandelde en de islamitische tegenstand
wegvaagde, in een doodsstrijd. Wat we sindsdien voortdurend meemaken, zijn de stuiptrekkingen van wat
ooit een grote beschaving was.
Dynamiek
Deze beschaving ontstond uit elementen van het jodendom, christendom, en de religies van de bewoners
van het Arabische schiereiland – van oorsprong steenaanbidders (denk aan de steen in de Kaaba) – en
bracht een rijke mythologie voort rondom een krijgsheer (Mohammed) die het hele Midden-Oosten
veroverde, het noorden van Afrika, zich naar het oosten uitbreidde en zich ook in Europa wilde vestigen.
Zoveel wereldlijke dynamiek is niet iets wat toevallig ontstond. Het was kenmerkend voor de islam dat het
zich als wereldlijke macht wilde manifesteren. De diepe veranderingen die het jodendom en het christendom
in een innerlijke, persoonlijk beleefde vorm van bezinning en meditatie transformeerden, hebben ook de
islam aangeraakt, denk aan de vele soefibewegingen, maar de brede meerderheid van de moslims groeit
nog immer op in onderdanigheid voor de meest perfecte mens die ooit heeft bestaan, de krijgsheer
Mohammed.
Verslagen
Niets wijst erop dat de profeet Mohammed echt heeft bestaan; er zijn geen verslagen van tijdgenoten en
archeologie is verboden in Mekka en Medina. De islamitische theologie put zich uit in het bewijzen van de
historiciteit van de verhalen over Mohammed. Maar die historiciteit houdt in onze sceptische, van naïef
geloof gespeende tijd geen stand tegen een kritische analyse. De islamitische verhalen over Mohammed zijn
wonderlijk, sprookjesachtig, vaak ook wreed en inhumaan. Ze zijn er alle op gericht de gelovige te vertellen
dat Mohammed een superieur mens was en dat zijn daden – de goede zowel als de moorddadige – werden
gesanctioneerd door een opperwezen, Allah, een naam die wortels schijnt te hebben in de steenreligies van
de Arabische Bedoeïnen. De oorlogen die Mohammed voerde, waren erop gericht de heerschappij van Allah
op aarde te vestigen, met de Koran in de ene hand en het zwaard in de andere. Dat zwaard verschijnt niet
toevallig op de vlag van Saudi-Arabië. Het is het zwaard van Mohammed.
Deze religie, trots en arrogant in de kern, heeft sinds de opkomst van de moderne wetenschappen in de
Europese culturen aan glans en kracht ingeboet. De verhalen rond Mohammed bleven de cohesie vormen in
de gebieden waar sektes en stammen de sociale structuren bepaalden, maar de aardse kracht nam
dramatisch af. Individualiteit, kritisch denken, persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef, initiatief nemen, zijn
eigenschappen die in sektarische samenlevingen niet worden gewaardeerd, en ook niet in de traditionele
islam (wat ‘onderwerping’ betekent).
Hoe kan de islam weer de troon op aarde bestijgen? vragen moslims zich al tweehonderd jaar af. Het
antwoord luidt: door streng de regels van de volmaakte mens Mohammed te volgen. Die heeft een
uitgebreide handleiding achtergelaten, de sharia, die de gelovige toont hoe hij vroom het leven van de
Profeet kan nabootsen en daarmee rijkdom, welvaart en macht kan verwerven. Want het is ondenkbaar,
aldus de opvattingen bij de ‘born again’ moslim, dat de weg van de sharia, die ook via de jihad, de heilige
oorlog wordt uitgevoerd, niet tot wereldheerschappij leidt. Een vitale islam moet per definitie, aldus die
opvattingen, tot wereldmacht leiden.

Nieuwsbrief 157 – 10 juli 2012 – pag. 65

Sharia
Dit riep de nieuwe president van Egypte onlangs tijdens zijn campagne in een publieke toespraak tot zijn
volgelingen: ‘De sharia, dan de sharia, en tenslotte nog meer sharia! Deze natie zal zegeningen en opleving
beleven alleen door de islamitische sharia. Ik zweer voor Allah en voor jullie allemaal dat ongeacht de
actuele context, als Allah het wil, in de grondwet geheel de sharia zal doorklinken, zoals zal worden
aanvaard door het Egyptische volk, islamitische geleerden, en de juridische en grondwettelijke deskundigen.’
Morsi riep: ‘De Koran is onze grondwet!’ Zijn volgelingen herhaalden dat.
Morsi riep: ‘De profeet Mohammed is onze leider!’ De volgelingen riepen hem na.
Morsi riep: ‘Jihad is onze weg!’ De volgelingen herhaalden dat.
Morsi riep: ‘Dood in naam van Allah is onze mooiste wens.’ De volgelingen herhaalde die wens.
Egypte is op weg een theocratie te worden. Is dat een manier om welvaart en kennis te verwerven? Nee.
Met zulke leiders is Egypte veroordeeld tot armoede en achterlijkheid
Bron: De Dagelijkse Standaard.nl

Britse vrouw bestrijdt borstkanker met supervoedsel
Vicky Sewart deelt hoe ze een krachtig medicijn weigerde en in plaats
daarvan een speciaal dieet met veel kerrie samenstelde om haar ziekte
te bestrijden. Ze was bezorgd over de bijwerkingen van het medicijn dat
ze kreeg voorgeschreven voor de behandeling van haar aandoening.
Ze keerde zich tot supervoedsel, waaronder kurkuma. Volgens haar
zorgt het specerij ervoor dat ‘kankercellen zelfmoord plegen’. Ze
gebruikt kurkuma in een aantal roerbak- en currygerechten.
Levensstijl
Vier jaar later en geheel kankervrij is ze het middelpunt van een onderzoeksproject waarbij wordt gekeken
hoe levensstijl kan worden toegepast om andere slachtoffers van de ziekte te helpen.
Vicky uit Plymouth in het graafschap Devon zei dat ze in juni 2008 een borst en een lymfeklier had laten
weghalen. Nadat ze was gediagnosticeerd met een snel groeiende tumor onderging ze chemotherapie,
radiotherapie en diverse operaties.
Oestrogeen
Ze choqueerde artsen en haar familie toen ze weigerde Tamoxifen in te nemen. Ze zei dat ze haar dieet als
‘kankermedicijn’ zou gaan gebruiken. “Het is zeer ongewoon dat borstkankerpatiënten het medicijn niet
nemen,” aldus Vicky. “Toen ik artsen uitlegde dat ik het niet wilde adviseerden ze me oestrogeen zo veel
mogelijk uit mijn lichaam te houden. Dat is in feite wat het medicijn doet,” legde Vicky uit. “De artsen zullen
zeker niet zeggen dat het dieet op welke manier dan ook helpt tegen de kanker. Dit was vier jaar geleden en
ik denk dat er hier en daar wel iets is veranderd waardoor er ruimte is ontstaan naast de gewone
behandelingen.”
Veganist
“Ik ben er zeker van dat mijn dieet heeft geholpen bij mijn herstel,” ging ze verder. Vicky deed onderzoek
naar voeding die borstkankerpatiënten zou helpen herstellen. Ze werd een tijd veganist en at geen
zuivelproducten meer. Ze voegde ook supervoedsel toe aan haar dieet en at vrijwel geheel biologisch.
“Vers fruit, groenten en sappen zijn geweldig en bevroren bessen zijn fantastisch als supervoedsel,” zei
Vicky. “Kurkuma laat de kankercellen zelfmoord plegen en gember en knoflook zijn heerlijk om mee te
koken.”
Zonder chemicaliën
Ze stelt al haar maaltijden zelf samen, maakt haar eigen bodylotions op basis van natuurlijke ingrediënten en
gebruikt alleen reinigers en wasmiddelen zonder chemicaliën.
“Ik besloot dat ik mezelf ging helpen en zo veel mogelijk zelf ging doen,” zei ze. “Ik was bezorgd over de
bijwerkingen van de medicijnen. Ik wilde me daar niet druk om maken, ik wilde vrij zijn.”
De Britse studie gaat kijken hoe levensstijl de terugkeer van borstkanker na de operatie kan helpen
voorkomen. Het betreft de grootste studie naar borstkanker ter wereld. Er doen 56 ziekenhuizen in heel
Groot-Brittannië en 3400 patiënten aan mee.
Bron: Telegraph.co.uk - Gerelateerd:
•
'Onderzoekers medicijnen houden bewust bijwerkingen achter'
•
Kurkuma onderzocht als middel tegen darmkanker
•
Paardenbloem is antioxidant en kankermedicijn
•
Het bedrog van kankerbestrijding (video)
•
Bewijs dat industrie geen geneesmiddel tegen kanker wil
© Copyright (c) Niburu.nl
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Meer speculaties over (false flag) aanslag Olympische Spelen Londen
Doodskisten voor 800.000 slachtoffers naar Londen gebracht - Waarom gaat het officiële Olympische lied
over oorlog, hongersnood en zombies?
Bizar: deze speciaal voor de Spelen gebouwde Arcelor Mittal Orbit tower lijkt
voor te komen op inmiddels 40 jaar oude profetische tekeningen van een
Argentijnse 'ziener', die tevens het uitbreken van de Derde Wereldoorlog
rond deze tijd voorspelde.
Sinds het eerste artikel over dit onderwerp op 15 februari is het alternatieve
internet verder volgestroomd met artikelen en filmpjes met aanwijzingen,
theorieën en 'bewijzen' dat er inderdaad een false flag aanslag of misschien
zelfs wel een (in scène gezette) UFO invasie plaatsvindt tijdens of pal na de
Olympische Spelen in Londen, die worden gehouden van 27 juli tot en met 12 augustus. Deze
gebeurtenissen zouden door de machtselite worden gebruikt om een nieuwe grote oorlog -mogelijk zelfs
WO-3- te ontketenen.
In de BBC serie 'Spooks: Code 9' (2008) werd het Britse publiek voor het eerst geconfronteerd met een
nucleaire aanslag op het Olympische Stadion met 100.000 dodelijke slachtoffers. Vervolgens was het de
krant Daily Mail die in 2010 een foto van het nieuwe Olympische Stadion in Londen publiceerde met in het
midden een paddenstoelwolk van een atoomontploffing. De minister van Veiligheid waarschuwde dat er een
'reëel gevaar bestond dat terroristen tijdens de Spelen een vuile kernbom tot ontploffing zullen brengen'.
De toon was gezet. Sindsdien namen de autoriteiten verregaande veiligheidsmaatregelen en stationeerden
zij inmiddels luchtafweerraketten, militairen en gevechtsvliegtuigen in of vlakbij Londen. Kortom: nog meer
voer voor speculaties dat er -net zoals het geval was met de aanslagen op 9/11- een false flag operatie
wordt gepland. Over het doel bestaat weinig twijfel: een nieuwe oorlog rechtvaardigen in het Midden Oosten
(Syrië, Iran) en/of wereldwijde chaos veroorzaken, zodat de mensen bereid zijn een Nieuwe Wereld Orde
met totale controle te accepteren.
Doodskisten voor 800.000 slachtoffers
Onlangs baarde de Britse journalist Lee Hazledean opzien toen hij beweerde dat hij undercover was gegaan
bij G4S, 's werelds grootste beveiligingsbedrijf, dat ingezet wordt om de Olympische Spelen in goede banen
te leiden. Hazledean ontdekte een aantal verbijsterende feiten waaruit blijkt dat de beveiliging door G4S een
lachertje is:
* Hij werd aangenomen zonder dat er gekeken werd naar zijn achtergrond;
* Hij wist meerdere malen messen, vuurwapens en zelfs explosieven langs metaaldetectoren en bodyscans
te loodsen;
* Bovendien werd hem verteld dat deze detectoren en scanners zullen worden uitgeschakeld als het heel
druk is, om zo de massa niet op te houden;
* De training bleek vooral gericht op het evacueren van Londen in plaats van op beveiligingstaken.
De schokkendste onthulling van Hazledean was echter dat er 200.000 doodskisten naar Londen zouden zijn
vervoerd. Iedere kist heeft ruimte voor 4 lijken, dus lijkt er rekening te worden gehouden met een
gebeurtenis die tot 800.000 slachtoffers zal eisen. (1)
UFO invasie
De Britse media, waaronder de BBC, besteden de afgelopen tijd ruim aandacht aan complottheorieën rond
de Olympische Spelen. Ook de voormalige UFO specialist van het ministerie van Defensie, Nick Pope,
kwam aan het woord. Op 20 juni schreven we al hoe Pope de mensen waarschuwde om tijdens de Spelen
of pal na de sluitingsceremonie de hemel goed in de gaten te houden, omdat er een 'false flag' invasie van
UFO"s zou kunnen plaatsvinden.
Volgens Pope zouden er op of rond 27 juli aanslagen kunnen worden gepleegd, waarna er op 12 of 13
augustus, tijdens of na de sluitingsceremonie, ineens grote aantallen (valse) UFO's aan de hemel zouden
kunnen verschijnen met als doel de wereld te verenigen tegen een gemeenschappelijke (maar virtuele)
vijand. De talloze films en series over dit onderwerp de afgelopen jaren zouden zijn bedoeld als 'predictive
programming', om de wereldbevolking aan het idee te laten wennen dat een invasie uit de ruimte inderdaad
een serieuze mogelijkheid is.
Opmerkelijke aanwijzingen
Hier volgen de meest opmerkelijke nieuwe aanwijzingen die onlangs door complotdenkers werden
gepresenteerd (2). Voor enkele eerdere aanwijzingen verwijs ik naar het eerste artikel.
1. In het eveneens op deze site besproken bizarre Chinese Euro-2012 promotieclipje, waarin Londen en
enkele andere hoofdsteden van Europa alsmede ook een groot stadion worden verwoest, heeft een
voetballer met nummer '10' de naam Hacken Lee. Dit lijkt te wijzen op Hackney en Lee Valley Park,
onderdelen van het Olympische terrein. Tevens heeft Hackney de districtpostcode '10'.
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2. Op 6-6-12 werd de metrolijn onder Hackney Marshes, Lee Valley en het Olympische Park 32 uur lang
afgesloten omdat er een waterleiding zou zijn gesprongen. In werkelijkheid zouden er bommen zijn geplaatst
in een precies onder het Olympische Stadion nieuw aangelegde tunnel voor elektriciteitsleidingen. Iets
vergelijkbaars gebeurde ongeveer een maand vóór de aanslagen op de Twin Towers in New York. Die
werden destijds een week lang om onbekende 'veiligheidsmaatregelen' gesloten.
3. Bekende films waarin de verwoesting van (delen van) Londen en/of de Big Ben, het symbool van Londen,
wordt 'voorspeld' zijn onder andere V for Vendetta, The Avengers, Reign of Fire, Mars Attacks, 28 Weeks
Later, G.I.Joe: Retaliation, Doctor Who (serie) en Ba'al: The Storm of God. Independence Day (1996) gaat
over een invasie uit de ruimte, waarin twee datums (op computermonitors) lijken te worden voorspeld: 9/11
en 27-7. Ook in de vaker besproken film Knowing zou 27 juli 2012 in code voorkomen.
Olympisch lied over oorlog, hongersnood en zombies
4. In het officiële lied van de Olympics, 'Londen Calling' van The Clash, wordt letterlijk gezongen over 'oorlog'
en 'strijd' - niet in het kader van sport, maar van de 'Underworld' (onderwereld). Dit wordt bevestigd door
teksten over een verwachte 'meltdown', het opraken van graan (voedsel) en het stoppen van alle machines
in het kader van een gebeurtenis op de zon.
Twijfels? Dan zouden deze zinnen daar een einde aan moeten maken: 'Want Londen verdrinkt... Londen
roept op tot de evacuatie zone... Londen roept de zombies des doods op... Een nucleaire fout, maar ik ben
niet bang...
Profetische tekeningen?
5. Nog vreemder is een serie tekeningen van de in 1974 overleden Argentijnse kunstenaar en 'ziener
Benjamin Solari Parravicini. Deze tekeningen, tot stand gekomen door 'automatisch schrijven'
(boodschappen uit het onderbewuste en/of van demonen), zouden gebeurtenissen in de toekomst laten zien
(o.a. de moord op Kennedy, de ruimterace tussen Amerika en Rusland en zelfs 9/11).
Frappant is een in 1972 gemaakte tekening met duidelijke symbolen van de Olympics in Londen, zoals de
Olympische fakkel en de (in Nederland gemaakte en 26 ton zware) grootste bel ter wereld die bij de
openingsceremonie geluid zal worden. De tekening lijkt tevens de speciaal voor de Spelen gebouwde
Arcelor Mittal Orbit toren af te beelden met daaromheen een soort slang gewikkeld.
Bij deze tekening -die bizar genoeg als een bijna perfecte plattegrond op zowel het Olympische Park als het
Hackney Marshes park is te leggen- voorspelde Parravicini in vrijwel gelijke bewoordingen als The Clash de
komst van vuur, armoede, plagen, 'uiteenrukkende explosies' en dood, en daarna 'de duisternis van de
Draak die leek te slapen' (China? of de duivel zelf?) en tevens de 'verschrikkingen van de Beer (symbool
voor Rusland) die liefde en broederschap pretendeerde'. Ook uit andere tekeningen zou blijken dat er in
deze tijd een grote oorlog zal losbarsten tussen China / Rusland en de Verenigde Staten / Europa.
Parravicini schreef tevens dat een klein aantal 'rechtvaardigen' de wereld hier voortdurend voor zal proberen
te waarschuwen, maar dat de mensen niet zullen willen luisteren. Na de enorme verwoestingen en duisternis
'zag' hij uit het Zuiden het 'licht' en 'het kruis' komen.
Satanische Nieuwe Wereld Orde
De eventuele aanslagen en/of UFO invasie moeten de laatste fase van het al in de 19e eeuw opgestelde
plan van Illuminati-satanist Albert Pike voor in totaal drie wereldoorlogen in gang zetten. De eerste twee
wereldoorlogen zijn geweest, de derde volgt spoedig. Het doel is om tijdens deze oorlog het 'Zionisme'
(Israël en het deel van het christendom dat hen steunt) en de islamitische wereld elkaar te laten vernietigen.
De ongekende chaos die op de wereld ontstaat zal worden gebruikt om zowel het atheïsme als de laatste
restjes christendom weg te vagen en de mensheid de 'universele manifestatie van de pure leer van Lucifer'
(=satan) in een New Age Nieuwe Wereld Orde als de enige oplossing te presenteren.
Xander - (1) Infowars / Examiner, (2) YouTube (1/10*)
* Waarschuwing: ik ben van mening dat sommige conclusies en geconstateerde verbanden in deze verder
erg interessante filmpjes worden getrokken absoluut niet kloppen. Zo wordt o.a. geloof in God / Allah op één
lijn gesteld tegen de illuminati-satanisten. Ook worden in dit verband teksten uit de Koran aangehaald. De
maker is dus mogelijk moslim en daardoor blind voor het feit dat het illuminati-Zionisme
diametraal tegenover het Bijbelse Zionisme staat. Niet voor niets richtte Albert Pike zich vrijwel uitsluitend op
de vernietiging van het christendom en dit Bijbelse Zionisme).
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Undercover journalist infiltreert de beveiliging rondom Olympische Spelen en luidt de noodklok
Gepubliceerd op 26 jun 2012 door wim1968amsned
Een undercover journalist, die werkt onder de naam ‘Lee Hazeldean’
heeft de noodklok geluid betreffende de gang van zaken rond de
Olympische Spelen 2012. Hij ontdekte schokkende zaken, toen hij
geïnfiltreerd was bij G4S, de organisatie verantwoordelijk voor de
veiligheid tijdens de Olympische Spelen.
Wat hij ontdekte was het volgende:
 De plannen voor een grootscheepse evacuatie van Londen
 200.000 Doodskisten staan standby
 De veiligheidsprocedures zijn zeer slecht en maken de Olympische Spelen een open doelwit voor
terroristische aanslagen
 Het lijkt wel of ze op een terroristische aanslag (of meerdere) rékenen!
Reguliere media niet geïnteresseerd in Hazledean’s onthullingen
Hazledean’s interview met Tony Gosling, Bilderberg.org editor en gastheer van BCFM’s Friday Drivetime,
gaat flink rond op internet. Hazledean is een undercover journalist voor een televisieprogramma in London
en werkt al jaren met nieuws agentschappen over spraakmakende onderwerpen. Hij benaderde de reguliere
media met zijn onthutsende onderwerp, maar zij toonden geen enkele interesse.
Toen Hazledean Channel 4 News Home Affairs’ correspondent Andy Davies vroeg, of hij het verhaal kon
doen, zei Davies dat hij niet geïnteresseerd was. Een paar dagen later deed Channel 4 een reportage over
G4S, en schilderde G4S af als een zeer bekwame en betrouwbare organisatie.
Media blackout
“Ik stuurde Andy een mail, ik lichtte hem in over mijn undercover-ontdekkingen en hij zei, dat er een media
blackout is wat dit soort verhalen betreft, en dat niemand erin geïnteresseerd is”, vertelt Hazledean.
In het interview met Tony Gossling onthult Hazledean, hoe hij eenvoudigweg alleen maar een sollicitatieformulier moest invullen om aan het werk te gaan bij G4S (de organisatie die de beveiliging doet voor de
O.S.). Er werd hem niets gevraagd, zijn achtergronden werden niet gecheckt en zijn referenties ook niet.
Op 28 juni deed Hazledean zijn onthullingen bij Alex Jones
Checkpoints worden uitgezet op piektijden, alles kan door de beveiliging…
Werknemers van G4S hoeven alleen maar een tweedaagse cursus te doen in het kader van airport-stylesecurity checkpoints (bodyscanners), checkpoints die volgens Hazledean gewoon uitgezet zouden worden
op piektijden, hetgeen inhoudt dat terroristen gewoon binnen kunnen lopen met munitie of explosieven en
een uitstekende kans hebben om onzichtbaar te blijven. Hazledean: “Sterker nog, mij werd gevraagd een
nep-terrorist te spelen op de laatste cursusdag en ik kreeg een mes, een geweer en een IED. En zowel bij
het mes, geweer als de IED kwam ik door de X-ray machine scanner. Terroristen kunnen dus probleemloos
binnenkomen, vanwege de enorme lakse houding van de beveiliging. Beveiligingsmensen worden niet
effectief getraind, de Spelen zijn makkelijk open voor een terroristische aanslag en dat zeg ik niet zomaar.”
G4S managers dealen drugs, beveiligingsmedewerkers zijn beunhazen
Hazledean zag ook hoe G4S leidinggevenden drugsdeals deden, terwijl klassen gingen plaatsnemen voor
de cursus. Het was mogelijk om gewoon foto’s met mobiele telefoons te nemen van zogenaamde veilige
zones. De undercover journalist zegt dat het beveiligingspersoneel ongekwalificeerd is en dus onbekwaam
en dat de meesten amper Engels spreken. Ook zag Hazledean, hoe niet-geautoriseerd personeel G4S
uniforms kreeg en dat uniforms gestolen werden!
Grote troepen soldaten aanwezig bij Spelen
Een andere onthulling van Hazledean gaat over hoe een grote troep soldaten Londen zal worden
binnengebracht bij de Olympische Spelen, alsmede een grote hoeveelheid UN troepen, zowel Amerikaans
als Duits, die gaan posten in en rondom London.
Grootscheeps evacuatieplan
Meest schrikbarende onthulling van Hazledean is toch wel, hoe hij leerde over de voorbereidingen om
London te evacueren. “De beveiligingsmensen zullen voorop staan om het publiek London uit te krijgen. Hier
werd veel tijd aan besteed, dus dit namen ze nogal serieus. Hoewel de 2-daagse cursus flut was, werd uren
besteed aan het praten over de evacuatie, terwijl aan de procedures betreffende veiligheidsscreenings maar
een half uur werd besteed. De troepen van 100.000 man of meer, die aanwezig zullen zijn tijdens de Spelen,
zijn genoeg om een evacuatie op grote schaal uit te voeren.
Doodskisten: 200.000 stuks
Niet minder schrikbarend is dat er 200.000 tijdelijke begrafeniskisten werden binnen gevoerd, elke kist goed
voor 4 lichamen. De klokkenluider wist niet wat hij meemaakte, dat beveiligingsmensen, die met normale,
gangbare procedures bezig zouden moeten zijn, werden ingelicht over deze kisten!
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Hightech oorlogsschepen, bommen, drones en raketten: Londen klaar voor de Olympische Spelen?
Gepubliceerd op 1 jul 2012 door adrinilinjunky
Hightech oorlogsschepen en raketten staan paraat om Londen te beschermen tijdens de aankomende
Olympische Spelen. Sommigen zijn bezorgd omdat het meer op ‘war games’ lijkt dan op een sportief
evenement. Maar RT reporter Laura Smith bericht dat zware wapens waarschijnlijk niet genoeg zijn om de
echte dreiging een stap voor te zijn.
Watch RT LIVE on: Rt.com
Zie ook: Two terror suspects arrested in London : So it begins (June 28, 2012)
Bron: Boinnk.nl

'Obama’s Truth Team' geeft server GoDaddy bevel om website neer te halen!
Een politieke website die stekende kritiek post over de regering-Obama en zijn
behandeling van het Fast and Furious schandaal, werd bevolen te worden
neergehaald door Obama-campagne’s 'Waarheid Team', aldus privé-detective
Douglas Hagmann.
Hem werd verteld door ISP GoDaddy (Server) dat zijn website informatie zou
bevatten, die geacht werd "kwaadaardig en schadelijk te zijn voor personen
binnen de regering".
'Obama Truth Team' Orders GoDaddy To Shut Down Website
Gepubliceerd op 26 jun 2012 door TheAlexJonesChannel
Hagmann, CEO van Hagmann Investigative Services, Inc, die een eigen onderzoeksbureau die 500 klanten
dient, kreeg 48 uur van zijn Server GoDaddy om een nieuwe server te vinden voor zijn website,
alvorens het werd verwijderd.
Hagmann werd ook de reden verteld achter de uitschakeling, namelijk omdat de website "moreel
verwerpelijk" materiaal zou bevatten.
Na enig speurwerk…
Nadat GoDaddy weigerde de klager bekend te maken, maar slechts zei dat het om "geen enkele officiële
overheidsinstantie" ging, bleek uit nader onderzoek door Hagmann toch dat de opdracht kwam van een
groep, die verbonden is met het Obama-campagne hoofdkwartier.
Hagmann ontdekte dus uiteindelijk dat de klacht ogenschijnlijk voortkwam vanuit een groep in verband met
de te herbenoemen Barack Hussein Obama-campage. Via zijn contacten binnen de overheid sprak
Hagmann vervolgens met een andere bron, die bevestigde dat het 'Obama Waarheid Team' inderdaad
verantwoordelijk was voor het neerhaal-bevel.
Niet de eerste site!
GoDaddy zelf staat niet bekend om zijn steun aan vrije meningsuiting. Het bedrijf verloor afgelopen jaar
37.000 accounts! ten opzichte van zijn falen zich te verzetten tegen de controversiële Stop Online Privacy
Act (SOPA). Ondanks het feit dat zijn zoon ging trouwen in hetzelfde weekend, was Hagmann uiteindelijk in
staat om zijn website te verhuizen – HomelandSecurityus.com - naar een andere server, vóórdat het werd
verwijderd door GoDaddy.
Het kostte ongelooflijk veel manuren en het was een vervelend (en kostbaar) proces, maar het is met succes
verhuisd! Hagmann merkt op dat zijn verhaal van vorige maand over een DHS insider bron-waarschuwing
voor de komende massale burgerlijke onrust, die VIRAL ging op het internet, één van de belangrijkste
redenen was achter de poging zijn website af te sluiten. Hagmann waarschuwt nu dat elke onafhankelijke
website die zich krachtig afscheidt van de regering-Obama vervolgens kan worden getroffen.
Geef het door
"Ik vraag met respect dat u het woord verspreidt. Hoe dan ook, mensen moeten nu wakker worden en
luisteren naar wat we hebben gezegd. Er is misschien geen morgen meer (zoals we die nu kennen)”,
vertelde Hagmann ons in een e-mail.
Zie ook:
Einde-van-het-vrije-internet
Merkteken-van-het-beest-Bilderberg-pusht-voor-verplichte-Internet ID-voor-Europa
Verenigde-naties-bedreigen-internetvrijheid
Bron: Homelandsecurityus.com en Infowars.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Hersenbeïnvloeding door implantaat in brein, lijkt dichtbij - Neurowetenschappen krijgen militaire
toepassingen
maandag 13 februari 2012 - Auteur: Chantal Caes - Bron
Soldaten die harder vechten door hersenstimulatie of een ‘pijnstraal’ als wapen.
Militaire toepassingen van de neurowetenschappen komen er aan en roepen
ethische vragen op.
Beïnvloeding van het brein
De snelle vooruitgang in onze mogelijkheden om de hersenactiviteit te
registreren en om het brein te beïnvloeden met stimulerende middelen, zou de
oorlogsvoering drastisch kunnen veranderen. Onderzoekers moeten zich ervan bewust zijn dat hun werk niet
alleen medische maar ook gevaarlijke toepassingen kan krijgen, zeggen de experts. Als we de hersenen en
het menselijk gedrag beter begrijpen, wijst dat ook de weg naar nieuwe wapens.
Opdrijven of juist neerhalen van prestaties
Een rapport, geschreven door experts in de neurowetenschappen, internationale
veiligheid, psychologie en ethiek, onderscheidt 2 soorten militaire neurotoepassingen: het opdrijven van de prestaties van soldaten en het neerhalen van
de (prestaties van de) vijand.
Implantaat in het hoofd om via gedachten te communiceren
Wat betreft het opdrijven van prestaties, wijst het rapport op ‘neurale
interfacetechologie’. Die laat toe om machines, zoals onbemande vliegtuigen,
via een implantaat in het hoofd van een operator op de grond te besturen door middel van gedachten. Er is
ook vooruitgang voor wat betreft het ‘scannen’ van de hersenen, zodat gezocht kan worden naar rekruten
met bepaalde hersenkenmerken. Zo is er voor één opdracht misschien iemand nodig die goed is in het
nemen van beslissingen onder stress en voor een andere iemand die goed kan speuren naar onopvallende
doelwitten in een complexe omgeving. De scanner pikt er de juiste persoon uit. Verder vindt ook veel
onderzoek plaats naar geneesmiddelen die de alertheid, de aandacht en het geheugen van militair
personeel te velde verbeteren, volgens het rapport.
Vervaging grens tussen geest en machine - microgolven
Dit leidt tot een vervaging van de grens tussen geest en machine. Als we op het
punt komen waar we een heel gesofisticeerde machine controleren met onze
gedachten en de machine begaat een oorlogsmisdaad, wie is daar dan
verantwoordelijk voor: de mens of de machine?
Het rapport bekijkt ook potentiële op de neurowetenschappen gebaseerde
wapens, in het bijzonder vooruitgang in de neurofarmacologie, die het
gemakkelijker maken om chemische wapens te ontwikkelen en om ze op een
gerichte manier toe te dienen. Sommige wapens zijn al in ontwikkeling, zoals een
straalwapen met ‘millimetergolven’ (een soort microgolven), dat hevige pijn opwekt
als de straal de huid raakt.
http://hijleeft.wordpress.com/hersenbeinvloeding-door-implantaat-in-brein-lijkt-dichtbij/

JAPAN ontdekt enorme hoeveelheid zeldzame aardemineralen in zee
Geplaatst door xandrah op 29 juni 2012
Een enorme hoeveelheid zeldzame aardemineralen, die gebruikt worden
voor batterijen en high-tech industrie, is gevonden in Japan. Maar liefst 6.8
ton mineralen waaronder dysprosium, is gevonden en dit is genoeg om
Japan voor honderden jaren bevoorraad te houden.
De vondst werd gedaan in een zeebed, ongeveer 2000 km van Tokio,
vlakbij het eiland Minami-torishma.
Yasuhiro Kato, een professor aarde wetenschappen die werkzaam is op de Tokyo University, zei dat de
mineralen een enorme boost kunnen zijn voor de Japanse economie voor de komende eeuwen.
Momenteel produceert China ongeveer 95% van wereld’s zeldzame aardemineralen. De vondst kan deze
balans veranderen, mits Japan een effectieve low cost manier vindt om de mineralen uit de zee te krijgen.
Ze liggen namelijk erg diep, 5600 m en de mineralen zijn gevonden in een concentratie van 1 kg per ton. Er
zal nieuw onderzoek nodig zijn om het materiaal goedkoop en veilig te putten. Het zou wel 20 jaar kunnen
duren voordat dit gebeuren kan.
Bron: huffingtonpost.co.uk
http://hijleeft.wordpress.com/2012/06/29/japan-ontdekt-enorme-hoeveelheid-zeldzame-aarde-mineralen-inzee/
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Amerika en Rusland: deal om Assad te laten blijven, voor eigen belangen
Geplaatst door xandrah op 29 juni 2012
Amerika en Rusland proberen samen een deal te maken om Assad nog leider te
laten zijn voor in ieder geval nog twee jaar. De reden hiervoor is de ongerustheid
over de olieroutes die via Syrië gaan, zo vertelde een bron aan Robert Fisk van
the Independant.
Dit zijn de belangen
De bedoeling is om twee fundamentele olieroutes te laten lopen naar het
Westen, één van Qatar en Saudi Arabië via Jordanië en Syrië en de
middellandse zee naar Europa. De andere moet dan lopen van Iran, via Zuid
Irak en Syrië naar de middellandse zee en Europa. Dat is waar het om gaat. En
daarom zijn ze bereid om Assad nog twee jaar te laten blijven. Rusland zal dan
een positie hebben in het nieuwe Syrië. Obama, die de strijd van herverkiezing door moet dit najaar kan wel
een internationale overwinning gebruiken. Het zal kritiek verstrooien van Amerikaanse interventionisten over
Amerika’s roerloosheid. Ook zal het de Iraakse situatie stabieler maken, waarvoor Amerika zoveel bloed,
zweet en tranen heeft gegeven. En het zal voorkomen dat Turkije, een gerespecteerd Nato-lid, in een
regionaal conflict komt. Rusland’s belang in deze deal is een plek in Syrië dat er voor zorgt dat Rusland niet
alleen zijn invloed op de arabische wereld kan behouden, maar ook zijn zaken en wapenhandel. Nu Assad
grond begint te verliezen lijken al deze belangen in het nauw.
Er is ook een kans dat dit plan niet gaat lukken
Een stap die gaat komen is een ontmoeting tussen Clinton en Lavrov, maar kan nog altijd de genadeslag
voor Assad’s regime betekenen. Misschien lukt het, misschien niet. Wat de uitkomst ook mag zijn,
democraten zien dat Obama en Putin nog iets anders gemeenschappelijk hebben: een desinteresse voor de
wensen van de Syrische burgers.
Deze achterkamer-deal, als het doorgaat, heeft weinig te maken met het bouwen van een democratisch
Syrië. Het heeft alles te maken met het oplossen van een probleem dat de wereld orde, zoals
voorgeschreven vanuit Washington en Moskou, op zijn kop zet
Ze lopen nu al vast
Hoewel ze het plannetje mooi bedacht lijken te hebben, komen Rusland en Amerika er vooralsnog niet uit.
Ze verschillen van mening over de toekomst van Assad en het bloedvergieten dat maar doorgaat. Kofi Anan
blijft optimistisch en spreekt over een passende uitkomst.
 Bron en lees verder op theguardian.co.uk
http://hijleeft.wordpress.com/2012/06/29/amerika-en-rusland-deal-om-assad-te-laten-blijven-voor-eigenbelangen/

Dodelijke Predator drones
Hazledean werd verteld dat Predator drones boven Londen zullen gaan rondcirculeren inzake terroristische
aanslagen, en dat G4S werknemers een video te zien kregen van een drone, die een groep Afghanistanen
vermoordde. G4S leiders zagen het publiek als ‘uitschot van de aarde’ en lieten de werknemers weten, dat
de politie geen enkele autoriteit over hen heeft. Eén van de leiders vertelde Hazledean dat een bepaalde
gebeurtenis ná de Spelen een beslissend moment zou zijn voor Londen, maar toen hij aandrong wat ze
bedoelde, liet ze het afweten en weigerde uitleg te geven.
Wie de waarheid vertelt, moet paranoia lijken
De undercover journalist is niet de eerste die de noodklok luidt over G4S. Eerder deze maand onthulde
databasemedewerkster Sarah Hubble dat ze onder vuur lag bij de G4S, nadat ze klaagde dat G4S bepaalde
beveiligingsvoorbereidingen geschrapt had, zonder haar erover in te lichten. Ze werd ontslagen.
Hazledean heeft al plannen gemaakt, voor het geval zijn leven in gevaar is, of voor het geval hij doelwit van
autoriteiten wordt, doordat hij de noodklok luidde.
Er gaat een memo rond op internet waarin staat, dat samenzweringstheorieën over een valse vlag
aanval tijdens de Olympics expres worden toegelaten, zodat degenen die de waarheid vertellen,
paranoia lijken.
Hazledean hoopt dat zijn verhaal een geplande aanval kan voorkomen.
Zie meer onder label ‘Olympische Spelen 2012’ en:
Olympische-spelen-2012-in-londen-gebruikt-Digitale ‘WOLK’….
Bron: Hijleeft.wordpress.com
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FUKUSHIMA UPDATE, de waarheid: ‘we cannot sleep peacefully’
Geplaatst door xandrah op 27 juni 2012
TEPCO jokt
TEPCO beweert dat er nog genoeg water in de reservoirs zit.
TEPCO beweert: “there is plenty of damaged fuel” in Unit 4 fuel pool that they can’t even touch” en zegt dat
er amper water gelekt wordt.
Tepco wordt dan ook beschuldigd van leugens.
In bovenstaand YouTube zeggen experts, tussen de tegenstrijdige berichtgeving door: “there is no water in
the pool”.
2011, annus horriblis
Vorig jaar stuurde National Geographic fotograaf David Guttenfelder de verboden zone in van de Fukushima
Dai-ichi kerncentrale, die zwaar werd beschadigd door de aardbeving en de tsunami eerder dit jaar. Hij
maakte beelden van de gebieden die waren spooksteden geworden, met huisdieren en boerderijdieren de
straten afstruinden. Later, in november, ging Guttenfelder terug naar de ingestorte reactor zelf, toen als lid
van de media die voor het eerst toegang hadden gekregen sinds de drievoudige ramp afgelopen maart. Op
sommige plaatsen lijken de reactor gebouwen weinig meer dan hoopjes verwrongen metaal en afbrokkelend
beton. Tienduizenden ingezetenen van het rampgebied blijven ontheemd, zonder zicht op duidelijkheid van
wanneer/of ze ooit kunnen terugkeren naar hun huizen.
An expert from “Japan’s Nuclear Refugees” in National Geographic:
“Perhaps the most heartbreaking thing about the town of Namie is that at first glance nothing seems amiss.
The blue-green meadows look lush. The gently flowing Takase and Ukedo Rivers glitter in the sun. The
barbershop, train station, and fried-pork restaurant seem ready for business, a universe apart from the havoc
and wholesale destruction visited on towns farther up the coast. In the states of Miyagi and Iwate, clocks
washed ashore frozen at roughly 3:15 p.m., when the tsunami swallowed towns whole; in the humble fishing
town of Namie the clocks go right on ticking.
Namie is one of five towns, two cities, and two villages that lie partially or wholly within a 12.4-mile radius of
the Fukushima Daiichi nuclear power plant–designated by the government as a no-go zone. Like all the
towns in the nuclear exclusion zone, it essentially no longer exists. Of its 21,000 residents, 7,500 have
scattered across Japan. Another 13,500 live in temporary housing in the Fukushima region. They’re among
more than 70,000 “nuclear refugees” displaced by the world’s worst nuclear accident since Chernobyl.”
De waarheid, 2012
25 juni- dit is hoe het werkelijk zit
Japanse diplomaat zegt: No one denies that a problem with Fukushima No. 4 fuel pool would be the end of
Japan — “We cannot sleep peacefully”. Bekijk de televisie-uitzending. New York times, 26 juni 2012
Minstens twee muren van reactor nr. 4 bollen behoorlijk uit op verschillende punten en het gebouw helt over.
Experts zeggen dat het gebouw niet sterk genoeg is om het reservoir te houden, vooral niet als er weer een
aardbeving komt in de regio. Andere experts waarschuwen om de reservoirs niet te haastig leeg te maken,
omdat dit erg risicovol is.
Enorm veel gevallen van kanker
Arnie Gundersen, Fairewinds Associates: You’ll hear health physicists talk about… will talk about Fukushima
being, I’ve heard numbers as low as maybe a couple hundred people may die of cancer and I’ve heard
numbers as high as 2 million may die of cancer. And the difference is not really about that external cloud the
plant released in the first few days, the difference is about what the people are inhaling and inbibing now that
stays in the ecosystem for a long, long time. I think the 20 year cost from Fukushima will be about one million
cancers Based on Three Mile Island studies”
 About a 20% increase in lung cancer 3-5 years after TMI
 And that was small compared to Fukushima
 And in a much lower population density
 First thyroid cancer
 Then lung cancer
 Then organ cancer, leukemia, brain cancer, things like that
 (bekijk de YouTube van Arnie Gundersen: Fukushima, total cost)
Zuid Korea bant de vis uit Japan
In ieder geval geldt er in Zuid Korea een importban betreffende 35 japanse zeeprodukten, vanwege de angst
voor radio-activiteit. Seoul’s ministerie van Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries zegt dat de ban tijdelijk
is, om de Zuid Koreaanse burgers te beschermen van produkten afkomstig uit wateren in de buurt van
Fukushima.
Bronnen: NewYorkTimes, Megatreff.at, Tepco, Voice of America breaking news
http://hijleeft.wordpress.com/2012/06/27/fukushima-update-de-waarheid-we-cannot-sleap-peacefully/
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Vonnis over Obamacare nadert
Nicholas Geeraerts −22/06/12 - Bron: afp, dpa
© belga.
De belangrijkste wet van de Amerikaanse president Barack Obama zou
over enkele dagen grotendeels in de prullenbak kunnen verdwijnen. Het
Hooggerechtshof van de VS doet vrijwel zeker volgende week uitspraak
over de zorgwet, de zogeheten Obamacare.
De wet verplicht verzekeraars om aan veel meer mensen zorg te vergoeden. Zo zijn jongeren tot hun 26e
meeverzekerd via hun ouders, krijgen ouderen gratis preventieve hulp en mogen verzekeraars zieken niet zo
makkelijk meer weigeren. Obama wil zo betere verpleging en verzorging bieden aan de circa 32 miljoen
Amerikanen die voorheen onverzekerd door het leven gingen.
In strijd met grondwet
Vanaf 2014 zijn bijna alle Amerikanen verplicht om een zorgverzekering te nemen. Juist die plicht gaat te ver
voor de Republikeinse tegenstanders van Obama. Ze vinden die strijdig met het grondwettelijk recht op
vrijheid. Mogelijk speelt ook een rol dat de Republikeinen veel campagnegeld krijgen van verzekeraars, die
de wet te duur vinden. Veel Amerikaanse staten en een groep bedrijven hebben de zogeheten Affordable
Care Act daarom 2 jaar geleden voorgelegd aan het Hooggerechtshof.
Juristen denken dat de kans heel klein is dat het Hooggerechtshof de wet geheel vernietigt. De kans is wel
reëel dat de negen rechters van het hof een streep zetten door de verplichte aanmelding bij de verzekeraars.
Gepolitiseerd geschil
De Republikeinen hopen dat oordeel te gebruiken tegen Obama bij hun campagne voor de
presidentsverkiezingen op 6 november. De Republikeinse kandidaat Mitt Romney werkt al aan een
alternatieve wet, die minder ver gaat. Republikeinen krijgen daarbij groeiende steun van de bevolking.
Volgens een recente enquête van CBS News/New York Times wil minstens 68 procent van de bevolking
minstens een deel van de wet schrappen.
Veel Amerikanen beschouwen de hele zaak inmiddels als een zwaar gepolitiseerd geschil. Drie van de vier
ondervraagden menen dat de rechters van het hof vooral een politiek oordeel zullen geven. Vijf van de
negen rechters staan er om bekend dat zij tegen te veel overheidsbemoeienis zijn. "Mensen zijn bang dat
het oordeel meer een gevolg is van een subjectieve impuls van de rechters dan van iets objectiefs'', zei
rechter Stephen Breyer. Maar hij verzekert dat politiek "totaal niet samengaat met de rol van de rechter''.
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1458323/2012/06/22/Vonnis-over-Obamacarenadert.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS
Nachrift. Obamacare is inmiddels aangenomen

Duitse geheime dienst in 2009: Schuldencrisis kan tot wereldoorlog leiden
Market Oracle analist: Westerse systeemcrisis begonnen, zelfs $ 10 biljoen zal instorting hooguit 3 jaar
uitstellen
De Duitse geheime dienst BND (Bundesnachrichtendienst)
kreeg in 2009 de opdracht de vraag te beantwoorden wat er
zou gebeuren als de economische stimulanspakketten zouden
zijn uitgewerkt en geen blijvend resultaat zouden hebben
(zoals anno 2012 overduidelijk het geval is). Het
vreeswekkende, tot nu toe vrijwel stilgezwegen antwoord was
dat de schuldencrisis in Europa dan wel eens zou kunnen
uitmonden in een nieuwe wereldoorlog.
Drie jaar geleden dacht men nog dat de in 2008 uitgebroken
crisis beteugeld was. Althans, dat werd bij hoog en bij laag
beweerd door de gevestigde orde. Kritische analisten die
stelden dat de problemen alleen maar erger zouden worden
werden lacherig weggezet als doemdenkers en angstzaaiers. Professor Michael Hudson, hoofdadviseur
economische vraagstukken van de Letse regering, was in 2009 de enige die openlijk zei te verwachten dat
het hele maatschappelijke systeem in het Westen al op korte termijn in elkaar zou storten en de plotselinge
forse verarming van de bevolking een nieuwe wereldoorlog zou kunnen veroorzaken (3).
Ook aan de waarschuwingen van de BND werd destijds nauwelijks aandacht besteed. Slechts één
vaktijdschrift publiceerde de drie scenario's die het BND schetste, waarvan er één tot een wereldoorlog zou
leiden. Het enge is dat juist dit scenario tot nu toe stap voor stap werkelijkheid aan het worden is. (1)
'Systeemcrisis begonnen, $ 10 biljoen koopt slechts 3 jaar uitstel instorting'
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'The Market Oracle' financieel specialist Jim Willie CB constateert in zijn laatste analyse dan ook dat de
Westerse systeemcrisis is begonnen. Van december 2011 tot april 2012 werd er via dollar swaps $ 3,2
biljoen in het Europese bankensysteem gestoken. 'Dat heeft niets uitgehaald, aangezien hun banken nog
steeds op een veld Griekse ruïnes lijken,' aldus Willie. 'De banken zijn slechter af als vóór de toepassing van
de LTRO fondsen (massale kredieten van de ECB). Wat een ironie! (ECB president) Draghi heeft geen
enkele geloofwaardigheid meer.'
'De tragedie wordt geaccentueerd door het besef dat de clowns van de centrale banken niets hebben
geleerd en dezelfde leeghoofdige oplossingen proberen, enkel om hun fouten later te herhalen. Het publiek
lijkt niet in staat zich de eerdere mislukkingen te herinneren en houdt hoop. Inmiddels horen we over een
mogelijk $ 2 biljoen kostend plan om de Europese banken te herkapitaliseren. In Weimar termen is dit
slechts wisselgeld... het totaal zit inclusief de Amerikaanse en Britse besluiten tegen de $ 6 biljoen.'
'Westerse financiële en economische systeem stort in'
'Zodra de trekpoppetjes beginnen te praten over een totaal van $ 10 tot $ 12 biljoen voor Europa, Groot
Brittannië en de VS bij elkaar, zullen ze serieus het bankensysteem willen herkapitaliseren. Ze geven de
voorkeur aan deze zinloze benadering, onder het voorbehoud dat de grote banken niet bankroet gaan.'
'Het is hilarisch dat zelfs $ 10 biljoen niet zal werken maar enkel een paar jaar -misschien 3- uitstel zal
kopen,' schrijft Willie, die het Westerse financiële systeem vergelijkt met een drankverslaafde die intraveneus
een heel vat whiskey toegediend krijgt om nog op de been te blijven. 'De grote tragedie is dat het hele
Westerse monetaire systeem en het daaraan verbonden economische systeem eraan gaat. Wees getuige
van de geleidelijke ineenstorting.' (2)
Xander - (1) KOPP, (2) Market Oracle

Cyberaanval op Europese en Amerikaanse banken: dekmantel voor instorting bankensysteem?
Zo'n 60 banken in met name banken in Italië, Duitsland, Nederland en
Groot Brittannië waren het doelwit. Sommigen denken dat het een 'false
flag' operatie is om de aanstaande instorting van het complete
bankensysteem te verhullen.
Gisteren meldde de NOS dat er bij twee Nederlandse banken 'mogelijke
bankfraude' heeft plaatsgevonden (3). Volgens 's werelds grootste
internet beveiligingsfirma McAfee zijn de problemen echter veel groter en
zijn de bankensystemen in Europa, de Verenigde Staten en Latijns
Amerika het doelwit van een massale cyberaanval. Er gaan theorieën dat dit mogelijk een dekmantel is voor
een beginnende instorting van het Europese en Westerse bankensysteem.
McAfee schat dat als de aanvallers net zo succesvol zijn als in Nederland er mogelijk al € 2 miljard illegaal
van bankrekeningen is weggesluisd. Sommigen denken dat de aanval een Iraanse vergelding is voor de
'Stuxnet' worm die vorig jaar de Iraanse nucleaire installaties tijdelijk lam legde. Anderen suggereren dat de
banken zélf schuldig zijn aan de aanval, omdat ze op deze manier de schuld kunnen afschuiven van een
aanstaande totale instorting van het Westerse bankensysteem.
Aanvallen laten insider kennis zien
Minstens 12 verschillende groepen zouden via de geautomatiseerde aanvallen op zowel grote internationale
als kleine regionale banken in Italië, Duitsland, Nederland en Groot Brittannië grote sommen geld
wegsluizen van 'vette' bankrekeningen. McAfee zou met diverse regeringsinstanties in Europa en Amerika
samenwerken om de cyberaanvallen te stoppen. Deze acties hebben zelfs een speciale naam gekregen:
'Operatie High Roller'. Volgens McAfee laten de drie verschillende aanvalsstrategieën zien dat degenen die
hier achter zitten een hoge mate van kennis moeten hebben over de transactiesystemen die de banken
gebruiken. De aanvallen richtten zich aanvankelijk op rijke particulieren, maar verschoven daarna naar
bedrijven. In sommige gevallen werd er per keer € 100.000 gestolen.
Bankensysteem op instorten?
Vorige week schreven we over de circa 12 miljoen Britten die dagenlang niet bij hun rekeningen konden
komen vanwege een 'technisch' probleem bij onder andere de Royal Bank of Scotland en NatWest.
Sommigen speculeren dat deze problemen, die nog altijd niet volledig zijn opgelost, te maken hebben met
de huidige cyberaanvallen en een indicatie zijn dat het hele Westerse bankensysteem op instorten staat.
Overheden zelf schuldig?
Uitgerekend vandaag verklaarde de Nederlandse minister van Defensie Hillen dat het leger 'in de toekomst'
in staat moet zijn om cyberaanvallen uit te voeren (2). Het is niet te zeggen of dit enkel toeval is, maar geeft
wel voer voor theorieën dat ook de overheden verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de cyberaanval,
aangezien deze als voorwendsel kan worden gebruikt om de controle over de banken en hun systemen,
alsmede ook over het hele internet over te nemen. (1)
Xander - (1) Infowars / YouTube (Sky News), (2) NOS, (3) NOS
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Historische rechtszaak tegen Vaticaan en koningin Elizabeth
maandag, 02 juli 2012 09:50
Deze week begint in een federale rechtbank in Canada het proces tegen
het Vaticaan, de Verenigde Kerk van Canada, de Canadese koningin
Elizabeth, de regering van Harper en de farmaceutische industrie.
De partijen worden onder meer verantwoordelijk gehouden voor
betrokkenheid bij misdaden tegen de mensheid, genocide en corruptie.
De rechtszaak is aangespannen door oud-leider van de Verenigde Kerk
van Canada Kevin Annett. Hij vertegenwoordigt een grote groep mensen.
De rechtszaak begint op maandag 9 juli aanstaande in de federale rechtbank in Toronto. Op
woensdagmiddag wordt een persconferentie gehouden.
Gerechtigheid
Voor het eerst slaan slachtoffers van onder andere misbruik binnen de kerk en het gebruik van medicinale
cannabis de handen ineen om gerechtigheid te krijgen.
Kevin Annett, voorzitter van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) en Jason
Bowman, oprichter van de ACP (Association of Citizen Prosecutors) vertegenwoordigen een groot aantal
Canadese slachtoffers in deze historische rechtszaak die zal worden uitgevochten in een federale rechtbank.
Wereldwijd
“Het wordt steeds groter, wereldwijd staan mensen op. Eindelijk hebben we als onderdrukte burgers een
kans om gerechtigheid te krijgen,” zei klokkenluider Erin die al haar spaargeld heeft gespendeerd aan
rechtszaken, maar zich steeds geconfronteerd zag met een hele grote juridische muur.
“Hardwerkende, eerlijke mensen zoals wij hebben er genoeg van,” voegde Bowman toe. “We willen dat de
betrokkenen worden gearresteerd en berecht. Geen perverse juridische spelletjes meer, het is tijd om de
rekening te vereffenen.”
Elizabeth
Annett is erop gebrand dat alle Rooms-Katholieke priesters en functionarissen die kinderen hebben
misbruikt zichtbaar voor iedereen worden gearresteerd. Hij wil ook alle banden doorsnijden tussen de
Republiek van Kanata (Canada) en de Britse monarchie omdat de monarchen waaronder de Britse koningin
Elizabeth Windsor volgens hem verantwoordelijk zijn voor de genocide van de inheemse Canadese
bevolking en het tegenhouden van ware democratie.
“Slachtoffers van de kerk, de staat en big pharma verenigen zich om een einde te maken aan dit
schrikbewind,” zei Annett. “Canada en de Katholieke, Anglicaanse en Verenigde Kerk moeten zich nu
eindelijk voor de rechter verantwoorden voor hun wandaden.”
Bron: Itccs.org
http://www.niburu.nl/het-complot/historische-rechtszaak-tegen-vaticaan-en-koningin-elizabeth.html

Heel Holland ongezond van Peijnenburg
Door Patrick Savalle (Patman), gepubliceerd op 05-07-2012
Lekker, de ontbijtkoek van Peijnenburg! En gezond. Moet je eens kijken, je
kunt kiezen uit naturel, volkoren en minder suiker. Weinig calorieën. 4% van
de dagelijkse voedingsrichtlijn. Minder dan 2% vet. Ook nog. Dat moet wel
goed voor je zijn.
NOT!
De ontbijtkoek van Peijnenburg is ongezonde teringzooi die je ver van jezelf en
je kinderen moet houden. De reden dat er zo weinig vet in zit (wat trouwens
helemaal geen aanbeveling is) is omdat het bomvol zit met de meest
ongezonde suiker soort denkbaar: het zogenaamde Glucose-Fructose stroop,
onder de meer geïnformeerde mensen bekend als High Fructose Corn Syrup
(HFCS). Er was gewoon geen ruimte meer in die koek voor echte
voedingsmiddelen. En dat maakt de verraderlijke bakseltjes van Peijnenburg
tot heuse obesitas bommetjes. Lekker! Diabetes aanjagers met bijbaan als
leververvetters. Heerlijk!
HCFS is supergoedkope zoetstof gemaakt van maïs en laat zich makkelijk gebruiken in industriële
verwerkingsprocessen. En dat, dat is belangrijker dan uw gezondheid.
http://zapruder.nl/portal/artikel/heel_holland_ongezond_van_peijnenburg/rss
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Exponentieel toenemende vulkaanactiviteit supervulkaan Mono Lake op grens Californië / Nevada
Gepubliceerd op 2 jul 2012 door dutchsinse
Op de centraal-oostelijke grens van Californië / Nevada heeft de slapende Mono Lake super vulkaan ten
minste drie grote stoompluimen afgegeven bij eruptieve gebeurtenissen, op 2 juli 2012 in de middag.
We hebben gezien dat deze "stoom gebeurtenissen" plaatsvinden op een schaal die exponentieel lijkt toe te
nemen! Maar nu verschijnen stoompluimen op een dagelijkse basis.
Wat begon als een enkele rookpluim neemt nu hand over hand toe. In sommige gevallen produceert deze
stoom snel opkomende en schadelijke HAGELSTORMEN EN WINDEN! En dit is nog maar het topje van de
ijsberg. Ik geloof dat we hier een magma interactie op een ondiep niveau zien, dat stoompluimen
veroorzaakt over een zeer groot gebied. Ik heb gemerkt dat een Zon connectie mij er toe leidt te geloven dat
de Zon een aantrekkingskracht uitoefent op het magma… als de aarde draait, wordt het magma
"aangetrokken" als een reusachtige vloed van de oceaan… naar de Zon.
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Planeet X - Insider vertelt over zijn persoonlijke observatie van Nibiru
Gepubliceerd op 12 jun 2012 door BackToConstitution
Wil je het verhaal horen van een insider, die vertelt over het observeren,
samen met zijn maatjes van de CIA, van het Nibiru systeem, dat ons
zonnestelsel binnenkomt? Een realistische kijk op Nibiru /Planeet X.
Ze keken naar de beruchte Planeet X op de Hubble Ruimtetelescoop, die u
heeft betaald met uw belastinggeld, maar de machtselite staat niet toe dat je
te zien krijgt, dat de enorme planeet binnenkomt. Als je onderstaande video
hebt gezien, dan is dit commentaar wellicht interessant voor je.
‘Dit is mijn commentaar op deze fascinerende video, en deze man vertelt wat hij en zijn collega’s zagen met
de Hubble telescoop. Het gaat om een gloeiend hete ster en zijn zeven planeten (Planeet X systeem), die
onze Zon naderen, die wordt aangetrokken door de zwaartekracht van deze enorme ‘zon’, die 98% heeft van
alle massa in ons zonnestelsel! Jupiter bijvoorbeeld is onze grootste planeet en het vertegenwoordigt slechts
ongeveer 1% van de massa van ons volledige zonnestelsel.’
De maker van de video is geen christen en tevens een realist, met af en toe wat humor er tussendoor. Hij
vertelt naar aanleiding van het volgende filmpje van de insider...
NASA SPACE OBSERVER SCIENTIST SPEAKS OUT ABOUT NIBIRU PLANET X AND ELENIN
http://www.youtube.com/watch?v=8JHaEeocqi4
NASA Ruimte wetenschapper (insider) spreekt zich uit over Nibiru ofwel Planeet X…
Hij bespreekt informatie over Doomsday en Nibiru, in de aanloop naar, tijdens en na de catastrofale
gebeurtenissen in 2012. Hij geeft een idee van wat er zal gebeuren, ondersteund door bijbelse
schriftgedeelten, en een beetje van wat te verwachten voor degenen die nog leven na afloop. Alle informatie
in dit interview zijn FEITEN!
"We wisten dat Nibiru (Planeet X) er aan kwam, maar we weten niet hoe ernstig het zal zijn..."
Begin te beseffen dat de grote persbureaus, radio en tv zijn begonnen om het verhaal verborgen te houden
voor het publiek.
Wat NASA je niet openlijk zal vertellen, is dat als de aarde echt wordt geraakt (EMP, meteorenregen,
enzovoort), het de wereld min of meer zal lamleggen. Dat kunnen we ons niet voorstellen, want het zal bijna
elk elektrisch apparaat aantasten, zodat het niet meer werkt. Stel je eens voor dat je niet meer kunt werken
met mobiele telefoons, auto's, vrachtwagens, vliegtuigen, schepen, computers, tv, radio, iPod, iPad, of een
game apparaat, laat staan gebruikmaken van meer geavanceerde medische diensten.
Dus waarschijnlijk zal er voor een aantal maanden geen elektriciteit meer zijn in veel gebieden van de
wereld. Banken kunnen dan wel sluiten; je credit card is niets meer waard! Wat overblijft is contant geld,
goud en zilver.
Winkels zullen binnenkort van voedsel worden beroofd om maar te overleven. Velen kunnen geen benzine
meer krijgen aan de pomp voor hun auto's en vrachtwagens, die niet meer kunnen rijden. Alle vormen van
radio communicatie zullen niet meer werken in deze periode, waardoor het moeilijk is voor de lokale politie
om recht en orde te handhaven.
Voor je het weet, zal water en riolering in de stad stilliggen, tenzij je beschikt over een hand waterpomp.
Honger en dood van honderden miljoenen, zo niet miljarden, over de hele wereld zullen volgen…
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
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Nieuwe dreigingen Iran om Straat van Hormuz te blokkeren
Iraanse comités voor binnenlandse veiligheid en buitenlands
beleid bereiden een wetsvoorstel voor om een blokkade van
de Straat van Hormuz mogelijk te maken. Hiermee zou
Teheran vrachtschepen kunnen tegenhouden die olie
vervoeren naar landen die sancties tegen Iran hebben
ingesteld. Dat meldde persbureau Reuters. Een zesde van
de tankers uit olieproducerende landen varen door de Straat
van Hormuz.
In december dreigde Iran ook al om dit zeegebied te
blokkeren nadat de internationale gemeenschap sancties
afkondigde tegen het land. De Verenigde Staten lieten al eerder weten “elke ontwrichting” van de “vrije
stroom van goederen en diensten” in de Hormuz door Iran niet te accepteren.
Gevolgen van een blokkade:
Afgelopen week gingen de sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie van kracht. De
Amerikaanse sancties zijn gericht tegen financiële instituten, die transacties uitvoeren met de Centrale Bank
van Iran of andere Iraanse banken, die draaien om de aankoop van olie. Daarmee zullen landen, die nog
niet de import van Iraanse olie hebben, stopgezet worden, afgesloten van het Amerikaanse financiële
systeem. De Europese sancties treffen vooral importeurs van Iraanse olie, zoals China, India, Japan en
Zuid-Korea. Die landen kunnen hun transporten niet meer laten verzekeren door Europese verzekeraars.
Iran liet dit weekend weten de sancties niet “passief af te wachten”, dit wetsvoorstel is daarvan een uiting.
Teheran sprak zich ook hard uit tegen Israël als dat een aanval zou plannen op het Iraanse kernprogramma.
Iran wordt ervan verdacht kernwapens te ontwikkelen onder het mom van een civiel kernprogramma.
Teheran ontkent de aantijgingen.
Bron: Nrc.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Duizenden hitterecords sneuvelen in de VS
3/07/12 Bron: hln.be
De afgelopen week zijn meer dan 2.000 temperatuurrecords
geëvenaard of gebroken tijdens een hittegolf in een groot
deel van de Verenigde Staten. Dat meldt de meteorologische
dienst NOAA. Over heel juni werden zelfs ruim 3.200 records
geëvenaard of gevestigd.
Het hete weer is deels het gevolg van een gebrek aan
sneeuw op de Amerikaanse vlaktes de afgelopen winter. In
plaats van dat de zonnewarmte de sneeuw heeft doen smelten, is de aarde opgewarmd. Die heeft op haar
beurt de lucht verwarmd.Op veel plekken is het kwik gestegen tot 40 graden Celsius. De broeierige hitte
heeft in het oosten van de VS onweer- en hagelstormen veroorzaakt, die zeker 10 levens hebben geëist.
Door het noodweer zijn elektriciteitsleidingen beschadigd geraakt, waardoor ruim 2 miljoen Amerikanen
zonder stroom kwamen te zitten.
Volgens de meteorologen zal het midden van de Verenigde Staten nog zeker enkele weken gebukt gaan
onder hoge temperaturen. Niet overal is het overigens even warm. In het noordwesten en het noordoosten is
de temperatuur normaal.

AMERIKA zucht nog steeds onder hitte en stroomuitvallen zijn nog niet opgelost
Hitte teistert nog steeds het oosten van Amerika. In Washington loopt de temperatuur op tot 40 graden, wat
nog nooit eerder is gebeurd. National Weather Service zegt: de komende dagen zal het nog heet en heter
zijn. Er zijn hoge temperaturen van Atlanta tot Washington.
Ook waren er vanaf vrijdagavond 30 juni heftige stormen veroorzaakt door de ‘super Derecho storm’, die
waaide van het midwesten tot de atlantische oceaan. Er zijn minstens 15 mensen gesneuveld. Zo’n 2.2
miljoen huishoudens en bedrijven zitten nog steeds zonder stroom, van Illinois tot New Yersey.
Energiebedrijven zeggen dat het nog een paar dagen kan duren voordat men weer stroom kan gebruiken.
Veel scholen zijn momenteel gesloten vanwege de stroomuitvallen.
Bron: yahoo.com
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'Grote Profeet' raketoefening in Iran; Iraanse generaal kondigt oorlog aan
Amerikaanse, Saudische en Golfstrijdkrachten in hoogste staat van paraatheid
Volgens de Iraanse media oefende de Revolutionaire Garde
vandaag speciaal op het aanvallen van buitenlandse
(=Amerikaanse) militaire bases in het Midden Oosten.
Nu de gesprekken tussen de 5+1 machten en Iran over het
omstreden nucleaire programma van het land zo goed als mislukt
zijn lijkt een nieuwe oorlog in het Midden Oosten niet meer te
vermijden. Het is sowieso de vraag of de betrokken partijen al
niet veel langer op deze uitkomst hadden gerekend, aangezien
de VS de afgelopen tijd in alle stilte opnieuw grote hoeveelheden
militairen, gevechtsvliegtuigen en marineschepen naar de Golfregio heeft gestuurd en de Iraanse generaal
Hossein Salami al vorige week op TV aankondigde dat er oorlog komt en dat Allah ervoor zal zorgen dat Iran
zal winnen.
De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vandaag in het kader van de 'Grote Profeet 7' oefening tientallen
testlanceringen verricht met onder andere Shahab-3 raketten. Deze hebben een bereik van 2000 kilometer
en kunnen daarmee de vele Amerikaanse bases in het Midden Oosten als ook heel Israël raken.
Nieuwsberichten meldden openlijk dat de raketoefening gericht was op het aanvallen van 'buitenlandse
militaire bases... die te vergelijken zijn met die van de VS in buurlanden zoals Afghanistan.' (1)
'Geen druppel olie door Straat van Hormuz'
Gisteren dreigde het Iraanse parlementslid Arsalan Fathipour dat als de economische sancties tegen Iran
worden doorgezet 'wij de controle zullen nemen over de Straat van Hormuz. Als wij sancties zouden moeten
krijgen dan zullen wij niet toestaan dat één druppel olie de Straat zal passeren.' Volgens de EU zijn alle olie
importen vanuit Iran vanaf afgelopen zondag geblokkeerd. (2)
Om het afsluiten van de Straat van Hormuz te voorkomen heeft de regering Obama het aantal
oorlogsschepen in en rond de Perzische Golf in vijf maanden tijd verdubbeld. Eerder berichtten we al dat er
twee squadrons F-22 Raptor stealth gevechtsvliegtuigen naar de Al Dhafra luchtmachtbasis in de Verenigde
Arabische Emiraten zijn gevlogen en dat er tienduizenden militairen op de strategische eilanden Masirah en
Socotra werden gestationeerd. Inmiddels zijn zowel de Amerikaanse, Saudische als Golfstrijdkrachten in
hoogste staat van paraatheid gebracht (3).
Oorlog 'onvermijdelijk'
De Iraanse generaal Hossein Salami verklaarde op TV dat 'Iran totale controle heeft over alle vijandelijke
belangen ter wereld' en 'op weg is gelijkwaardig te worden aan de wereldmachten'. Tevens benadrukte hij
dat het nucleaire programma van het land onomkeerbaar is en dat oorlog 'onvermijdelijk' is. 'De Iraanse
ballistische raketten kunnen de vijandelijke vliegdekschepen met 100% accuraatheid treffen,' pochte Salami.
'Onze defensie voorraad is zo groot dat onze broeders van de Garde soms ruimtegebrek hebben... Bij oorlog
zullen alle belangen van de vijand in de regio worden aangevallen.'
De Revolutionaire Garde beschikt naar schatting over meer dan 1000 ballistische raketten waarvan
sommige types enkele in het Oosten gelegen Europese hoofdsteden kunnen bereiken. Ook werkt Iran al
enige jaren samen met Noord Korea en China bij het ontwikkelen van intercontinentale raketten die in de
toekomst heel Europa en de VS moeten kunnen raken.
'Islam verdedigen'
De Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei riep vorige week woensdag alle politieke en militaire leiders van
het land op om standvastig te islam te verdedigen tegen de 'arrogante machten'. Ook generaal Salami
herhaalde dat de Iraanse strijdkrachten klaar zijn voor een spoedige oorlog en dat deze weliswaar moeilijk
zal worden, maar dat hij 'alle vertrouwen in Allah' heeft dat Iran zal winnen. (4)
Xander - (1) Ynet News, (2) Trend, (3) DEBKA, (4) World Net Daily

Nieuwsbrief 157 – 10 juli 2012 – pag. 79

Gezaghebbende Duitse econoom noemt ESM 'hoogverraad' aan het volk
'ESM is fiscaal massavernietigingswapen - Instemming ESM is parlementaire zelfmoord, vergelijkbaar met
machtsovername Hitler in 1933'- Oproep tot Nürnberg 2.0 tribunaal om huidige politici te berechten
Vandaag stemde ook de Eerste Kamer (VVD, CDA, PvdA, D66,
GroenLinks) in met het ESM, waardoor zowel het hoogverraad aan ons
volk als de staatsgreep door Brussel een voldongen feit is.
Dr. Klaus Peter Krause is niet de eerste de beste Duitser en zeker niet
zomaar een econoom. Van 1966 tot 2001 was hij hoofdredacteur
economie van de gezaghebbende Frankfurter Allgemeine Zeitung. In
2004 ging hij verder als zelfstandige journalist, publicist en auteur,
wiens mening er nog altijd zeer toe doet. Krauses oordeel over het
Europese ESM verdrag kan niet harder zijn: 'Dit is hoogverraad aan
het volk.' (1) De Duitse auteur Udolf Ulfkotte pleit zelfs voor een herhaling van het tribunaal dat na de W.O.2 Nazi oorlogsmisdadigers berechtte. Na de komende instorting en oorlog moet er een 'Nürnberg 2.0' komen
waarin politici die nu hebben ingestemd met het ESM worden berecht voor het uitleveren van hun burgers
aan Brussel (2). 'Het ESM is een alomvattende financiële machtiging, een fiscaal massavernietigingswapen,'
stelt Krause. 'Vrijdag 29 juni 2012 was het dieptepunt in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Door in
te stemmen met het ESM heeft het parlement zelfmoord gepleegd. Deze dag zal de geschiedenisboeken
ingaan als 23 maart 1933, toen de Rijksdag instemde met Hitlers volmachtwetten. Toen stemde de SPD nog
moedig tegen, nu doen ze mee.'
ESM vergelijkbaar met machtsovername Hitler
Na 1933 waren de opkomst van de Nazi dictatuur en uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog de verschrikkelijke
gevolgen. Het ESM is niets minder dan een vergelijkbare dictatuur, aangezien de parlementen de
democratische zeggenschap over hun begroting en financiën vrijwillig uit handen hebben gegeven. EU
president Herman Van Rompuy had dat vandaag niet beter kunnen onderstrepen door felle kritiek te uiten op
Nederland en Finland omdat de politici in deze landen hun burgers voorhouden dat ze besluiten van het
ESM nog kunnen blokkeren (3).
'Het ESM is een staatsgreep van bovenaf, een coup tegen het volk,' concludeert Krause dan ook. 'Zodra het
volk binnen afzienbare tijd de gevolgen hiervan aan den lijve zal ondervinden, zal deze coup van boven
leiden tot een revolutie van onderen. Dan moeten wij heel erg hopen dat dit net als bij de ondergang van de
DDR zonder gewelddadigheden en slechts met de roep 'wij zijn het volk' gepaard gaat.'
ESM heeft dictatoriale volmachten en leidt ons naar de ondergang
Later zal blijken welke dramatische gevolgen de besluiten van onze naïeve parlementariërs hebben. Volgens
Krause dreigt het volk te worden uitgebuit, zullen de Duitsers (en Nederlanders) verarmen en zullen onze
landen geruïneerd worden. In zowel Duitsland en Nederland blijven regerings- en oppositiepartijen die
instemden met het ESM het ontkennen, maar Van Rompuys verklaring zou aan alle twijfel een einde moeten
maken: het ESM heeft dictatoriale volmachten gekregen en heeft zichzelf gerechtelijk onaantastbaar en
oncontroleerbaar gemaakt. Kortom: de ESM bestuurders hebben voor zichzelf een waar paradijs
geschapen. Daarnaast vertelt Van Rompuy regelrechte leugens door te beweren dat het ESM binnen de
huidige Europese verdragen past. De onbegrensde overdracht van miljarden Duitse en Nederlandse euro's
naar de diep in de schulden gestoken zuidelijke lidstaten gaat lijnrecht in tegen alles wat in het Verdrag van
Maastricht werd afgesproken. Onze schulden zullen hierdoor zó hoog oplopen dat wij volgens Krause zelf
bankroet zullen gaan. 'Wie borg staat, wordt gewurgd,' luidt een Duits gezegde. 'Duitsland castreert zichzelf.
Met het ESM worden we naar de ondergang gedreven,' aldus Krause.
'Misdaad tegen volk en vaderland'
De gevierde econoom noemt het ESM een door het parlement gelegaliseerde criminele daad en een
'misdaad tegen volk en vaderland'. 'Wat het parlement heeft goedgekeurd is het grootste politieke en
gerechtelijke schandaal sinds 1945' omdat het in strijd is met de Duitse grondwet. 'Het parlement en het
Duitse constitutionele hof hebben hoogverraad tegen het Duitse volk begaan. Ooit werd je voor dit soort
zaken tegen de muur gezet. In onze tijd hebben de politieke hoofdfiguren, zodra het gevreesde is
ingetreden, levenslang verdiend - als zij dan (hopelijk) nog in leven zijn.'
'Dit zijn harde, scherpe woorden. Ik zou willen dat ik me vergiste,' besluit Krause.
Nederlandse versie Nürnberg 2.0?
Nu vandaag ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het ESM is de staatsgreep door Brussel in
Nederland een voldongen feit. Het is daarom zeker niet prematuur om serieus te gaan nadenken over een
Nederlandse versie van 'Nürnberg 2.0', waarin alle verantwoordelijke politici -met premier Rutte en minister
van Financiën De Jager voorop- inclusief alle parlementariërs en senaatsleden van de partijen die onze
soevereiniteit hebben opgegeven -VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks- na de instorting van ons land
terecht zullen moeten staan voor hoogverraad en het verkwanselen van de toekomst van ons en onze
kinderen. Xander - (1) MM News, (2) KOPP Online, (3) NU, (4) NU
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Miljarden niet meer genoeg, Griekse economen eisen biljoenen van EU
Griekenland nu officieel ontwikkelingsland - Tekort van € 33 miljard voor met geld smijtende Franse
president - Financiële markten: Duitsland in groot gevaar
Miljarden, honderden miljarden zelfs, zijn niet meer genoeg.
Griekse economen die zich hebben verenigd in een
'hervormings' initiatief eisen dat de EU en met name Duitsland
met biljoenen over de brug komt. 'De Duitsers zullen spoedig
een zeer grote beslissing moeten maken: voer eindelijk de
eurozone aan of trek de stekker eruit,' aldus professor Costas
Azariadis van de Washington University.
Volgens Azariadis heeft de Duitse export sinds de invoering
enorm geprofiteerd van de 'zwakke euro'. Nu moeten de
Duitsers in zijn ogen een tegenprestatie leveren door de zuidelijke probleemlanden met enkele biljoenen
euro's te ondersteunen. Collega professor Nicholas Economides (New York University) pleit er daarom voor
om het euro reddingsfonds te vertienvoudigen. Dit is volgens hem nodig om Spanje en Italië te redden. De
risico's van deze giga-bailout zullen zoals bekend voor rekening van met name Duitsland en Nederland
komen.
De economische experts willen tevens dat Duitsland akkoord gaat met de invoering van eurobonds, die
gebruikt zouden mogen worden om de schulden tot 60% van het BNP van een land te financieren.
Daarnaast moet het afgesproken bezuinigings- en hervormingspakket voor Griekenland flink worden verlicht,
iets waar ook de nieuwe regering in Athene zich hard voor maakt. Daarbij schamen de Grieken zich er niet
voor de EU openlijk af te persen door met 'cijfers te komen waaraan niet getwijfeld kan worden en die
bewijzen dat wij ons op een doodlopende weg bevinden,' aldus een woordvoerder van de regering (2).
2/3 Grieken onder armoedegrens
Ondertussen blijken de Griekse regeringspartijen Neo Demokratia en Pasok zichzelf illegaal met € 250
miljoen belastinggeld te hebben gespekt. In totaal ontvingen alle politieke partijen de afgelopen 10 jaar € 550
miljoen ondersteuning (3). Terwijl de Griekse politici goed voor zichzelf zorgen leeft 68% (!) van hun kiezers
inmiddels onder de armoedegrens. Zo'n 20.000 Grieken zijn inmiddels dakloos geworden. Hiervan leven er
11.000 op de straten van Athene (4).
Griekenland ontwikkelingsland
Kredietbeoordelaar MSCI heeft Griekenland, waar de ondernemingen in 5 jaar tijd 93% van hun waarde
verloren, onlangs niet voor niets naar de 'ontwikkelingsland' status afgewaardeerd. Daarmee zijn de Grieken
het eerste industrieland dat is afgegleden naar Derde Wereld niveau (5). Volgens de Duitse media zou het
officiële Griekse staatsbankroet inmiddels in het geheim worden voorbereid, iets dat later door het Duitse
ministerie van Financiën in alle toonaarden werd ontkend (6).
Tekort van € 33 miljard voor met geld smijtende Hollande
In Frankrijk geeft de kersverse socialistische president Francois Hollande bakken met geld uit aan onder
andere de verlaging van de pensioenleeftijd, de verhoging van de minimumlonen en het aanstellen van maar
liefst 65.000 ambtenaren. Dat betekent dat hij volgend jaar met een financieel gat van € 33 miljard
opgescheept zit, tegen € 10 miljard dit jaar (7). Hollande wil dit tekort opvullen door de toch al in grote
problemen verkerende Franse bedrijven op te zadelen met nog hogere belastingen - een typisch
socialistische oplossing die de neerwaartse spiraal alleen maar zal versnellen (8).
Maar geen nood: in Berlijn en Den Haag staat immers nu een ESM-pinautomaat voor het steeds
waarschijnlijker wordende geval dat ook Frankrijk aan het infuus moet.
'Duitsland had uit euro moeten gaan'
De bekende Zwitserse topbelegger Marc Faber, die vanwege zijn jarenlange, tot nu toe vrijwel exact
uitgekomen voorspellingen van de financiële crisis de bijnaam 'Dr. Doom' kreeg, verklaarde dat Duitsland bij
de EU-top vorige week uit de eurozone had moeten treden. 'Dat is een kostbaar besluit, maar er zijn
verliezen die op een zeker moment ergens gerealiseerd moeten worden.' Zoals bekend komen deze
biljoenenverliezen hoofdzakelijk voor rekening van de Duitsers en Nederlanders.
Vooral het besluit een Europese bankenunie op te richten is volgens Marc Faber fataal. 'Als men 100 banken
in een unie stopt verandert dat niets aan het feit dat ze ziek zijn. Dit is een snelle oplossing die echter niet de
fundamentele problemen van overinvesteringen in de eurozone oplost. Wat er nu gebeurt is dat Duitsland
(en Nederland) gedwongen wordt de boven hun stand levende mensen in Spanje, Portugal en Griekenland
(en inmiddels ook Italië, straks aangevuld met Frankrijk en België) te financieren.' (9)
Financiële markten: Duitsland in groot gevaar
Uit een onderzoek van de Sentix Euro Break-up Risk Index blijkt dat de financiële markten allerminst
overtuigd zijn door de EU besluiten van vorige week. 55,25% van de beleggers rekent nog altijd met een
Griekse uittreding uit de eurozone. Opvallend is dat na Griekenland en Cyprus 13,8% Duitsland noemt als
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land dat mogelijk de euro zal verlaten. Dit heeft er vooral mee te maken dat de risico's voor Duitsland door
het ESM verdrag nu zó hoog zijn dat de financiële positie van het land in groot gevaar is gekomen (10).
Xander
(1) MM News, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(9) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (10) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

De 'slimme' energiemeter is te nieuwsgierig
Gepubliceerd op 03-07-12
Overal in Nederland worden momenteel slimme energiemeters geïnstalleerd.
Reuze handig, want dankzij deze digitale 'smart meters' kan de netbeheerder
op afstand de meterstanden aflezen. Dat is echter niet de enige informatie die
deze slimme kastjes kunnen doorgeven.
Ook in de Amsterdamse Orteliusbuurt moeten we er momenteel aan geloven.
Netbeheerder Liander (die hier in Noord Holland het monopolie heeft) komt
huis aan huis slimme energiemeters inbouwen. Dankzij deze nieuwe digitale kastjes hoeft Liander nooit
meer medewerkers langs de deur te sturen om de meterstanden handmatig af te lezen. En ook voor de
consument zijn er voordelen: een slimme energiemeter geeft meer inzicht in je energieverbruik, zodat
besparen op stroom en gas nog makkelijker (zouden kunnen) worden. De plaatsing is begin dit jaar
begonnen, maar afhankelijk van planning en beheerder moet elk Nederlands huishuiden uiterlijk in 2014 een
slimme energiemeter hebben.
Uit onderzoek door de European Data Protection Supervisor (EDPS) blijkt nu echter dat deze kastjes nog
veel meer informatie kunnen onthullen over de huishoudens waarin ze worden geplaatst. Volgens de
Europese privacywaakhond zal de meter daar ook waarschijnlijk voor worden gebruikt, tenzij de overheid
strakke regelgeving introduceert om dat te voorkomen. ‘Hoewel de Europese uitrol van de slimme
energiemeters voor grote voordelen op het gebied van onder meer energiebesparing kan zorgen, zal het ook
het massaal verzamelen van gevoelige privé-informatie mogelijk maken’, aldus de privacywaakhond.
Nauwkeurige meting
Volgens de EDPS kan de nieuwe technologie, die de komende jaren in elk Europees huishouden zal worden
geplaatst, worden gebruikt om een groot aantal privacygevoelige activiteiten van het desbetreffende
huishouden in kaart te brengen. Door de zeer nauwkeurige meting van energieverbruik kan bijvoorbeeld
wordne vastgesteld wanneer de bewoners op vakantie zijn, of er iemand in het huishouden gespecialiseerde
medische apparatuur gebruikt en of er regelmatig een babyfoon is aangesloten. Op dezelfde manier kan aan
het energieverbruik worden afgelezen wanneer de koelkast wordt geopend, wanneer er iemand onder de
douche gaat en hoe de vrije tijd wordt doorgebracht met bijvoorbeeld televisie of spelcomputers.
Sterker nog: als ze de informatie nauwkeurig analyseren, kunnen de energiebedrijven via het slimme meters
zelfs precies zien welke televisieprogramma’s we kijken. Tijdens een eerder dit jaar georganiseerd
hackerscongres in Berlijn vertelden twee hackers eerder dit jaar over hun onderzoek naar de via smart
meters verzamelde informatie. In dit geval bleken de door het tweetal in kaart gebrachte meters het
stroomverbruik van debetrokken huishoudens om de twee seconden te monitoren.
Te hoge frequentie
Een veel te hoge frequentie om nog van waarde te zijn bij het besparen van energie. Op deze manier
konden echter wel zeer subtiele verschillen in stroomverbruik worden gemeten. Zoals het verschil in
helderheid van het scherm bij verschillende televisieprogramma's en films. Door deze gegevens naast elkaar
te leggen kon het kijkgedrag van met een smart meter uitgeruste huishoudens gemakkelijk worden
vastgesteld, constateerden de onderzoekers. In Nederland is daarom al besloten dat de meters slechts één
keer in de twee maanden hun gegevens mogen doorsturen.
Gecombineerd met andere gegevens zou het leven in een huishouden echter nog steeds van minuut tot
minuut kunnen worden gereconstrueerd. Verontrustend, te meer omdat de Europese Commissie tot op
heden nauwelijks actie heeft ondernomen om misbruik van deze gevoelige gegevens te voorkomen. Dat dat
wel nodig is bleek vorige week vrijdag. Netwerkbeheerder Liander kreeg toen een boete van 3,3 miljoen
euro, omdat het de gegevens van zijn klanten niet voldoende had beschermd. Hoog tijd dus dat Nederlandse
huishoudens ook worden voorzien van een slimme privacymeter.
Arnoud Groot
http://www.trosradar.nl/column_detail/bericht/8216slimme8217-energiemeters-te-nieuwsgierig/
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Secrets of “The City of London”
Buckingham Palace – Westminster Cathedral = 666 metres.
Buckingham Palace – Wellington Monument = 666 metres.
Buckingham Palace – Victoria Station = 666 metres.
Buckingham Palace – Houses of Parliament = 1332 metres = 2 x 666.
Downing Street – St Jame’s Palace = 666 metres.
Downing Street – New Scotland Yard = 666 metres.
Downing Street – National Gallery = 666 metres.
Westminster Cathedral – Queen Victoria Memorial = 666 metres.
Queen Victoria Memorial – Duke of Wellington’s Memorial = 666
metres.
St Paul’s Cathedral – Bank of England = 666 metres.
St Paul’s Cathedral – Barbican = 666 metres.
Tower of London – London Bridge = 666 metres.
Bank of England – Cannon Street Station = 666 metres.
Bank of England – Fenchurch Street Station = 666 metres.
Bank of England – Liverpool Street Station = 666 metres.
Bank of England – London Bridge = 666 metres.
Lambeth Palace – Westminster Abbey = 666 metres.
Marble Arch – Roosevelt Memorial = 666 metres.
Piccadilly Circus – St James’s Palace = 666 metres.
St Pancras – Euston Station = 666 metres.
Southwark Bridge – Blackfriars Bridge = 666 metres.
Hungerford Bridge – Westminster Bridge = 666 metres.
Westminster Bridge – Lambeth Bridge = 666 metres.
Westminster Abbey – Piccadilly Circus = 1332 metres = 2 x 666.
Piccadilly Circus – Wellington’s Memorial = 1332 metres = 2 x 666.
Downing Street (Home of British Prime Minister Tony Blair) equidistant to:
National Gallery = 666 metres.
St James’s Square = 666 metres.
St James’s Palace = 666 metres.
New Scotland Yard = 666 metres.
Home Office = 666 metres.
The Old County Hall = 666 metres.
http://worldtruth.tv/secrets-of-the-city-of-london/ En dan deze voor de controle: http://www.distancefromto.net/

Trap niet in de “woede agenda” valstrik
Door: Mind over Matter op 1 juli, 2012
We zijn allemaal woest om wat er ons op dit moment wordt
aangedaan door de politiek, door de banken, door de
pharmacie, etc. Daar is geen twijfel over mogelijk. Er zijn
weinig mensen, ogeacht het niveau van bewustzijn, die op
dit moment niet boos zijn, als je de waanzin, de ongelijkheid
en de gruweldaden in ogenschouw neemt. Het is terechte
woede, en daar is niets mis mee. Maar we moeten deze
woede op zijn plaats houden. Ze zijn ons aan het opfokken in
de hoop dat we met geweld gaan reageren. Ze willen graag
dat we met geweld reageren, omdat dit hun fascistische
NWO ten goede komt. Als wij met geweld reageren zal dit
een tegenactie vanuit de onderdrukker rechtvaardigen en
kunnen zij de politiestaat er doorheen drukken om ons van onze laatste vrijheden te beroven.
Broeders en zusters: trap niet in deze “woede agenda” valstrik !
Lees verder: zengardner.com
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Verborgen land gevonden op bodem Noordzee
Geplaatst door xandrah op 3 juli 2012
Het Britse Atlantis
Een verborgen wereld is ontdekt op de bodem van de
Noordzee. Duikers ontdekten dit britse Atlantis in
samenwerking met wetenschappers van de st.
Andrews Univeriteit in Schotland.
Jacht- en leefgebied van honderdduizenden mensen
Doggerland, de naam van de gevonden verborgen
wereld, was ooit het jacht- en leefgebied van mensen
en overstroomde meer dan 5000 jaar geleden door
het smelten van het laatste ijs uit de ijstijd. Dit veroorzaakte een enorme tsunami, die onderdeel van een
groter proces waarbij het laagland in de loop der tijd werd verzwolgen door de zee. In Doggerland waren
meren, bergen, zoutwatermoerassen, rivieren en kustlijnen. Er hebben honderduizenden mensen gewoond
en een grote verscheidenheid aan dieren, die allemaal vergaan zijn, dit zegt professor Gaffney ( Institute of
Archeology and Antiquity van de universiteit van Birmingham).
Brits Atlanta groter dan hedendaags Engeland
Oliemaatschappijen deden seismologisch onderzoek op zoek naar gas en olie in de Noordzee, en zo kwam
het grote gebied aan het licht. Vissers halen regelmatig dierenresten op uit de Noordzee, zoals herten en
mammoeten. Een harpoen van bot werd gevonden op de bodem van de zee in 1931. Ook bij Noorwegen
zijn werktuigen van steen gevonden op de bodem.
Volgens professor Gaffney was het prehistorische landschap van Doggerland groter dan hedendaags
Engeland. Er waren tal van dorpen in het ‘britse Atlantis’, gevestigd rond de kustlijnen en rivieren op 137 m
diepte onder de huidige zeespiegel. Het gebied strekte zich uit van Schotland tot Denemarken en verdween.
Mogelijk vormde Doggerland het échte hart van Europa.
Het team doet momenteel onderzoek naar vermeende menselijke graven, intrigerende rechtopstaande
stenen en een massagraf van mammoeten.
 Bekijk hier foto’s van een impressie van Doggerland
 Interessante aanvullende informatie over Doggerland
Bronnen: dailymail.co.uk, sse.royalsociety.org

Belangrijke nieuwsfeiten die wederom de MSM-pers niet gehaald hebben
verzameld door Jeroen Adema
El Hierro vulkaan met de dag actiever…
http://iceagenow.info/2012/07/el-hierro-worse-day/ en: http://www.hln.be
Engelen in Shanksville (de plek waar vlucht 93 neerstortte) gezien?
http://abcnews.go.com/US/wireStory/fbi-employee-claims-angels-flight-93-16704361
Meer Amerikaanse troepen naar de Perzische Golf:
http://www.nytimes.com/2012/07/03/world/middleeast/us-adds-forces-in-persian-gulf-a-signal-toiran.html?_r=1&partner=MYWAY&ei=5065
Toch proberen he? Amerikaanse hittegolf veroorzaakt door Global Warming…
http://apnews.myway.com/article/20120703/D9VP9J681.html Wat ben ik toch dom! Ik dacht dat het aan
de zon lag!
Wat inzichten van Piers Corbyn en censuur van de BBC…
http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=466&c=5
Onbeschaamd: Burgemeester van Anchorage(Alaska) leegt eed af op Hawaïi:
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/02/anchorage-mayor-dan-sullivan-swearing-inhawaii_n_1644604.html?ncid=edlinkusaolp00000003
Eindtijd trend: China zegt dat een oorlog met Amerika onvermijdbaar is…
http://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/27/inside-china-pla-says-war-us-imminent/
1.000.000 Amerikanen zitten nog steeds zonder stroom.
http://www.reuters.com/article/2012/07/04/us-usa-weather-storm-idUSBRE85T02U20120704
Goud in Fort Knox weg?
http://www.trendsderzukunft.de/ist-fort-knox-leer-us-kongress-mitgliedern-wurde-zutritt-fur-kontrolleverwehrt/2012/07/04/#
Amerikaanse werkloosheidscijfers zijn vals!
http://www.wirtschaftsfacts.de/?p=21001
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Toespraak van een eerlijke politicus (1): het slechte nieuws
Visionair: Germen op 3 juli 2012
Is het het einde van de wereld? Je zou het zo denken als je de
sombere commentaren in kranten, op televisie en op internet leest.
Toch is de situatie aanmerkelijk minder hopeloos dan het lijkt. Als
we enkele pijnlijke keuzes maken, zullen de gevolgen beperkt
blijven tot een wat minder luxueus bestaan, maar zullen we niet de
afgrond in tuimelen.
Geachte kiezer, het zal u niet ontgaan zijn dat ik en mijn collega’s
er in de afgelopen jaren een enorme puinhoop van hebben gemaakt. We zitten door de euro nu vast in een
dolgedraaid financieel stelsel waar we zelf, als Nederlanders, niet meer de controle over hebben. Uw
spaargeld, uw pensioen, zelfs de toekomst van u en uw kinderen is niet meer zeker. Ik zou u net als mijn
collega’s Rutte, Pechtold en Samsom allerlei schitterende beloftes kunnen doen, maar tachtig procent van
alle wetten komt uit Brussel. We zitten dus op het eerste gezicht dus gegijzeld in een voortsnellende
exprestrein die richting de financiële afgrond dendert. Er is niet veel wat ik kan doen om dat te voorkomen.
Wel zal het probleem zichzelf oplossen. Ik zal u vertellen hoe. Eerst het slechte nieuws.
Er staat ons de komende jaren het nodige slechte nieuws te wachten. Bron: Columbusmagazine.nl
1. Sorry, uw pensioen wordt veel minder waard.
De fondsmanagers van de pensioenfondsen hebben massaal belegd in “veilige” sectoren waarin nu de
klappen vallen: staatsobligaties van onder meer Zuid-Europese landen en financiële derivaten.
Pensioenfondsen komen nog verder in de problemen omdat de rente op Nederlandse staatsobligaties zo
laag is, waardoor hun obligaties minder waard worden. Als we uit de euro stappen, merken de
pensioenfondsen de klap. Het goede nieuws is dat we in Nederland de AOW hebben, waarmee in ieder
geval wordt voorkomen dat u zal verhongeren. Dat wil zeggen: als u mij kiest en me de gelegenheid geeft de
foute ESM beslissing van mijn voorgangers terug te draaien en ons weer baas in eigen portemonnee maakt.
2. Sorry, de prijs van uw huis zal twintig tot dertig procent dalen.
De door rechtse partijen zo bejubelde hypotheekrenteaftrek heeft de huizenprijzen de hoogte in gejaagd.
Veel van jullie, kiezers, hebben jullie mee laten slepen door hebzucht en meer geleend dan het huis waard
was, omdat jullie geloofden dat de huizenprijzen voor altijd de hoogte in zouden gaan. Jullie hebben op de
pof geleefd en daarom zullen jullie nu jaren achter elkaar spaarzaam moeten leven. Anderen wisten dat de
hypotheekrenteaftrek vroeg of laat zou sneuvelen en zijn spaarzaam geweest. Zij hebben hun huis gezien
als veilige plek om te wonen in plats van een melkkoe. Zij hebben hun huis wel zoveel mogelijk afbetaald.
3. Sorry, u kunt niet doorgaan met op de pof leven.
Veel banken in Nederland gaan bijna kopje onder, omdat ze veel geld hebben uitgeleend in de vorm van
hypotheken. Ons land staat bekend als het Spanje aan de Noordzee, omdat ook hier een op de vijf
huizenbezitters meer hypotheekschuld heeft dan hun huis waard is. Gemiddeld heeft elke Nederlander voor
2,5 jaarinkomens schuld. Tien jaar geleden was dat nog voor 1,4 jaarinkomens. U heeft het dus gepresteerd
u flink in de schulden te werken. De groei afgelopen tien jaar was schijn, gefinancierd door meer en meer
schulden. Sorry, beste kiezer, dit feestje is voorbij. U moet, net als wij, de politici, nu stoppen met het
uitgeven van geld dat u niet heeft.Dat betekent geen dure restaurants en vakanties meer. Dat is niet erg. Zelf
gekookt eten is gezonder en Nederland is ook mooi.
4. Sorry, we kunnen ons geen dure kletsmajoors en rapportenschrijvers meer veroorloven.
De afgelopen decennia zijn we in dit land meer gaan praten en minder gaan doen. Veel van u, vooral de
hoogopgeleiden onder u, hebben een baantje als beleidsmedewerker, pr-commissaris of zorgmanager. Ik
geloof onmiddellijk dat u hard werkt, maar met alle respect, u bent voornamelijk bezig anderen aan het werk
en van het werk te houden. In de gevleugelde woorden van ex-ABN Amro topman Rijkman Groenink: u kunt
gemist worden. Het goede nieuws is: al veel van u hebben nu nuttig werk gekozen of doen vrijwilligerswerk.
In de schoonmaakbranche zijn er nog veel vacatures.
5. Sorry, we kunnen alleen solidair zijn met mensen die hun afspraken nakomen.
Door mijn collega’s zijn er 21 miljard euro weggegeven aan banken, die zo dwaas waren een technisch
failliet en corrupt land, Griekenland, geld te lenen. De Griekse overheid presteerde het zelfs nog om
honderdduizenden extra ambtenaren aan te nemen, tegen de afspraken in. Dit geldt ook voor de meeste
banken. Als u mij kiest, gaat er geen cent meer naar dit soort overheden en andere corrupte organisaties. In
plaats daarvan zetten wij deze criminelen op een internationale opsporingslijst van Interpol..
6. Sorry, we kunnen de banken niet redden.
De afgelopen jaren hebben de banken en andere bedrijven uit de financiële sector met allerlei dubieuze
financiële instrumenten, derivaten geheten, in wezen lucht verkocht. De grootste schuldenmaker is de
financiële sector. Deze sector kan, het spijt me meneer Rijkman Groenink, eveneens gemist worden. De
financiële sector is een kankergezwel, een parasiet. Als u mij kiest, zal de Nederlandse overheid
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glimlachend toekijken hoe elke insolvabele bank omkiepert en als een onverbiddelijke aasgier toeslaan om
oneerlijke voordelen voor de Nederlandse belastingbetaler te behalen. U, als kiezer, doet er goed aan uw
spaargeld onder te brengen bij een solide coöperatieve bank als de Rabobank of de ASN bank. Zo jaagt u
ons, de overheid, niet op kosten als bijvoorbeeld de monsterachtige ING Bank instort. U begrijpt, dat dit
zeker ook voor buitenlandse banken geldt.
7. Sorry, de zorg wordt fors uitgekleed.
De zorgkosten verdubbelden de afgelopen tien jaar. Grotendeels kan dit door het oprukken van
kletsmajoors; verder door een wildgroei aan onnodige behandelingen en apparatuur. Hier komt een einde
aan. Invaliden krijgen bijvoorbeeld weer een simpele rolstoel in plaats van een duur invalidenwagentje. Als u
mij kiest, zal ik de zorg zo uitkleden dat alleen serieuze, ernstige kwalen gedekt zullen worden door het
basispakket. Artsen komen weer in dienst van het ziekenhuis tegen een salaris van ongeveer tweederde van
nu. Ziekenhuizen krijgen advies hoe ze hun vele overtollige managers op humane wijze kunnen lozen.
Tuinders zitten te springen om arbeiders. Ik zal een task force vormen die overal ter wereld op zoek zal gaan
naar goedkope, effectieve behandelmethoden. Zorgrobots zullen ouderen ondersteunen. (wordt vervolgd)
http://www.visionair.nl/ideeen/ideeen1/toespraak-van-een-eerlijke-politicus-1-het-slechte-nieuws/

Glucose-Fructosestroop = Gif
Door: Mind over Matter op 1 juli, 2012
De gemiddelde Amerikaan eet 35 pond glucose-fructosestroop per jaar,
een gevaarlijk ingrediënt dat recent onderzoek gelinkt heeft aan een
aanzienlijke daling van de hersenwerking gerelateerd aan zowel het
geheugen als leren. De onderzoekers gaan zelfs verder met te zeggen
dat de alomtegenwoordige substantie je “dom” kan maken. Gezien het
feit dat glucose-fructosestroop aanwezig is in meer dan 90 procent van
de verwerkte voedingsmiddelen, zoals frisdranken en snoep is het
genoeg om het tot de 35 pond per jaar te maken, het is gemakkelijk om
te zien dat het gemiddelde Amerikaanse dieet bestaat uit genoeg HFCS om serieus van invloed te zijn op
geestelijke vermogens.
Dus wat betekent dit voor de Verenigde Staten en andere landen, waar glucose-fructosestroop consumptie
snel toeneemt? Buiten de voor de hand liggende kwestie rond het feit dat organisaties als de FDA dit
ingrediënt en anderen gebruikt laat worden in de voedselvoorziening, ondanks tal van onderzoeken die het
in verband brengen aan een veelheid van problemen, roept het bezorgdheid op over hoe groot de impact
van giftige toevoegingen zoals HFCS hebben op de mentale capaciteiten van de natie. In overweging
genomen dat glucose-fructosestroop maar één van de vele gevaarlijke ingrediënten is die schade kunnen
toebrengen aan je biologische functies, is het belangrijk om de zaak in perspectief te plaatsen.
En het onderzoek is heel duidelijk. Uitgevoerd door de UCLA en gepubliceerd in het Journal of Physiology,
stelde het grensverleggende onderzoek de relatie tussen een dieet met veel HFCS en verminderde werking
van de hersenen vast, met name als het gaat om geheugen en leren (twee belangrijke kenmerken van de
academische wereld en in principe van al het andere in het leven).
“Onze bevindingen laten zien dat wat je eet van invloed is op hoe je denkt”, verklaarde professor in de
neurochirurgie, Fernando Gomez-Pinilla, van de David Geffen School of Medicine aan de UCLA.
In het verleden is ook ontdekt dat glucose-fructosestroop kwik bevat, een element dat giftig is in alle vormen
en een directe bedreiging vormt voor de menselijke gezondheid. Hoewel de hoeveelheid kwik in de stof niet
duidelijk gebaseerd is op onderzoek, is het gemakkelijk om dit feit te bagatelliseren en te zeggen dat de
kwikgehalte een zeer “laag” niveau heeft. In overweging genomen van het feit dat de gemiddelde Amerikaan
nu 35 pond glucose-fructosestroop per jaar consumeert (voedsel is slechts één bron van blootstelling aan
kwik), wordt het duidelijk hoeveel in werkelijkheid de blootstelling aan kwik een bedreiging voor de
gezondheid is.
Het “gemiddelde Amerikaanse dieet” wordt voortdurend getoond als een destructieve val vol
spreekwoordelijke gezondheid landmijnen en onzichtbare valkuilen. Het is tijd voor zowel het publiek en de
leidende ambtenaren om het voedsel paradigma te veranderen. De burgers eten zichzelf in “domheid” en
ziekte, en ze zijn er mogelijk niet eens van bewust van!
BRON: ZAPLOG.NL - Reactie
De moderne voedingsadviezen zijn slecht voor de mens en zijn brein:
Duidelijke powerpointpresentatie op youtube van Barry Groves, die de geheimen blootlegt:
http://www.youtube.com/watch?v=9dB6MDL6vfA
Zie voor een introductie van Barry Groves op TruthJuice:
http://birmingham.truthjuice.co.uk/index.php/2012/06/barry-groves-in-birmingham-west-midlands-on-161012/
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Kalifaat, het rijk van de antichrist?
Met de Broederschap aan de leiding in Egypte die een
duidelijk streven hebben om het Kalifaat te beheersen,
daarbij worden ze de concurrent van Turkije die dezelfde
bedoeling heeft.
Hiermee wordt het wat duidelijker dat er een Noordelijke
koninkrijk zal ontstaan en een zuidelijk koninkrijk.
Het Noorden met voornamelijk Sji’itische gelovigen en een Zuiden met voornamelijk Soenitische gelovigen.
Deze machten worden beschreven in Daniël hoofdstuk 11 als de machten tn de eindtijd.
Niemand weet precies hoe de oorlogen in de eindtijd zullen verlopen. Er zijn heel veel uitleggingen over hoe
de oorlogen van Psalm 83, Ezech.38 en het uiteindelijke Armageddon zullen verlopen, maar de bijbel geeft
echter alleen aanwijzingen, maar niet hoe precies het scenario zal zijn.
Dat kan ook niet want omdat de mensheid van God een vrije wil heeft gekregen en er altijd een mogelijkheid
is tot kiezen, waardoor de zaken via andere lijnen zich kunnen ontwikkelen. Anders zou gebed geen enkele
zin hebben als alles toch al zou lopen zoals het moet lopen.
Deze machtsverhouding tussen het Norden en het Zuiden is al voorzegd door Daniël als deze in hoofdstuk
11 vanaf vers 40 de strijd beschrijft die tussen deze machten die zal ontstaan waarbij het Noorden de
overwinning behaald. Een macht die onder leiding staat van de antichrist.
“Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het
noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen
binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.”
Dat Egypte door een diep dal zal gaan is beschreven in Jesaja, maar ook een herstel voorzegd voor dit land.
Het land zal 40 jaar lang onbewoonbaar zijn zegt Ezech. 29 en daar zal een hele grote catastrofe voor nodig
zijn.
Maar nogmaals wanneer exact dat plaats zal vinden, dat weten we niet.
Zo ook de ramp die over Damascus zal komen. Men kan speculeren dat dit voor de tijd van de antichrist is of
tijdens zijn bewind, maar zeker weten doen we het niet. Dit zal ook geheel afhankelijk zijn hoe het volk zich
zal gaan gedragen, waarbij de houding tegenover Israël heel erg bepalend zal zijn. Iets wat ook voor Egypte
telt.
Als we zien hoe Amerika, nadat men Israël de rug heeft toegekeerd, ramp na ramp krijgt te verwerken,
extreme weersomstandigheden en allerlei andere vreemde zaken, is dat een waarschuwing. Iets wat zich in
Europa ook steeds meer en meer voor gaat doen als we steeds vijandiger worden tegenover Israël en de
Joden. En denken we nu werkelijk dat we de rekening niet gepresenteerd krijgen voor het zedelijke verval,
van de abortussen en de liefdeloosheid die steeds meer toeneemt?
Als we blijven volharden in die houding, – en niets wijst op een ommekeer, – dan moeten we vrezen dat ook
hier de zaken steeds slechter zullen gaan. Moeilijk te zeggen hoe we ons daar op moeten voorbereiden. We
weten niet eens wat er allemaal over ons besloten is door de hoogste leiding in de wereld die in allerlei
vergadering, – bekend en onbekend, – waarin men bij elkaar komt.
Het belangrijkste in het leven is voedsel en onderdak. Wel onze voedselvoorziening hebben we grotendeels
uit handen gegeven en wat vroeger gebruikelijk was dat de mensen een eigen stuk grond hadden waar men
het eten op verbouwde, die tijd is voorbij. We zijn nu voor ons eten van anderen afhankelijk. Hoe we in het
bezit blijven van onze huizen zonder ons helemaal uit te leveren aan de overheid is ook de vraag, als alles
financieel onzeker wordt. Politieke partijen hebben daar in ieder geval geen antwoord op want die tasten net
zo in het duister.
Het parlement is verdeeld in degene die Europeanen willen worden en hen die het niet willen. Maar een huis
dat in zichzelf verdeeld is, is per definitie zwak en makkelijk te verslaan. Dat zien we in de huidige
onderhandelingen tussen de Europese leiders die handelen volgens richtlijnen die veel belangrijke financiële
adviseurs afwijzen al leidende naar de ondergang. Er zijn krachten in het spel die onduidelijk zijn. Wat doet
die vroegere bankdirecteur met Europe nu hij premier is geworden van Italië? Men levert zich steeds meer
uit aan grotere instellingen waardoor een steeds kleinere groep de zeggenschap krijgt over meer mensen.
De CU die enkele jaren geleden nog een felle strijd voerde tegen de Europese grondwet, een wet die via
een achterdeur met een verdrag er toch is gekomen, is ook ingekapseld – nu men de macht geproefd heeft
– in het Europa denken als ze een coalitie sluiten met andere partijen om Europa de zin te geven.
Velen zien in de leider van de Europese staten de komende antichrist. Maar de Bijbel geeft daar geen bewijs
voor.
Men moet juist niet raar opkijken als het hele Europese projekt in elkaar stort als de financiële klap komt en
het Oosten de macht overneemt. Dit jaar nadat de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten totaal zijn
veranderd en de verkiezingen in Amerika aanstaande zijn, de financiële onzekerheid blijft aanhouden, zal
misschien cruciaal zijn.
Bron: http://www.wimjongman.nl
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Bijensteken! (ingezonden)
Deze informatie kan je van pas komen,want het seizoen komt er weer aan............
Misschien is het verstandig om een cent in uw zak te stoppen, voor dat u in de tuin gaat werken.........
bijensteken! Een paar weken geleden werd ik gestoken door zowel een bij als een horzel toen ik in de tuin
aan het werken was.Mijn arm zwol op, dus ging ik naar de dokter. Hij gaf mij een antihistaminicum.(tegen
allergie) De volgende dag werd de zwelling steeds erger,
dus ik ging naar mijn huisarts. De arm was geïnfecteerd en ik kreeg antibiotica. De dokter zei tegen mij: "De
volgende keer als je gestoken wordt, leg je een cent op de beet gedurende 15 minuten”.
Die nacht werd mijn nichtje gestoken door twee bijen. Ik keek naar de beten en ze waren al een beetje
gezwollen. Dus heb ik een cent op elke beet geplakt en het een kwartier er op laten zitten.
De volgende ochtend waren de bulten verdwenen.Ze was er ook niet allergisch voor.
Ik ging weer lekker in de tuin werken ... en ja hoor...2 horzelbeten op mijn linkerhand.
Ik ben niet naar de dokter gegaan, geen antibioticum dus. Ik heb uit mijn portemonnaie 2 stuivers gepakt en
ze op de beten geplakt, al mopperend een kwartier lang.De stuivers trokken de beet meteen schoon.De
volgende ochtend kon ik nog net zien waar de steken gezeten hadden.
Mijn vriendin was ook gestoken door een horzel op haar duim.Een koperen munt er op....
De volgende morgen was er niks meer van te zien. Een paar dagen later maaide ze het gras en werd ze
weer op haar rug gestoken. De stuiver werkte weer.
Misschien wordt u ook wel eens gestoken. Daarom stuur ik dit bericht. Houd in de zomer altijd een paar
koperen muntjes bij de hand. De arts zei dat het koper in de munt de beet tegengaat.
Het werkt echt!

De kosmische toon 432hz
Door: Mind over Matter op 1 juli, 2012
Een tweedelige video die heel goed uitlegt wat het belang van
432Hz is en hoe het verweven is in onze kosmos. Het gaat allemaal
om harmonie. Alles in onze kosmos draait om 432. We hebben 60
seconden in een minuut, 3600 per uur, 43200 in 12 uur, waarna de
urentelling weer opnieuw begint. Er staan 432 budhabeelden in
Borobadur. De diameter van de maan is 2160 mijl = 432 x 5. De
diameter van de zon is 864000 mijl en dat is 432000 x 2. De
precessie van de equinox is 25920 jaren = 432 x 60. Een
stradivarius viool is exact afgestemd op 432Hz. En ga zo maar
door. Duizenden jaren lang heeft de mensheid muziek in 432Hz
gebruikt om te genieten, maar ook om te healen. De chinese keizer Confucius en later Pythagoras hebben
uitgebreid onderwezen dat muziek gebaseerd moet zijn op 432Hz. Oftewel waarom zitten we nu wereldwijd
op 440Hz ons af te keren van de kosmische harmonie? De onderstaande video wordt gepresenteerd door
Jamie Buturff en is een productie van Sedona432. Wat ik heel fijn vindt in deze video is dat er ook aandacht
aan een ander fenomeen wordt besteedt, aan de zogenaamde solfegio frequentie van 528Hz, vooral
gepropageerd door dr Horowitz. Vooral ook omdat ik het persoonlijk niet om aan te horen vindt, is het leuk
dat in deze video uitgelegd wordt dat 528 helemaal niet als muziek bedoeld is maar hele andere dingen
aangeeft, waarbij uiteindelijk toch weer 432Hz naar boven komt. Eindelijk gerechtigheid!
Zeer interessante videos dus en het wordt trouwens ook weer tijd om meer aandacht aan 432Hz te besteden
voor het in de krochten van de vergetelheid terecht komt. Uiteraard verwijs ik jullie ook naar mijn nieuwe CD
Eagles Flight, wat je de kans geeft om naar originele 432Hz muziek te luisteren en het zelf eens te voelen
wat het met je doet. - BRON: GOTO2012.NL - Reacties
Voor de liefhebber..: http://tuningthefuture.nl/
http://www.jackgreviews.com/het-2012-enigma-nieuwe-muziek-en-variabele-lichtsnelheid/ Scroll naar
beneden om het artikel te lezen.
Om zelf je muziek om te zetten naar de helende 432 Hz kijk hier:
http://vierhonderd32hertz.hyves.nl/blog/45592419/Mijn_eigen_muziek_omzetten_naar_432_Hz
Met eigen oren luisteren naar het verschil tussen 440 Hz en 432 Hz kan via
http://www.terugnaar432hz.org/music.html
Jamie Buturff in deze video noemt Marko Rodin en gebruikt zijn vindingen om de 432Hz te
verklaren/ondersteunen. Deze marko Rodin heeft uniek werk geleverd (m.b.t. de flow van energie in de
z.g.n. Rodin Coil) wat goed te zien is in dit document. Volgens mij is deze Rodin Coil een belangrijk
onderdeel voor het vergaren van radiant nrg (free nrg).
Nikola Tesla wist er meer van (zie Verzamelpuntcorrectie)
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Iran dreigt met aanval op Turkije; Saudi's kopen Chinese 'kern'raketten
Iraanse commandant: Israël van de aardbodem wegvagen - Iran overtuigd dat Obama bluft
China ontwikkelde deze Dong-Feng-21 raketten speciaal
tegen de vloot Amerikaanse vliegdekschepen.
De Iraanse regering heeft Turkije opnieuw gewaarschuwd dat
als het troepen naar Syrië stuurt, Iran en Hezbollah militaire
doelwitten in Turkije zullen aanvallen (1). De Saudi's, die zich
eveneens steeds meer bedreigd voelen door Iran,
onderhandelen met China over de aankoop van Dong-Feng
21 (NAVO codenaam CSS-5) ballistische raketten die geschikt
zijn om kernkoppen te vervoeren. Vorig jaar berichtten we dat
Saudi Arabië een overeenkomst met Pakistan sloot over de
overdracht van Pakistaanse kernkoppen tijdens een nieuwe
Midden-Oostencrisis.
Jarenlange pogingen om serieus met Iran te onderhandelen over een oplossing voor het nucleaire
programma van het land zijn, zoals critici al waarschuwden, op niets uitgelopen. Ook gisteren werden de
gesprekken met de 5+1 machten in Istanbul zonder resultaat afgebroken. Iran heeft telkens weer enkel
opnieuw tijd weten te winnen in de race naar het bouwen van een eigen kernbom.
Ten aanzien van Irans bondgenoot Syrië staan de VS en Rusland ondanks het bereikte 'akkoord' over een
overgangsregering nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. De Saudische troepen langs de grenzen met
Jordanië en Irak blijven daarom klaarstaan om indien nodig actie te ondernemen tegen Syrië. Ook de
Amerikaanse Vijfde Vloot en de Perzische Golfstaten hebben hun strijdkrachten in hoogste staat van
paraatheid gebracht voor een eventuele afsluiting van de Straat van Hormuz, iets waar Iraanse officials de
afgelopen week opnieuw mee gedreigd hebben (2).
'Israël van de aardbodem wegvagen'
Na afloop van de 'Grote Profeet 7' raketoefening verklaarde Amir Ali Jahi Zadeh, commandant van de
luchtmacht divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde, dat zijn land binnen enkele minuten na een aanval
op de nucleaire installaties grote aantallen raketten op 35 Amerikaanse bases in het Midden Oosten zal
afvuren (3) en een excuus zal hebben om Israël 'van de aardbodem weg te vagen' (4).
Iran overtuigd dat Westen bluft
Westerse defensie analisten zijn doorgaans sceptisch over wat zij de 'overdreven militaire beweringen' van
Iran noemen en denken dat het land in werkelijkheid geen schijn van kans heeft tegen de Verenigde Staten.
Politieke commentatoren wijzen er echter op dat Iran de overtuiging heeft dat de VS enkel bluft en door de
financiële en economische crisis niet aan een aanval op Iran zal durven beginnen. Eén van de duidelijkste
bevestigingen hiervan is het feit dat president Obama Irans bondgenoot China - dat 20% van de Iraanse olie
opkoopt- heeft uitgezonderd van de internationale sancties.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Jerusalem Post, (4) The Trumpet

Uitbraak van vreemde ziekte eist slachtoffers
Geplaatst door xandrah op 4 juli 2012
Nog onbekende ziekte eist jonge levens
Een nog onbekende ziekte is al fataal geweest voor 60 jonge kinderen in Cambodja, binnen 3 maanden tijd.
World Health Organization spant zich in om de oorzaak te achterhalen en werkt samen met het ministerie
van gezondheid in Cambodja, om de oorzaak te vinden en de manier waarop besmetting plaatsvindt te
achterhalen. Maar, er zijn nog geen aanwijzingen dát de onbekende ziekte besmettelijk is.
Dr. Asgari, gezondheidsspecialist, zei dat het niet makkelijk is om de symptomen te specificeren. Tot de
symptomen horen in ieder geval hoge koorts en neurologisch verminderde werking. Slechts één patiëntje
heeft het overleefd. De slachtoffers zijn zeven jaar en jonger. (bron Medical Express)
Uitbraak cholera in Cuba lijkt onder controle
In Cuba is een zeldzame vorm van cholera uitgebroken. Tot nu toe zijn drie oudere mensen overleden. De
uitbraak heeft zich voorgedaan 700 kilometer ten oosten van Havana. Een officieel rapport wijst besmette
bronnen aan als oorzaak. De bronnen zijn dan ook inmiddels gesloten en gedesinfecteerd, waardoor de
uitbraak nu onder controle lijkt. Cholera wordt veroorzaakt door een bacterie in besmet water of voedsel.
Binnen enkele uren kan het dodelijk zijn door uitdroging. Het is behandelbaar wanneer men er op tijd bij is.
(bron Miami Herald)
Lees ook:
Mysterieuze ziekten over de hele wereld
Heel vreemd deze ziekte onder jongeren in New York
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Prestigieuze prijs voor econoom die pleit voor opheffen eurozone
'Er dreigt een politieke en sociale tragedie in Europa' - 160 Duitse academici roepen Merkel in petitie op de
Europese integratie te stoppen en banken failliet te laten gaan - Oostenrijkse mega ondernemer veegt vloer
aan met ESM en bankenredding
Mega ondernemer Frank Stronach is niet tegen de EU, maar
wel tegen de gemeenschappelijke euro. Alleen een terugkeer
naar de nationale munten kan volgens hem de vrede en
welvaart in Europa veilig stellen.
De Wolfson Economics Prijs (à 310.000 euro) is na de
Nobelprijs de meest prestigieuze waardering die een econoom
kan krijgen. Dit jaar is de prijs toegekend aan de Britse
econoom Roger Bootle vanwege zijn praktische instructies
over hoe het beste kan worden ingespeeld op het instorten
van de eurozone, iets dat volgens Bootle een ware tragedie
dreigt te worden. Bij de prijsuitreiking verklaarde Bootle overigens dat het niet mogelijk is om optimaal
voorbereid te zijn op wat er komen gaat. 'Europa zou voor een politieke en sociale tragedie kunnen staan,'
aldus de econoom. De schuldigen zijn volgens hem de Europese regeringsleiders die de complete
gemeenschappelijke valuta unie met hun verkeerde beleidskeuzen verknoeid zouden hebben.
'Instorting euro steeds waarschijnlijker'
Daarom moet de eurozone volgens hem worden opgeheven en opgedeeld. Sterke kernlanden zouden een
gemeenschappelijke valuta moeten houden, terwijl de schuldenlanden moeten terugkeren naar hun eigen
oude munteenheden. De huidige euro kan vervolgens enige tijd naast deze nieuwe valuta als
overgangsmunt worden gebruikt. De landen die uit de zone treden moeten wel orde op zaken stellen ten
aanzien van hun staatsobligaties en de inflatie, en tevens door een onafhankelijke instelling hun fiscale
beleid laten controleren. De toekenning van de prijs aan Bootle onderstreept de ernst van de discussie over
het mogelijke einde van de eurozone, iets dat volgens Simon Wolfson, CEO van Next en schenker van de
prijs, zes maanden geleden nog voor onmogelijk werd gehouden. 'Voor ons is het niet acceptabel dat we
nietsvermoedend een mogelijke instorting tegemoet gaan. Met iedere dag die voorbij gaat lijkt de instorting
van de euro niet minder, maar juist meer waarschijnlijk.' (1)
'Stop Europese integratie, laat banken failliet gaan'
In Duitsland hebben ongeveer 160 academici een petitie gepubliceerd waarin bondskanselier Merkel
dringend wordt opgeroepen te stoppen met het Europese integratieproces voordat de Duitse (en
Nederlandse) belastingbetalers voor altijd de rekening zullen moeten betalen voor de schulden van de
andere eurolanden. De economische en financiële specialisten uiten zware kritiek op de concessies die
Merkel op de Europese top vorige week heeft gedaan. Zo ging de bondskanselier onder grote Spaanse en
Italiaanse druk akkoord met het plan een bankenunie te creëren en het EFSF / ESM te gaan inzetten om
direct de probleemlanden en hun banken te ondersteunen. 'De besluiten die werden gemaakt zijn verkeerd,'
stellen de academici. 'Men moet de banken failliet kunnen laten gaan.' Als de probleemlanden hun schulden
niet meer kunnen betalen dan moeten alleen de banken daar verantwoordelijk voor worden gesteld en niet
de belastingbetalende Europese burger, zoals nu gebeurt. Het is niet te zeggen of Merkel zich iets van de
petitie zal aantrekken, maar het is opnieuw een duidelijke indicatie dat veel Duitsers -zowel gewone burgers
als economen en financiële specialisten- zich grote zorgen maken over de gevolgen van de schuldenunie
die de eurozone nu aan het creëren is. 'Er is wantrouwen over wat er gaande is in Europa,' gaf Nils Diedericht, professor politieke wetenschappen aan de VU in Berlijn, als commentaar. 'Mensen zijn bang voor wat
er gebeurt, omdat de crisis ondanks de besluiten die tot nu toe werden gemaakt nog steeds niet over is.' (2)
'Finland bij schuldenunie uit eurozone'
Mede dankzij de eurofiele propaganda van Den Haag en de reguliere media is de doorsnee Nederlander
nog steeds apathisch voor de dramatische gevolgen van het vasthouden aan de euro. Net als in Duitsland
begint echter ook in Finland en Oostenrijk het verzet tegen de euro serieuze vormen aan te nemen. De
Finse minister van Financiën Jutta Urpilainen verklaarde dat haar land niet tot iedere prijs in de eurozone zal
blijven. Finland, nog één van de weinig overgebleven AAA landen in Europa, zal niet instemmen met het
gemeenschappelijk maken van de schulden van de landen en hun banken, zoals Brussel zo graag wil. (4)
Oostenrijkse mega ondernemer veegt vloer aan met ESM
De succesvolle Oostenrijks-Canadese mega ondernemer Frank Stronach (oprichter en eigenaar van auto
toeleveringsbedrijf Magna, 115.000 werknemers, € 30 miljard omzet, géén schulden) baarde opzien door
tijdens een live TV-interview ongenadig de vloer aan te vegen met het vorige week gesloten ESM verdrag.
Ook hij uitte felle kritiek op het feit dat de grote internationale banken worden gered met honderden miljarden
belastinggeld dat uit de Europese samenleving wordt gezogen. De Europese economen die beweren dat het
loslaten van de euro en een terugkeer naar de nationale munten, zoals ook Stronach bepleit, rampzalig zou
zijn, lachte hij weg. 'Die zogenaamde professoren hebben in hun leven nog niet één arbeidsplaats
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gecreëerd,' spotte hij. 'Ze hebben geen benul waar ze het over hebben.' Stronach overweegt dan ook om de
politiek in te gaan, 'om Oostenrijk te redden en te dienen, en niet om te verdienen, zoals de huidige politici
doen.'
Xander - (1) Format, (2) Wall Street Journal, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten / YouTube, (4) Format

Turkse rechter: Hoofddoekje symbool van terrorisme; Overheid achter moorden op christenen
'Premier Erdogan en President Gül jagen het Ottomaanse Rijk na'
In 2007 protesteerden veel Turken na de gruwelijke moord op 3
christenen (inzet) door 5 moslims met spandoeken zoals
'Solidariteit tegen fascisme. Wij zijn allemaal christenen.'
Volgens de Turkse krant Zaman, die 1 miljoen abonnees heeft en
vanaf volgend jaar ook in het Nederlands verschijnt, is op een
geluidsopname te horen hoe de Turkse rechter en kolonel Ali
Cakmakkaya in een officiële vergadering van militairen het
hoofddoekje voor vrouwen een 'symbool van terrorisme' noemt en
premier Erdogan en president Gül beschuldigt van het najagen van het voormalige islamitische TurksOttomaanse rijk. Uit een ander bericht van Zaman blijkt dat de Turkse overheid zelf de aanstichter is van een
laster- en moordcampagne tegen christenen. Alhoewel de heersende AK Partij langzaam maar zeker het
leger, dat tientallen jaren lang het overwegend seculiere karakter van Turkije wist te waarborgen, onder
controle heeft gekregen, zijn nog niet alle hoge officieren vervangen door aan Ankara getrouwe islamisten.
Volgens kolonel Cakmakkaya heeft Erdogan een einde gemaakt aan de staatscultuur in Turkije door
bijvoorbeeld zijn vrouw een hoofddoekje te laten dragen. 'Dit zijn totaal militante symbolen,' aldus de rechterkolonel. 'Dit heeft niets met geloof te maken maar is een symbool van terrorisme.'
Erdogan en Gül hebben 5 paleizen
Ook had Cakmakkaya er geen goed woord voor over dat premier Erdogan en president Gül in luxueuze
paleizen zijn gaan wonen. Gül heeft er twee en Erdogan zelfs drie. 'Ze zijn er absoluut niet voor het volk.
Vroeger waren deze paleizen van het volk en bezochten wij ze als museums. Maar nu worden ze door hen
gebruikt.' Als Turken deze paleizen willen bezichtigen worden ze tegengehouden door agenten.
Daarnaast beschuldigde hij de politie ervan 'mensen als honden' aan te vallen bij de zoektocht naar bewijs
tegen Ergenekon, een clandestiene organisatie die zou werken aan het omver werpen van de Turkse
islamistische regering van AKP leider Erdogan. (1)
Moslim infiltrant deed zich voor als zendeling
De Turkse politie speelt volgens Orhan Kemal Cengiz eveneens een kwalijke rol bij de laster- en
moordcampagne tegen christenen die in Turkije is ontstaan nadat de islamistische AK Partij van Erdogan
aan de macht kwam. In een column schrijft Cengiz dat ene Ilker Cinar door het Nationale Strategieën en
Operaties Departement (TUSHAD), een undercover eenheid van het Turkse leger, werd ingezet als infiltrant
in de christelijke gemeenschap in Turkije.
Cinar deed zich voor als zendeling en werd zelfs leider van een kerk, totdat hij van hogerhand het bevel
kreeg zich te 'bekeren' tot de islam en een campagne te beginnen tegen christelijke leiders in Turkije. In dit
verband moest hij samenwerken met de gendarmerie (militaire politie) in Malatya, wat volgens Cinar -die
hoopt immuniteit te krijgen in ruil voor zijn onthullingen- één van de centra is die worden gebruikt voor
psychologische oorlogsvoering tegen christenen.
Desinformatiecampagne en gruwelijke martelmoord
Volgens Cinar nam hij in Malatya regelmatig deel aan workshops van de gendarmerie waarin tactieken en
methoden werden besproken die zouden worden gebruikt tegen de christenen. Hier viel ook een
desinformatie campagne onder, waarin er vals 'bewijs' werd geproduceerd dat de zendelingen banden
zouden hebben met de Koerdische PKK beweging en/of de CIA. Uiteindelijk leidde dit in 2007 tot het
ontvoeren, gruwelijk martelen en vermoorden van drie christelijke werknemers van een Bijbeluitgever door
vijf moslims.
De daders zouden volgens Cinar hier rechtstreeks opdracht toe hebben gekregen van de commandant van
de gendarmerie in Malatya, die op zijn beurt op bevel van TUSHAD zou hebben gehandeld (2). Veel
puzzelstukjes van het Malatya drama moeten echter nog op hun plaats vallen. Zo zijn er elders in Turkije
meer moorden op christenen gepleegd waarvan nog altijd onduidelijk is wie daar werkelijk voor
verantwoordelijk zijn. Wil het leger de islamistische regering door de aanslagen in diskrediet brengen, of is
het juist Ankara dat een false flag aanslag heeft laten plegen en de schuld in de schoenen van de militairen
schuift?
Xander - (1) Today's Zaman, (2) Today's Zaman
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LEUGENS die de mensen zullen worden verteld om de RFID-chip te nemen
door Nicole
Mensen, het merkteken van het beest zal gepromoot worden, op zó'n
manier dat de mensen zullen worden aangetrokken!
Herinner je de film ‘Legend’? Toen het jonge meisje in het huis van de
"duivel" was en hij zette haar in een trance…, dat ze begon te dansen
en zichzelf toen plotseling in slechte kleding vond? Hoe dan ook, ik
dacht aan alle leugens, opdat ‘ze’ mensen zover krijgen om te geloven
dat het goed is om het merkteken te nemen. Hier zijn een paar voorbeelden. Ik ben er zeker van dat jullie nog wel meer redenen weten…
 Zelfmoord stuurt je naar de hel, dus als u de microchip niet neemt,
zegt u in wezen dat u het leven opgeeft, en uzelf opgeeft om gedood
te worden. Om zo makkelijk te weigeren, door niet te eten of verstoten te worden uit de samenleving, is
zelfmoord en ook dát zal u zeker naar de hel sturen.
 Ook al zult u de microchip niet nemen en wordt u gedood, dan wordt die microchip nog steeds
geïmplanteerd in de lijken van mensen, om diegenen te identificeren, die geen deel meer uitmaken van
de maatschappij. Dus dat betekent dat u de microchip toch genomen heeft.
 Microchips zitten al in kleding, producten, computers, enzovoort. Dus wat is het verschil met buiten je
lichaam, als u er nu toch al gebruik van maakt? Er is geen verschil als het in je lichaam zit.
 Is Jezus niet gekomen om u het leven in overvloed te geven? En maakte Hij niet mensen met een zekere
intelligentie om anderen te kunnen helpen? En een microchip, die mensen kan helpen ziektevrij te leven
voor 500 jaar, is dat niet het leven van mensen ‘meer overvloedig’ maken?
 Een goede God zou niet willen dat mensen lijden, toch? Dus vertelt u mij waarom u wilt leven met ziekte
en niet een chip accepteert, die je DNA kan corrigeren? Zou dat slecht zijn?
 Er zijn zoveel criminelen, dat u niet zou willen weten waar uw kind is als ze werden ontvoerd? Zou het
dan niet úw schuld zijn, als uw kind werd ontvoerd en vermoord? Zou dat in wezen niet verwaarlozing van
uw kant zijn, wat gelijk staat aan moord?
 Zou u niet willen weten, waar uw bejaarde ouders zijn, die de ziekte van Alzheimer hebben?
 U staat de RFID-chip al toe in uw (huis)dieren, dus waarom zou u uw mening op het laatste moment
veranderen, dat u het niet voor uzelf zou nemen? Is dat niet een beetje hypocriet?
 U zegt dat de microchip u overal volgen kan en beschikt over al uw gegevens en privacy. Maar deze
informatie staat al voor bijna tien jaar op het internet! Zou u niet baas willen zijn over uw eigen gegevens,
zodat het niet op duizenden websites te vinden is, waarvoor mensen 9,99 dollar betalen om een
achtergrond controle uit te voeren op gegevens die wellicht onjuist zijn? Raakt u misschien niet in de war
met een persoon die een criminele achtergrond heeft? Of zouden ze u niet per ongeluk verwisselen met
uw vader, omdat u beiden dezelfde naam heeft?
 Het nemen van de microchip voor de gezondheidszorg is niet hetzelfde als het merkteken van het beest,
want het dient niet voor kopen en verkopen. Het is voor het bijhouden van uw gezondheidsinformatie!
 Het merkteken van het beest is niet een microchip, het is een beslíssing die je inwendig maakt.
 Zou God willen dat u verhongert?
 Spreekt de Bijbel niet over het gehoorzamen aan de wetten van het land?
 De microchip kan worden afgesloten op elk moment, als je voelt dat je het niet wilt. Zou God een persoon
niet vergeven, wanneer hij of zij het alleen maar zou gebruiken om eten te kopen voor anderen en het
met hen te delen, als je het er daarna weer uithaalt?
 Als u de microchip neemt, maar niet het beest aanbidt, dan wordt u niet veroordeeld.
 Door de chip niet te nemen, onderwerpt u zichzelf om in een gevangeniskamp te zijn, zonder kleding. En
zegt de Bijbel niet dat je bescheiden moet zijn? Zou dat soort gedrag er niet voor zorgen dat je naar de
hel gaat? Zegt de Bijbel niet, dat als een persoon met lust naar u kijkt als gevolg van de jurk die u draagt,
hij dan zondigt? En veroorzaakt zondigen zonder berouw, of leven in zonde niet dat je naar de hel gaat?
 Het merkteken van het beest is de zondag aanbidding. Omdat het aanbidden op zondag is gekoppeld
aan de zonnegod Ra. Een microchip is maar een klein apparaatje.
 Heeft u niet reeds een microchip in uw creditcard en uw rijbewijs? Nou, dan nam u in feite al het
merkteken van het beest voor het kopen en verkopen.
 U geld is veilig gesteld als u een biochip neemt, want geen dief, geen hacker, kan meer bij uw geld. Het is
daar veiliger dan op de bank.
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 Had u een RFID-armbandje om in het ziekenhuis toen u daar opgenomen was? Nou dan heeft u in feite
al ingestemd met het merkteken van het beest. Dus dat betekent dat het implanteren in u hetzelfde is. U
bent al veroordeeld!
 Jezus kwam om het DNA van de mens te corrigeren, omdat het was aangetast. De Y-chromosomen bij
de mens zijn beschadigd... dus de microchip zal dat in orde maken, en de mens terugbrengen in de staat
die ze zouden moeten hebben als vóór de zondeval. Dat betekent dat het nemen van de microchip uw
‘gevallen staat’ wegneemt.
 Er is niet één God. Er is een collectief universum waar vele soorten van levensvormen bestaan, en
hebben bestaan voor miljarden jaren. En dit is de technologie die ze brengen als een geschenk om
mensen te helpen naar het volgende niveau, zodat ze kunnen ruilen met andere levensvormen. Als
mensen deze microchip niet nemen, zullen ze allemaal terug naar dieren degenereren, en gebruik blijven
maken van nucleaire wapens en andere vormen van massavernietigingswapens, en uiteindelijk niet meer
bestaan. Deze andere levensvormen willen de mensen de uitgestrektheid van het universum laten zien,
en haar geheimen, maar dat kan momenteel niet omdat ze te beschadigd zijn. Ze zouden, in déze staat,
de bronnen op andere planeten leegzuigen, waardoor een manipulatie van het DNA vereist is, voordat
deze overgang middels een microchip plaatsvindt.
Bron: Fivedoves.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com

Rusland dreigt met militaire hulp aan Iran als het Westen ingrijpt in Syrië
Iran heeft hulp gevraagd aan China, dat over Russische S-300
raketten beschikt (foto).
Ruslan Pukhov, lid van het adviesorgaan van het Russische
ministerie van Defensie en hoofd van een belangrijke militaire
denktank in Moskou, heeft gedreigd dat Rusland de levering van
geavanceerde S-300 luchtafweerraketten aan Iran zal hervatten als
het Westen probeert de Syrische president Assad met geweld af te
zetten. 'De val van de Syrische regering zal de kansen op een aanval
op Iran aanzienlijk verhogen. Hervatting van de S-300 leveranties
aan Iran zou dan ook een zeer actuele beslissing kunnen zijn.'
Na grote bezwaren van de VS en Israël schortte Rusland de verkoop van S-300 raketten aan Iran in 2010
op. Uit Pukhovs verklaring blijkt echter dat de strategische situatie in het Midden Oosten in het nadeel van
Rusland aan het veranderen is en dat het Kremlin dit niet zonder slag of stoot zal laten gebeuren.
'Eerst Syrië, daarna Iran'
Op 8 augustus 2011 waarschuwde de Russische ambassadeur voor de NAVO, Dmitry Rogozin, al dat de
NAVO onder leiding van Amerika een militaire campagne zou beginnen om de Syrische president Assad af
te zetten en dat dit de weg zou bereiden voor een aanval op Iran. In Moskou is men er nog steeds van
overtuigd dat dezelfde Westerse-Arabische coalitie die de Libische leider Muammar Gadaffi deed verdwijnen
vroeger of later Syrië en daarna Iran zal aanvallen.
Tijdens zijn bezoek aan Israël op 25 juni uitte de Russische president Vladimir Putin enkele verdekte
dreigementen dat het omverwerpen van Assad reden voor Rusland zal zijn zich terug te trekken uit het
internationale wapenembargo tegen Syrië. De levering van S-300 systemen aan Iran zal een Amerikaanse
en/of Israëlische aanval uitermate moeilijk maken, aangezien deze raketten naar verluid 100% effectief zijn
en zelfs laagvliegende ballistische- en kruisraketten kunnen uitschakelen.
Israël traint op tegenmaatregelen
Iran ontving in 2009 al de eerste onderdelen van het S-300 systeem, maar tot nu toe nog geen bijbehorende
raketten. Wel werden Iraanse teams in 2010 en de eerste helft van 2011 op Russische bases getraind in het
gebruikt van het hypermoderne luchtafweersysteem. Ondertussen bleef het Kremlin Teheran verzekeren dat
de Amerikaanse en Israëlische druk vanzelf zou afnemen, waarna de levering van de raketten zou kunnen
worden voortgezet. Voor het geval het inderdaad zover komt traint de Israëlische luchtmacht op Griekse
bases op tegenmaatregelen die bedoeld zijn de S-300 te ontwijken.
Iran probeert zelf raketten te bouwen
Iran zou na het stopzetten van de Russische leveranties geprobeerd hebben de raket zelf te maken.
Hiervoor werd China, dat eveneens deze systemen van Rusland heeft gekocht, om hulp gevraagd. De
Chinezen zouden wel technische materialen aan Iran hebben geleverd, maar niet de belangrijkste
blauwdrukken om de raketsystemen in elkaar te zetten. Dat is de reden waarom Iraanse generaals al vaak
hebben aangekondigd zelf aan de S-300 gelijke luchtafweerraketten te bouwen en deze halverwege 2013 in
gebruik te nemen, maar desondanks nog niet één prototype hebben getoond, laat staan getest.
Xander - (1) DEBKA
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Franse financiële specialisten waarschuwen Hollande tegen kaalplukken Duitsers
ESM-verdrag effect nu al verdwenen: Spaanse en Italiaanse rente stijgt weer fors
President Hollande draait met zijn oersocialistische beleid het
Franse bedrijfsleven de nek om en brengt heel Europa in
gevaar door met andermans geld te smijten.
Edouard Carmigac, de voorzitter en uitvoerend directeur van
één van Frankrijks meest gerenommeerde financiële
management- en beleggingsfirma's Carmigac Gestion, heeft in
een open brief de Franse president Francois Hollande
opgeroepen zijn socialistische beleid los te laten en eindelijk
werk te maken van échte hervormingen, omdat er anders
'onheilspellende gevolgen' dreigen voor Frankrijk. Carmigac
noemt het zelfs 'gevaarlijk' en 'roekeloos' dat Hollande nu
probeert de Duitsers (en in hun kielzog de Nederlanders) kaal te plukken om zijn eigen verkiezingsbeloften
te kunnen financieren.
'Onheilspellende gevolgen'
'Meneer de president. U bent zojuist gekozen dankzij een buitengewoon handige en gelukkige
verkiezingscampagne waardoor u alle macht hebt gekregen. Dit geeft u de historische mogelijkheid om met
bredere sociale steun de verregaande hervormingen door te voeren die dit land nodig heeft om de
belangrijkste uitdagingen aan te kunnen gaan.'
'Jammer genoeg gaan de eerste projecten van uw regering niet dit pad op. Integendeel, ze voorspellen een
aantal onheilspellende gevolgen. Het invoeren van een confiscerend (geld in beslag nemend) fiscaal beleid
zou onze grote bedrijven verlammen omdat de exodus van hun topmanagers zal versnellen. Tegelijkertijd
komen de investeringen in kleine en middelgrote bedrijven tot stilstand.'
'Duitsers kaalplukken gevaarlijk en roekeloos'
'Ook het uitkleden van de middenklasse zal het verzwakken van de arbeidsethiek, die al beschadigd is door
de 35-urige werkweek, benadrukken. Tenslotte zullen ook de midden- en lage inkomens eronder lijden.
Hogere belastingen op overwerk zullen hun koopkracht verminderen. Het project om het plafond van Livret A
spaarrekeningen te verhogen zou misschien het financieren van de publieke schuld kunnen ondersteunen,
maar zou tevens een grotere hoeveelheid spaargeld van de arbeidersklasse doen wegzinken in een
investering met zeer matige opbrengsten.'
'Het plan om het hele land kaal te plukken om het verouderde sociale voorzieningensysteem overeind te
houden is gedoemd te mislukken, maar zou nog een paar maanden lang kunnen worden volgehouden. De
poging om ook onze Duitse vrienden kaal te plukken is echter een gevaarlijke en roekeloze ambitie. Waarom
zouden zij het accepteren om bij te moeten dragen aan een pensioenleeftijd van 60 jaar in Frankrijk terwijl ze
het zelf hebben moeten verhogen naar 67?'
'Verkwistend Europa'
'Duitsland heeft absoluut veel te verliezen bij een implosie van de euro. Maar het is politiek onhoudbaar om
steun te eisen voor sociale uitkeringen die de Duitsers zichzelf niet meer kunnen geven, en het is
onrealistisch te denken dat ze in hun eentje de last van het verkwistende Europa kunnen dragen.' (En ook
met het Nederlandse belastinggeld erbij zal dit bij lange na niet gaan lukken.)
'U ziet zich gesteld voor een ontzagwekkend dilemma. Of u verzekert de levensvatbaarheid van ons basis
sociale systeem door een moedig hervormingsprogramma op te starten, of u bedreigt dit door het land te
verarmen en het Europese project in gevaar te brengen. Denk dus vooral goed na voordat u uw besluiten
maakt.' (1)
ESM verdrag effect nu al verdwenen
Ondertussen is de rente die de Spanjaarden over hun (10 jaar lopende) staatsobligaties moeten betalen
weer gestegen naar 6,43%. Ook de Italiaanse rente steeg en doorbrak de 6% grens (3). Het aanvankelijke
lichte positieve effect na het sluiten van het ESM verdrag eind vorige week is daarmee nu al weer
verdwenen. De financiële markten hebben duidelijk geen vertrouwen in de afspraken die de leiders van de
eurozone hebben gemaakt.
De politici hadden erop gerekend dat het verdrag de druk van de financiële markten op Spanje en Italië
blijvend zou doen afnemen. Het tegendeel lijkt nu echter te gebeuren. Sommige analisten stellen dat dit te
maken heeft met de vertraging van de invoering van een Europees bankentoezicht. Tot het zover is moet de
Spaanse staat voor de risico's van hun probleembanken opdraaien, en dat zorgt ervoor dat de rente weer tot
gevaarlijke hoogten stijgt (2). In Italië is het hoofdprobleem dat er steeds meer twijfel is of het land de
gigantische schuldenberg ooit nog kan terugbetalen.
Xander
(1) Carmignac ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Kleine lettertjes ESM onthullen bewuste misleiding nationale parlementen
1,6 biljoen Nederlands geld op het spel, maar 2e Kamerleden lezen de tekst niet eens
Bondskanselier Merkel krijgt op de ESM top vorig week een
regelrechte judaskus -en feitelijk zelfs een kus des doods- van
EC president Barroso, samen met EU president Van Rompuy
het meesterbrein achter dit onvoorstelbare volksbedrog.
Analisten van de Amerikaanse megabank Citi Group behoren
hoogstwaarschijnlijk tot de weinigen die de tekst van het
complete ESM verdrag dat vorige week werd gesloten hebben
gelezen. In een intern rapport bestemd voor de klanten van de
bank wordt onthuld dat de nationale parlementen doelbewust
door de EU zijn misleid om hen te laten instemmen met het
ESM. In tegenstelling tot wat men dacht dat was afgesproken hebben de donateurs van het ESM, de -met
name Duitse en Nederlandse- belastingbetalers namelijk géén bevoorrechte status gekregen (1). Kortweg
betekent dit dat wij geen cent van al het belastinggeld dat wij via het EFSF en het ESM in de schuldenlanden
stoppen ooit nog zullen terugzien. Mede met dank aan premier Rutte, zijn partij en de partijen die hem hierin
steunen (CDA, PvdA, D66 en GroenLinks).
'Stealth Subordination' is de titel van het Citi Group rapport waarin het onvoorstelbare bedrog van de
nationale parlementen door de EU aan de kaak wordt gesteld. Het ESM functioneert als reddingsscherm
voor de banken in de probleemlanden en gaat ook de staatsobligaties van deze landen opkopen om de
torenhoge rente in te dammen. Daarnaast bestaat ook het idee om het ESM direct de banken te laten
redden, maar volgens de Duitsers, Nederlanders en Finnen is dat vorige week niet afgesproken.
1,6 biljoen Nederlands geld op het spel - en toch de tekst niet lezen
EU president Herman van Rompuy liet echter in felle bewoordingen weten dat dit wél het geval was. Daarom
vroegen de leiders van CDA (Van Haersma Buma), PvdA (Samson) en D66 (Pechtold) zich vandaag in de
Tweede Kamer af waarom Rutte hiermee akkoord is gegaan terwijl hij van te voren had beweerd dat deze
maatregelen niet aan bod zouden komen (2). Deze partijleiders hebben echter boter op hun hoofd, want zij
stemden -in tegenstelling tot PVV, SP, SGP, ChristenUnie en PvdD- gewoon in met het ESM, overduidelijk
zonder ooit de moeite te hebben genomen de tekst van het verdrag te lezen. En waarom zouden ze ook het gaat tenslotte om slechts 1,6 biljoen euro van het geld van alle Nederlanders? (3)
Met een listige truc heeft de EU de nationale parlementen het ESM ingelokt. Terwijl de indruk werd gewekt
dat de belastingbetaler bij het eventuele omvallen van een schuldenland een bevoorrechte status krijgt,
constateren inmiddels ook Duitse en Britse juristen dat dit niet in het ESM is opgenomen. Er bestaat geen
juridisch verankerde voorrang van het ESM tegenover andere schuldeisers als een land failliet gaat. Deze
toezegging is slechts gebaseerd op de 'gangbare praktijk' van andere supranationale financiële instituten
zoals het IMF en de Wereldbank.
Risico op credit event en instorting systeem
In punt 13 (blz.5 van het verdrag) staat in het Duits weliswaar dat de bevoorrechte status is 'vastgelegd',
maar in de originele Engelse tekst staat enkel het woord 'verklaard'. Er is dus géén officieel besluit over
gemaakt. Het enige wat uit de tekst duidelijk wordt is dat het IMF een bevoorrechte status heeft gekregen
boven het EMF.
Overigens is de aan de parlementen beloofde voorrang van het EMF boven andere (private) schuldeisers
zelfs helemaal niet mogelijk, aangezien er bij het bankroet gaan van een land onmiddellijk een 'credit event'
zou optreden die automatisch voor honderden miljarden of zelfs biljoenen euro's kredietuitvalverzekeringen
(CDS) opeisbaar zou maken. Hierdoor zou het complete financiële systeem instorten.
ESM moest aan lidstaten worden 'verkocht'
De Citi Group analisten constateren dan ook dat 'het ESM aan de Europese lidstaten 'verkocht' moest
worden; voorrang is een belangrijk aspect om de instemming van de politici, die verantwoording moeten
afleggen aan hun kiezers, te krijgen. De slimme nuance dat er 'naar het voorbeeld van het IMF' voorrang
wordt verleend betekent dat de belastingbetaler minder beschermd wordt als bij oppervlakkige beschouwing
het geval lijkt. Deze slimheid zullen niet-specialisten echter niet opmerken.'
Hiermee is overduidelijk bewezen dat ook de Nederlandse belastingbetaler doelbewust wordt misleid. De
opstellers van het ESM verdrag hebben hun burgers een document voorgelegd waarin de belastingbetalers
botweg worden voorgelogen. Nogmaals: de Europese belastinggelden hebben géén bevoorrechte status
gekregen. Als dit wel het geval zou zijn dan zou de Europese staatsobligatiemarkt bij het in werking treden
van het ESM ogenblikkelijk instorten.
Van Rompuy en Barroso breinen achter bedrog
De belangrijkste breinen achter dit ongehoorde volksbedrog zijn EU president Herman van Rompuy en EC
president José Manuel Barroso. Van Rompuy durfde met zijn uitgestreken gezicht zelfs te beweren dat het
ESM 'bijzonder intelligent' in elkaar zit. En inderdaad - het was vanuit zijn optiek een zeer intelligent
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bedachte truc om de nationale parlementen van de eurozone te misleiden, zodat de EU nu onbeperkt de
beschikking heeft gekregen over het Duitse en Nederlandse belastinggeld.
Financiële markten vertrouwen EU niet
De Citi analisten stellen dat het gevolg van dit bedrog is dat de financiële markten de huidige afspraken niet
vertrouwen en alleen aan het ESM zullen meedoen als er een verdere politieke en economische integratie
plaatsvindt. De boodschap is duidelijk: na de Griekse schuldenkwijtschelding zullen private investeerders
alleen nog staatsobligaties van schuldenlanden opkopen als zij enige rechtszekerheid hebben. Nu reageren
ze net als iemand die er thuis achter komt een valse Rolex te hebben gekocht; die zal in het vervolg met een
grote boog om de verkoper heenlopen.
'Dictaten aan Duitsland en Nederland'
De EU is dan ook niet ver verwijderd meer van het grote einddoel, de reden waarom men deze crisis
doelbewust heeft laten gebeuren en uit de hand laat lopen: een volledige schuldenunie, uitmondend in een
volledige politieke unie. De financiële specialisten van DWN concluderen dat er vanaf nu niet langer gepraat
en onderhandeld zal worden met de 'voorbeeldige leerlingen' van de eurozone, Duitsland en Nederland. 'Zij
zullen de voorwaarden voor deze schuldenunie gedicteerd krijgen omdat anderen tientallen jaren lang van
hun geld boven hun stand hebben geleefd.' (1)
Grootste ramp sinds Tweede Wereldoorlog
De komende generaties zullen dan ook een vernietigend oordeel vellen over het ESM en over de volk-envaderland verradende politici en parlementariërs in Den Haag die met het verdrag hebben ingestemd en
daarmee de ondergang van onze soevereiniteit, vrijheid en welvaart hebben verzekerd. Besef daarom hoe
groot uw verantwoordelijkheid is op 12 september: een stem op één van de met Brussel heulende partijen
(VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks) is het instemmen met deze met afstand grootste ramp die ons land
sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU, (3) Dagelijkse Standaard

Chemtrails: Grieken geloven dat de overheid hun bewustzijn wil manipuleren
Veel bezorgde Grieken hebben de afgelopen weken bij de
Griekse luchtmacht om opheldering gevraagd over de
mysterieuze condenssporen aan de hemel.
Ze denken dat de regering hun bewustzijn probeert te
beïnvloeden. De luchtmacht stelt het volk in een verklaring
gerust: het gaat om een geheel natuurlijk fenomeen.
Onder druk van de vele bezorgde burgers die wilden weten of de
regering het bewustzijn van de bevolking met chemicaliën
probeert te beïnvloeden kwam het Griekse leger met een officiële
verklaring voor het verschijnsel.
Natuurlijk fenomeen
De strepen ‘bestaan uit kleine kristallen die ontstaan door de
condensatie van waterdamp in de uitlaatgassen’, aldus de
luchtmacht. In een poging alle twijfel weg te nemen luidde het verder: “De condensatie van uitlaatgassen is
een natuurlijk fenomeen en wordt veroorzaakt door de lage temperatuur op grote hoogte, waar de
vliegtuigen zich bevinden.” Op koude dagen doet hetzelfde fenomeen zich voor bij uitlaatgassen van auto’s.
Volgens de luchtmacht hangt het aantal condenssporen af van de temperatuur, de luchtvochtigheid en de
hoogte waarop de vliegtuigen zich bevinden.
Manipuleren
Niet iedereen laat zich echter zo gemakkelijk overtuigen. Sinds het midden van de negentiger jaren is een
theorie opgekomen die stelt dat regeringen hun burgers met behulp van chemicaliën manipuleren die door
vliegtuigen worden verspreid.
Het begrip chemtrails is een neologisme dat is ontstaan door samentrekking van de woorden ‘chemisch’ en
‘contrails’ (condenssporen). Het komt echter zelden voor dat landen zich er officieel over uitlaten.
Uit een Brits overheidsrapport uit 2002 blijkt bijvoorbeeld dat tussen 1940 en 1979 grote hoeveelheden
chemicaliën (waaronder zink- en cadmiumverbindingen) en bacteriën over de Britse bevolking zijn
uitgesproeid via vliegtuigen als onderdeel van een geheim militair programma.
Bron: Deutsche-wirtschafts-nachrichten.de en niburu.nl - Alleendewaarheid.nl
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75 procent van de artsen weigert zélf chemotherapie
Artsen dachten dat, als ze het bloed van een ziek persoon aftapten, het de
"boosaardige" infectie of ziekte uit het lichaam zou zuiveren, maar alles wat het
deed, was de zieke veel zwakker maken, niet in staat om te vechten tegen wat
hun lichaam binnendrong, waardoor de patiënt zeer waarschijnlijk sneller de strijd
voor het leven zou verliezen. Onderzoek met behulp van enquêtes en
vragenlijsten tonen verder aan, dat 3 van de 4 artsen en wetenschappers
chemotherapie voor zichzelf zou weigeren, als gevolg van de verwoestende
effecten op het hele lichaam en het immuunsysteem, en vanwege de extreem
lage slagingspercentage. Daar komt bij dat slechts 2 tot 4 procent van alle vormen van kanker reageren op
chemotherapie of hebben bewezen "het leven te verlengen." Toch wordt het over de hele linie
voorgeschreven voor ongeveer iedere vorm van kanker…
Artsen zouden zelfs familieleden niet toestaan…
Enquêtes zijn gedaan door talentvolle wetenschappers aan de McGill Cancer Center met 118 artsen, die
allemaal kankerexperts zijn. Ze vroegen de artsen om zich voor te stellen dat ze kanker hadden en om uit te
kiezen uit zes verschillende "experimentele" therapieën. Deze artsen weigerden niet alleen te kiezen voor
chemo, maar ze zeiden ook dat ze niet zouden toestaan dat hun familieleden door het proces zouden gaan!
Wat zegt dat over hun ware mening van deze archaïsche methode?
Diepgaand effect
Deze onderzoeken hebben een diepgaand effect op de algemene publieke opinie over chemo
behandelingen in het grootste deel van de westerse samenleving, met name de Verenigde Staten, dat meer
dan enig land in de wereld deze behandeling gebruikt. Dit gebrek aan vertrouwen door artsen slaat over
naar patiënten en de overgang naar natuurlijke middelen neemt gelukkig toe, vergelijkbaar zoals het
gebeurde in de vroege jaren 1900, vóór de opkomst van de corrupte geneeskunde, farmacie… en straling.
Een verhoogde mate van toxiciteit is eigenlijk het laatste wat een mens nodig heeft bij het bestrijden
van infecties, ziekte of longontsteking.
Auto-immune aandoeningen worden vooral veroorzaakt, wanneer de mens chemische stoffen inneemt via
het voedsel, drinkwater, vaccins verontreinigd met chemische stoffen, kunstmatige zoetstoffen en natuurlijk
de milieuvervuiling. Chemotherapie, zoals het populaire Cis-platina, vult het lichaam met verschrikkelijke
toxines, en artsen en wetenschappers wéten dat! Maar omdat de FDA artsen adviseert, of het voorschrijven
van vitaminen, supplementen, kruiden en super voedingsmiddelen verbiedt, wordt chemotherapie nog
steeds "aanbevolen".
Dé manier om kanker te verslaan is om je lichaam te ontgiften en je immuunsysteem op te bouwen…
Niet het verder afbreken door onderdompelen van een tumor of een orgaan in chemische stoffen, die je hele
systeem vervuilen. Zie het op deze manier: als een bejaarde een gewonde teen heeft en een koud kompres
nodig zou zijn om het te helpen genezen, zou je de bejaarde dan herhaaldelijk dagelijks onderdompelen in
een ijskoude plas water en dan wachten tot de teen genezen is?
Artsen gedwongen te zwijgen óf ander beroep kiezen
Artsen weten hoe absúrd de ideologie van de chemotherapie werkelijk is, maar als een samenleving
grotendeels de therapie op chronische zorgmanagement baseert, worden de artsen in stilte ertoe
gedwongen, of er op gewezen een ander beroep te zoeken.
Chemo zeer weinig succes
Chemotherapie toont zeer weinig succes bij tumoren, die voorkomen in de dikke darm, long en borsten,
zoals gedocumenteerd is in het afgelopen decennium. Maar op een of andere manier promoten artsen nog
steeds "chemo" in een poging om tumoren en kwaadaardige gezwellen in deze gebieden van het lichaam te
verhinderen.
75% toeval?
Kan het een extreem toeval zijn dat, alhoewel 75 procent (zelf denk ik dat het percentage hoger ligt) van de
artsen chemotherapie voor zichzelf en hun familieleden zou weigeren, ze het nog steeds voorschrijven voor
75 procent van hun patiënten? De hoge prijs van chemo en de kans op Big Farma’s "smeergeld" schreeuwt
het antwoord NEE !
Dus als je toevallig kanker krijgt en je arts vertelt je wat je moet doen, kun je hem / haar vragen of ze
hetzelfde zouden doen voor zichzelf en hun familie…
Dat laatste heb ik dus werkelijk gedaan, toen mijn vader door een niet al te zware chemokuur letterlijk was
gevloerd, en de artsen die rond zijn bed stonden niets meer voor hem konden doen… En het antwoord? Dat
was zéér ontwijkend. Ik heb nooit een eerlijk antwoord gekregen, slecht gedraai om de hete brij heen.
Voor gezondere alternatieven om kanker te genezen, klik onder meer op label ‘kanker’. - Zie ook:
De-chemotherapieleugen-en-waarom-ruim-80%-van-de-artsen-nooit-een-chemokuur-zouden-ondergaan

Onderzoeken-naar-kanker-kloppen-niet--de-leugen-van-chemo. Bron: Zaplog.nl en Naturalnews.com
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Wat betekent het vrijmetselaarsgetal 33 voor Ahmadinejad?
Geplaatst door xandrah op 12 februari 2012
Speech Ahmadinejad op 33e verjaardag Islamitische revolutie, toeval?
Ahmadinejad zei in zijn speech ter ere van de 33e verjaardag van de Islamitische Revolutie dat hij binnen
enkele dagen informatie zal onthullen.(zie dit artikel). Is het toeval dat hij dat zei op de 33e verjaardag?
Het getal 33 is belangrijk in de vrijmetselarij. De 33e graad is de hoogste orde die bereikt kan worden in
deze organisatie die bestaat uit 33 loges. ‘Toevallig’ stond Salomo’s tempel 33 jaar ongeplunderd, David
regeerde 33 jaar en Jezus werd op 33-jarige leeftijd gekruisigd. In de alchemie (natuurfilosofie uit
verschillende culturen) speelt het getal 33 (en 3) ook een grote rol. Het getal 3 vertegenwoordigd 3
elementen of 3 werelden en tevens de esoterische mens. Volgens het meestergetal 33 (zo wordt het getal
genoemd, net als 11 en 22, omdat deze getallen een speciale rol moeten vervullen) en de daarbij behorende
vrijmetselaarsberekeningen vertegenwoordigt 2012 het getal 33. Het
David Flynn liet zien dat bepaalde afstanden tussen belangrijke plaatsen in de wereld gelinkt zijn aan
belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis en misschien ook de toekomst. Opmerkelijk is hoe deze
afstanden en gebeurtenissen vaak terug te vinden zijn in de bijbel.
Isaac newton heeft dit grondig onderzocht maar had toen nog niet de mogelijkheid om het allemaal zo
precies na te meten. In de huidige tijd heeft David Flynn het nog verder onderzocht en nagemeten met
moderne apparatuur. Het is overigens ook zelf na te meten op google earth. >bron
33, ongelovelijk
Als je vanaf het Tempelplein in Jeruzalem een lijn onder 33 graden omhoog trekt, dan kom je exact uit in
Wiltshire, Engeland. De grens van Wiltshire bevindt zich op 1979 zeemijl van het Plein, en volg je de lijn
33,33 geo-minuten verder, dan kom je precies op de andere grens van Wiltshire, 2012 mijl van het
Tempelplein in Jeruzalem. Merk tevens op dat de afstand tussen de ene grens van Wiltshire en de andere
grens, precies 33 mijl is.
De bijbelse profetische getallen 2520, 33 en 2012 komen dus samen in de Avebury Cirkel in Engeland. Zo
zouden de afstanden tot Jeruzalem, resp. 1979-2012 zeemijlen, volgens de bewezen TIJD=AFSTAND regel,
de periode van ‘het laatste uur’ weergeeft, de eindtijd van de mensheid zoals beschreven in de bijbel. >bron
De draak uit Openbaring 12 wijst op 2012.
Vanuit christelijke oogpunt is het jaar 33 het belangrijkste jaar uit de geschiedenis. Jezus vervulde Zijn doel
op Aarde, stierf voor de zonden van de gelovige mensheid en stond weer op uit de dood. ’33′ is dan ook het
centrumpunt van de tijd.
Nemen we de eerdere ’1979′ als één derde van een uur, en ’33′ als ijkpunt, komen we ook op deze manier
uit in het jaar 2012 (33+1979).
In het bijbelboek Openbaring, hoofdstuk 12, wordt gesproken over de draak, de duivel, satan, die uit de
hemel op Aarde gegooid wordt, en 1/3 van de sterren met zich meesleept. Iedereen is het er over eens dat
het hier niet om letterlijke sterren gaat. Figuurlijk gezien wordt bij sterren meestal gedacht aan gevallen
engelen.
Het sterrenbeeld Draak, of Draconis, is het grootste sterrenbeeld aan het Noordelijk Halfrond. Flynn raakte
geinteresseerd in de 1/3 van de sterren en bedacht dat er mogelijk nog een andere betekenis voor zou
kunnen zijn. Hij nam de omloop of ‘processie’ van de Aarde rondom het sterrenbeeld Draconis, en bemerkte
tot zijn verbazing dat deze perfekt rond de staart van de Draak verloopt. >bron
Ahmadinejad wegbereider van de mahdi die in 2012 zou komen
Ahmadinejad, die dolgraag Israël van de kaart wil vegen, maakt er geen geheim van dat hij in 2012 de mahdi
(islamitische messias) verwacht. Hij ziet zichzelf als de wegbereider voor de mahdi. De Islam leert dat deze
mahdi zal komen terwijl er een gigantische oorlog aan de gang is (Gog-Magog).
Aanvulling uit www.eindtijdinbeeld.nl
666 : 2012 = 0.33
21 12
2+1 = 3 1+2 = 3
21 12
3 3 =33
bronnen: www.wordwakkerwereld.nl, www.wikipedia.nl
Het getal 33 is belangrijk in de vrijmetselarij. Het is namelijk de hoogste graad die bereikt kan worden in de
vrijmetselarij. ‘Toevallig’ stond Salomo’s tempel 33 jaar ongeplunderd, David regeerde 33 jaar en Jezus werd
op 33-jarige leeftijd gekruisigd. In de alchemie (natuurfilosofie uit verschillende culturen) speelt het getal 33
(en 3) ook een grote rol. Het getal 3 vertegenwoordigt 3 elementen of 3 werelden en tevens de esoterische
mens. Volgens het getal 33 en de daarbij behorende vrijmetselaarsberekeningen vertegenwoordigt 2012 het
getal 33.
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'Obama besluit in oktober over aanval Iran'; Clinton: Rusland en China zullen prijs betalen voor steun
Assad
Saudische prins: Vraag is niet meer of, maar wanneer Amerika Iran aanvalt - Gerald Celente: 'Oorlog met
Iran is begin Derde Wereldoorlog - VS onder Obama precies als Nazi Duitsland'
Gerald Celente: Niemand wil het weten, maar een aanval op
Iran betekent het begin van de Derde Wereldoorlog.
Enkele hooggeplaatste prinsen van het Saudische koningshuis
zouden in privégesprekken met Westerse en Arabische
inlichtingenofficials hebben gezegd dat de Amerikaanse
president Obama aan koning Abdullah en de Israëlische
premier Netanyahu heeft laten weten dat hij in de eerste helft
van oktober een besluit zal maken over een mogelijke militaire
aanval op Iran. Deze datum komt precies overeen met wat
elite insider Lindsey Williams enkele maanden geleden
voorspelde (4). Trends Institute Gerald Celente, die in de
eerste helft van 2012 zijn rapport de titel 'Allemaal aan boord van de Auschwitz express' gaf, herhaalde zijn
waarschuwing dat de komende oorlog met Iran zal uitmonden in de Derde Wereldoorlog.
Obama zal het bevel geven Iran aan te vallen als er ook in de komende drie maanden geen enkele
vooruitgang wordt geboekt bij de gesprekken tussen de 5+1 machten en Iran over het omstreden nucleaire
programma van het land en de crisis in Syrië nog steeds niet is opgelost. Dat beweerde althans een
Saudische prins tegenover een official van een niet nader genoemd Europees land.
Aanval op Iran: niet of, maar wanneer
Kan Obama zijn mening niet meer veranderen? 'Natuurlijk is alles mogelijk,' aldus de prins. 'Maar deze keer
zijn wij er zeker van dat het Amerikaanse besluit over een aanval definitief is. Wij treffen inmiddels de nodige
voorbereidingen. De vraag is niet meer of, maar wanneer Amerika Iran aanvalt.' Dit zou volgens de prins ook
na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 6 november kunnen zijn.
De Saudi's bereiden zich voor op het verdedigen van hun aardolieinstallaties, pijpleidingen, havens en ook
op een tegenaanval op doelen in Iran als Teheran zijn dreigement uitvoert om vergeldingsaanvallen met
raketten uit te voeren op landen in de regio die de VS actief steunen.
In oktober vindt 'toevallig' ook de uitgestelde massale Amerikaans-Israëlische militaire oefening plaats
waarin beide landen een grootschalige raketaanval op Israël vanuit Syrië, Libanon (Hezbollah) en Iran zullen
simuleren. Zoals we al eerder berichtten krijgt deze oefening de veelzeggende naam 'Dress Rehearsal'
(Generale Repetitie). (1)
Clinton: Rusland en China zullen prijs betalen
In het kader van 'Vrienden voor Syrië' conferentie deed de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken
een mogelijk nu al gedenkwaardige uitspraak: 'Ik denk niet dat Rusland en China ook maar enigszins de prijs
betalen voor het opkomen voor het regime van Assad. De enige manier waarop dat zal veranderen is als
ieder land dat hier direct vertegenwoordigd is Rusland en China te verstaan geeft dat zij hiervoor een prijs
zullen betalen.' Wat voor prijs dit zal zijn maakte zij echter niet duidelijk.
Rusland en China zien niets in het door de regering Obama ondersteunde zogenaamde 'democratiseringsproces' in het Midden Oosten. In alle landen die ten prooi vallen aan de 'Arabische lente' zijn namelijk
islamisten aan de macht gekomen. In beide landen hebben diverse hoge -actieve en gewezen- politieke en
militaire officials het afgelopen jaar dan ook duidelijk gemaakt dat Rusland en China desnoods bereid zijn tot
een wereldoorlog om te voorkomen dat ook Syrië en Iran ten prooi vallen aan Westers militair ingrijpen.
Gerald Celente: Derde Wereldoorlog komt eraan
Trends Institute voorman Gerald Celente waarschuwt al enige jaren dat de wereld een herhaling van de
jaren '30 en '40 van de vorige eeuw meemaakt. 'Crash in '29, Grote Depressie, valuta oorlogen,
handelsoorlogen - Tweede Wereldoorlog. Paniek van '08, Grote recessie/depressie, aan de gang zijnde
valuta oorlogen en oplaaiende handelsoorlogen - BOEM, de volgende grote oorlog,' aldus Celente in een
interview met USA Watchdog.
Volgens Celente lijkt de VS inmiddels als twee druppels water op Nazi Duitsland. Onder Obama's eind 2011
ondertekende National Defense Authorisation wet kan iedere burger in binnen- en buitenland zonder
aanklacht en zonder rechtszaak voor onbeperkte tijd worden opgepakt, opgesloten en zelfs ter dood worden
gebracht. Afgelopen maart vaardige Obama als een echte dictator zijn zoveelste uitvoerende bevel uit dat
hem in staat stelt op ieder gewenst moment de staat-van-beleg uit te roepen.
'Als we Iran aanvallen zal dit het begin van de Derde Wereldoorlog zijn,' waarschuwt Celente opnieuw. Dat
zal volgens hem net als in Korea, Vietnam, Irak en Afghanistan op een nederlaag voor Amerika uitlopen.
'Iran heeft Rusland en China helemaal niet nodig. Het enige wat ze hoeven doen is vechten tegen de VS,
want de VS kan niet eens winnen in Derde Wereldlanden.' (3)
Xander - (1) KOPP. (2) Zero Hedge, (3) YouTube, (4) Xandernieuws 14-12-11
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