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Wie regeert nou echt de wereld?
23 december 2011 - Door Prof. Dr. Mujahid Kamran
Prof. Dr. MUJAHID KAMRAN is
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Zijn boek 'The Grand Deception –
alert, zo verweven, zo volledig, zo diepgaand, dat ze alleen op
Corporate America and Perpetual
fluisterende toon hun afkeuring erover durven uitspreken." - Woodrow
War' is in arpil 2011 uitgebracht
Wilson, 28e president van de Verenigde Staten (1856-1924).
Sang e Meel Publications,
"Zo ziet u, mijn beste Coningsby, dat de wereld door heel andere
Lahore, Pakistan. Het is
personen wordt bestuurd dan gedacht door hen die niet achter de
verkrijgbaar op
schermen verkeren." - Benjamin Disraeli, Britse minister-president
www.amazon.co.uk en
(1804-1881)
www.mujahidkamran.com.
Het begin van de industriële revolutie, de uitvinding van een
bankiersysteem gebaseerd op woekeren, en wetenschappelijke en
technologische vooruitgang tijdens de afgelopen drie eeuwen hebben drie belangrijke dingen tot gevolg
gehad. Ze hebben de concentratie van onvoorstelbare hoeveelheden rijkdom in de handen van enkelen
mogelijk gemaakt, ze hebben geleid tot de ontwikkeling van steeds dodelijker wapens en uiteindelijk tot
massavernietigingswapens en ze hebben het mogelijk gemaakt massa's mensen de hersens te spoelen
door toepassing van wetenschappelijke technieken middels de media en de controle over het
onderwijssysteem.
De rijkste families op deze planeet hebben de touwtjes in handen bij elke
belangrijke opschudding die ze veroorzaken. Hun werkgebied strekt zich uit over
de hele planeet en zelfs daarbuiten, hun hebzucht en hun streven naar rijkdom en
macht kent geen grenzen, en ze zien het grootste deel van de mensheid als afval "menselijk afval". Het is dan ook hun doel om de wereldbevolking te doen krimpen
en te handhaven op een veel lager aantal dan we nu kennen.
Het was Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) die ooit zei: "Het kan me
niet schelen welke trekpop men op de Engelse troon zet om te regeren over een imperium waarin de zon
nooit ondergaat. De man die de Britse geldvoorziening bestuurt, bestuurt het Britse Rijk. Ik bestuur de
geldvoorziening." Wat gold voor het Britse Rijk, geldt evenzeer voor het Amerikaanse Rijk, nog steeds
bestuurd door de in Londen gevestigde Elite, middels het systeem van de Federal Reserve. Aan de
gevolgen te zien is het systeem van de Federal Reserve de grootste zwendel in de geschiedenis van de
mensheid. Het is triest en pijnlijk dat de grootste verwezenlijking van de mens, en de bron van bijna alle
macht en rijkdom op Aarde, zijnde onze wetenschappelijke kennis - de meest sublieme, machtigste en best
georganiseerde uiting van het menselijke denken, zijn nieuwsgierigheid en verwondering - een werktuig is
geworden voor de onderwerping van de mensheid, een zeer gevaarlijk werktuig in de handen van een klein
groepje mannen. Deze mannen 'huren' deze wetenschappers in en ontnemen de mensheid daarmee - alsof
het een door God gegeven recht betrof - de kracht die de wetenschapper ontwikkelt door middel van zijn
uitvindingen. Deze kracht wordt gebruikt voor hun eigen doeleinden, met enorme kosten voor de mensheid.
Het doel van dit handjevol mannen, de leden van de rijkste families op de planeet, de Elite, is een Nieuwe
Wereldorde, een centrale wereldregering - onder hun leiding.
Geheimhouding en anonimiteit zijn een vast onderdeel van de activiteiten van de Elite, net als een absolute
meedogenloosheid, verregaande misleiding en de laaghartigste spionage en chantage. De Elite zet landen
tegen elkaar op, streeft naar de vernietiging van religie en andere traditionele normen en waarden, creëert
chaos, veroorzaakt met opzet armoede en miserie, en grijpt dan de macht door handlangers op de
belangrijkste posities te positioneren [zie Griekenland, Italië, Spanje, de ECB]. Deze families "kopen terwijl
het bloed nog door de straten stroomt" (dixit Baron De Rothschild). Oorlogen, revoluties en moordaanslagen
behoren tot hun tactieken om de traditionele samenleving te vernietigen (zoals ze deden in de Sovjet Unie),
vergaren macht en geld, elimineren tegenstanders, en blijven ongenadig hun gezworen doelen nastreven,
generatie na generatie, opererend in geheime en niet-geheime organisaties.
Professor Carroll Quigley schreef ooit: "De machten achter het financiële kapitalisme hadden nog een ander
ambitieus doel: niets minder dan een wereldwijd systeem van financiële controle in particuliere handen te
creëren, waardoor men in staat zou zijn de politiek van elk land te controleren en daarmee de
wereldeconomie in zijn geheel. Het was de bedoeling dit systeem te besturen middels een feodaal systeem
van centrale banken over heel de wereld, die nauw samenwerkten, op basis van geheime overeenkomsten,
die werden bereikt tijdens bijeenkomsten en conferenties achter gesloten deuren... De groei van het
financiële kapitalisme maakte een centralisatie van de controle over de wereldeconomie en de toepassing
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van die macht ten voordele van de financiers en indirecte schade voor alle andere economische eenheden
mogelijk.
Winston Churchill, die er uiteindelijk "de buik van vol had", schreef in 1920:
"Van in de dagen van Spartacus-Weishaupt tot de dagen van Karl Marx, tot de dagen van Trotsky, Bela Kun,
Rosa Luxembourg en Emma Goldman, is deze wereldwijde samenzwering voor het omverwerpen van de
beschaving en de wederopbouw van de samenleving op basis van onderdrukte ontwikkeling, van afgunstige
kwaadaardigheid en onmogelijke gelijkheid gestadig blijven groeien. Het speelde een absoluut herkenbare
rol in de tragedie van de Franse revolutie. Het is de oorsprong van bijna elke subversieve beweging in de
19e eeuw geweest, en nu, uiteindelijk, heet deze bende uitzonderlijke personen uit de onderwereld van de
grote steden van Europa en Amerika de Russische bevolking vast bij de haren, en zijn ze de vrijwel
onaantastbare heersers over dat enorme rijk.
De Kabbal ontmaskerd door JFK
Het was in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog dat Churchill verwees naar het bestaan van een
"grote kabbal" die nooit eerder gezien bloedvergieten had veroorzaakt. Churchill zou ook het volgende
hebben gezegd over de Elite: "Ze hebben Lenin als een pestbacil in een afgesloten camion van Zwitserland
naar Rusland vervoerd..." (geciteerd door John Coleman in 'The Tavistock Institute of Human Relations',
Global Publications, 2006).
Wie zijn 'ze'?
Bekijk eens deze verklaring van John F. Kennedy (JFK) tegenover een publiek van Amerikaanse militairen.
"Het woord 'geheimhouding' is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving, en het is eigen aan de
mensen dat ze zich al van oudsher verzetten tegen geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime
operaties. Maar we zien ons over heel de wereld geconfronteerd met een homogene en meedogenloze
samenzwering, die voornamelijk afhankelijk is van ondergrondse activiteiten om hun invloedssfeer uit te
breiden. Hij steunt op infiltratie, in plaats van invasie, op ondermijning in plaats van verkiezingen, op
intimidatie in plaats van vrije keuze. Het is een systeem dat enorme hoeveelheden mensen en materiaal
heeft aangewend voor het opzetten van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke,
economische, wetenschappelijke en politieke operaties in zich verenigt. Zijn voorbereidingen worden
stilgehouden, niet gepubliceerd, zijn fouten worden onder de mat geschoven, komen niet in de krant, en zijn
dissidenten wordt het zwijgen opgelegd, niet geprezen, geen enkel verlies wordt bekritiseerd, geen geheim
prijsgegeven... Ik vraag jullie hulp bij de enorme taak van het informeren van het Amerikaanse volk."
Geheime genootschappen, geheime geloftes en geheime operaties., infiltratie, intimidatie - het zijn woorden
uit de mond van JFK!
Op 4 juni 1963 gaf JFK de opdracht Treasury-dollars* te drukken in plaats van Federal Reserve-dollars
(Executive Order 11110). Hij bevool ook dat eens het drukken klaar was de Federal Reserve-dollars zouden
worden teruggetrokken en de Treasury-dollars in omloop zouden worden gebracht. Een paar maanden later
(op 22 november 1963) werd Kennedy op klaarlichte dag vermoord voor het oog van heel de wereld - zijn
hersenpan aan stukken geschoten. Op het moment dat zijn plaatsvervanger de macht in handen kreeg
herriep president Lyndon Johnson onmiddellijk het bevel om over te schakelen op Treasury-dollars, daarmee
duidelijk aangevend waarom Kennedy vermoord werd. Een ander decreet van Kennedy, om niet langer
betrokken te zijn bij de oorlog in het Verre Oosten door de Amerikaanse 'adviseurs' terug te trekken, werd
ook onmiddellijk na zijn dood herroepen. Na de Cubacrisis wenste JFK vreedzame co-existentie met de
Sovjet Unie en dat zou een einde betekenen van veel conflicten in de wereld. Hij wist dat de volgende grote
oorlog nucleair zou zijn en geen winnaar zou opleveren...
(* Treasury = het Amerikaanse ministerie van Financiën)
De wapenindustrie en de banken die geld verdienen aan de oorlogen zijn eigendom van de Elite. De Elite
volgt een agressieve Hegeliaanse filosofie, zoals Antony Sutton vermeldt, waarbij ze 'gecontroleerde
conflicten' veroorzaken. De 1e en 2e Wereldoorlog waren allebei 'gecontroleerde conflicten'.
Hun arrogantie, hun niet aflatende energie, hun doelgerichtheid, hun absolute gebrek aan respect voor
mensenlevens, hun talent om decennia vooruit te plannen, die planning uit te voeren en hun aanhoudende
succes zijn verbijsterend en ontmoedigend.
Uitspraken van mannen als Disraeli, Wilson, Churchill, JFK en anderen zou elke twijfel over wie de baas is
op onze planeet bij de lezer moeten wegnemen. De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt
schreef in november 1933 aan kolonel Edward House: "De werkelijkheid is, zoals jij en ik allebei weten, dat
een financieel element in de grotere centra de regering al sinds de dagen van Andrew Jackson in zijn greep
heeft."
Misschien moet ik er even aan herinneren dat het Andrew Jackson, president van de VS van 1829 tot 1837,
zo woedend was over de tactieken van de banken (Rothschilds) dat hij zei: "Jullie zijn een kuil vol slangen. Ik
ben van plan jullie te verdelgen, en in de naam van de Eeuwige God, ik zal jullie verdelgen. Als de mensen
de hemeltergende onrechtvaardigheid van ons geld en ons bankensysteem zouden begrijpen zou er nog
voor de zon opkomt een revolutie uitbreken."
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In zijn boek 'Big Oil & Their Bankers In the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families and Their
Global Intelligence, Narcotics and Terror Network ' schrijft Dean Henderson: "Bij mijn onderzoek naar de
controleorganen van de banken aangaande het bezit van aandelen bij de 25 grootste bankholdings in de VS
kreeg ik in eerste instantie toestemming om documenten op te vragen, maar die werd later ingetrokken
vanwege de 'nationale veiligheid'. Dat is ironisch, want de meeste aandeelhouders wonen in Europa."
Dit is op zich al verbazingwekkend, maar bewijst ook dat de Amerikaanse regering voor de Elite werkt en
niet voor de burgers. Het bewijst ook dat geheimhouding boven alles gaat bij de affaires van de elite. Geen
enkel nieuwsmedium zal dit ooit ter sprake brengen, want de media zijn eigendom van de Elite.
Geheimhouding is essentieel voor de Elite om macht te blijven uitoefenen - wanneer de wereld de waarheid
over de rijkdom, de gedachtegang, de ideologie en de activiteiten van de Elite te weten komt zouden de
mensen over heel de wereld in opstand komen.
Henderson stelt verder: "De Vier Ruiters van het bankwezen (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup
en Wells Fargo) zijn eigenaar van de Vier Ruiters van de olie (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco en
Chevron Texaco); samen met andere Europese en 'oud geld'-reuzen. Maar hun monopolie in de
wereldeconomie eindigt niet aan de rand van de olievlek. Afgaande op hun SEC-aangiften behoren de Vier
Ruiters van het bankwezen tot de tien grootst aandeelhouders van vrijwel alle firma's in de Forbe's 500."
Het is algemeen bekend dat in 2009 44 van de 100 grootste economische entiteiten bedrijven waren. De
rijkdom van de families, die bij de tien grootste aandeelhouders van al die firma's horen, gaat die van
nationale economieën ver te boven. Het Bruto Mondiaal Product bedraagt ongeveer 70 biljoen
(70.000.000.000.000) dollar. Het vermogen van alleen al de Rothschild-familie wordt geschat in biljoenen.
Dat geldt ook voor de Rockefellers, die vanaf het begin zijn geholpen en van geld voorzien door de
Rothschilds. De VS heeft een BNP van ongeveer 14-15 biljoen dollar. Dat bedrag verbleekt in vergelijking
met de rijkdom van de biljonairs. De regeringen van de VS en de Europese landen hebben schulden
voornamelijk aan de Elite, en er moet dus niet aan getwijfeld worden wie de Aarde bezit en wie er aan de
touwtjes trekt.
We citeren Eustace Mullins uit zijn boek 'The world order: A study in the hegemony of parasitism': "De
Rothschilds besturen de VS middels hun stichtingen, de Council on Foreign Relations, en de Federal
Reserve, zonder echte bedreigingen voor hun macht. Peperdure politieke campagnes zijn routinewerk, met
zorgvuldig uitgezochte kandidaten die een gelofte afleggen aan de World Order. Mochten ze afwijken van
het programma zouden ze een ongeluk krijgen, te maken krijgen met gefingeerde aanklachten van seksueel
misbruik of een financiële onregelmatigheid."
[Opm.: In dit licht zou het interessant zijn de affaires waar het echtpaar Clinton in verzeild raakt rond het
presidentschap van Bill nader te bekijken]
De leden van de Elite opereren in absolute eensgezindheid tegen het algemeen belang, tegen een beter
leven voor alle mensen waarbinnen alleen individuen wordt toegestaan zijn of haar talenten te ontwikkelen,
tegen een leven vrij van oorlog en bloedvergieten. James Forrestal, de eerste Amerikaanse minister van
Defensie, werd zich bewust van de intriges van de Elite, en had, volgens Jim Marrs, 3.000 pagina's
aantekeningen verzameld die hij wilde gebruiken voor het schrijven van een boek. Hij overleed onder
duistere omstandigheden en is vrijwel zeker vermoord. Zijn aantekeningen werden gestolen en een
opgeschoonde versie van zijn boek verscheen een jaar na zijn dood. Vlak voor hij stierf, bijna vijftien
maanden voor het uitbreken van de oorlog in Korea, had hij onthuld dat Amerikaanse soldaten er zouden
gaan sterven. Marrs citeert Forrestal: "Deze mannen zijn niet incompetent of dom. Consistentie is nooit een
teken van domheid geweest. Als ze gewoon dom zouden zijn, zouden ze af en toe een fout maken die
in ons voordeel is." De Bilderberg Groep, de Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission en de
moeder van al die organisaties, de Royal Institute of International Affairs, zijn instituten waar beslissingen
over de toekomst van de mensheid worden genomen. Wie hebben die instituten opgericht en besturen ze?
De 'internationale bankiers' uiteraard.
In zijn boek 'The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World ',
schrijft kolonel Fletcher Prouty, de briefing officer voor de Amerikaanse president van 1955 tot 1963, over
een "intern heiligdom van een nieuwe religieuze orde". Met de term 'Secret Team' bedoelt hij een groep
"individuen met toegang tot staatsgeheimen, soms wel soms geen deel uitmakend van de regering, die data
ontvangen van de CIA en de NSA en handelen aan de hand van die informatie."
[Opm.: denk aan de draaideur tussen Goldman Sachs, de Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie
van Financiën]
En: "De macht van het Team berust op het uitgebreide geheime netwerk in regeringskringen en zijn directe
banden met grote bedrijven, gezamenlijke fondsen en investeringsbanken en met de nieuwsmedia, inclusief
binnen- en buitenlandse uitgeverijen."
Hij voegt er later aan toe: "Alle echte leden van het Team blijven in het centrum van de macht, of ze nu deel
uitmaken van de zittende regering of niet. Ze roteren doorlopend van en naar regeringsposities en het
bedrijfsleven of de aangename academische wereld."
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Jongeren trainen voor lidmaatschap van de Elite
Het is opmerkelijk hoe 'ze' zoveel macht uitoefenen en hoe 'ze' steeds weer mensen vinden om de taken uit
te voeren, en hoe 'ze' altijd de juiste beslissing nemen op het juiste moment. Dit kan alleen lukken wanneer
er een verborgen programma bestaat voor het werven en trainen van nieuwe leden: mentaal, ideologisch,
filosofisch psychologisch en uiteraard qua capaciteiten. En dat over langere tijd, terwijl ze op plaatsen
worden gezet in het centrum van de macht in de VS en in Europa. Die training zou al op jonge leeftijd
moeten beginnen. Ook moet er een methode zijn van voortdurende beoordeling, door kleine groepjes uiterst
capabele individuen, van zich ontwikkelende situaties met 'hun' mensen in de belangrijkste machtscentra in
heel de wereld, zodat er onmiddellijk ingegrepen kan worden op een manier die de Elite ten goede komt.
Hoe doen ze dat? Het is bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen dat de rol van geheime
genootschappen en de controle die ze uitoefenen over universiteiten zwaar doorweegt. Het werk van
mensen als Antony Sutton, John Coleman, Eustace Mullins en anderen is wat dat betreft baanbrekend. De
mensheid is dergelijke onderzoekers veel verschuldigd; onderzoekers die zwaar te leiden hebben van hun
naspeuringen maar niet opgeven. Wanneer je het geldspoor volgt van belangrijke initiatieven, op poten
gezet om grote oorlogen te veroorzaken, het beleid van de toekomst uit te stippelen, de macht van de Elite
over de mensheid te vergroten, etc. kom je onvermijdelijk de banden met de bankiersfamilies en hun
loopjongens bij de stichtingen tegen.
In April 2008 was ik een van de ongeveer 200 rectors en directeuren van universiteiten uit Azië, Afrika,
Europa en de VS bij een twee dagen durende Higher Education Summit for Global Development, op het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington DC. We werden toegesproken door vijf
Amerikaanse ministers, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice. De nadruk lag
steeds maar op één ding: dat universiteiten in ontwikkelingslanden samenwerken met de stichtingen zo dat
de wereldwijde problemen kunnen worden opgelost. Dit zijn particuliere stichtingen, en de enige manier om
die nadruk te begrijpen is je te realiseren dat de Amerikaanse regering geheel onder controle staat van hen
die deze stichtingen bezitten. In de kantlijn: de openingsspeech werd gegeven door een oorlogsmisdadiger,
verantwoordelijk voor de dood van miljoenen Rwandezen, die ook nog eens een eredoctoraat kreeg
overhandigd - Dr. Paul Kagame! De eerste presentatie werd geven door de CEO van de Agha Khan
Foundation!
In een fascinerende studie naar een geheim genootschap van de Yale-universiteit, Skull and Bones,
onthulde Antony Sutton tal van aspecten van groot belang over dit ene genootschap. In zijn boek 'America's
Secret Establishment: An Introduction to the Order of Skull and Bones ', legt Sutton uit dat er een
groep "oude Amerikaanse families en Nieuwe Rijken" is die De Orde (van Skull & Bones) domineert - de
familie Whitney, de familie Stimson, de familie Bundy, de familie Rockefeller, de familie Harriman, de familie
Taft, de familie Bush, enzovoorts. Hij wist er ook op dat er banden met Brittannië zijn.
De banden tussen de Orde en Brittannië lopen via de Lazard Freres en enkele commerciële banken.
Opgemerkt moet ook dat het Britse establishment ook een universiteit oprichtte - Oxford - en vooral ook het
All Souls College. Het Britse deel heet 'De Groep'. De Groep is gelinkt aan de Joodse equivalent via de
Rothschilds in Brittannië (Lord Rothschild was een van de vroegste leden van 'inner circle' van Cecil
Rhodes). De Orde in de VS heeft ook banden met de families Guggenheim, Schiff en Warburg… Er is ook
een link met de Illuminati.
Elk jaar sinds 1832 worden er 15 jonge mannen, en recent ook vrouwen, opgenomen in de Orde. Wie
selecteert ze? Een studie van de loopbanen van veel van deze uitverkorenen toonde aan hoe ze uitgroeien
tot vooraanstaande personen in het Amerikaanse openbare leven, en hoe de leden van hun groep ervoor
zorgen dat ze doordringen tot de kern van de belangrijkste Amerikaanse instellingen. Ze worden steeds
weer teruggevonden op de belangrijkste posities ten tijde van oorlog en in vredestijd, onophoudelijk
manipulerend en observerend.
De invloed van deze Elitaire families op de denkwereld van landen gebeurt dus via academische instellingen
en organisaties en via de media. Sutton schrijft:
"De American Historical Association, de American Economic Association, de American Chemical Society en
de American Psychological Association werden allemaal opgericht door leden van De Orde, of mensen met
nauwe banden met De Orde. Al deze organisaties zijn doorslaggevend voor het vormgeven van de
samenleving. Het fenomeen dat De Orde steeds als eerste ter plaatse is zien we vooral bij al deze
Foundations, maar hun aanwezigheid in de beheerraden is wel degelijk permanent. de eerste voorzitter van
een zeer invloedrijke maar bijna volledig onbekende organisatie, opgericht in 1910, was eveneens een lid
van De Orde: William Howard Taft en de American Society for the Judicial Settlement of Disputes. The
Society was de voorloper van de League to Enforce Peace, die zich uiteindelijk ontwikkelde tot de League of
Nations (de Volkenbond) en uiteindelijk tot de Verenigde Naties."
De Verenigde Naties zijn een werktuig van de Elite, ontworpen voor het opzetten van een centrale
wereldregering, onder controle van de Elite. Het hoofdkantoor van de VN staat op grond die eigendom is van
de Rockefellers.
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Het uitkiezen van de toekomstige premiers om de New World Order te dienen
In zijn artikel 'Oxford University - The Illuminati Breeding Ground', schrijft David Icke over een incident
dat aantoont hoe deze geheime genootschappen en groepen, werkend voor de Elite, selecteren, opleiden en
plannen om hun mensen op de sleutelposities te kunnen plaatsen. In 1940 sprak een jonge man tot een
"studiegroep' van de Labor Party in een zaal van de University College Oxford. Hij benadrukte dat hij deel
uitmaakte van een geheime groep zonder naam die een 'Marxistische staatsgreep' in Brittannië, Rhodesië
en Zuid-Afrika wilde plegen, middels het infiltreren van het Britse parlement en het ambtenarenapparaat. De
jonge man verklaarde dat hij de politieke vleugel van de groep leidde en dat hij verwachtte dat ze hem op
een dag premier van Brittannië zouden maken. De jonge man was Harold Wilson, en was minister-president
van 1964 tot 70 en van 1974 tot 76!
Alle jonge mannen die studeren aan de Ivy League-universiteiten, maar ook aan de andere, dienen zich te
realiseren dat ze doorlopend worden beoordeeld door hun professoren, met de bedoeling vanuit hun
middens diegenen te kiezen die de Elite zullen dienen, die deel zullen worden van het mondiale netwerk van
met elkaar verbonden geheime en niet-geheime organisaties, om te werken voor de New World Order.
Sommige die al geselecteerd werden zullen zich onder hen bevinden, met hen omgaan en toch, diep van
binnen, van hen gescheiden door een gevoel bij een broederschap te horen met een missie die heel ver
terug gaat. Deze jonge mannen weten ook dat ze goed beloond zullen worden, maar ook dat ze vermoord
kunnen worden als ze falen.
Volledige geheimhouding en absolute loyaliteit zijn doorslaggevend voor dit programma. Dit wordt
afgedwongen door de angst vermoord of geruïneerd te worden en via een cultus die waarschijnlijk teruggaat
tot in de dagen van de piramides en daarvoor. Filosofisch geloven 'ze' in de Hegeliaanse dialectiek,
waarmee ze het veroorzaken van afschuwelijke oorlogen rechtvaardigen - die ze eufemistisch
'gecontroleerde conflicten' noemen. Hun politieke ideologie is 'collectivisme', waarbij de mensheid moet
worden geleid door een groep mannen, door hen, georganiseerd met een doel - een verborgen dominante
minderheid. Ze geloven dat ze het beter weten dan gewone stervelingen. De Illuminati, de Vrijmetselaars,
leden van andere bekende en onbekende geheime genootschappen, slaan onder leiding van de rijkste
kabbal die de menselijke geschiedenis ooit gekend heeft de handen ineen om een betoverde, slapende en
murw gebeukte mensheid van de ene afgrond naar de andere te voeren. Voormalig MI6-agent John
Coleman heeft het over een "Committee of 300" die deze uitgebreide ondergrondse machinerie stuurt en
gidst. In zijn in 2002 gepubliceerde 'Memoirs ', schrijft David Rockefeller Sr. dat zijn familie "al meer dan een
eeuw" wordt aangevallen door "ideologische extremisten. Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van
een geheime kabbal en strijden tegen de belangen van de Verenigde Staten, ze omschrijven ons als
'internationalisten' en dat we samenzweren met anderen over heel de wereld om een meer geïntegreerde
mondiale politieke en economische structuur op te bouwen - één wereld, zo u wilt. Als dat de aanklacht is,
beken ik schuld, en ik ben er trots op." That’s it!
http://www.zonnewind.be/geschiedenis/the-crown-de-kroon/the-group.shtml

De herkomst en oorsprong van het vaccineren
Door: Sietse Werkman
Het psychologisch model en het Bijbels onderricht (4)
“In an age of deceit, speaking the truth is a revolutionary act” * George Orwell.
Zij misleiden en worden misleid (2 Tim 3:13)
Herkomst vaccineren
Wij noemen regelmatig de vaccinaties als één van de belangrijke factoren in de externe, toxische oorzaak
van autisme. In ons onderzoek naar de herkomst van het vaccineren hebben we recentelijk een schokkende
ontdekking gedaan. Uit, naar het zich laat aanzien, goed gedocumenteerde artikelen, blijkt dat de oorsprong
van het vaccineren occult is. De wortels zijn te vinden in het oude Egypte (kalf/koe/stier – verering) en bij het
Hindoeïsme en ook de invloed van het toen opkomende Darwinisme (evolutietheorie, waarvan de oorsprong
ligt in de occulte mysteriegodsdiensten) heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de uiteindelijk breed
geaccepteerde vaccinatieprogramma’s. Bij veel volken, die de Hindoeïsme aanhangen, werd in een occult
ritueel ter ere van de Hindoe godin van de pokken, lichaamsvocht van een verwonde/zieke (jonge) koe, in
het lichaam gebracht. Het woord vaccinatie is overigens ook afgeleid van ‘vacca’ het Latijnse woord voor
koe. Dit concept zou door de Jezuïetenorde naar Engeland zijn gebracht. Dit roept meteen een aantal
vragen op: is dit misschien de verklaring dat er niet of nauwelijks onderzoek is gedaan en/of te vinden is
naar de werking en veiligheid van vaccins? Waren het wel de ‘koemeisjes van Jenner’ die een aanzet gaven
tot het idee van vaccinatie? Waren het de vaccins die de epidemieën stopten of was de dalende lijn, al lang
ingezet door o.a. verbeterde hygiënische omstandigheden en voeding, zoals veel onderzoekers stellen,
alsmede het Bijbelse idee van quarantaine? Hoe goed/volledig zijn wij geïnformeerd?
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EU: alle pc's voor internetbankieren besmet
Banken moeten er van uitgaan dat alle computers van klanten die internetbankieren
met malware besmet zijn, zo luidt een aanbeveling van het Europees agentschap
voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA). De organisatie verspreidde een
"Flash note" waarin het wijst naar de 'High Roller' zaak waarbij criminelen via de
Zeus en SpyEye banking Trojans miljoenen euro's van bedrijven probeerden te
stelen. In Nederland zou er mogelijk 35 miljoen euro zijn buitgemaakt.
Om fraude met internetbankieren te bestrijden doet ENSIA drie aanbevelingen. "Ga
ervan uit dat alle pc's geïnfecteerd zijn" is de eerste aanbeveling. Voor een bank zou het in de huidige
situatie veiliger zijn om aan te nemen dat de pc's van alle klanten besmet zijn. "En de banken zouden
daarom beveiligingsmaatregelen moeten nemen om hiermee om te gaan."
De tweede aanbeveling betreft het beveiligen van apparaten voor internetbankieren. "Veel online
banksystemen, sommige met eenmalige transactiecodes, rekenmachines of smartcardlezers werken
gebaseerd op de aanname dat computers van klanten niet besmet zijn. Gegeven de huidige staat van
computerveiligheid, is dit een gevaarlijke aanname."
Banken zouden daarom moeten aannemen dat computers besmet zijn, maar dat ze nog steeds stappen
moeten nemen om frauduleuze transacties tegen te gaan. Twee-factor authenticatie alleen is daarbij niet
voldoende. De gebruiker zou daarom twee keer via een vertrouwd kanaal of vertrouwd apparaat het bedrag
en bestemming van bepaalde transacties moeten bevestigen.
Als laatste pleit ENISA voor het uit de lucht halen van servers waarmee criminelen de fraude uitvoeren. Het
gaat dan om de strijd tegen botnets en malware. Daardoor is "sterke wereldwijde samenwerking", zowel voor
preventie als respons, meer dan noodzakelijk, aldus de organisatie.
http://www.security.nl/artikel/42145/EU%3A_alle_pc%27s_voor_internetbankieren_besmet.html

Talloze video's bewijzen gruweldaden door NAVO gesteunde rebellen Syrië
Eerder berichtten we dat er sterke aanwijzingen zijn dat de
massamoord in Houla (foto) niet door het leger, maar door
rebellen werd gepleegd.
Terwijl de Westerse media nog altijd bol staan van de
propaganda dat het regime van president Assad
verantwoordelijk is voor duizenden onschuldige
burgerslachtoffers, komt er steeds meer bewijs dat het juist de
door de NAVO gesteunde islamistische rebellen zijn die zich
massaal schuldig maken aan misleiding, bedrog, 'false flag'
terreuroperaties en gruwelijke moorden. Gezien de dubieuze
rol tijdens de Joegoslavië oorlog eind jaren '90, de openlijke steun voor Libische terreurgroeperingen vorig
jaar en nu het bewapenen van Syrische moslimstrijders kan met recht de vraag worden gesteld of de NAVO
niet inmiddels zélf een terreurorganisatie is geworden, en zo ja, of Nederland daar dan nog lid van zou
moeten willen zijn.
Veel door de reguliere media uitgezonden opnames en video's die zogenaamde 'slachtpartijen' door het
Syrische leger zouden bewijzen blijken in scène te zijn gezet en in sommige gevallen zelfs al jaren oud te
zijn. Net zoals vorig jaar met Libië het geval was schilderen Westerse politici, zenders, kranten en
nieuwssites de rebellen af als vrijheidslievende democratische activisten die de eerzame slachtoffers zijn
van een gruwelbewind. De werkelijkheid is echter precies het tegenovergestelde, en talloze -soms
schokkende!- video's bewijzen dit:
1. In deze video beschuldigen familieleden van afgeslachte kinderen niet het leger, maar de rebellen van
deze gruweldaad.
2. Syrische rebellen hangen een burger op aan een boom omdat hij de VN waarnemers dingen zou hebben
verteld die zij verborgen wilden houden.
3. Terwijl ze de jihadistische kreet 'Allahu Akbar' schreeuwen hangen Syrische rebellen een zwaar
mishandelde geesteszieke man op en schieten hem door zijn hoofd.
4. De zoon van deze vrouw, Sari Saoud, werd doodgeschoten in Homs. Al-Jazeera beweerde dat het leger
hier verantwoordelijk voor was, maar de vrouw blijft er bij dat het de opstandelingen waren.
5. Pro-Assad activisten die demonstraties organiseerden om de regering te ondersteunen werden ontvoerd,
gemarteld en vermoord door de rebellen.
6. Onder begeleiding van 'Allahu Akbar' kreten dumpen rebellen de lijken van vermoorde soldaten in de
Orontes rivier. CNN probeerde het er nog op te doen lijken dat de daders niet bekend waren, maar de
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vertaling van wat er op de opname wordt gezegd bewijst dat het slachtoffer wel degelijk een
regeringsgezinde activist was.
7. Heftig filmpje waarin de rebellen een Alawitische burger uitschelden en vervolgens onthoofden.
8. Een burger wordt door rebellen beschuldigd van verraad en vervolgens in elkaar geslagen en gemarteld.
Later verschenen op Facebook foto's van zijn afgehakte hoofd.
9. Syrische rebellen lachen bij de verminkte lichamen van soldaten.
10. Hier verminken rebellen het lichaam van een dode man en roepen daarna anti-overheidsleuzen.
11. In dit filmpje hebben rebellen een kind ontvoerd en dreigen zij de ouders hem te vermoorden als ze geen
losgeld betalen.
12. Rebellen slepen het lichaam van een soldaat door het stadje Yabrud bij Damascus.
13. Opstandelingen vermoorden Raed Aashour, een politieagent.
14. Islamistische activisten scanderen leuzen tegen de christenen in het land. Dit bevestigt wat we al eerder
meldden, namelijk dat de rebellen uit zijn op het uitroeien van het christendom en van Syrië een 100%
islamitische staat willen maken.
15. Een groep mensen hebben zich rond het lichaam van een dode burger verzameld en worden
weggeduwd door mannen met FSA vlaggen die 'takbeer' ('god (allah) is groot') schreeuwen.
Slacht- en moordpartijen in scène gezet
De Westerse media laten enkel (veronderstelde) misdaden van het leger zien, maar blokkeren alle filmpjes,
informatie en getuigenverklaringen die de islamistische rebellen van het Free Syrian Army in een kwaad
daglicht stellen. Hieronder volgen enkele filmpjes waaruit blijkt dat de leden van de Syrische 'oppositie' en de
rebellen valse video's produceren van slacht- en moordpartijen en hier vervolgens het leger de schuld van
geven:
16. Het Australische ABC News onthulde bijvoorbeeld de leugens van het internationale persbureau Reuters
dat het in deze video om opnames zou gaan van Syrische demonstranten die waren opgepakt door het
leger. Het filmpje werd aan ABC News en andere Westerse zenders gezonden, maar later bleek echter dat
het om een 4 jaar oude opname ging waarin leden van de islamitische terreurbeweging Hezbollah leden van
de Libanese politieke Amal Partij mishandelen.
17. Hier creëren leden van de Syrische oppositie zogenaamd 'dodelijke' slachtoffers van het geweld van het
leger, compleet met vals bloed. Al Jazeera zond de clip echter uit en beweerde dat het hier om een echt
bloedbad zou gaan.
18. In dit filmpje lachen Syrische activisten terwijl ze nepwonden laten zien en zich gereed maken om 'voor
dood' te gaan liggen en zich voor te doen als afgeslachte burgers.
19. Hier ligt een 'gestorven' man in een doodskist terwijl er een treurig lied wordt gezongen. Aan het eind van
het filmpje volgt er echter een 'wonderbaarlijke' wederopstanding...
20. Deze man doet zich voor als een gestorven 'martelaar' met een 'dodelijke' hoofdwond, maar zijn
knipperende ogen verraden dat hij slechts toneel speelt.
21. Hier geeft een Syrische rebel blijk van bijzondere 'voorspellende' gaven door op een bomexplosie te
wijzen vóór deze plaatsvindt.
22. 'Ooggetuigen' worden betrapt tijdens een overleg over hoe te liegen over het aantal slachtoffers.
23. Rebellen instrueren een 'zwaargewond' jong meisje wat ze aan Al-Jazeera moet vertellen. Vervolgens
feliciteren ze zichzelf met hoe goed ze dit in scène hebben gezet.
Dit is slechts een greep uit een groot aantal video's die bewijzen dat de Westerse burers voorgelogen
worden over de werkelijke aard van de 'opstand' in Syrië (4). Er zijn ook talloze videofilmpjes en foto's
waaruit blijkt dat de door de VS en de NAVO gesteunde rebellen net als in Libië in werkelijkheid
extremistische islamisten zijn die zich loyaal verklaren aan Al-Qaeda (2). Er is zelfs een opname waarin VN
waarnemers (!) terroristen meesmokkelen in hun voertuigen.
NAVO nu zelf terreurorganisatie?
Eind vorig jaar kwamen er berichten naar buiten dat dezelfde Al-Qaeda* terroristen die in Libië door de
NAVO werden geholpen bij het afzetten en vermoorden van Muammar Gadaffi naar Syrië werden
overgevlogen om daar te vechten tegen het Syrische leger en het land in een chaos te veranderen door
angst en terreur onder de burgerbevolking te zaaien (3).
Het kan ronduit schokkend worden genoemd dat de NAVO, ooit een eerzaam militair verbond dat tientallen
jaren lang de vrede in de Westerse wereld wist te bewaren, nu wordt misbruikt om allerlei regimes in Noord
Afrika en het Midden Oosten omver te werpen ten gunste van de opkomst van de radicale islam, waarmee
het in feite zélf een terreurorganisatie is geworden.
Xander
* Gebruikt als verzamelnaam voor een los verband van een groot aantal islamitische terreurgroeperingen,
waar veel leden weliswaar trouw aan zweren en logo's en vlaggen van dragen, maar waar geen centraal
commando over bestaat zoals de VS jarenlang heeft beweerd (het 'Bin Laden' sprookje).
(1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars , (4) Infowars
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Kerkleider in Duitsland waarschuwt voor spoedige christenvervolgingen door moslims
In Soedan voeren moslims een ware holocaust uit tegen
christenen (foto van één van de vele duizenden slachtoffers),
maar de wereld zwijgt en doet niets.
Anda Damian, hoogste vertegenwoordiger en bisschop van de
Koptische-Orthodoxe kerk in Duitsland, waarschuwde onlangs
in een interview dat er binnen afzienbare tijd
christenvervolgingen in Duitsland en Europa zullen losbarsten
als gevolg van het snel groeiende aantal moslims (1).
Ondertussen begint de infiltratie van onze vrije samenleving
door de islam de hoogste politieke regionen te bereiken: de
Duitse president Joachim Gauck heeft de linkse islamist
Ferdos Forudastan, die autochtone Duitsers 'vijandige, verrotte burgers' noemt (!), als zijn officiële
woordvoerder aangesteld (2).
'Het gevaar bestaat dat een steeds dominantere islam in Duitsland de christenen ernstig zal bedreigen,'
aldus Damian. 'Als er geen ingrijpende verandering in Duitsland optreedt zou het leed van de christenen in
Egypte ook het leed van de christenen in Duitsland kunnen worden. Ik verzeker u dat wanneer men de
andere kant opkijkt en niets doet, dat wat er nu in Egypte gebeurt op zekere dag ook in ons thuisland zal
gebeuren. Neem dit heel serieus: Als ze niets van onze geschiedenis leren zal het spoedig zover zijn.'
Onze kinderen straks derderangsburgers in eigen land
De bisschop benadrukte dat hij 'geen haatprediker' is. 'Ik heb veel moslimvrienden en wil de mensen niet
simpel angst aanjagen. We moeten niet bang zijn maar wel van ons verleden leren. Eens waren wij de baas
in ons vaderland, in ons eigen land. Vandaag strijden wij om te leven en te kunnen overleven. Denk aan de
(bevolkings)groei, die laat zien dat als wij zo verdergaan wij op een dag in ons eigen land in de minderheid
zullen zijn... Wij moeten iets doen voor onze kinderen, zodat ze in ons land straks niet als tweede- of
derderangsburgers of zelfs als minderwaardige mensen worden behandeld.' (3)
Overheden steunen antichristelijke islamisering
Het zorgwekkende is dat de overheden in Europa hun volledige medewerking verlenen aan dit
antichristelijke islamiseringsproces. Het is geen enkel probleem om christelijke symbolen en zelfs Jezus
Christus Zelf onder het mom van 'kunst' op de grofst mogelijke manieren belachelijk te maken (4)(5), maar
zodra iemand iets negatiefs zegt over de islam of over 'de profeet' (Mohammed) wordt er luidkeels 'racisme'
en 'discriminatie' geschreeuwd en grijpen de autoriteiten onmiddellijk in (6).
Koran mag niet worden verbrand maar de Bijbel wel?
De Duitse publieke TV zender ARD kon ongestraft voor de camera een Bijbel verbranden (6), maar zodra
ergens op de wereld een Koran hetzelfde lot ondergaat dan breekt de hel los en tonen de Westerse media
en politici verbazingwekkend veel begrip voor gewelddadige demonstraties en moorden in naam van Allah
en de islam (7).
Als gevolg hiervan is de islamitische paralleljustitie (Sharia) in heel Europa aan een forse opmars bezig en
wordt het zelfs doodgezwegen als moslim imams wegens het verkrachten van kinderen worden gearresteerd
en uitgezet (8). Hoe anders is het als er weer eens een katholieke pedo-priester betrapt wordt. Dat wordt
ogenblikkelijk aangegrepen om de haat tegen het christendom verder aan te wakkeren.
'Schijtchristen' en 'Schijtduitser'
Op scholen in Berlijn is het al jaren 'normaal' dat christelijke scholieren door hun islamitische medeleerlingen
worden uitgescholden voor 'schijtchristen' (9). Ook autochtone Duitsers moeten zich ongestraft laten
uitmaken voor 'schijt Duitser' (1), maar als de racistische moslimdaders vervolgens zelf worden
uitgescholden dan spreken de linkse media er schande van en stellen de autoriteiten strafvervolging in
wegens discriminatie en worden er hoge boetes uitgedeeld (10).
Britse vrouw dreigt baby kwijt te raken vanwege islamkritiek
Wie openlijk kritiek durft te leveren op dit pro-islamiserings beleid wordt behalve weggehoond ook steeds
vaker onvrijwillig 'uitgenodigd' bij de wetgevende instanties (11). In Groot Brittannië is de angst voor de
moslims bij de autoriteiten inmiddels zó groot dat een zwangere vrouw, wier man een Britse soldaat is die in
Afghanistan vecht, de zeggenschap over haar ongeboren kind dreigt kwijt te raken omdat ze lid is van de
English Defense League, een organisatie die probeert de islamisering van haar land tegen te houden (12).
Holocaust door moslims in Soedan
De situatie in Europa is gelukkig niet zo erg als in veel andere landen waar moslims de meerderheid of een
grote minderheid vormen - tenminste, NOG niet. In bijvoorbeeld Soedan is er een ware islamitische
holocaust gaande tegen christenen. Kerken worden verwoest, Bijbels verbrand en duizenden christenen,
inclusief vrouwen en jonge kinderen, worden gruwelijk mishandeld, verkracht en vermoord (13)(14). De
internationale gemeenschap kijkt echter de andere kant op, maar staat vervolgens wél op zijn achterste
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benen als Israël besluit tot het bouwen van huizen voor Joden op hun eigen (door moslims betwiste)
grondgebied.
Wanneer in Europa?
Keer op keer blijkt dat de almacht van olie één en dezelfde is als de Allahmacht, waardoor de islam in
tientallen landen zonder enig Westers weerwoord ongestraft een haat- en/of uitroeiingscampagne tegen het
christendom kan voeren. Een campagne die, als we niet heel snel oppassen en ingrijpen, dankzij de steun
van met name linkse en socialistische partijen wel eens sneller dan we denken op ons continent zou kunnen
overslaan.
Xander

Joodse Rabbi Yitzhak Kaduri bevestigt Jezus is de Messias & Zijn terugkeer kort na Ariel Sharons
dood
Gepubliceerd op 30 jun 2012 door adrinilinjunky
Op 30 april 2007 openbaarde Rabbi Yitzhak Kaduri dat de Messias
zou terugkomen na de dood van Ariel Sharon. Israël wacht nog
steeds op hun Masjiach, en dat moment lijkt nu heel dichtbij te komen!
Profetie Rabbi Kaduri: 'Messias verschijnt na dood Ariel Sharon'
Wijlen Rabbi Kaduri, met rechtsboven zijn briefje met daarin de voor
de Joden volstrekt onaanvaardbare onthulling van de identiteit van de
Messias
Op 30 april 2007 plaatste Israël Today het verbazingwekkende artikel
'Rabbi onthult de naam van de Messias.' Rabbi Yitzhak Kaduri, een
charismatische leraar die in zeer hoog aanzien stond vanwege zijn kennis van de Bijbel en andere Joodse
geschriften, verraste enkele maanden voor zijn dood op 108 jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de
mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had.
Pas één jaar na zijn dood mocht dit briefje geopend worden. Toen dat moment in 2007 was aangebroken,
liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter…
Wijze man
Rabbi Kaduri werd algemeen beschouwd als één van de grootste Joodse leiders van zijn tijd. Hoofdrabbi's
keken naar hem op en beschouwden hem als een wijze man, die zij regelmatig om raad vroegen. Volgens
zijn volgelingen deed Kaduri vele wonderen en genezingen en zou hij een groot aantal rampen op Aarde van
tevoren hebben voorzegd.
Laatste jaar van zijn leven
Het bestaan van Kaduri's mysterieuze briefje werd bevestigd op zijn officiële website. Tevens bevestigde
Kaduri's zoon David dat zijn vader in het laatste jaar van zijn leven vrijwel exclusief over de Messias had
gedroomd en gepraat. 'Mijn vader heeft de Messias in een visioen ontmoet,' aldus David. 'Hij heeft ons
gezegd dat Hij heel snel zal komen.'
Na de dood van oud-premier Ariel Sharon
Tijdens een preek op Yom Kippur (de Grote Verzoendag, de belangrijkste Joodse feestdag) zei Kaduri, waar
de komende Messias aan te herkennen zou zijn, en dat Hij aan Israël zou verschijnen na de dood van oudpremier Ariel Sharon. Yitzhak Kaduri stierf op 21 januari 2006, drie weken nadat premier Sharon met een
hersenbloeding in het ziekenhuis was opgenomen en in een coma was beland. Meer dan 200.000 mensen
namen deel aan Kaduri's begrafenisoptocht door de straten van Jeruzalem.
De Naam van de Messias onthuld…
Een jaar na Kaduri's overlijden werd zijn briefje met daarop de Naam van de Messias geopend en was deze
tekst te lezen: 'Wat betreft de letter afkorting van de naam van de Messias, Hij zal het volk verheffen en
bewijzen dat zijn woord en wet geldig zijn.' In deze Hebreeuwse zin Yarim Ha'Am Veyokhiakh Shedvaro
Vetorato Omdim is de Naam van de Messias verborgen. Het acroniem (letterwoord) van deze zin, de letterafkorting waar Kaduri over schreef -oftewel de eerste initialen van ieder woord- spelt de naam Yehoshua /
Yeshua, oftewel: Jezus, afgeleid van het Hebreeuwse stamwoord voor 'redding'.
Media pikten het niet op… slechts 2 websites
Toen de naam Yehoshua in Kaduri's briefje bleek te staan, konden ultra-orthodoxe Joodse leiders niet
geloven dat hij werkelijk deze Naam bedoelde. Ook de Israëlische media namen het niet serieus en
berichtten nauwelijks over deze voor de Joden verbijsterende en buitengewoon beledigende onthulling.
Slechts twee websites meldden dat Kaduri's briefje -waar de authenticiteit van niet betwijfeld werd- was
geopend. Ondanks de grote verwarring die het veroorzaakte, bevestigden ook Kaduri's volgelingen dat het
briefje echt van Kaduri was. 'We hebben geen flauw idee hoe de Rabbi op deze Naam voor de Messias is
gekomen,' verklaarde een van hen.
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Bevestiging Enige ware Messias
Christenen zien in deze nauwelijks onder de aandacht gekomen gebeurtenis een bevestiging dat Rabbi
Kaduri in zijn visioen inderdaad de enige ware Messias moet hebben ontmoet: Jezus Christus, en dat dit
mogelijk op vergelijkbare manier is gebeurd als bij de apostel Paulus, die, toen hij nog een Joodse farizeeër
was, eveneens een verschijning van Jezus meemaakte (Handelingen 9).
Het feit dat de door velen als belangrijkste Joodse leraar van zijn tijd beschouwde Rabbi Kaduri op zijn
sterfbed uitgerekend de in zijn religie meest verachte Persoon als de Messias aanwees, namelijk Jezus
Christus, is feitelijk ondenkbaar en ongehoord, zeker als bedacht wordt dat Jezus volgens Kaduri kort na de
dood van Ariel Sharon op Aarde zal terugkeren.
Ariel Sharon 'leeft' nog wel, alhoewel hij reeds jaren in een coma ligt...
Bron: Xandernieuws.punt.nl
Stukjes van de puzzle: Rabbi Yitzhak Kaduri droomde dat Yeshua zou terugkeren in Av 5772
door Marilyn Agee - 28 juni 2012
Hieronder vind je enkele interessante berichten van Pastor Riley...
Ik wist dat Kaduri gezegd heeft, dat de Messias Yeshua is, maar niet dat Kaduri droomde dat Yeshua zei dat
hij ook zou terugkeren in Av, 5772.
Pastor Riley:
Als ik deze berichten over de oude Rabbi lees, ben ik niet alleen blij dat deze informatie openbaar is
gemaakt, maar herkende ik onmiddellijk waarom het niet bekend is gemaakt op dit moment in de
geschiedenis. Denk daar eens over na!
Dat is echter niet alles wat de oude Rabbi geopenbaard heeft in zijn laatste brief aan zijn volk. Hij haalde
namelijk specifiek aan, hoe hij de Messias in zijn droom vroeg: "Wanneer komt u terug?"
Hij verklaarde dat de Messias hem vertelde, dat Hij in de maand Av terug zou keren in het Joodse jaar
5772. Hij wilde de oude rabbijn niet de exacte datum geven, maar zei hem, "Vertel het de mensen!"
2012 = 5772
Wow! Glorie aan God! Mensen, op de Joodse kalender is het dít jaar het Joodse jaar 5772. Het Joodse jaar
van 5772 begon op Rosh Hasjanah, de eerste dag van de 7e maand van de Joodse kalender in 2011.
Maar wanneer gaat de maand Av beginnen?
De maand Av is de 5e maand in het Joodse jaar en het begint op 19-20 juli 2012. Ik vermeld beide data
omdat elke nieuwe Joodse dag begint bij zonsondergang; zo berekenen zij de tijd. De 20e dag van juli is
eigenlijk de eerste dag van Av op de Joodse kalender. De laatste dag van de maand Av valt op 18-19
augustus 2012.
Nu, voordat je dit direct afdoet als onzin, bedenk dan Petrus’ profetie,
"Uw ouden zullen dromen dromen…" Handelingen 2:17
De oudste en meest gerespecteerde Joodse rabbijn in de wereld had deze droom voor hij stierf, en heeft
vervolgens deze dingen geopenbaard aan het Joodse volk in zijn allerlaatste brief...
Voor zijn dood beweerde hij dat, in een droom, de Messias van Israël naar hem toe was gekomen en
zichzelf aan hem openbaarde. Hij vertelde de andere rabbijnen in Jeruzalem en andere delen van de wereld,
dat hij de Messias persoonlijk kende, want hij had Hem ontmoet in zijn droom, met Hem gesproken, en Hem
aanbeden.
Ik zocht op Google en vond het volgende:
http://www.fivedoves.com/letters/june2012/stevenk621.htm:
Een fragment: ‘Ik begreep dat de rabbijn geïnteresseerd is, dat we spreken over de Mashiach. Ik greep
moed en vroeg hem: "Onze Rabbi! Wanneer zal Mashiach komen?" De rabbijn antwoordde mij: "Ik kan het
niet onthullen", en lachte met een brede lach. Toen vroeg ik hem weer, "Onze Rabbi! Wanneer zal Mashiach
komen?" De rabbijn antwoordde in twee woorden: "[ בעשת תנשבIn het jaar 5772]", en hij herhaalde dit twee
keer. Ik was erg geschokt door zijn woorden, en onmiddellijk, toen ik het huis van de rabbijn verliet, ging ik
naar de Kollel van Kabbalisten in de Yeshiva van de rabbijn, en vertelde over wat de rabbijn zei tot hen - ze
waren allemaal verbaasd.
Ongeveer 2 weken later, in het begin van Tevet, 5766, werd de rabbi opgenomen in het Bikur Cholim
Ziekenhuis in Jeruzalem. Ik zou elke dag naar het ziekenhuis komen, om te leren van de rabbijn. En dan
vroeg ik hem weer, "Onze Rabbi! In welke maand en in welk jaar zal Mashiach komen?" En de rabbijn
antwoordde mij: "In de maand Av, 5772." En hij herhaalde dit twee keer. Het is belangrijk op te merken, dat
de rabbijn bij bewustzijn bleef tot twee weken voor zijn overlijden. De rabbijn is overleden op 29 Tevet, 5766
(zoals bekend, hij stierf op de leeftijd van 113 jaar oud!).’
Ik vond ook deze interessante video:
Rabbi Yitzchak Kaduri reveals the secret name of Messiah
Geüpload door TheOneTrueVine op 28 nov 2010
Agape, Marilyn Agee - Bron: Fivedoves.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
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Zon gaat op 23 december 2012 in de Rode Reus fase
In 1999 is door de NASA een satelliet, genaamd ‘Chandra X-Ray
Observatorium’ gelanceerd, die in staat is om de ruimte te scannen met
X-rays, en zichtbaar kan maken wat voorheen onzichtbaar was.
Chandra liet sterren zien die groter werden onder de enorme invloed
van een energiegolf en door grote veranderingsprocessen gingen:
opzwellen en dan vervolgens de buitenlagen afstoten, en daarna weer
veel kleiner worden.
Chandra slaagde erin de kosmische jet stroom vast te leggen, die
vanuit het centrum van het zwarte gat in onze Melkweg stroomt, en ook
deze kolossale en krachtige energiegolf te zien, die over het galactische vlak uitstroomt.
Ongelooflijke beelden
De beelden van Chandra waren ongelooflijk en de top van de wetenschappers moest goed kijken om te
begrijpen, waar ze nu naar keken en wat dat betekende voor onze planeet. Een paar artikelen zijn
gepubliceerd op de NASA website over wat Chandra ontdekt heeft rond Sgr A (de codenaam voor het super
massieve zwarte gat in het centrum van onze Melkweg), maar er is geen data vrijgegeven over wat dat nu
betekent voor ons en hoe het ons zonnestelsel zal beïnvloeden. De artikelen zijn geschreven op een manier,
waarop iedereen die het leest, zal denken, oh ok er is dus niets aan de hand, het is veel te ver weg van ons.
Voor de weinigen, die wel geavanceerde astrofysica begrijpen, werd het na het lezen van deze artikelen
duidelijk, dat deze ontdekking bijzonder belangrijk is voor ons, en dat het veel meer aandacht en
wetenschappelijke studie nodig heeft. De nieuwe gegevens van Chandra laten zien dat het absoluut niet iets
is om links te laten liggen.
23 december 2012
Natuurlijk zal de NASA dit alles ontkennen als je er naar vraagt, net als ze alles rond UFO’s ontkennen. De
voorspelling is dat hetzelfde met onze zon zal gebeuren. Zodra deze extreem sterke energetische puls
contact maakt, en dat zal niet over vijf miljard jaar zijn, maar precies op 23 december 2012.
Een complexe nucleaire reactie zal er plaatsvinden, die onze zon groter laat worden, en daarbij Mercurius en
Venus zal opnemen. Dat betekent dat het extreem dicht bij de Aarde gaat komen en daardoor biologisch
leven onmogelijk zal maken, met dagelijkse temperaturen boven de 2000 graden Celsius. Dat is de enige
reden waarom de top secret ondergrondse wereld (zie onder label DUMB) in de eerste plaats gebouwd is,
zodat de elite veilig kan onderduiken.
NASA’s ‘Fermi Gamma-ray Ruimtetelescoop’ is op 11 juni 2008 gelanceerd
Zijn belangrijke functie is om bewijs te verzamelen, dat in de galactische kern van de Melkweg een explosie
heeft plaatsgevonden in het nabije verleden met als resultaat een sterke kosmische puls recht op het
galactische vlak, en in het galactische vlak zelf een uitbreidende puls van energie, die naar de randen van
de Melkweg stroomt.
Het observatorium cirkelt om de Aarde op 300 mijl hoogte en scant het universum op gammastralen, die niet
als gewoon licht in spiegels gereflecteerd kunnen worden. Zijn belangrijkste instrument is de Large Area
Telescoop (LAT), waarmee de astronomen vooral zoeken naar fenomenen als actieve galactische kernen,
pulsars en andere bronnen met hoge energie en zwarte materie.
Gamma-ray Burst Monitor
Een ander instrument aan boord van de Fermi is de Gamma-ray Burst Monitor (GBM, voorheen GLAST
Burst monitor), die wordt gebruikt om gamma-ray uitbarstingen te registreren.
Gigantische en mysterieuze structuur
Gebruikmakend van de data van NASA’s Fermi, hebben de wetenschappers recentelijk een gigantische en
mysterieuze structuur ontdekt in de Melkweg. De structuur lijkt op twee bubbels die zich uitstrekken onder en
boven het galactische centrum. Elke bubbel is ongeveer 25.000 lichtjaren groot en dat betekent dat de hele
structuur zich 50.000 lichtjaren uitstrekt en dus bewijs levert voor wat Chandra al eerder gedetecteerd had.
Het laat duidelijk zien dat er een uitbarsting heeft plaatsgevonden in het super massieve zwarte gat in het
centrum van onze Melkweg.
Een gigantische gamma-ray structuur is ontdekt door het verwerken van de data van Fermi met energie van
1 tot 10 miljard elektron volts. De dumbbell-vormige structuur steekt uit het galactische centrum en beslaat
50 graden noord en zuid van het vlak van de Melkweg, en overspant de
hemel van het sterrenbeeld Maagd tot en met de constellatie Grus. Na
het verwerken van de data werd deze enorme energie ontdekt in het
galactische vlak. En met enorm bedoel ik ook enorm.
Wetenschappers van de NASA en de universiteit van Kansas zeggen
dat gamma-ray uitbarstingen de meest krachtige explosies zijn die
bekend zijn. Meestal komen ze voor in verre Melkwegen, en een groot
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percentage komt waarschijnlijk van explosies van sterren, die zeker 15 keer zo groot zijn als onze zon.
Deze ontploffing vormt twee bubbels van energie die de ruimte in snellen. Wetenschappers concludeerden
dat gamma-ray uitbarstingen van relatief dichtbij staande sterrenexplosies, die aarde raken voor slechts tien
seconden, de helft van de ozonlaag kunnen vernielen. Herstel daarvan zou tientallen jaren kunnen duren.
Als de ozonlaag is beschadigd, dan kan ultraviolet licht van de zon veel van het leven op het land en aan de
oppervlakte van oceanen en meren kunnen verwoesten, en daardoor de voedselketen kunnen verstoren.
Bevestiging uit Namibië – HESS gamma-ray telescoop
Een andere bevestiging komt van Namibië. Astrofysici die de H.E.S.S. gamma-ray telescopen gebruiken in
Namibië, hebben aangekondigd dat ze zeer-hoge-energie gammastralen hebben gedetecteerd, komend
vanuit enorme gaswolken die afkomstig zijn vanuit het centrum van onze Melkweg. De data laten bewijs zien
dat de energie van de kosmische stralen bestaat uit versnelde deeltjes, die uitgestoten worden door het
super massieve zwarte gat in het centrum van onze Melkweg.
H.E.S.S. staat voor “High Energy Stereoscopic System” en vertegenwoordigt een inspanning van vele jaren
constructie door een internationaal team van meer dan 100 wetenschappers en ingenieurs. Het systeem van
4 telescopen met een diameter van 13 meter is op dit moment een van de gevoeligste detectors van hoge
energie gamma-rays. Deze worden geabsorbeerd in de atmosfeer, waar ze een douche van kortlevende
deeltjes veroorzaken. De H.E.S.S. telescopen detecteren deze minimale flitsen van blauw licht, die deze
deeltjes uitstralen (Cherenkov licht, en duurt maar enkele miljoenste seconden) en verzamelen dit licht met
grote spiegels in een zeer gevoelige camera. Elk beeld geeft een positie in de lucht van een enkele gammaray foton, en het totale aantal geeft de energie van de ene gamma-ray straal. Door deze beelden foton voor
foton op te bouwen, kan de H.E.S.S. kaarten van astronomische objecten maken.
De grootste verassing kwam toen de H.E.S.S. data liet zien dat de dichtheid van de kosmische stralen, die
onze eigen omgeving significant overstijgen. En de dichtheid gaat nog verder omhoog als we meer in de
energie komen, wat betekent dat de kosmische stralen versnellen. Dus die data geven aan dat die
kosmische wolk verlicht wordt door een kosmische straalversneller.
Vreemd gedrag van de Zon
Een nog grotere verassing begon toen onze zon zich vreemd ging gedragen en gedurende twee jaar geheel
zonder zonnevlekken was. De lage zonnewind veroorzaakte zwakte in de heliosfeer van de zon, en dat
resulteerde weer in het instorten van de thermosfeer van de aarde. De wereld kende vreemde
elektromagnetische stromingen in de hogere atmosfeer, waar die normaal niet voorkwamen.
Op hoge niveaus zijn geheime vergaderingen geweest, en het belangrijkste thema was de nieuwe situatie en
hoe deze de energievoorziening en daarmee het hele leven op aarde zou beïnvloeden.
Het grappige is dat we na 400 jaar van observatie, net toen we dachten dat we alle complexe dynamica van
onze grootste ster gingen begrijpen, onze zon ons liet zien dat dat niet het geval is, door iets te doen wat we
nog nooit eerder gezien hadden…
Het werd extreem rustig en blank zonder zonnevlekken gedurende 2008/2009 met als resultaat het instorten
van de bijzondere laag gas van onze planeet die de Thermosfeer heet. We hebben nog nooit de zon zo
rustig gezien, en nooit hebben we de thermosfeer zo zien instorten, hoog boven de aarde waar de atmosfeer
de ruimte raakt.
Afwijkingen in ons magnetisch veld
Een verder resultaat is de afwijking van het magnetisch veld
van de aarde en het ontstaan van grote openingen in de
magnetosfeer van de aarde. De zelfde afwijkingen zijn er nog
steeds en de statistieken laten zien dat de afwijkingen niet
weggaan, maar nog erger worden.
In 2008 was het enige logische om te doen te gaan zoeken naar
een reden, waarom onze ster en het zonnestelsel in het geheel extreme en nooit eerder geziene
veranderingen doormaakte op alle niveaus. De conclusie was om te gaan zoeken naar verstoringen in de
buurt van ons zonnestelsel, en om te ontdekken of er enige interactie te vinden is tussen ons zonnestelsel
en de omgevende ruimte, die de oorzaak zou kunnen zijn van zulke extreme afwijkingen.
Werd er iets ontdekt?
Ja. Er werd iets heel groots ontdekt aan de rand van ons zonnestelsel, of om meer specifiek te zijn, in het
gebied van het galactische vlak.
Geloof het of niet, de “Grote Bevestiging” kwam van een zeer goedkope satelliet genaamd “IBEX”
(Interstellar Boundary Explorer), gelanceerd op 19 oktober 2008.
Gigantisch Lint van magnetisme
De ware “verschrikking” begon bij de mensen in de top, toen IBEX een Gigantisch Lint van magnetisme
ontdekte aan de rand van ons zonnestelsel. Het is ongeveer 30 lichtjaren groot en bevat een mix van
waterstof en helium atomen op een temperatuur van meer dan een miljoen graden Celsius en is sterk
gemagnetiseerd. Dit Gigantische Lint van magnetisme is sterk genoeg om onze zon van energie te voorzien,
en zal onze ster optillen naar het niveau van een Rode Reus.
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Gigantische interstellaire wolk biedt bescherming
De NASA publiceerde een paar artikelen over deze ontdekking, en verklaarde dat ons zonnestelsel
omgeven is door een enorme hete wolk van magnetisch interstellair gas, dat bekend staat als onze lokale
bel. De NASA verklaarde ook dat onze heliosfeer - de beschermende bel om ons zonnestelsel - de eerste
verdedigingslijn is tegen kosmische stralen en interstellaire wolken die onze heliosfeer proberen binnen te
dringen. Wauw!
Deze gigantische interstellaire hete wolk verscheen precies op tijd toen
onze heliosfeer zwakker werd en onze zon zich vreemd ging gedragen,
toen onze thermosfeer instortte, toen de magnetische polen van alle
planeten in ons zonnestelsel, inclusief onze aarde, een omkering
ervoeren… is dat toeval? Ik denk het niet!
IBEX kwam in het spel
Net als een impressionist een schilderij maakt van ontelbare stipjes
verf, zo bouwde de IBEX (Interstellar Boundary Explorer) satelliet van
NASA een beeld van de grens van ons zonnestelsel op, door botsingen
tegen de satelliet door hoge snelheidsdeeltjes, energetisch neutrale
atomen. Deze deeltjes worden aangemaakt in het grensgebied, waar de zonnewind waait in alle richtingen
vanuit de zon en in het gas van de interstellaire ruimte ploegt.
Het is belangrijk te begrijpen dat onze heliosfeer een grote bel van magnetisme is, die ontspringt vanuit de
zon en voorbij de baan van Pluto reikt. En ondanks dat het enorm groot is en letterlijk de hemel vult, geeft
het geen licht en kon het niet gezien worden, totdat IBEX in het spel kwam.
Geen ruimtevaartuig heeft ooit de botsingszone in beeld kunnen brengen, omdat de heliosfeer geen licht
uitstraalt. Maar de twee detectors op de IBEX zijn ontworpen om te zien, wat het mensenoog niet kan zien.
De interactie van de zonnewind en het interstellaire medium creëert energetisch neutrale waterstofatomen,
ENA’s genoemd, zie vanuit de botsingszone in alle richtingen wegspringen. Sommige van deze atomen
passeren de aarde, waar de IBEX hun richting en snelheid detecteert. En als de satelliet langzaam om de
aarde draait, bouwen de detectors heel langzaam een beeld op met de ENA’s die overal vandaan komen.
Hemelkaart
De IBEX heeft de eerste complete hemelkaart gemaakt van de heliosfeer en het resultaat heeft vele
wetenschappers compleet verrast. De kaart wordt doorsneden met een helder Lint van onbekende
oorsprong. De complete hemelkaart van IBEX gemaakt van neutrale atoom uitstraling laat een helder
filament zien van onbekende oorsprong. Op het plaatje geven V1 en V2 de positie van de Voyager I en II
weer. Het is interessant te melden dat de Voyager I en II niets bijzonders gedetecteerd hebben. “Het is net
alsof we twee weerstations hebben, maar de grote storm missen die er tussendoor gaat.”
In werkelijkheid hebben ze de energetische storm niet gemist. Die was er eerder nog niet, hij is pas
recentelijk verschenen en nu is het ook bevestigd door de Cassini satelliet, die net als de Voyagers het ook
niet eerder detecteerde. Zij misten het allemaal, omdat wat we zien de uitspreidende puls van energie vanuit
het super massieve zwarte gat in het centrum van onze Melkweg is, uit het recente verleden, die nu pas
onze regio bereikt heeft.
En ondanks dat het Lint zo helder lijkt in de IBEX kaart, geeft het geen echt licht. Het Lint is geen lichtbron,
maar eerder een bron van deeltjes, energetische neutrale atomen oftewel ENA’s. De sensors van IBEX
kunnen deze deeltjes detecteren, die geproduceerd worden in de buitenste heliosfeer, waar de zonnewind
langzamer gaat en zich mengt met de interstellaire materie van buiten ons zonnestelsel.
Elke zes maanden ontvangt de NASA een nieuwe kaart van IBEX
Toen de wetenschappers klaar waren met het samenstellen van de tweede complete omloop in de hemel,
had de IBEX opnieuw een zeer onverwacht resultaat opgeleverd; de kaart was behoorlijk veranderd! De
nieuwe observaties toonden dat de interactie van de zon met het interstellaire medium veel dynamischer en
variabeler is dan we ons konden voorstellen.
De interesse in deze enorme interactie aan de rand van ons
zonnestelsel werd groot, dus om het grote publiek weg te houden
van deze belangrijke informatie, en niet te laten weten wat er
werkelijk gebeurt, kwamen ze met een verhaal dat het magnetische
lint een spiegeling is. Dat verhaal is werkelijk interessant, want het
verklaart totaal niet waarom de Voyagers en Cassini deze spiegeling
niet eerder zagen…
Er was gewoon niets en opeens konden alle capabele instrumenten in de ruimte dit zien?
In werkelijkheid was het een afleiding!
Er gingen weer zes maanden voorbij, en de nieuwe IBEX kaart werd ditmaal volledig geheim gehouden,
niemand mag die zien. Maar we weten alles al wat we nodig hebben, als we weten waar we naar moeten
kijken en waar we dat kunnen vinden.
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MEGA gebeurtenis verwacht
Ik denk dat je nu de boodschap al begrepen hebt, we verwachten een MEGA gebeurtenis aan het einde van
dit jaar. Misschien denken enkelen van jullie nu “als deze golf van energie echt is, zou dat betekenen dat alle
sterren in de Melkweg, waar deze energetische puls al langs geweest is, flink aangetast moeten zijn?”
En is dat zo?
Inderdaad! Ga maar eens naar Google en tik maar eens in: “Waarom heeft de nucleaire kern van de
Melkweg zoveel Rode Reuzen en Superreuzen?”
Ik geloof dat jullie mijn punt nu begrijpen!
Misschien is het interessant te noemen dat zoveel mensen mij vragen, waarom deze uitspreidende golf
vanuit Sgr A ons niet veel eerder zal bereiken dan in december 2012 omdat het met de lichtsnelheid reist.
Het duurt bijvoorbeeld 2 seconden voor het licht om hier te komen vanaf de maan, 8 minuten vanaf de zon,
en 45 minuten vanaf Jupiter…
Dat klopt allemaal, maar de uitleg is heel simpel
Heel recht toe recht aan fysica. Als je een steen in een meer gooit, dan krijg je rimpels op het
wateroppervlak, concentrische cirkels die steeds wijder worden. Hoe dichter de concentrische cirkels bij het
begin zijn, hoe sterker en sneller ze zijn, en hoe verder weg ze reizen, hoe minder sterk en snel en
uiteindelijk stoppen ze. Hetzelfde gebeurt in de ruimte. Wij zijn ongeveer 26.000 lichtjaren verwijderd van het
galactische centrum. Als de explosie in de galactische kern 26.000 jaar geleden plaatsvond, dan begon de
uitspreidende golf heel snel met de lichtsnelheid, maar na 15.000 jaar vertraagde het en werd het ook
zwakker in energie. Nu is het gedetecteerd door IBEX op minder dan 10 miljard mijl van ons vandaan, en
komt het elke dag dichterbij. Het is nu duidelijk minder snel dan de lichtsnelheid, maar nog steeds erg snel
en zeer energetisch voor onze zon en onze planeet!
De officiële lezing die in 2010 gepubliceerd was, verklaarde dat
we pas over 100 jaar contact zouden gaan maken met deze
miljoenen graden Celsius hete magnetische wolk, maar er is
een onderzoek geweest, dat de conclusie trok dat deze
energiepuls eerder direct contact zal maken met onze zon, en
wel precies op 23 December 2012.
Laten we alle informatie eens samenvatten en kijken wat deze
krachtige magnetische puls van energie met onze zon zal doen,
wanneer het contact maakt. Om dat beter te begrijpen, moeten we een paar dingen weten over onze ster.
Onze zon is van het type Gele Dwerg
“Geel”, omdat dat de kleur van het oppervlak is, en “Dwerg” omdat hij klein is voor een ster. Maar vanuit een
ander gezichtspunt is hij enorm – je kunt er 1000x de aarde in passen. De zon is de super kracht van ons
zonnestelsel. Hij bestaat vooral uit helium en waterstof, dat in plasmavorm super heet is en dat brandt op
een temperatuur van miljoenen graden. Binnen in de zon worden waterstof atomen samengeperst door de
immense druk van helium atomen. In dit fusieproces zijn de resulterende atomen minder massief dan
degenen die ze gecreëerd hebben. De missende massa is omgezet in energie.
Elke seconde wordt binnenin de zon 600 miljoen ton waterstof gefuseerd in 595 miljoen ton helium. Die
missende 5 miljoen ton is omgezet in energie gelijk aan een miljard een-megaton waterstofbommen, die in
dezelfde seconde ontploffen. Dit gebeurt elke seconde in de zon. Met andere woorden, de zon wordt
aangedreven door nucleaire fusie.
Of, als je het anders wilt zeggen, elke seconde produceert onze zon 380 miljard megawatt aan energie.
Niets op aarde is in staat om zoveel energie te produceren. De Hoover Dam in Nevada genereert slechts
280 megawatt. We praten hier over 380.000.000.000.000.000.000 megawatt energie – per seconde.
Als je de zon met rust laat, zou hij genoeg brandstof hebben om tenminste een paar miljard jaar te kunnen
branden, maar helaas laat het bewijs zien dat dat niet het geval zal zijn.
In vergelijking met de corona van de zon, die heel heet is, een paar
miljoen graden Celsius, is het oppervlak van de zon zelf erg koel,
slechts ongeveer 6000 graden Celsius. Als de zon aangeraakt zal
worden door de naderende magnetische wolk, die miljoenen graden
Celsius heet is, dan zal de corona van de zon kort weerstand bieden,
maar daarna zal de uitbreidende wolk door de corona heendringen en
het oppervlak van de zon aanraken. Als deze energie eenmaal fysiek
contact maakt met de oppervlakte van de zon zal dat het tempo, waarin
de zon zijn brandstof verbrandt, veranderen.
Monstrueuze plasmabol
Als de waterstof brandstof van de zon gaat oplossen, zal onze zon heel snel afkoelen en geleidelijk zal het
instorten door de kracht van de zwaartekracht. Energie van deze instorting zal de kern opnieuw opwarmen
tot honderden miljoenen graden. Het zal weer zo heet worden, dat het nu helium gaat verbranden. Onder die
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extra hitte van de helium zal de zon gaan uitzetten tot een monstrueuze plasmabol, die we een Rode Reus
noemen. Het zal zo groot worden dat het de banen van Mercurius en Venus zal opnemen.
Als de zon dichter bij de aarde gaat komen, zal de globale temperatuur gaan stijgen en zullen de oceanen
gaan koken. Er zal uitsluitend nog wat water in ondergrondse ruimten overblijven. Een gebeurtenis als deze
kan een globaal uitroeien van al het leven betekenen en een nieuwe ijstijd inluiden.
Gamma-ray uitbarstingen zijn de helderste explosies in het universum
Omdat zij vaak zo ver weg zijn en toch zo helder zijn, moeten ze wel een enorme hoeveelheid kracht
hebben. Tenminste net zoveel als onze zon uitstraalt in miljarden jaren.
Als de gamma uitbarsting 1000 lichtjaren van de aarde plaatsvindt, dan zal het ongeveer 500 maal helderder
zijn dan de gamma-ray uitstraling van de zon. De energie die aan onze hogere atmosfeer wordt afgeleverd,
zal zijn als 100.000 megaton van nucleaire explosies. De ozonlaag zal worden uitgeput, en we krijgen zure
regen, brandwonden, en alle begroeiing zal worden verwoest, misschien net als in een nucleaire winter.
In de eerste klap zal de energie de kant van de aarde raken, die naar de zon gekeerd is, en zal de andere
kant nog heel even gespaard blijven van directe verbranding, omdat we weten dat gammastralen maar een
paar kilometer in de grond doordringen. Maar zodra de deeltjes de structuur van onze atmosfeer gaan
veranderen en de ozonlaag weg is…. dan is het voorbij. Veel van het gepresenteerde materiaal is moeilijk te
begrijpen, en je kunt er zeker van zijn dat je deze informatie niet in de mainstream media zal vinden, omdat
die media corrupt zijn en gemaakt zijn om de massa te bedriegen en te misleiden.
Bronlink: http://paneandov.com/2012/01/sun-goes-into-red-giant-phase-on-23-dec-2012/
Een ander alarmerend bewijs voor wat gebeurt, wanneer de zon in haar
expansie fase verkeert, laat de onderstaande graancirkel zien…
Mercurius en Venus worden ‘opgeslokt’ door de Zon.
Let ook op de positie van Planeet X (het Nibiru systeem):
Luister ook naar onderstaande radioshow, waarin deze gebeurtenis
wordt aangehaald:
"Game Over: Here come the Great Tribulation & Sudden
Destruction"
http://www.blogtalkradio.com/tribulation-now/2012/07/05/game-overhere-come-great-tribulation-sudden-destruction
Bron: Goto2012.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
De ‘Shard’, hoogste toren van Europa heerst vanaf nu over Londen – Illuminati symboliek
In Londen is donderdagavond het hoogste gebouw van West-Europa
met een spectaculaire lasershow voorgesteld aan de wereldpers. De
'Shard of London' is 310 meter hoog en moet een nieuw pronkstuk
langs de Thames worden. Naar verluidt kun je vanaf de top van The
Shard op een zonnige dag de Noordzee zien. Kortom, de nieuwste
toeristische attractie is geboren… Nee, het is geen buitenaardse
invasie! Een Lasershow verblindt Londen als de Shard officieel opent...
maar zou je 31 euro betalen voor een lift naar de top?
• De Shard werd geopend met een spectaculaire licht- en lasershow,
die de nachtelijke hemel van London verlicht
• De toren is 1016ft hoog, met 11.000 glazen panelen
• Er zijn 44 liften, waaronder dubbeldekker liften en 306 trappen
Verder telt de wolkenkrabber 96 verdiepingen waarvan er 72 bewoonbaar zijn (de rest bestaat uit de
torenspits en het gelijkvloers). De verdiepingen 34 tot 52 worden omgetoverd tot 200 luxueuze kamers van
het Shangri-La Hotel. De etages 53 tot 65 zullen tien van de meest exclusieve Britse appartementen
bevatten en 25 miljoen euro per stuk kosten. De verdiepingen 68 tot 72 zijn observatiegalerijen. Tickets om
een kijkje te gaan nemen en het fenomenale uitzicht te bewonderen, zijn echter niet goedkoop.
The Shard mag dan al het hoogste gebouw van West-Europa zijn, op de ranglijst van hoogste torens ter
wereld, staat dit huzarenstukje slechts op de 59ste plaats.
THE LONDON SHARD: Plentiful of Illuminati symbolism hidden in plain sight!
Gepubliceerd op 6 jul 2012 door undercoveralien
Het kan niet schaamtelozer! De grote piramidevormige wolkenkrabber, bekend als "De Shard", die officieel
werd geopend in het centrum van Londen, zit bomvol met Vrijmetselaar nummers ingebed in het bouwwerk.
De wolkenkrabber is geopend voorafgaand aan en in voorbereiding op de Olympische Spelen 2012, en duidt
volledig op een rol in de komende valse vlag operatie van de Illuminati kabal!
Bron: Hln.be en Dailymail.co.uk
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
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Zal HAARP de piramides activeren?
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) wordt in
verband gebracht met veel dingen, onder meer veranderingen in
weerpatronen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.
Maar wat als HAARP in staat zou zijn de verborgen en oeroude
technologie in piramides opnieuw te activeren?
De onderzoeker Mike Haggan heeft verrassend bewijs gevonden dat
HAARP nog verraderlijker is dan de meeste onderzoekers denken.
Want naast dat HAARP waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de
inmiddels wat bekendere fenomenen, is er nu een project bijgekomen waarbij men van plan de is oeroude
krachten/energieën van de piramides opnieuw te activeren.
En niet alleen denkt men deze te kunnen activeren, er heerst ook nog de overtuiging dat deze krachten
onder controle te houden zijn. Als het plan zou lukken en met behulp van Tesla technologie zelfs uit te
breiden zou zijn, dan zouden diegenen die de controle over HAARP hebben er wel eens in kunnen slagen
om de hele wereld aan hun wil te onderwerpen.
Er zijn al meerdere onderzoekers geweest die ervoor gepleit hebben dat de piramides weleens gigantische
energie-opwekkers zouden kunnen zijn. Sommigen hebben zelfs modellen gebouwd die hun stelling
bewijzen dat de piramidevorm een natuurlijk energiereservoir is en kan functioneren als een condensator en
generator voor het opwekken van elektriciteit.
Eén van de eersten die met deze theorie kwam was Christopher Dunn. Hij introduceerde het met zijn artikel
“Machining in Ancient Egypt”. Hierin werden technieken geopenbaard die veel verder waren ontwikkeld dan
de orthodox denkende Egyptologen vermoedden of onderkennen.
De ontdekking van Mike Hagan leidde hem naar het ongelooflijke bewijs dat er met HAARP potentiëel
gevaarlijke experminten worden uitgevoerd door te proberen de antieke technologie te heractiveren. Het
probleem is natuurlijk dat deze gebaseerd zijn op natuurkundige kennis van misschien wel 50.000 jaar
geleden. Kennis waar onze huidige wetenschappers alleen maar naar kunnen raden. Er kan blijken dat
wanneer deze krachten eenmaal zijn losgebarsten, er geen enkele manier is om ze onder controle te
houden.
Ook is er de waarschijnlijke kans dat de toendertijd gebruikte technieken, buitenaards waren. Neem
bijvoorbeeld de piramide van Xianyang in China waar een buitenaardse basis is ontdekt.
Lees en KIJK verder op: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2707:zal-haarpde-piramides-activeren&catid=7:archeologie&Itemid=19

925 miljoen hollowpoints
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 13-07-2012
De „Department of Homeland Security en lijkenkisten” conspiracy theory kan bij
het vuilnis gezet worden. Hier is het echte werk. Het DHS, de Amerikaanse
veiligheidsdienst die na de aanslagen van 11 september 2001 in het leven werd
geroepen, blijkt mega-orders uit te schrijven voor hollow-point munitie. In totaal
voor 925 miljoen exemplaren van deze „man-stopper“, verboden op het slagveld
door de conventie van Geneve maar uiterst geliefd bij Amerikaanse politieeenheden. Even ter vergelijking: tijdens de Irakoorlog werden 72 miljoen
„rounds“ normale munitie verschoten. Nu, zoals de naam al verraadt, is het DHS
alleen actief in „homeland“ USA. De driehonderdtwintigmiljoen dollar vraag: wat
moet een binnenlandse veiligheidsdienst met genoeg bijzonder dodelijke kogels
om een complete oorlog uit te vechten? 925 kogels kun je lichtelijk „overdone“ noemen voor die paar door de
FBI opgezette „terror-plots“ die de USA sinds 911 teisteren. Of verwacht het DHS dat de „clash of
civilizations“ ergens tussen Iowa en Montana wordt uitgevochten? Misschien, gezien de “zeitgeist“, begint de
„1%“ in de USA toch langzaam nerveus te worden. Met zekerheid klapt het fiatgeldderivatenleveragepyramidespel binnenkort, de presidentsverkiezingen 2012 zijn meer een impopulariteits-race als een
populariteits-krachtmeting tussen twee zetbaasjes van Wallstreet en geen macro-economische goochelaarij
kan verbergen dat de VS in een diepe recessie afgedaald zijn. De bevolking van de „soft tyranny“ morrelt
ondertussen al jaren. Bij ons moeten we het nog doen met Spaanse “rubber bullets”, maar voor hoe lang
nog?
http://zapruder.nl/portal/artikel/925_miljoen_hollowpoints/rss
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United Muslim Nations: Westen moet worden geïslamiseerd en Christendom uitgeroeid
'Iedere Westerse overheid heeft zich reeds overgegeven aan het Wereldwijde Islamitische Kalifaat' - Vervolg
op bestseller 'De islamitische Antichrist': 'Het Midden Oosten Beest'
De boodschap kan niet duidelijker zijn: Islam, of sterf.
De door Sheik Farook al-Mohammedi geleide islamitische organisatie
United Muslim Nations International heeft een 23 pagina's tellend
pamflet gepubliceerd met de titel 'De wereldwijde islamitische
beschaving: De macht van een herleefd volk'. Hierin laat de organisatie
er geen enkele twijfel over bestaan dat het doel het islamiseren van het
Westen is en de oprichting van een wereldwijd Kalifaat, waarin
christenen een huiveringwekkend lot wacht: 'Het Christendom moet
worden vernietigd en van de aardbodem worden weggevaagd. Het is
een kwaadaardig, demonisch en antichristelijk systeem. Alle christenen zijn totaal onwetend.'
'De macht van de islam is weer teruggekeerd op aarde. Het herleefde wereldwijde Kalifaat heeft zijn ogen op
het Westen gericht om de wereld voor eens en voor altijd te verlossen van het Christendom. Niemand kan
daar nog iets aan veranderen,' aldus Sheik al-Mohammedi. 'Ik heb het Kalifaat van de UMNI organisatie een
harde belofte gedaan dat ik mijn uiterste best zal doen het hele Westen in korte tijd te islamiseren.'
'Islam is de enige ware religie en beveelt de mensheid totale onderwerping aan de wil van Allah. Dit betekent
dat u een leven moet leven dat volkomen is toegewijd aan de almachtige Allah, door hem te dienen op een
wijze die hij aan ons heeft voorgeschreven door het voorbeeld van de heilige profeet Mohammed Sallallahu
'Alaihi Wasallam'.'
'Regeringen hebben zich overgegeven aan Kalifaat'
Westers verzet tegen de islam is volgens al-Mohammedi zinloos. 'Terwijl ik vandaag, voordat ik afreis naar
Eurabië, de lucht inadem van onze nieuw opgerichte Islamitische Staat van Amerika, laat ik hier een
Internationalistische Islamitische Ideologie achter die de toekomst van Amerika en Europa zal zijn. Niemand
zal zich verzetten, u zal zich onderwerpen! Islam zal de harten van het hele christendom veroveren. Dat is
een absolute realiteit. Iedere overheid heeft zich overgegeven aan het Herleefde Wereldwijde Kalifaat. De
landen die zich verzetten zullen worden onderworpen aan een politiestaat.'
'De Dhimmis (alle niet-moslims) hebben geen rijk en geen recht om waar ook ter wereld te heersen. De hele
Aarde behoort ons toe.' Al-Mohammedi uitte onlangs ernstige bedreigingen aan het adres van de grote
Amerikaanse Christelijke nieuwssite World Net Daily vanwege de kritische berichtgeving over de islam, en
eiste dat dit zou stoppen. 'Als u niet meewerkt dan zullen uw medewerkers doelwitten worden van onze UIA
agenten. Zij zullen u hier in Amerika elimineren.' (1)
'Midden Oosten Beest'
Joel Richardson heeft onlangs een vervolg geschreven op zijn in 2009 gepubliceerde New York Times
bestseller 'De Islamitische Antichrist', waar we destijds enige malen aandacht aan hebben besteed. In zijn
nieuwe werk 'Midden Oosten Beest' draagt Richardson meer Bijbelse teksten, feiten en bewijzen aan dat het
voorzegde 'eindtijd' Rijk van de Antichrist niet Europees, maar Islamitisch van aard zal zijn, net zoals de
voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat al jaren duidelijk maakt.
Eén van de sleutelelementen die steeds duidelijker zichtbaarder wordt is de opkomst van islamistisch
Turkije, waar meerdere politieke partijen steeds openlijker streven naar de herleving van het islamitische
Turks-Ottomaanse rijk. Volgens Richardson en Shoebat is dit de in de Bijbel voorzegde 'dodelijk wond'
(ondergang van dit rijk in 1914) die in de eindtijd voor korte tijd zal 'genezen', over het Midden Oosten zal
heersen en de oorlog zal verklaren aan zowel de Joodse staat Israël als het Christendom.
Islamitische profetieën en Obama
Deze doelen worden in talloze islamitische profetieën, inclusief de herleving van het Kalifaat, de invasie van
Israël, de oprichting van Jeruzalem als hoofdstad van het Kalifaat en de uitroeiing van de meeste christenen,
bevestigd. Veel Turken geloven dat de machtsovername door de islamistische AK Partij van premier
Erdogan de vervulling van een oude profetie is die voorspelde dat Constantinopel (Istanbul) in de eindtijd
voor de tweede keer in handen van de islam zal vallen. Daarnaast is er nog de -in 2008 voor het eerste
besproken- opmerkelijke islamitische profetie dat in de eindtijd een 'lange zwarte man' aan het hoofd zal
staan van het machtigste Westerse land, en dat deze persoon de komst van de Mahdi zal ondersteunen en
mogelijk zal maken. In dit verband is het op zijn minst opmerkelijk dat de eerste zwarte president van de VS,
Barack Hussein Obama, de Turkse premier Erdogan één van zijn drie beste buitenlandse vertrouwelingen
heeft genoemd en zich tot nu toe pal achter Turkije en de Turkse belangen opstelt.
Islam grootste gevaar, maar meeste christenen slapen
'Midden Oost Beest' levert sterke bewijzen voor het feit dat de wereldwijde Christelijke Kerk zich jarenlang
heeft laten misleiden door theorieën over een toekomstige Antichrist uit Europa, terwijl het échte door de
Bijbel voorzegde Rijk van het Beest reeds lang in de maak is en mogelijk al op korte termijn een greep naar
de macht zal doen: de islam. 'Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de islam de grootste uitdaging is die de
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kerk onder ogen zal moeten zien vóór Jezus terugkeert. De meeste christenen slapen echter nog steeds of
leven in ontkenning,' aldus Richardson. (2)
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily

Fukushima kernreactor 4 ingestort!
Het lijkt de zoveelste cover up in deze voor de mensheid catastrofale ramp met de
kernreactoren in Fukushima. Volgens journalist Yoichi Shimatsu uit Japan zou het
gebouw van Reactor 4 zijn ingestort, mede door een serie aardbevingen van enkele
weken geleden…
Hierdoor braken de reeds verzwakte stalen palen af, waarop het basin rustte met
daarin de gevaarlijke 1500 gebruikte brandstofstaven. Het gevolg is dat deze naar
beneden zijn gevallen en nu open en bloot, her en der verspreid liggen over de
brokstukken van wat eens Reactor 4 was.
Media afleiding
Daarom is er waarschijnlijk door de Japanse Minister van Energie, Gosh Hoson,
een geheime opdracht gegeven, om ook de rest van het gebouw te slopen.
Ondertussen moest de aandacht van de media worden afgeleid door Minister President Yoshihiko Noda. Dit
gebeurde door een grootse toespraak, waarbij de aandacht volledig kwam te liggen op de voorgenomen
extreme verhoging van de belasting, die vooral particulieren gaat treffen (BTW).
Doofpot & omkoping
Ondertussen houdt de mainstream media haar mond, in opdracht van de “verkopers van de dood” (degenen
die financieel belang hebben bij nieuwe reactoren) en doet iedereen net alsof er niets gebeurd is. Achter de
schermen is alweer sprake van omkoping van mensen om op andere locaties, ook andere landen, nieuwe
reactoren te kunnen plaatsen.
Schuldig aan massamoord en vernietiging
Vanuit ethisch oogpunt zijn de verantwoordelijke leiders aansprakelijk voor massamoord en grootscheepse
vernietiging van delen van deze planeet. Uiteraard zal de mate waarin ze aansprakelijk kunnen worden
gesteld, weer afhangen van hoe men de komende decennia de kankergevallen gaat rubriceren. Hoe dan
ook, je hebt de doden, de stervenden en… zij die spoedig zullen sterven.
Wereldwijd verspreide straling!
De straling van Fukusima heeft zich al over de hele wereld verspreid. Veel van de uitval volgt de
atmosferische jet stream en heeft ondertussen al Alaska, Canada, de Amerikaanse Westkust en Midwest
bedekt met radioactief materiaal. De radioactieve besmetting is ook gemeten in Europa! Op onderstaande
kaart kun je zien waar de straling van Fukushima naartoe is gegaan. En dan te bedenken dat deze kaart
slechts de uitval toont van één reactor.
Vervolgens weet ook Tepco, de energiemaatschappij die eigenaar is
van de Fukushima kerncentrale, te melden dat de stralingsniveaus in de
kelder van reactor 1 tot recordhoogte zijn gestegen. De monsters die
werden genomen, vertoonden een waarde van 10.300 millisievert per
uur. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse dosis straling die een gemiddeld
mens kan verdragen, bereikt binnen 20 seconden.
Meer over de sloop van Reactor 4 in onderstaand interview (video), dat
Jeff Rense had met de Japanse journalist Yoichi Shimatsu.
Wat hij te zeggen heeft, komt grof samengevat neer op het
volgende:
"Als deze oorlog tegen de slachtoffers met stralingsziekte in Japan een indicatie is van wat we nog meer
kunnen wachten, dan denk ik dat het niet lang zal duren, voordat de Wereld Gezondheid Raad, een partner
van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), een soort super griepvirus zal lanceren, en opvolgend
cyanidepillen zal ronddelen aan hen die dan nog steeds in leven zijn. Deze wereldwijd opererende idioten
moeten gestopt worden, gedood, nu!, door de mensen die nog wel een geweten en de moed hebben,
voordat het écht te laat is".
BREAKING: Fukushima building 4 has collapsed. Plutonium in the air – video!
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1916264/pg1
Bron: Niburu.co
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Misschien leren bankiers pas hun les als één van hen wordt opgehangen
9/07/12 Nouriel Roubini is professor economie aan de New York University. © reuters. Bron: HLN BE
“Misschien zouden bankiers hun les leren als één van hen in de straten
wordt opgehangen. Of naar de gevangenis wordt gestuurd.” Als het van
de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini afhangt, mogen er
drastische maatregelen volgen om de bankencrisis te bezweren.
Roubini deed zijn straffe uitspraken in een interview met het
persagentschap Bloomberg.
“De banken doen illegale dingen en in het slechtste geval riskeren ze
een boete”, zegt Roubini. “Als er nu eens een aantal mensen in de gevangenis zouden belanden, dan
zouden ze misschien hun les leren. Of wanneer er iemand op straat wordt opgehangen.”Nouriel Roubini is
voorstander van een reeks rigoureuze maatregelen nu in het Verenigd Koninkrijk met Barclays een
zoveelste bankenschandaal aan het licht is gekomen. De Britse grootbank wordt beticht van het manipuleren
van de rentevoeten op de interbancaire markt. Drie topmannen van Barclays stapten sinds het uitbreken van
het schandaal op.Roubini is professor economie aan de New York University. Zijn bijnaam luidt ‘Doctor
Doom’ omdat hij in 2005 al de huidige kredietcrisis voorspelde.
En via www.costaconnection.nl:
Niemand is naar de gevangenis gestuurd sinds het uitbreken van de financiële crisis.
De banken doen illegale dingen en in het slechtste geval riskeren ze een boete. Mochten een aantal mensen
in de gevangenis belanden. Of wanneer iemand wordt opgehangen in de straten.’
Roubini: ‘Wanneer wordt er eens een bankier opgehangen?’
De banken doen illegale dingen en in het slechtste geval riskeren ze een boete. Mochten een aantal mensen
in de gevangenis belanden, dan zouden ze misschien hun les leren.
In een interview met het persagentschap Bloomberg pleit de Amerikaanse econoom Nouriel Roubine voor
een reeks drastische maatregelen nu in het VK het zoveelste bankenschandaal aan het licht is gekomen
nadat bekend werd dat de Barclays bank de rentevoeten op de interbancaire markt heeft gemanipuleerd.
Nouriel Roubini is professor economie aan de New York University. Omdat hij als een van de weinigen de
globale crisis voorspelde kreeg hij de bijnaam ‘Doctor Doom’. Roubini pleit voor het opbreken van wat hij
‘financiële supermarkten’ noemt: ‘Wanneer men binnen één en dezelfde bank commerciële bankactiviteiten
vindt, investeringsbankieren, vermogensbeheer, verzekeringen, derivaten… noem maar op. Wel, er zijn
geen Chinese muren, maar er is wel een gigantische belangenvermenging.’
Dat hij zijn bijnaam ‘Doctor Doom’ niet heeft gestolen blijkt uit zijn voorspellingen voor volgend jaar: ‘De
perfecte globale storm kondigt zich aan… de val van de eurozone, een ‘double dip’ in de VS, een harde
landing in China, een harde landing in de opkomende economieën, oorlog in het Midden-Oosten…’
De Amerikaan is helemaal klaar met ‘hebzuchtige’ bankiers die niets hebben geleerd van hun kwalijke
sleutelrol, die aan het licht is gekomen sinds de uitbraak van de kredietcrisis in 2007. Roubini deed zijn
straffe uitspraken in een interview met het persagentschap Bloomberg in het Zuid-Franse Aix-en-Provence.
‘Bankiers doen illegale dingen uit hebzucht en in het slechtste geval riskeren ze een boete als straf’, zo
tekent Bloomberg op uit de mond van Roubini. ‘Als er nu eens een aantal mensen in de gevangenis zouden
belanden, dan zouden ze misschien hun les leren. Of wanneer er iemand op straat wordt opgehangen.’
Nouriel Roubini ziet wel wat in opgehangen bankiers als middel tegen hebzucht
Keiharde en rigoureuze maatregelen
In het vraaggesprek met Bloomberg ontpopt Nouriel Roubini zich bijna achteloos als pleitbezorger van
keiharde en rigoureuze maatregelen jegens de bancaire branche. Zeker nu in de Londense City het Liborrenteschandaal is uitgebroken met in de hoofdrol de Britse grootbank Barclays. De Britse zakenbank wordt
verdacht van het manipuleren van de rentetarieven op de interbancaire markt. Sinds het uitbreken van het
schandaal zijn drie topmannen van Barclays opgestapt.
In het interview doet de aan de New York University verbonden hoogleraar zijn bijnaam van “Doctor Doom”
wederom alle eer aan. Zo voorspelt Roubini – die zelf meer ziet in een alias van “Dr. Reality” – economische
malheur in de VS en in China. Daarnaast houdt hij rekening met oorlog tussen de VS en Iran maar dan pas
wel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november met of zonder Obama in het Witte Huis.
Eurotop ‘complete mislukking’
Voor wat betreft de eurozone, kunnen we de komende twee weken onze barst natmaken want dan breekt
een nieuw hoofdstuk aan van de eurocrisis met als brandhaarden Spanje en in Italië volgens Roubini. In zijn
ogen is de laatste Eurotop uitgelopen op ‘een complete mislukking’ . Al is het alleen maar vanwege de
alweer gestegen rentetarieven op de staatsobligaties van Spanje en Italië. Overigens verwacht Roubini niet
dat de eurozone vòòr 2013 uiteenvalt. Maar binnen drie tot vijf jaar ziet hij het wel gebeuren dat 50 procent
van de eurolanden afscheid nemen van de euro. De kans is groter op een exit van Finland of Italië dan van
Griekenland, zo voorspelt Roubini.
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Het weer ‘à la carte‘?
Belfort-group
9 juli 2012
Beste Frank,
Ik heb hier nog wat informatie, die jou als weervoorspeller zou moeten interesseren en die ik daarom ook
doorstuur naar jouw collega’s en andere mensen die het chemtrail-fenomeen blijven afdoen als gewoon
maar een complot-theorietje.
Ik raad jou aan dit filmpje eens te bekijken (3 min) dat prachtige beelden toont van heel merkwaardige
fenomenen in onze hemel, opgenomen via het ‘time lapse’-procédé. Je ziet een versnelde weergave van wat
zich over een langere periode voordoet. Komaan, beste Frank, die strepen kan je toch niet als ‘natuurlijk’
beschouwen ?
Op je website stel je de vraag waarom ‘iemand’ zoiets zou doen.
Welnu, er zitten meerdere agenda’s achter, maar één van de voornaamste bedoelingen is controle van het
weer en het klimaat. Men kan niet ontkennen dat we de laatste jaren abnormale weerfenomenen kennen.
Men heeft dit lang trachten te verklaren via global warming, maar dit is een hoax gebleken. Terecht want hoe
kan de toename van de antropogene CO2, die maar 0,00385 % binnen de atmosfeer vertegenwoordigt, een
verklaring zijn van veranderingen die we vooral de laatste tien-vijftien jaar zien ?.
Men spreekt nu over ‘climate change’. En inderdaad ons klimaat is uit de haak. Dit heeft deels te maken met
kosmische factoren ( het doet zich voor op alle planeten van ons zonnestelsel ) maar ook met ‘man made’factoren. En hierover wil ik het hebben : de technologische mogelijkheid om te ‘spelen’ met de thermostaat
van onze planeet. Lees aub verder : dit is geen science-fiction maar science-reality !
Door o.a. aluminium en barium in de atmosfeer te sproeien via militaire en burgerlijke vliegtuigen wordt de
lucht ‘ geleidend’ gemaakt voor electromagnetische frequenties. En hier komt HAARP om de hoek : een
installatie waarvan er al enkele tientallen bestaan, maar de voornaamste en meest krachtige bevindt zich in
Gacona, Alaska. Hiermee kan men ELF-golven naar de ionosfeer sturen en deze gericht terugkaatsen naar
om het even welke plaats op aarde.
Hiermee kan men bepalen waar het droog blijft en waar het zal regenen en hoeveel neerslag er zal zijn. Men
kan er klimatologisch nog veel meer ( en erger ) mee doen, maar dat laat ik hier buiten beschouwing.
Niet te geloven ? Bekijk dan eens deze video . Hierin wordt ook het Case Orange-rapport vermeld dat wij in
2010 op ons internationaal symposium mochten voorstellen. Het is een feit dat het chemtrail-programma pas
op volle kracht kwam nadat de HAARP-installatie in Alaska klaar was … Via youtube zijn er meerdere van
dergelijke filmpjes te zien, die het verband tussen chemtrails en HAARP aantonen.
Niet te geloven ? Neem ook kennis van het bestaan van rapporten van de US Army als ’ Vision for 2020′, ‘
Owning the weather in 2025′ en ‘Operation Cloverleaf’. Dit zijn echt geen stripverhaaltjes . Men ziet controle
van het weer als een essentieel onderdeel van militaire en andere geopolitieke strategieën.
Je zult repliceren : ja maar, dat is toch allemaal conspiracy ! En ik begrijp deze weerstand, maar , beste
Frank, heel veel van de dingen, die we op het wereldtoneel zien, gebeuren niet zomaar, doch omdat ‘men’
dat gepland en beraamd heeft. Alleen wie naïef of bang is ontkent dit. Wie zijn ogen opendoet onderkent dit.
Om het plaatje compleet te maken moet ik je ook wijzen op de burgerlijke tegenhanger van het “2025″project van het Amerikaans leger, nl. het WMA ( Weather Modification Association ), wiens missie het is om ‘
personen, politieke en andere organisaties informatie te bezorgen zodat ze verantwoorde beslissingen
kunnen nemen inzake toepassing van weermodificatie-technologieën.
Begint je frank ( voor Ollanders: Je kwartje) al een beetje te vallen, beste Frank ?
Mijn uitnodiging is dan ook om wat wij onder jouw aandacht trachten te brengen ernstig te onderzoeken. Ik
beweer niet dat alle weer door chemtrails-haarp verklaard moet worden, wel dat heel veel van de abnormale
uitwassen hierdoor aangestuurd worden of er het al dan niet bewust nagestreefd gevolg van zijn.
Nogmaals, als jij of wie dan ook mij kan bewijzen dat die dikke, persistente vliegtuigstrepen die we op
bepaalde dagen massaal in de lucht zien puur een natuurlijk fenomeen is en louter te verklaren ingevolge
temperatuur en luchtvochtigheid dan stop ik onmiddellijk alle actie en val ik jou en anderen niet meer lastig .
Helaas vrees ik nog even door te zullen moeten gaan en dat zal ik ook doen omdat wat er aan het gebeuren
is een verschrikkelijke bedreiging is voor ons allemaal.
Tot slot nog dit . Weet je waarom ik zo zeker van mijn stuk ben ? Omdat ik van piloten zelf persoonlijk de
bevestiging gekregen heb dat chemtrails bestaan en van sommige zelfs dat ze in die sproeiacties betrokken
zijn. Niet te geloven ? Denk aan de vele duizenden boeren die nu hun gewassen intensief besproeien met
pesticiden. Ze doen het met de beste bedoelingen maar ze zouden ook moeten beseffen dat ze hiermee de
gezondheid bedreigen van al wie hiervan zal eten.
Stilaan begint het besef door te dringen dat wij mensen verschrikkelijke dingen doen uit onwetendheid en/of
omdat we hiertoe ‘gedwongen’ worden door de werkelijke machthebbers van deze wereld, die geen enkele
morele inschatting hebben
Met vriendelijke groet, Peter Vereecke, Gewezen burgemeester, Initiatiefnemer Belfort-group
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Illuminati symbolen blootgelegd in I, PET GOAT II door HeliOfant
Sackcloth&Ashes I PET GOAT II, LUCIFER'S REDUX REVEALED PART I
Gepubliceerd op 7 jul 2012 door KijaniAmariAK
Neem een kijkje in deze analyse van I, Pet GOAT II van HeliOfant, en zorg ervoor dat je ook analyse deel 2
te zien krijgt. Tip: pauzeer even als het te snel gaat…
Sommigen hebben vragen gesteld over de munt onder de voet van Obama, op 7:15 minuten in de video.
Ik geloof dat ik het antwoord heb gevonden. Dit kan het zijn:
Lucky Angel Munt met magische symbolen
Zie: http://www.angelcoin.com/magic-symbols.html
De Lucky Angel Munt werd ontworpen in 1792 door Augustinus Dupre,
met behulp van een mal van onbekend materiaal, dat werd gemaakt
door een alchemist, alleen bekend als Lestat. De magische symbolen
opgenomen in deze munt zouden Dupre op een dag aan de guillotine
laten ontsnappen. Dezelfde magische symbolen op de munt zouden
ook de levens van nog duizenden meer in de komende 200 jaar
veranderen.
Napoleon geloofde sterk in de kracht van magische symbolen, en droeg
de gelukkig engel munt bij zich tijdens zijn succesvolle campagnes.
Franse vissers gaan nooit uit op zee, zonder de bescherming van de
magische symbolen op deze munt. En Hermann Göring, de ingenieur van Hitler’s kwade visioen, vreesde de
kracht van deze magische symbolen, zo erg dat hij zijn troepen honderdduizenden van de Lucky Angel
Munten liet vergaren, die hij vervolgens had begraven op een nog steeds geheime locatie.
De verschillende figuren
Sackcloth&Ashes i pet goat ii, Lucifer's redux revealed part ii
Gepubliceerd op 7 jul 2012 door KijaniAmariAK
I, PET GOAT II analyse, deel 2
En dit is de oorspronkelijke video, in zijn geheel:
Gepubliceerd op 5 jul 2012 door meggiddo2012
Een beschrijving zal deze video geen recht doen vanwege de grote
hoeveelheid aan symboliek die er in zit. Kijk zelf maar…
De video werd je gepresenteerd door:
Bron: HeliOfant.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen
Facebook.com/Eindtijdnieuws

Obama's plan om de wereld te ontwapenen!
door Douglas J. Hagmann
Geruisloos onder de radar voorbij sluipend is het verraderlijke plan van
Barack Hussein Obama, Hillary Clinton, Eric Holder en de wetgevende
globalisten, om Amerikaanse burgers te ontwapenen.
De eerste redelijke reactie van de meeste mensen in Amerika zou zijn
om uit te roepen, "Onmogelijk!" en ons recht om vuurwapens te bezitten
onder het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet te noemen.
Dat was ook mijn reactie, totdat ik een langdurig en complex onderzoek begon naar het rijk van de VN, de
huidige leiding van de VS en aanverwante niet-gouvernementele organisaties (NGO's). Ik was niet
voorbereid op wat ik ontdekte…
Het pad naar de ultieme mondiale wapencontrole, inclusief de Verenigde Staten, is een lange, verdraaide en
moeilijke weg, die niet gemakkelijk wordt gevolgd. Maar ik zal proberen mijn bevindingen samen te vatten in
een beknopte en logische indeling…
Amerika is dichterbij dan ooit bij de vaststelling van het VN-recht van het Zee-Verdrag (UNCLOS III), iets
echter dat de meeste Amerikanen dachten dat nooit zou gebeuren. Kan het indienen van onze wapenbezitrechten zich daar ver achter bevinden?
Ontwapening van alle (Amerikaanse) wapenbezitters is de sleutel voor onze complete onderwerping aan
mondiaal bestuur! We moeten niet toestaan dat dat gebeurt.
Bron en verder lezen: Homelandsecurityus.com en Washingtonpost.com
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Insider waarschuwt, ‘Staat van Beleg komt zeer spoedig en het land zal worden afgesloten!’
From: David LaRocque
Date: Fri, Jul 6, 2012 at 1:28 PM
Subject: Beller naar Hagmann radioshow van 5 juli 2012
Ik heb deze alarmerende e-mail doorgestuurd voor wat het waard is. Ik
zeg niet dat het waar is wat deze beller beweert - ik weet het gewoon
niet. Ik weet wel dat er onlangs enkele ontwikkelingen zijn die slechts
ronduit als zeer zorgwekkend kunnen worden omschreven…
by Hagmann and Hagmann Report
Link: http://www.blogtalkradio.com/cfp-radio/2012/07/06/the-hagmann-hagmann-report
Hagmann & Hagmann is een nachtelijke inlichtingen UPDATE Radioshow, gepresenteerd door
privédetective-team vader en zoon, Doug en Joe Hagmann.
Op het moment van 73 minuten geeft een beller vertrouwelijke informatie door, waarvan hij beweert dat diep
van binnen de overheid komt. De bron beweert dat Staat van Beleg (Martial Law) binnenkort voltrokken
wordt, en "het land zal worden afgesloten". Dit zal gepaard gaan met het gebruik van buitenlandse troepen,
drones om aan te vallen, en afsluiting van alle grote steden.
Zeer binnenkort!
Volgens de beller is militair materieel reeds vooraf gepositioneerd buiten alle grote steden, en de
buitenlandse troepen bevinden zich op tal van militaire bases. Hij is van mening dat de volgende stap "zeer
binnenkort" zal plaatsvinden.
Handel en communicatie 6 maanden afgesloten
Er zal een grote niet-economische gebeurtenis plaatsvinden, dat een omslagpunt evenement zal zijn. Hij
zegt dat alle communicatie (inclusief internet!) en de handel zal worden afgesloten voor zes maanden.
Iedereen zonder een zes maanden voorraad aan voedsel en water zal problemen ondervinden wanneer dit
plan wordt uitgevoerd.
De VS gaat in oorlog met Iran in oktober 2012 volgens het 'plan'
Het plan voorziet ook in de annulering van de verkiezingen in de VS in november dit jaar. Tijdens de
lockdown (afsluiting) zal een nieuwe regering (Noord-Amerikaanse Unie) worden geïnstalleerd onder de
controle van de Verenigde Naties. Dit zal het einde van de Verenigde Staten van Amerika zijn zoals wij die
kennen.
Zie ook: Dan Feidt: Military Prepares for Martial Law Takeover
Gepubliceerd op 7 jul 2012 door TheAlexJonesChannel
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Beatrix blokkeert wens Kamer’
Openheid en transparantie, twee zaken die Beatrix schuwt
Koningin Beatrix weigert in te stemmen met het openbaar maken van de beëdiging van ministers. De
Tweede Kamer wil dat iedereen kan zien dat ministers de eed afleggen.
Beatrix blokkeert dit, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. De koning beëdigt in Nederland al twee
eeuwen de leden van het kabinet.
Waar dit in veel andere landen in alle openbaarheid gebeurt, kent Nederland alleen het fotomoment op het
bordes, na de beëdiging.
De Kamer wil hier een einde aan maken en heeft hierover een motie aangenomen. Premier Mark Rutte
(VVD) stond hier niet onwelwillend tegenover, maar Beatrix ziet het niet zitten, meldt RTL. Bij de vorming van
het volgende kabinet zal blijken wie aan het langste eind trekt.
Reacties
Opdoeken dat koningshuis, geef ze een hoekje in het openluchtmuseum. Kunnen ze eindelijk eens echt
werken voor hun geld. Stelletje opvreters (term die door VVD volk doorgaans (meestal onterecht) wordt
gebruikt voor alle uitkeringsgerechtigden, BEHALVE het koningshuis).
Een achterhaald koningshuis dat de wens van de kamer negeert. Geen ‘wens’ van maken, maar een besluit,
wat zelfs door Trix gerespecteerd zal moeten worden.
Zouden de ministers in het verborgene soms trouw moeten zweren aan de Bilderbergers of de
Vrijmetselaars?
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Festivalgangers gechipt
Het Wakestock-festival is het eerste Britse festival dat gebruikmaakt
van armbandjes met een chip. De organisator ziet het als ‘de toekomst
van festivals’.
De rf-id chip op armbandjes wordt al gebruikt op festivals in NoordAmerika en soms ook voor eenmalige evenementen zoals een eerder
optreden van de Red Hot Chili Peppers in het Verenigd Koninkrijk.
Voordelen RFID-chip
Het gebruik van de chip zou een effectief middel zijn tegen nepkaartjes
en biedt voordelen met het eenvoudig inchecken waarbij de organisatoren gedetailleerd weten hoeveel
mensen er op het terrein rondlopen door het inchecken. Op het Wakestock-festival waren er 15.000
bezoekers die met het chip-armbandje rondliepen. De chip kan ook worden gebruikt om er geld op te zetten
zodat er makkelijk mee betaald kan worden. Ook zou je in kunnen checken op sociale netwerken. De chips
kunnen uitgeschakeld worden bij verlies of diefstal.
De betreffende rfid-armband
Niet goedkoop
Het gebruik van de chip is niet goedkoop. Het Wakestock-festival kon
de techniek inzetten omdat een sponsor meebetaalde aan de techniek.
Sommige smartphones beschikken over NFC waarmee dezelfde soort
mogelijkheden beschikbaar komen.
Op het Wakestock-festival klaagden sommige gebruikers dat het
armbandje met chip niet erg comfortabel zit. Wij zijn ook benieuwd hoe
de betaling gaat en of je een duidelijk overzicht blijft behouden over wat je betaalt per bestelling en hoeveel
krediet je nog hebt op je chip. Dat lijkt bij muntjes toch nog wat makkelijker.
[Via: BBC]
Google zoekt gezichten in video’s
Geplaatst door xandrah op 9 juli 2012
Gezichtsherkenning
Het patent dat Google heeft ingediend, beschrijft de mogelijkheid gezichten te herkennen in videofragmenten
en daar een naam aan te koppelen, ontdekte Engadget.
Personen taggen in YouTube’s
Google lijkt met het patent de mogelijkheid te willen creëren om personen te ‘taggen’ in YouTube-video’s net
zoals dat nu al mogelijk is met foto’s op bijvoorbeeld Flickr. Daarnaast kan de technologie ook nuttig zijn in
augmented reality-toepassingen zoals bijvoorbeeld Project Glass. De Google-bril zou dan, bijvoorbeeld op
een conferentie of feestje, de naam bij personen kunnen geven die binnen het gezichtsveld lopen.
Project Glass, augmented reality bril
Google was de eerste die project Glass ontwikkelde. Deze Augmented Reality bril, onderdeel van Google’s
Project Glass, was de eerste stap die het Amerikaanse bedrijf zet in draagbare technologie. Ontwerpers in
het met raadsels omgeven onderzoekscentrum Google X in Californië houden zich daarnaast ook bezig met
het ontwikkelen van robots en ruimteliften. De Google X is een futuristische bril die gebruikers informeert
over personen en gebouwen. De personen en gebouwen zijn te zien met behulp van een kleine camera.
Apple en Olympus werken aan eigen ‘project Glass’
Apple kreeg deze week een patent toegewezen dat een draagbare ‘doorkijk’-monitortechnologie beschrijft in
combinatie met ‘omgevingsbehandeling’ en ‘een hoofdgebonden scherm’. AppleInsider ontdekte de
toekenning van het patent, dat al in 2006 voor het eerst werd ingediend. In de omschrijving staat dat het gaat
om methoden en een apparaat voorzien van een computerprogramma dat technieken gebruikt om een
afbeelding te projecteren op een hoofdgebonden scherm. Of Apple alleen het concept heeft uitgedacht of
daadwerkelijk werkt aan een product is niet bekend.
Bij Olympus is dat veel duidelijker. Het MEG4.0-project is al 20 jaar in ontwikkeling. Dat resulteerde al in een
tastbaar product, meldt TechCrunch. De bril weegt 30 gram en de verwerkingseenheid die aan de
rechterzijde van het hoofd in het ‘pootje’ van de bril is verwerkt, staat met Bluetooth in contact met een pc,
tablet of smartphone. Het hulpmiddel kan 8 uur toe met een batterijlading, maar is wel ontworpen om
periodiek gedurende 15 sec een beeld te generen.
De Olympus-MEG4.0 projecteert een beeld met een resolutie van 320 x 240 pixel net boven de zichtlijn van
het oog. (bron: automatiseringsgids)
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Volksfront Bevrijding Palestina bevestigde dat Arafat aan AIDS stierf
Arafat had voorkeur voor jonge tienerjongens
Arafat en zijn opvolger Abbas (L) in een innige omhelzing. Zijn voorkeur
voor orgies met 13 jarige jongetjes is de voormalige aartsterrorist
hoogstwaarschijnlijk fataal geworden.
In een even wanhopige als doorzichtige poging de dood van de
Palestijnse terreurleider Yasser Arafat alsnog enige glans te geven wil
de Palestijnse Autoriteit het lichaam van één van de grootste
misdadigers die na de Tweede Wereldoorlog op de aardbodem heeft
rondgelopen laten opgraven om vast te stellen of hij net als de voormalige Russische spion Alexander
Litvinenko werd vergiftigd met polonium-210. Klaarblijkelijk hoopt de PA dat de rest van de wereld is
'vergeten' dat er talloze sterke aanwijzingen en verklaringen zijn -onder andere van de Palestijnen zelf!- dat
Arafat stierf aan AIDS, hoogstwaarschijnlijk opgelopen vanwege zijn voorkeur voor jonge tienerjongetjes.
Polonium vergiftiging erg onwaarschijnlijk
Na Arafats overlijden op 11 november 2004 gaf zijn vrouw Suha geen toestemming tot een autopsie en
weigerde ze iets te zeggen over de doodsoorzaak, maar nu heeft ze alsnog opgeroepen het lichaam van
haar man te laten onderzoeken omdat de Arabische zender Al Jazeera onlangs plotseling beweerde dat er
sporen van polonium-210 op Arafats kleren en zijn tandenborstel zouden zijn aangetroffen. Vervolgens
beweerde de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat in een interview met de Amerikaanse
onderzoeksjournalist Aaron Klein dat het Franse overlijdensrapport zou bevestigen dat Arafat toch niet aan
AIDS is gestorven. Er zitten echter heel wat haken en ogen aan de insinuaties van de PA dat Arafat
waarschijnlijk werd vergiftigd door Israël. Ten eerste vertoonde Arafat geen van de symptomen die gepaard
gaan met een polonium vergiftiging. Ten tweede heeft polonium een snelle halfwaardetijd, waardoor het
onwaarschijnlijk is dat er nu nog sporen op zijn kleren zouden zijn aangetroffen (3).
Daarnaast verklaarden zowel de voormalige PA minister van Buitenlandse Zaken Nasbil Sha'ath als Arafats
neef Nasser al-Kidwa -destijds waarnemer namens de PA bij de VN- dat alle testen uitwezen dat Arafat niet
was vergiftigd (2). Andere berichten hielden vol dat Arafat was overleden na een mislukte bloedtransfusie,
uitgevoerd omdat hij vergevorderde leukemie zou hebben (3).
Vertrouweling Arafat: PA bevestigde AIDS
Bovendien overhandigde het Franse ziekenhuis waarin Arafat tijdens zijn laatste dagen werd verpleegd in
2007 een medisch rapport aan de Palestijnse Autoriteit waarin werd vastgesteld dat hun leider was
bezweken aan AIDS. Dit is geen Israëlisch of Westers verzinsel -zoals de PA ons nu wil doen geloven- maar
werd in juli van dat jaar bevestigd door Ahmed Jibril, de beruchte leider van het Volksfront voor de Bevrijding
van Palestina (PFLP). Jibril, één van Arafats grootste vertrouwelingen, verklaarde in een interview met
Hezbollahs Al-Manar TV dat PA-president Mahmoud Abbas en zijn team hem hadden verteld dat het Franse
rapport inderdaad AIDS als doodsoorzaak vermeldde.
Franse artsen
Jibril bevestigde hiermee de bevindingen van de Israëlische onderzoeksjournalisten Amos Harel en Avi
Isacharoff, die in hun boek 'The Seventh War' Arafats persoonlijke arts dr. Ashraf al-Kurdi aanhaalden die
eveneens had verklaard dat de Franse artsen het AIDS virus in Arafats bloed hadden gevonden. AL-Kurdi,
die overigens geen enkele rol speelde tijdens Arafats laatste weken in Frankrijk, beweerde later dat het AIDS
virus doelbewust in zijn bloed was gestopt om zo de werkelijke doodsoorzaak -vergiftiging- te verhullen.
Orgies met jongens van 13
Ion Pacepa, tijdens het regime Caeusescu vicedirecteur van de Roemeense buitenlandse inlichtingendienst,
schreef in zijn memoires dat de Roemeense overheid Arafat afluisterde en opnames had van complete
pedo/homo orgies die de leider hield met de jonge leden van zijn veiligheidsdienst. Ook de Amerikaanse
NSA analist James J. Welsh, die eveneens Arafats communicatie in de gaten hield, verklaarde dat er
regelmatig berichten werden onderschept waarin Arafats Fatah beweging om jonge jongens vroeg. Dit
waren vaak wezen of in de steek gelaten jongens. 'Arafat had altijd wel een paar van deze 13 tot 15 jaar
oude jongens om zich heen. We kwamen erachter dat hij vlak voordat hij op reis ging uit Libanon vaak
meerdere van deze jongens liet halen. Dat bleek een goede indicator van zijn reisplannen te zijn. Veel
tieners waarvan men dacht dat deze tot zijn beveiligers behoorden waren er eigenlijk voor andere redenen.'
Postume vergiftiging
Om de schande van Arafats homoseksuele / pederastie voorkeuren uit te wissen probeert de PA, al jaren
bedreven in het vervalsen van de geschiedenis, nu alsnog de heldenstatus aan hun gewezen leider toe te
kennen door hem postuum door Israël te laten vergiftigen, zodat hij alsnog als 'martelaar' het islamitische
paradijs kan betreden. Althans, als de aldaar 72 beloofde maagden gezien zijn afwijkende voorkeuren niet
enkel tot het vrouwelijk geslacht behoren, want anders heeft hij daar niets te zoeken.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Arutz 7, (3) Arutz 7
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Ayatollah Khamenei: Iran moet zich voorbereiden op het 'einde der tijden'
Volgens Ayatollah Khamenei is de tijd dat de moslims Israël en het
Westen vernietigen en een nieuwe wereldbrand ontketenen om de
komst van de Mahdi mogelijk te maken nabij.
Diverse door de staat gecontroleerde Iraanse media hebben afgelopen
vrijdag een bijzondere boodschap van opperleider Ayatollah Khamenei
naar buiten gebracht: Iran moet zich voorbereiden op oorlog en 'het
einde der tijden', omdat de komst van de islamitische messias, de
Mahdi -mogelijk dezelfde persoon als de Bijbelse Antichristaanstaande zou zijn.
Het is de eerste keer dat Khamenei letterlijk spreekt tegen het volk over de op handen zijnde komst van de
Mahdi. Tot nu toe haalden de Iraanse media vrijwel enkel moslimgeestelijken aan om te voorkomen dat het
regime in Teheran als 'messiaans' zou worden betiteld.
Islam moet Derde Wereldoorlog tegen Israël en Westen beginnen
Het zou gezien het feit dat Iran nog altijd op volle kracht doorwerkt aan zijn nucleaire programma het Westen
moeten alarmeren dat de hoogste leider van het land nu openlijk heeft gezegd dat 'de zaak van imam Mahdi
van het grootste belang is. Zijn wederkomst wordt duidelijk voorzegd in onze heilige islamitische religie... We
moeten het einde der tijden en het tijdperk van imam Mahdi voor ogen houden en de omstandigheden
voorbereiden, zodat de grote leider zal komen.'
De Mahdi-theologie, aangehangen door zowel Shi'itische als Soenitische moslims, stelt dat deze
'omstandigheden' grote oorlogen zijn waarin één derde van de wereldbevolking (ca. 2,3 miljard mensen) zal
omkomen en nog eens één derde door honger, chaos en wetteloosheid. Tijdens of aan het einde van deze
Derde Wereldoorlog, waarin de moslimlanden eerst Israël moeten vernietigen en daarna het Westen, zal de
Mahdi verschijnen en alle overgebleven 'ongelovigen' dwingen moslim te worden of hen vermoorden. Dan
zal de hele wereld worden onderworpen aan de islam.
'Voorbereiden komst Mahdi is onze plicht'
Onder leiding van Khamenei zijn er in Iran diverse onderzoekscentra opgericht die uitsluitend zijn gericht op
(het mogelijk maken van) de komst van de Mahdi. Ieder jaar wordt er een speciale conferentie gehouden
waarin besproken wordt hoe de islamitische 'eindtijd' kan worden bespoedigd. 'Vandaag hebben wij de plicht
zijn komst voor te bereiden,' aldus de opperleider. 'Als wij soldaten van de 12e imam zijn moeten we klaar
staan om te vechten.'
'Onder leiding van Allah en zijn onzichtbare hulp zullen wij de islamitische beschaving op het wereldpodium
indrukwekkend maken... Dat is onze lotsbestemming... De jeugd en de getrouwen moeten zich op deze
geweldige gebeurtenis voorbereiden.' En, verwijzend naar de Koran: 'Er komt een tijd dat alle
onderdrukkende machten van de wereld zullen worden vernietigd en de mensheid zal worden verlicht in het
tijdperk van imam Mahdi.'
In april berichtten we dat het regime in Teheran een pamflet met de titel 'De Laatste Zes Maanden' aan de
strijdkrachten heeft overhandigd met daarin instructies hoe zij zich moeten voorbereiden op de komende
militaire confrontatie met Israël en het Westen en de komst van de Mahdi.
Israël doet 'geen oog meer dicht'
Afgelopen zondag waarschuwde Mashregh, een media orgaan van de Revolutionaire Garde, Israël en
Amerika dat zij niet kunnen vermoeden wat voor soort koppen de Iraanse raketten zullen dragen als deze op
hen zullen worden afgevuurd. Mashregh ging uitvoerig in op de grote verwoestingen die de Iraanse raketten
zullen aanrichten op de Amerikaanse bases in het Midden Oosten. Ook zouden 'de Zionisten' (Israël) geen
oog meer dicht doen vanwege de Sejil raket, die in staat zou zijn het Israëlische raketafweersysteem te
penetreren.
Genoeg voor 5 kernbommen
Volgens het laatste rapport van het Internationale Atoom Energie Agentschap blijft Iran doorgaan met het
verrijken van uranium en heeft het inmiddels voldoende nucleair materiaal voor de productie van minstens 5
kernbommen. Ook blijft Iran het IAEA de toegang weigeren tot een militaire faciliteit waar het land zou
werken aan explosieven die nodig zijn om een kernbom tot ontploffing te brengen. (1)
Xander - (1) World Net Daily
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Financial Times: crisis eurozone duurt 20 jaar; Roubini: totale instorting 2013
'Recordrente Italië en Spanje zorgt over 2 weken voor nieuwe crisis'
Nobelprijs econoom Nouriel Roubini denkt dat dit wel eens het lot van
sommige bankiers kan zijn als het gewone volk zijn woede gaat richten
op de grootste veroorzakers en profiteurs van de crisis: de banken.
Financial Times commentator Wolfgang Münchau is buitengewoon
sceptisch over de 'historische' afspraken en verdragen die de EU keer
op keer beweert te maken. Het positieve effect duurt namelijk slechts
'enkele uren, soms dagen.' Na de laatste top rond het ESM verdrag
duurde het slechts één week voordat de Spaanse en Italiaanse rentes
naar een nieuw record waren gestegen. Volgens Münchau is de
eurocrisis voorlopig niet opgelost en gaat deze nog 20 jaar duren. Nobelprijs econoom Nouriel Roubini is
nog somberder: hij denkt dat de volgende crisis al over 2 weken volgt en dat het nauwelijks meer te
vermijden is dat de eurozone in 2013 volledig ineenstort.
Münchau bestrijdt de opvatting van veel analisten dat de EU een belangrijke stap richting een bankenunie
heeft gezet, maar dat deze stap nog niet ver genoeg ging om de crisis op te lossen. 'Daar ben ik het niet
mee eens. Het was een hele grote stap - in de verkeerde richting. De top maakte een concrete oplossing
voor de crisis afhankelijk van een toekomstig beslissing, die dan nóg moeilijker is en daarom nog
waarschijnlijker zal falen.'
Patstelling eurozone, crisis gaat 20 jaar duren
De reden is dat de Duitsers (,Nederlanders en Finnen) niets zien in het creëren van een gemeenschappelijk
herstructuringsfonds en dito garantiestelling. Sowieso zou het járen duren om dit fonds op te zetten en zou
het een ingrijpende wijziging van de Europese verdragen vereisen. Bovendien zou het ESM in de ogen van
Münchau een bankenlicentie moeten krijgen, zouden er eurobonds moeten worden ingevoerd en zou de
ECB weer staatsobligaties van de schuldenlanden moeten gaan opkopen om de crisis te beteugelen.
Het grote probleem is dat Duitsland, Nederland en Finland op deze manier permanent verantwoordelijk
worden gemaakt voor de veel te hoge uitgaven en schulden van de meeste andere eurozone lidstaten.
Omdat de schuldenlanden weigeren hun economieën en sociale systemen écht te hervormen en/of de
zeggenschap hierover op te geven, bevindt de eurozone zich in een patstelling waar het de komende 20 jaar
niet meer zal uitkomen.
'Grootste economische schok van onze tijd'
De besluiten van de eurozone zijn volgens Münchau 'minder geloofwaardig dan een alcoholist die belooft
over 5 jaar te stoppen met drinken'. Op een totale instorting, die 'de grootste economische schok van onze
tijd' zal zijn, is geen enkel land van de eurozone voorbereid. De ESM-top van anderhalve week geleden was
daarom inderdaad 'historisch' - in die zin, dat de crisis nu definitief niet zal worden opgelost. (1)
'Over 2 weken nieuwe crisis'
Ook de gezaghebbende Nobelprijs econoom Nouriel Roubini constateert dat de ESM-top een mislukking
was. Net als Wolfgang zegt hij dat Italië en Spanje de recordrente die ze over hun staatsobligaties moeten
betalen niet lang zullen kunnen volhouden. De rente voor Spanje is inmiddels tot boven de
'onhoudbaarheids' grens van 7% gestegen (3). Roubini verwacht dan ook een nieuwe crisis in de eurozone 'niet over 6 maanden, maar over 2 weken'.
'Wereldwijde perfecte storm in 2013'
De oplossing die Roubini presenteert is dezelfde: volledige vergemeenschappelijking van de schulden, het
monetariseren van de staatsschulden door de ECB en/of een verviervoudiging van het EFSF / ESM
noodfonds. Omdat deze oplossingen om eerder genoemde redenen politiek onhaalbaar zijn verwacht
Roubini in 2013 een 'wereldwijde perfecte storm' die zal worden veroorzaakt door het totaal instorten van de
eurozone, een dubbele-dip recessie in de VS, een 'harde landing' van China en de opkomende economieën
en daar bovenop een grote oorlog in het Midden Oosten.
'Bankiers opgehangen in de straten'
Over Liborgate, het grootste bankenschandaal ooit dat ontstond toen bekend werd dat de grote commerciële
banken de Libor rente (die de banken elkaar onderling berekenen) voor eigen gewin hebben gemanipuleerd
(4), zei Roubini: 'Bankiers zijn al 1000 jaar hebzuchtig. Er gaat niets, maar dan ook niets veranderen, tenzij
er criminele sancties volgen. Bankiers doen illegale dingen en krijgen op zijn hoogste een boete. Als
sommigen in de gevangenis belanden zal dat iemand misschien een lesje leren - of er wordt iemand in de
straten opgehangen.'
Met andere woorden: het gewone volk zou wel eens zó genoeg van de bankiers kunnen krijgen, dat hun
woede zich op hen zal richten zodra het hele systeem in elkaar stort. (2)
Xander - (1) Financial Times, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) Zero Hedge
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Obama nodigt nieuwe president Egypte Morsi, de ‘meedogenloze vorst’, uit voor bezoek
De Amerikaanse president Barack Obama heeft de nieuw gekozen islamitische president van Egypte,
Mohammed Morsi, uitgenodigd voor een bezoek aan de Verenigde Staten in september. Dit zei een
Egyptische functionaris. De bekendmaking kwam na een ontmoeting van Morsi met de Amerikaanse
onderminister van Buitenlandse Zaken William Burns. De laatste maakte geen melding van de uitnodiging op
een persconferentie eerder die dag.
Washington, voorheen afhoudend ten opzichte van islamisten, en een bondgenoot van de afgezette
president Hosni Mubarak, veranderde het beleid vorig jaar (of al eerder?). Het ging formele contacten aan
met de Moslim Broederschap, de groep achter Morsi's verkiezingswinst.
Egypt President Mursi To Visit Obama, 170 Dead Russia Floods
Gepubliceerd op 8 jul 2012 door paulbegley34
Meer wereldnieuws:
Egyptian Court Affirms Ruling to Disband Parliament: Sharia Law Coming (July 9, 2012)
Israel perturbed by Obama's outreach to Egypt's President Mursi against his word
Egypt: Mohammed Mursi Takes On Generals Council!
Iran's Ayatollah Ali Khamenei's "Prepare End Of Times"
Egypt Mohammed Mursi Coming To The White House September!
Obama-push-for-world-war-iii-shocks-putin
Executive-order-assignment-national-security-and-emergency-preparedness
Bron: Ad.nl

Dafalgan (paracetamol) bij jonge kinderen gelinkt aan astma
Een Spaans onderzoek vond een positieve correlatie tussen het paracetamolverbruik (zoals Dafalgan) en
astma bij kinderen. Hoe meer Dafalgan de kinderen te slikken kregen, hoe meer ze last hadden van astma.
De medische gegevens van 20.000 kinderen werd onderzocht op gebruik van paracetamol, voorkomen van
astmasymptomen, erfelijke factoren en aanwezigheid van huisdieren. Baby's die voor hun eerste verjaardag
paracetamol hadden ingenomen, hadden dubbel zo veel astmaklachten als normaal, zoals benauwdheid en
een piepende ademhaling. Oudere kinderen en jongeren die paracetamol gebruikten, hadden tot wel drie
keer zo veel kans op klachten, afhankelijk van de frequentie.
Desondanks raadt Michael Rutgers, de directeur van het Nederlandse Astma Fonds, het gebruik van
paracetamol niet ineens af. "Daar is meer onderzoek voor nodig. Bij twijfel over het effect van medicijnen is
het altijd goed om te overleggen met een arts." Het toedienen van paracetamol is de meest gangbare
behandeling van kinderen met koorts.
http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1466514/2012/07/07/Dafalgan-bij-jongekinderen-gelinkt-aan-astma.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS
En nog even in dit verband de aandacht leggend op het volgende : volgens een studie uit 2008 blijkt dat
paracetamol (Acetaminophen-familie) toegediend na de BMR vaccinatie onweerlegbaar gelinkt wordt met
autisme bij kinderen jonger dan 5 jaar http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18445737
Overpeinzing : hoeveelonderzoeken moeten we nog afwachten voordat er uiteindelijk een officieel standpunt
zal worden ingenomen ?

Europarlement stemt tegen ACTA-verdrag
Het Europees Parlement heeft afgelopen woensdag in Straatsburg met grote meerderheid tegen het
omstreden ACTA-verdrag gestemd. Het verdrag was bedoeld om piraterij op internet te bestrijden, maar
volgens een meerderheid van het Europarlement maakt het verdrag te veel inbreuk op de internetvrijheid.
De Europese Commissie heeft eerder aangekondigd vast te houden aan het verdrag en het opnieuw aan de
orde te willen stellen.
Het ACTA-verdrag was overeengekomen door de Europese Unie, de Verenigde Staten, Australië, Canada,
Japan en nog enkele landen. De uitslag van de stemming in het Europees Parlement betekent dat de EU als
geheel, maar ook individuele lidstaten, zich niet bij het verdrag kunnen aansluiten.
http://www.metronieuws.nl/nieuws/europarlement-stemt-tegen-actaverdrag/IWIlgd!l52C3E@XEJ4fgPDkDldzkA/
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=8115a07d-0ca3-4918-957c-a084012bd739
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Massa immigratie zet gemiddelde intelligentie Nederland onder druk
IQ kloof tussen migratiecontinent Europa en ontwikkeld Azië steeds groter
In Zuid Koreaanse klassen zullen vanaf 2015 geen papier en geen boeken
meer te zien zijn, maar enkel laptops en tablets. Terwijl ontwikkeld Azië
steeds slimmer wordt is in Europa sinds de jaren '90 het omgekeerde het
geval. Oorzaak: massa immigratie.
De massale immigratie uit hoofdzakelijke Arabische- en moslimlanden zet
de gemiddelde intelligentie in Nederland en andere Europese landen in toenemende mate onder druk en
daarmee ook onze toekomstige ontwikkeling en welvaart. De Telegraaf berichtte dat de burgemeester van
Amsterdam, Eberhard van der Laan, zich zorgen maakt over het snel groeiende aantal 'minderbegaafden' in
zijn stad (2), waardoor zowel de criminaliteit als de jeugdwerkloosheid de pan uitrijzen. De politiek incorrecte
link met het grote aantal immigranten uit met name Marokko kan door de almaar groter wordende problemen
niet langer worden genegeerd.
In geen andere Nederlandse stad wonen zóveel buitenlanders als in Amsterdam, dat niet geheel toevallig
Caïro en Algiers als partnersteden heeft. De jeugdwerkloosheid in onze hoofdstad begint met 40% (!)
inmiddels richting het niveau van Griekenland en Spanje te gaan. Maar liefst 104.000 van de 790.000
inwoners blijken een IQ van slechts 70 tot 85 te hebben. Hiervan komen er steeds meer in de criminaliteit
terecht. Bijna alle 600 jeugdige Amsterdamse veelplegers hebben een laag IQ.
Verband criminele veelplegers en IQ
Volgens officiële cijfers van de Nederlandse politie bestaat het leeuwendeel van de veelplegers uit
Marokkanen (3). Bizar genoeg blijken de meest criminele Marokkanen juist degenen te zijn die het meest
geïntegreerd zijn - een volledige omkering van wat de politiek altijd heeft beweerd (4). Aangezien Nederland
een gemiddeld IQ heeft van 102 en Marokko slechts 85 kan het verband niet langer worden ontkend, zeker
niet als bedacht wordt dat het gemiddelde IQ van de etnische Nederlander niet daalt. Burgemeester Van Der
Laan zal dit echter hoogstwaarschijnlijk nooit erkennen, aangezien zijn partij, de PvdA, traditioneel proimmigratie en pro-islam is, deels omdat de meeste moslims socialistisch stemmen.
Ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bestaat er een onlosmakelijk verband tussen het toegenomen
aantal (im)migranten en een dalende gemiddelde intelligentie. De Duitse auteur Udo Ulfkotte onderbouwde
dit in zijn boek 'Albtraum Zuwanderung' ('Immigratie Nachtmerrie') met harde feiten en cijfers. In zijn eigen
land ligt het IQ in de deelstaat Bayern bijvoorbeeld 10% hoger als in Bremen. Bayern is de economisch best
presterende en rijkste regio van Duitsland, Bremen juist de armste en slechtst presterende, reden waarom
de deelstaat voortdurend financiële hulp nodig heeft.
Kinderen migranten lager IQ dan ouders
In de geïndustrialiseerde wereld is het IQ niet statisch. In het Westen blijkt de gemiddelde intelligentie per
generatie zo'n 20 punten te zijn gestegen, vooral door betere voeding, beter onderwijs en het feit dat de
inwoners steeds meer abstracte en visueel-ruimtelijke vaardigheden moeten bezitten, zoals omgaan met
computers en autorijden. Kinderen van migranten die dit niet of minder leren en trainen blijken steeds verder
terug te vallen. Dat verklaart waarom jonge Turkse scholieren een duidelijk lager gemiddeld IQ hebben als
hun ouders. Het gevolg is dat ze hun hele leven niet meer kunnen meekomen, ongeacht hoeveel de
maatschappij ook in hen investeert.
Stijgende immigratie = dalende intelligentie
Sinds 1990, precies toen het aandeel immigranten uit Arabische- en moslimlanden in Europa steeds hoger
werd, is het gemiddelde IQ gaan dalen. Dit in tegenstelling tot in Aziatische landen, waar het juist verder is
blijven stijgen. Dat hangt vooral samen met het feit dat wij Europeanen op onze bekende politieke correcte
wijze onze eigen kinderen en kinderen van migranten met een laag IQ in gemengde klassen hebben gezet.
Het onvermijdelijke gevolg was dat de minderbegaafden de slimmere autochtonen naar 'beneden' trokken.
Kloof Europa en Azië steeds groter
Hierdoor wordt de kloof tussen Europa en het steeds slimmer wordende Azië almaar groter. Voorbeeld: in
2015 zullen er op de scholen in Zuid Korea (IQ: 108) geen papier en boeken meer worden gebruikt. Alle
leerlingen zullen dan via pocket-pc's, laptops, tablets en opvouwbare beeldschermen worden onderwezen.
Dit begint al op de kleuterschool. Papier wordt in toenemende mate het symbool van een achtergebleven
beschaving. Volgens de Wetten van Mendel zullen de kinderen van hoogbegaafde ouders zeer
waarschijnlijk zelfs ook weer intelligente kinderen krijgen. De andere kant van de medaille is dat het kroost
van minderbegaafden doorgaans eveneens minder intelligent zijn. In Europa zijn het juist deze
bevolkingsgroepen die de meeste kinderen krijgen.
VS weert laag-IQ immigranten, Europa niet
De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton had dit goed begrepen en voerde samen met de
Republikeinen een wet in die immigranten de eerste 10 jaar uitsluit van sociale uitkeringen. Dat bleek een
slimme zet te zijn, want een deel van de potentiële immigranten uit landen met een laag IQ trok vervolgens
naar Europa, waar dit soort wetten niet bestaan. Dus de mensen die Amerika niet wilde hebben wonen nu in
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Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Zwitserland. (Overigens draait de huidige president Barack Obama deze
wetten in snel tempo weer terug en gaat hij de immigratie uit arme- en moslimlanden zelfs bevorderen.)
Europa in val getrapt?
De verschillende regio's van de wereld vertonen grote verschillen in intelligentieniveaus. Een hoger
gemiddeld IQ betekent dat meer mensen in staat zijn tot logisch denken, een lager IQ juist het tegendeel.
Professor John Philippe Rushton (Universiteit Western Ontario, Canada) waarschuwde in 2007 in een studie
voor de prestigieuze Londense Royal Society dat de massale immigratie uit landen met een laag IQ het
gemiddelde IQ in Europa drastisch zal verlagen. De vraag of en waarom Europa met de massale import van
minderbegaafden uit landen met totaal andere culturen en waardensystemen in een val getrapt is die steeds
grotere gevolgen voor onze samenleving en welvaart zal hebben, laat Ulfkotte aan de lezer zelf over. (1)
Xander - (1) KOPP, (2) Telegraaf, (3) NRC, (4) NRC

Waarom citroenen zo gezond zijn
Geplaatst door xandrah op 9 juli 2012
Citroenen waren ooit zeldzaam
Ooit waren ze zo zeldzaam, dat koningen ze ten geschenke kregen. In
de Indus-vallei werd een citroenvormige oorbel gevonden uit 2500 voor
Christus, en rond de Middellandse Zee wordt hij al 2000 jaar geteeld.
Citroenbomen blijven groen en produceren het hele jaar fruit, tot 300
kilo. Citroensap helpt zo goed tegen scheurbuik dat Britse
marineschepen citroenen meenemen: ieder bemanningslid krijgt ook tegenwoordig nog dagelijks vers sap.
Deftige dames wreven er 500 jaar geleden hun lippen mee in om ze roder te maken. Wereldwijd is de vrucht
immens populair.
Wat maakt een citroen zo gezond? Een opsomming om vrolijk van te worden. Citroenen bevatten vitamine
C, citroenzuur, flavonoïden, B-vitamines, kalk, koper, ijzer, magnesium, fosfor, kalium en vezels. Om te
beginnen: kalium is goed voor je hart.
Superontgifter
Vers citroensap in een groot glas water ‘s ochtends? Misschien even slikken,
maar het veegt de boel van binnen geweldig schoon, dankzij de vitamine C en
flavonoïden. Darmen, nieren, lever en gal varen er wel bij. Deze stoffen
ontgiften de lever, neutraliseren urinezuur, lossen klompjes kalk op en ook galen nierstenen. Ze verlagen de bloeddruk, versterken de bloedvaten en gaan
bloedingen tegen. Citroensap stimuleert de darmen en een regelmatige
stoelgang. Het is zeer desinfecterend. Het doodt wormen in de ingewanden en
verwekkers van griep en verkoudheid.
Citroen vernietigt bacterieën
Uit onderzoek blijkt dat citroensap ook de bacteriën vernietigt van malaria, cholera, difterie, tyfus en andere
dodelijke ziektes. De vitamine C in citroenen neutraliseert vrije radicalen. Dit zijn schadelijke deeltjes die
veroudering en ziekte veroorzaken. Citroenschil bevat tangeretine dat helpt tegen hersenkwalen zoals de
ziekte van Parkinson. Citroen bevat ook rutine, Rutine werkt heilzaam bij oogkwalen, zoals aandoeningen
van het netvlies door suikerziekte.
Te veel zuurvormend voedsel maakt ziek, citroen neutraliseert
Wij gedijen het beste bij een balans tussen zuren en basische voedingsstoffen.
Op het vele zuurvormende voedsel dat we eten, zoals granen, vlees en kaas
werkt citroen balancerend. Citroenen smaken zuur, maar reageren zeer
basisch. Weinig voedsel maakt zo veel basen aan. Verder zijn citroenen
energiebommen volgens onderzoeker Carey Reams (1903-1985). De citroen is
volgens hem het enige anionische voedsel. Dit betekent dat de elektronen
ervan negatief geladen zijn. Alle andere voedingsmiddelen zijn positief
geladen. De energie in je lichaamscellen, zegt Reams, wordt opgewekt door de
spanning tussen positieve en negatieve ionen. Citroenen houden dus je
lichaamsenergie ‘op spanning’.
Citroenen helpen bij zuurstofgebrek en ademproblemen.
De eerste die de top van de Mount Everest bereikte, Edmund Hillary, zei dat dit zonder citroenen niet was
gelukt. Citroenen bevatten 22 kankerwerende stoffen, waaronder limoneen, dat de groei van gezwellen remt,
en flavonoïde glycosiden, die de celdeling stoppen in kankercellen.
Lees verder op www.hetkanwel.net

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 31

Pinautomaten verdwijnen uit angst voor plofkraken
Kleine dorpen raken zonder flappentap/geldautomaat…. nóg een reden om het contante geld af te schaffen?
Onderzoekers nemen de schade op bij de vestiging van de Rabobank
in Hoenderloo na een plofkraak in november 2011. Foto: ANP
Veel Achterhoekers konden dit jaar niet meer pinnen omdat automaten
zijn verwijderd uit angst voor ram- of plofkraken. Er zijn dit jaar zeker 16
Rabo-automaten in ons land verwijderd.
In het Noord-Brabantse Noordhoek werd in maart bij een zogenoemde
plofkraak de enige pinautomaat samen met de complete voorgevel van
het aanliggende pand weggeblazen door criminelen. Een maand later
werd bevestigd wat de Noordhoekers hadden gevreesd: de Rabobank
was niet van plan om een automaat terug te gaan plaatsen. Volgens een verklaring van de Rabobank
vanwege de veiligheid en het “geringe gebruik”. In een nabijgelegen dorp kan wel worden gepind.
De dorpsraad van Noordhoek is samen met een lokale partij en krant een posteractie begonnen om de
geldautomaat terug te krijgen. “Het is lastig als je ‘s ochtends naar je werk gaat en niet de mogelijkheid hebt
om geld te pinnen,” zegt Gina Stijger van de dorpsraad. Ook maakt Stijger zich zorgen om de ouderen, die
bij wijze van compensatie de komende twee jaar gebruik kunnen maken van een gratis geldbezorgservice
van de Rabobank. Maar daarna moeten ook zij naar het naburige dorp.
In 2011 waren er 113 plofkraken, dat is het laten ontploffen van een pinautomaat bij een roofactie. Volgens
de Nederlandse Vereniging van Banken zijn dat er 21 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal ramkraken,
waarbij een auto in tegen een pinautomaat wordt geramd, daalde wel van 18 naar 6.
Bij plofkraken rammen criminelen vaak met een auto een pinautomaat en breken de automaat daarna met
een gasexplosie open. Voor enkele regiokantoren van de Rabobank is het veiligheidsrisico voor
omwonenden reden genoeg om de automaat te sluiten.
Pinautomaten weg
Uit een inventarisatie van Z24 blijkt dat er dit jaar zeker 16 pinautomaten van de Rabobank vanwege het
risico voor plof- en ramkraken zijn gesloten. In sommige gevallen waren er naast dit veiligheidsrisico
meerdere redenen voor een sluiting.
Z24 kwam aan het cijfer aan de hand van nieuwsberichten in verschillende media en een rondvraag bij
regiokantoren van de bank die dit jaar slachtoffer zijn geweest van ram- of plofkraken. De Rabobank zegt
zelf geen centraal cijfer bij te houden.
De meeste pinautomaten zijn verwijderd na een plofkraak, enkele anderen zijn uit voorzorg weggehaald. Er
zijn daarbij voorbeelden van Rabobankautomaten die na sluiting zijn ondergebracht bij een lokale
ondernemer, zoals de supermarkt in de buurt. Hierdoor neemt de kans op plofkraken drastisch af, maar is
het niet meer mogelijk om buiten winkeltijden te pinnen.
Achterhoek rampenregio
Een groot deel van de gesloten pinautomaten stonden in de Achterhoek, waar zes flappentaps zijn
verwijderd. “Na een toename in het aantal skimming- en plofkraak-incidenten, besloten we om kritisch te
gaan kijken naar onze geldautomaten,” licht Jelmer Faas van het verantwoordelijke regiokantoor Rabobank
Graafschap-Noord toe.
Volgens Faas is er eerst gekeken naar de veiligheid van omwonenden, omdat de automaten vaak in gevels
van winkelpanden zitten. “Vervolgens hebben we ook de kosten afgewogen tegenover het aantal transacties
van de pinautomaat en als dit alles negatief uitpakte, hebben we gekozen om deze te verwijderen,” aldus
Faas.
Voordat de pinautomaten in de Achterhoek werden verwijderd, is er volgens Faas ook gekeken naar andere
veiligheidsmaatregelen. “Maar criminelen vinden altijd wel een manier om die te omzeilen. Zo is er een
gasneutralisatiesysteem beschikbaar (dat gas onschadelijk maakt red.), maar dat wordt door criminelen
omzeild door de pui in te rammen,” aldus Faas.
Geen acties andere banken
De andere grote Nederlandse banken, ABN Amro, SNS en ING, zien nog geen reden zien om
bankautomaten te verwijderen uit voorzorg voor plofkraken.
SNS en ING zeggen al voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben genomen en hebben daarbij een groot
gedeelte van hun pinautomaten in de HEMA (SNS) en Albert Heijn (ING) staan, waar het risico op
plofkraken aanzienlijk lager is. ABN Amro wordt vergeleken met de Rabobank nauwelijks getroffen door plofen ramkraken.
De laatste jaren hebben criminelen vaker pinautomaten van de Rabobank gesloopt. Dat komt onder meer
omdat veel pinautomaten in kleine dorpskernen zitten, waar ram- en plofkrakers vaker toeslaan.
Volgens Stijger van de dorpsraad in Noordhoek is dit niet de enige reden en ziet Rabobank simpelweg te
weinig brood in haar ruim 1000 inwoners tellende dorp. “Rabobank had al besloten dat de automaat niet
terug zou komen, voordat ze met ons hadden gesproken.”
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Mislukt de euro, dan mislukt de elite
Ingezonden door Rocketron
De euro was altijd alleen maar een project van de elite. De
gewone burger ontving de euro vanaf het begin met scepsis:
Wanneer er een democratisch referendum zou hebben
plaatsgevonden, dan zou het nooit tot de invoering van de
euro zijn gekomen. Deze zekerheid geldt ook voor talloze
andere projecten van de elite, vooral haar project immigratie. Een mislukken van de euro zou daarom direct
een politiek domino-effect veroorzaken: De aura van de onfeilbaarheid zou daarmee verdwenen zijn, de
projecten van de elite zouden allemaal worden doorgelicht. Met de euro redt de elite noch de banken noch
Europa. Zij redt zichzelf.
Als de Bondsrepubliek Duitsland een democratische rechtsstaat geweest zou zijn, dat zich gehouden zou
hebben aan het referendumgebod in de grondwet, dan zouden we nu geen euro hebben. Er zouden geen
middenscholen zijn, in plaats daarvan echter zelfs op “Hauptschulen” een goede opleiding. Criminelen
zouden in de gevangenis komen. Vreedzame burgers zouden, net als vroeger, ´s avonds gewoon weer op
straat durven.
Omdat de elite van de Bondsrepubliek de Duitsers vanaf het begin met wantrouwen, deels vijandigheid,
tegemoet trad en het grondwetvoorschrift betreffende de uitvoering van referenda met voeten trad, ontbrak
het de Bondsrepubliek altijd al aan buitenparlementaire correcties. De Bondsrepubliek was daarom in haar
hele geschiedenis een staat, waarin niet het volk, maar een kleine intellectuele elite heerste. Deze
samenbundeling van macht in handen van een intellectuele toonaangevende laag werd door het volk ook
stilzwijgend geaccepteerd: De dingen gingen immers goed. Het eliteproject “welvaartsstaat” weersprak
weliswaar het gezonde mensenverstand, volgens welke alleen hard werken tot welvaart leidt, maar op een
bepaalde manier leek het staatsmotto “welvaart voor iedereen” te functioneren. Dat de elite deze
welvaartstaat alleen maar op drijfzand had gebouwd, dat de staat heel simpel de kosten voor deze
welvaartstaat op de volgende generatie overdroeg, daarvan was de gewone burger zich lange tijd niet
bewust. Die daar boven zullen wel weten wat ze doen, het zal heus wel lukken: Dat was de geestelijke
basisinstelling in tijden van de Bondsrepubliek. Men verkocht zijn recht op directe politieke deelname tegen
de belofte van de elite van “welvaart voor iedereen”.
Omdat alles met geld te maken heeft, zag men daarom ook lange tijd de overduidelijke schade over het
hoofd, die de elite met haar andere projecten veroorzaakte. Vooral de spectaculaire teloorgang van het
Duitse onderwijs werd grootmoedig over het hoofd gezien. Pas de PISA-schok openbaarde de bittere
waarheid dat de zogenaamde “hervormingen” van de elite niets anders hadden veroorzaakt dan de
vernietiging van een meer dan 200 jaar succesvolle en in de hele wereld bewonderde onderwijstraditie
binnen één enkele generatie.
Ook de euro was een van deze eliteprojecten, die men in goed vertrouwen op de deskundigheid van de
intellectuele toonaangevende laag weliswaar tandenknarsend, maar toch stilzwijgend over zich heen liet
komen. Wanneer een vooraanstaande man zoals meneer de Minister van Financiën beweert dat de euro net
zo zeker zou zijn als de D-Mark, dan zal meneer de minister dat toch wel weten. Zo is men argeloos op de
euro ingegaan. En verbazend genoeg bestaat dit vertrouwen nu nog: de gewone burger denkt nog steeds
dat een land, dat al zijn toekomstige inkomsten aan banken of buurlanden heeft verpand zogenaamd niet
bankroet is en dat deze euro daadwerkelijk nog waarde heeft. De euro geniet dit vertrouwen, omdat de elite
dit nog steeds gelooft. De burger rent alleen daarom niet naar de bank om het geld van zijn rekening te
halen, omdat de elite denkt dat dit geld op de een of andere manier veilig zou zijn. Hoe dan, dat weet hij niet,
maar hij vertrouwt deze mensen op televisie.
Dit bijna blinde vertrouwen van de gewone burger is het kapitaal waar de elite op teert. Dit
vertrouwenskapitaal zou helemaal verdwijnen als de euro zich ontpopt tot datgene wat hij altijd al was: een
zuiver politiek mechanisme voor een politiek doel, maar nooit een bewaarmiddel voor vermogen.
Vermoedelijk zou het vertrouwenskapitaal na het mislukken van de euro zelfs definitief verbruikt zijn. Een
mislukken van de euro zou immers onverbiddelijk vragen oproepen naar de toestand van de andere
eliteprojecten. Zou het aureool van de intellectuele onfeilbaarheid van de mensen op televisie echter
plotseling vernietigd worden, dan zou de gewone burger het faillissement van de euro ook in combinatie met
de andere kelderlijken van de elite gaan bekijken: het bankroet van hun onderwijssysteem, het bankroet van
hun arbeidsmarktpolitiek. Een bankroet van de geldeconomie van de elite bezit daarom het gevaar van een
bankroet van een bankroet van de aansprak op leiderschap van de elite in zijn totaliteit en daarmee van het
gehele naoorlogse staatsconcept: een bankroet van het stilzwijgende verdrag tussen elite en volk, “welvaart
voor iedereen tegen het afzien van directe politieke inspraak”.
Om zo´n bankroet van het politieke systeem te voorkomen, is de enige zin en het enige doel de
“euroredding”. Men hoeft een Angela Merkel niet te vertellen dat de euro niet te redden is: dat weet ze. Ze
wil de euro ook helemaal niet redden. Merkel wil graag tijd winnen om de politieke ineenstorting te matigen.
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En precies daarom wordt ze door alle andere vertegenwoordigers van de elite braaf gevolgd in haar
“reddingsmaatregelen”: haar coalitiepartners, de zogenaamde oppositie, de pers. Al deze mensen en hun
beloftes heeft de gewone burger tegen zijn eigen gezonde mensenverstand tientallen jaren vertrouwd. De
euro zou al deze mensen mee de afgrond in sleuren. De miljarden en nog eens miljarden, die de gewone
burger nu voor de zogenaamde “euroredding” moet opbrengen, dienen er in werkelijkheid alleen maar voor
om het vertrouwenskapitaal van de elite te behouden. Om de eigen val te verhinderen: Daarvoor is deze
mensen geen prijs te hoog.
BRON: PI-NEWS.NET
Gelekt – Russia 2045 onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde – ‘Een nieuw tijdperk breekt aan’
(((LEAKED!!!))) N.W.O HAS BEGUN IN RUSSIA 2012!!!
Gepubliceerd op 23 jun 2012 door 1earthfamily
In februari 2012 werd het eerste Global Future 2045 congres gehouden in Moskou. Daar kwamen meer dan
50 wereldwijd vooraanstaande wetenschappers uit verschillende disciplines bijeen om een strategie voor de
toekomstige ontwikkeling van de mensheid te ontwikkelen.
Een van de belangrijkste doelstellingen van het congres was om een wereldwijd netwerk van
wetenschappers te op te zetten, dat aan verder onderzoek naar de ontwikkeling van cybernetische
technologie zal werken, met het uiteindelijke doel van de overdracht van een menselijk individueel
bewustzijn naar een kunstmatige drager.
Let op wat hun zeer futuristische doelstellingen voor onze toekomst zijn!
2012-2013. De wereldwijde economische en sociale crisis zal
verergeren. De debatten over het wereldwijde model van de
toekomstige ontwikkeling zijn intensiever geworden.
Nieuwe transhumanistische bewegingen en partijen ontstaan.
‘Rusland 2045’ transformeert in Wereld 2045. Tegelijkertijd wordt
2045.com, internationaal sociaal netwerk voor open innovatie
uitgebreid. Hier kan iedereen die geïnteresseerd is een project
voorstellen, deelnemen aan het werken hieraan, of het financieren, of
beide. In het netwerk zitten wetenschappers, geleerden,
onderzoekers, financiers en managers.
2013-2014. Nieuwe centra die werken aan cybernetische technologieën voor de ontwikkeling van de radicale
levensverlenging, groeien. De 'race naar onsterfelijkheid' begint. Mensen, dat is volgend jaar al!
2015-2020. De Avatar is gecreëerd - een robotmens kopie, gestuurd door gedachte via 'brain-computer’
interface. Het wordt net zo populair als een auto!
2020. In Rusland en in de wereld verschijnen - in de testmodus - een aantal baanbrekende projecten:
Androïde robots om mensen te vervangen in productietaken; androïde robot knechten voor elk huis;
gedachte-gecontroleerde Avatars om telepresentatie te verrichten in iedere plaats van de wereld, en de
afschaffing van de noodzaak van zakenreizen, vliegende auto's, gedachte-gedreven mobiele communicatie
ingebouwd in het lichaam of gespoten op de huid.
2020-2025. Een zelfstandig systeem dat life-support voor de hersenen biedt, zodat interactie met de
omgeving wordt gecreëerd. De hersenen worden getransplanteerd naar een Avatar B. Met Avatar B
ontvangt de mens nieuw, verlengd leven.
2025. De nieuwe generatie van Avatars biedt volledige overdracht van gevoelens van alle vijf de zintuiglijke
robot organen naar de operator.
2030-2035. ReBrain - Het enorme project van de hersen reverse-engineering wordt uitgevoerd. Wereld
wetenschap komt heel dicht bij het begrijpen van de principes van het bewustzijn.
2035. De eerste succesvolle poging om de persoonlijkheid over te dragen aan een andere drager. Het
tijdperk van cybernetische onsterfelijkheid begint.
2040-2050. Lichamen gemaakt van Nano robots die elke vorm kunnen aannemen, nemen toe, naast
hologram lichamen.
2045-2050. Drastische veranderingen in de sociale structuur, en in de wetenschappelijke en technologische
ontwikkeling. Alles voor ruimte-expansie is vastgelegd. Voor de man van de toekomst zijn oorlog en geweld
onaanvaardbaar. De belangrijkste prioriteit van zijn ontwikkeling is geestelijke zelfverbetering.
Een nieuw tijdperk breekt aan: Het tijdperk van neo mensheid…
Bronlink: http://2045.com en http://gf2045.com - Zie ook:
Russia-2045-Plan-voor-radicale-Levensverlenging
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'Sheik der sheiken' roept president Egypte op piramides te vernietigen
Egyptische Moslim Broederschap president legaliseert seksslavin huwelijken
De piramides van Egypte gaan na de machtsovername door de
islamistische Moslim Broederschap een onzekere toekomst tegemoet.
Diverse prominente moslimgeestelijken, waaronder 'Sheik der
Soenitische sheiken' Abd al-Latif al-Mahmoud, tevens president van
Nationale Eenheid van Bahrein, roepen de nieuwe islamistische
president van Egypte Mohammed Mursi op 'de piramides te vernietigen
en te bewerkstelligen wat de Sahabi Amr bin al-As niet lukte.' Het is al
eeuwen de praktijk van moslims om waar zij maar kunnen in naam van
Allah alle sporen van niet-islamitische beschavingen te verwoesten,
omdat alleen de islam mag bestaan. De oproep van Sheik al-As dient dan ook uiterst serieus genomen te
worden. (1)
Amr bin al-As was een metgezel van de profeet Mohammed, die samen met zijn stamgenoten rond het jaar
641 Egypte binnenviel en veroverde. Vervolgens werden veel Egyptische artefacten uit de oudheid verwoest
omdat het 'heidense relikwieën' zouden zijn. Hoewel Westerse academici anders beweren zou de beroemde
bibliotheek van Alexandrië volgens vroege moslimschrijvers tijdens het bewind van Bin al-As in brand zijn
gestoken, omdat de boeken in tegenspraak zouden zijn met de islam.
'Symbolen van het heidendom'
Tijdens de Middeleeuwen raakte de over de hele wereld bekende Sfinx zijn neus kwijt door toedoen van de
Mamlukken (alhoewel sommigen dit nog altijd toeschrijven aan Napoleon). De piramides, door de Saudische
Sheik Al bin Said al-Rabi'i 'symbolen van het heidendom' genoemd, zijn echter andere koek. 'Sheik der
sheiken' al-Latif al-Mahmoud denkt echter dat zij met behulp van moderne technologie kunnen worden
vernietigd. De enige vraag is nog of de nieuwe Egyptische president Mohammed Mursi 'vroom' genoeg is om
het islamiseringsproces van Egypte te voltooien.
Naar het voorbeeld van Mohammed
'De profeet' Mohammed gaf tenslotte zelfs het 'goede' voorbeeld door Arabia's Ka'aba tempel te verwoesten
en deze te veranderen in een moskee. In India vernietigden de moslims meerdere tempels van hun
voorvaderen. Ook in Irak, Israël (Palestijnse gebieden, Tempelberg), Maleisië en Tunesië verwoesten
moslims met de regelmaat van de klok niet-islamitische oudheidkundige gebouwen, voorwerpen en
monumenten. Op dit moment onderzoekt het Internationale Criminele Gerechtshof (ICC) een mogelijke
oorlogsmisdaad begaan door moslims die onder het luidkeels schreeuwen van 'Allahu Akbar!' de
werelderfgoed graftombes en gebouwen in Timbuktu (Mali) verwoestten (2).
'Naar de hel' met Egypte
Islamisten achten de nationale cultuur van hun eigen land van geen belang. Alleen de islamitische cultuur in
zijn algemeen mag worden bewaard. Daarom verklaarde de voormalige leider van de Moslim Broederschap,
Muhammad Akef, dat Egypte 'naar de hel' kon gaan als het zich niet volledig zou onderwerpen aan de islam.
Nu de Broederschap zijn eerste president in Caïro heeft nemen niet alleen oproepen de piramides te
vernietigen toe, maar ook om de Shi'itische en Bahaïsche moslimgroeperingen te verbannen.
Eerste seksslavin huwelijk in Egypte voltrokken
Tijdens zijn eerste toespraak als president uitte Mohammed Mursi de wens om de 'blinde sheik' Omar AbdelRahman vrij te laten (3). De 'blinde sheik' was verantwoordelijk voor de mislukte aanslag op het WTC in New
York in 1993. Wat Mursi eveneens bewerkstelligde was dat slechts enkele dagen na zijn aantreden het
eerste legale Egyptische 'seksslavin huwelijk' werd voltrokken. In plaats van de gebruikelijke woorden 'ik
trouw met jou' beloofde een moslima voor de camera's aan haar man 'ik maak mezelf tot jouw slavin' (4).
Obama nodigt Mursi uit
Egypte is dus pijlsnel aan het veranderen in een islamitische Sharia staat. Deze ontwikkeling krijgt de goedkeuring van de Amerikaanse president Obama, die niet alleen nauwe banden aanknoopte met de Moslim
Broederschap, maar tevens zijn collega Mursi uitnodigde om binnenkort het Witte Huis te bezoeken. Daarbij
brak hij al zijn beloften aan Israël en de Amerikaanse Joodse gemeenschap om Mursi pas te ontvangen als
deze openlijk het vredesverdrag met Israël zou bevestigen, iets wat hij nog altijd niet gedaan heeft. Mogelijk
kreeg Mursi al zo snel een uitnodiging omdat hij hetzelfde geloof deelt als de man in het Witte Huis?
Toekomst Nederlands erfgoed?
Nu één van de invloedrijkste sheiken ter wereld oproept om zelfs de piramides te vernietigen kan worden
geconcludeerd dat werkelijk niets meer veilig en heilig is als de islam het ergens voor het zeggen krijgt. Dat
belooft niet vele goeds voor het Nederlandse culturele erfgoed als de moslims hier over enkele tientallen
jaren in de meerderheid zijn. Maar misschien hebben we 'geluk' en beweren ze -zoals eveneens gebruikelijk
is in de islam- dan enkel dat de molens, kerken en andere historische gebouwen in werkelijkheid door hen
zijn gebouwd.
Xander - (1) Frontpagemag, (2) CBS News, (3) Walid Shoebat, (4) Raymond Ibrahim
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Het maïs in heel Amerika gaat dood
Overal in Amerika is de maïs stervende. Als droogte aanhoudt in het middelste deel
van het land, zijn daarna tarwe en sojabonen aan de beurt. Weken van intense
hitte, in combinatie met uitzonderlijk droge omstandigheden, hebben er toe geleid
dat veel Amerikaanse maïsboeren op de rand van een totale ramp staan.
Als een spoedige significante regenval uitblijft, zullen veel boeren financieel worden
geruïneerd. Deze periode is bijzonder belangrijk voor maïs, want dit is juist de tijd
voor bestuiving! Maar de ongekende hitte en de extreem droge omstandigheden
spelen in op dat proces. En elke dag die voorbijgaat, maakt de dingen nog erger.
Verbazingwekkende prijsstijging
We hebben gezien dat de prijs van maïs met 41 procent is gestegen sinds 14 juni.
Dat is een verbazingwekkende stijging. Je mag dan misschien niet direct veel maïs
eten, maar het is belangrijk te beseffen, dat maïs of maïsstroop tegenwoordig zo
ongeveer in alles zit. Kijk maar eens naar je voedsel
etiketten. In de Verenigde Staten bestaat vandaag de
dag ongeveer 75 procent van alle bewerkte
voedingsmiddelen uit maïs. Dus een enorme stijging
van de prijs ervan zal worden gevoeld over de hele
supermarktbranche. Maïs wordt ook veel gebruikt als
veevoer, en als deze crisis blijft doorzetten, zullen we
ook een significante stijging van de vlees-en
zuivelprijzen tegemoetzien. De voedselprijzen in
Amerika zijn al in een ras tempo gestegen, en dus is dit
zeker geen goed nieuws.
Extreme weersomstandigheden
De weersomstandigheden in het middelste deel van het
land de laatste paar maanden, zijn zeer, zeer
ongewoon geweest….
Prijzen blijven stijgen…
De Amerikaanse economie is al slecht genoeg in vorm, en dan hebben we het nog niet gehad over de grote
graanmisoogsten. Maar het lijkt erop dat we er mee zullen moeten leren omgaan.
Tenzij er een belangrijke verandering in het weer komt, zullen de prijzen van voedingsmiddelen nog meer
gaan stijgen en een groot aantal boeren en ranchers absoluut te gronde gaan. Laten we allemaal bidden
voor regen. Wij hebben het dringend nodig. Zie ook:
Amos Prophecy For America "Famine" San Bernardino Calif. Bankruptcy!!
Gepubliceerd op 11 jul 2012 door paulbegley34
Hittegolf-in-Griekenland-en-Bulgarije
Your Sun Today : Solar storm still on going KP3: 2 M Class Flares (July 10, 2012 10: AM CDT)
Africa’s Savannas May Become Forests by 2100
Heat-waves-kills-thousands-of-fish-in-minnesota-lakes
England-flood-risk-to-rise-fourfold-by-2035
Bron en verder lezen: Theeconomiccollapseblog.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Raketten mogen op Londense flats bij Spelen
LONDEN - Londenaren krijgen tijdens de Olympische Spelen die later deze
maand beginnen, gewoon raketten op het dak van hun flat. Zij verloren
dinsdag een zaak die zij bij het hooggerechtshof hadden aangespannen om
dat te voorkomen, meldde het Britse persbureau PA. De Fred Wigg Tower
in Oost-Londen, een van de flats waar raketten op het dak moeten komen
Foto: AP
De flatbewoners die de zaak aanhangig hadden gemaakt, zijn bang dat zij met een raket op hun dak sneller
het doelwit zijn van een terroristische aanslag. Als de raketten niet zouden verdwijnen, wilden zij op z’n minst
in een hotel slapen op kosten van het ministerie van Defensie. Dat gaat echter niet door. Met de raketten
mag de overheid de plekken waar de Spelen zijn beschermen, vindt het hof. Degenen die naar het hof
waren gestapt, zijn bewoners van een van de zes flats waarop raketten komen te staan. Die moeten de
stadions en andere plaatsen waar de Spelen worden gehouden, beschermen.
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Karlsruhe, het hof dat de euro kan opblazen
Nu het Duitse Grondwettelijke Hof in Karlsruhe zicht buigt over het
controversiële fiscale verdrag, vreest Berlijn dat het Hof wel eens zou
kunnen besluiten om een streep te zetten door de hele
reddingsoperatie voor de eurozone. Het gaat echter niet alleen om
Europa, schrijft Der Spiegel. Er is in Duitsland ook een machtsstrijd
gaande tussen de uitvoerende en wetgevende macht.
Het gebeurt niet vaak dat de Duitse Bondskanselier Angela Merkel
haar ergernis laat blijken. Een van de sterke punten van de kanselier
is dat ze haar emoties de baas is. Het verbaasde haar partijgenoten daarom des te meer toen het Duitse
Federale Grondwettelijke Hof tijdens een partijbijeenkomst van haar centrumrechtse Christen Democratische
Unie (CDU) twee weken geleden, ter sprake werd gebracht.
De rechters hadden Merkel toen net berispt omdat zij bij haar reddingspogingen voor de euro voorbij was
gegaan aan de rechten van het parlement. Dat was dit jaar al de tweede uitspraak van deze strekking. En
deze keer had de kanselier er genoeg van.
Hoe, vroeg Merkel, zou ze redelijkerwijs politiek kunnen bedrijven als ze haar onderhandelingstactieken
voorafgaand aan iedere ontmoeting met politieke leiders moest onthullen? “Dit overschrijdt mijn grenzen”,
klaagde ze. Het werd de aanwezigen al snel duidelijk dat de kanselier de rechters ziet als onrealistische
rechtenprofessoren die geen enkel idee hebben van de beslommeringen die de dagelijkse politiek met zich
meebrengt.
Verbond met populisten en eurosceptici
De relatie tussen Berlijn en het Hof in Karlsruhe is nooit gemakkelijk geweest. Het federale constitutionele
hof werd in 1951 opgericht om er zeker van te zijn dat de staatsinstellingen zouden stroken met de grondwet
van de nieuwgevormde Bondsrepubliek Duitsland. Sindsdien beschouwden politici het Hof vaak als een
spelbreker die wetten met een pennenstreek ongeldig kon verklaren. Legendarisch is de aan de voormalige
SPD-fractievoorzitter Herbert Wehner toegeschreven zin: “We zullen die klootzakken in Karlsruhe niet
toestaan ons beleid om zeep te helpen.” Daarnaast ligt het in de aard der dingen dat het tussen rechtspraak
en politiek af en toe botst. Het hof moet er voor zorgen dat de regering de richtlijnen van de Duitse grondwet
toepast. Politici, van de andere kant, kunnen het niet waarderen dat het hof hen afschildert als schurken die
voor hun achterkamertjespolitiek een heel eigen interpretatie aan de grondwet geven. Het helpt daarbij ook
niet dat rechters regelmatig een populariteit genieten waarvan politici alleen maar kunnen dromen.
Sinds het uitbarsten van de eurocrisis echter, staat er meer op het spel dan de gebruikelijke ijdelheden. De
vonnissen uit Karlsruhe laten zich lezen als aanklachten tegen een kanselier die bij haar onvermoeibare
reddingspogingen de democratische spelregels met voeten treedt.
Het is natuurlijk het werk van de rechters om de uitvoerende macht indien nodig op de vingers te tikken. In
Berlijn gaan echter steeds meer stemmen op dat het Hof een verbond lijkt te hebben gesloten met
populisten en eurosceptici die zich fundamenteel verzetten tegen het Europese integratieproject.
Rechters hebben historische verantwoordelijkheid
Deze machtsstrijd valt uitgerekend in de tijd waarin er op de schouders van de rechters een historische
verantwoordelijkheid rust. Als zij stoppen met het redden van de euro, sleuren ze misschien niet alleen
Duitsland en Europa in een diepe recessie, maar zouden ze ook wel eens de doodsklap voor de eenheid op
het continent kunnen uitdelen. Merkels beroemde uitspraak “als de euro faalt, faalt Europa”, was dan ook als
een waarschuwing voor het Hof in Karlsruhe bedoeld.
Deze week gaat de machtsstrijd een nieuwe ronde in. Op dinsdag zal het Hof uitspraak doen over
voorstellen voor een tijdelijke blokkade van het permanente noodfonds voor de euro, het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM), en het begrotingspact, waarmee de eurolanden tot meer begrotingsdiscipline
gedwongen moeten worden.
In 2009 kwam het Hof tot een vonnis over het Verdrag van Lissabon dat bij veel politici als een steen op de
maag lag. Velen interpreteerden die beslissing alsof de grenzen van de Duitse grondwet al verregaand
werden opgerekt, en dat verdere Europese integratie alleen mogelijk was als de Duitsers een nieuwe
grondwet zouden aannemen.
Hof kan machtsoverdracht aan Brussel blokkeren
Merkels mensen anticiperen al op de mogelijkheid dat het hof in Karlsruhe een verdere machtsoverdracht
aan Brussel blokkeert. Een optie zou zijn om een constitutionele vergadering bijeen te roepen, die
vervolgens een volledig nieuwe wettelijke basis voor het land zou vaststellen. Dat is in theorie een leuk idee.
In de praktijk zou het echter betekenen dat het alle energie van de politiek zou opslokken, uitgerekend in een
tijd waarin de gemeenschapsmunt wankelt. Het is dan ook geen verrassing dat de belangrijkste
coalitiepartners dit scenario van de hand wijzen.
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Een andere mogelijkheid is de Duitse grondwet aan te passen door er een nieuw artikel over Europa in op te
nemen. Dat zou de deur openen naar een integratieproces waarbij Europa uiteindelijk een federale staat
wordt.
Minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei onlangs dat een referendum over de grondwet “sneller zou
kunnen plaatsvinden dan ik een paar maanden geleden had kunnen denken.” Op het eerste gezicht klinken
Schläubles woorden als een knieval voor de wil van het Grondwettelijke Hof, maar binnen de regering lijkt
men daar anders tegenaan te kijken. Volgens regeringsbronnen uitte Schäuble een subtiele bedreiging aan
het adres van het Hof. Als er een nieuwe grondwet moet komen die opgaat in een Europese federale staat,
zou dat ook tot machtsverlies van het Grondwettelijke Hof leiden. Karlsruhe mag er daarom wel voor
oppassen Merkels Europabeleid in de weg te staan.
Rechters werden gekozen in achterkamertjes
De pro-Europeanen steunen Schäuble in zijn strijd met het Grondwettelijke Hof. Een aantal van hun
vonnissen “getuigen van grote onwetendheid”, zegt voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz.
De parlementsleden zouden waarschijnlijk minder lichtgeraakt zijn als de rechters van het Hof zich zouden
houden aan dezelfde maatstaven als die ze voor anderen opstellen. Want als het om hun eigen verkiezing
gaat, nemen ze het niet zo nauw met de normen voor transparantie: in de afgelopen zestig jaar werden de
rechters van het Constitutionele Hof in achterkamertjes gekozen.
Afgelopen donderdag besloot Karlsruhe of de selectie van rechters voor het Grondwettelijke Hof wel voldoet
aan de grondwet. Het vonnis luidde dat besluiten die niet publiekelijk genomen worden, volledig acceptabel
zijn. bron http://www.presseurop.eu/nl/content/article/2325341-karlsruhe-het-hof-dat-de-euro-kan-opblazen.
Dietmar Hipp | René Pfister
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/2325341-karlsruhe-het-hof-dat-de-euro-kan-opblazen

Big Pharma criminaliteit geen samenzweringstheorie
Geplaatst door xandrah op 9 juli 2012 - Van: gangvanzaken.nl
De mensen onder ons die lange tijd zeiden dat de farmaceutische
industrie crimineel is, hebben volledig gelijk gekregen dankzij recent
nieuws wat naar buiten is gekomen.
Fabrikant Merck op heterdaad betrapt bij faken data
Medicijn en vaccin fabrikant Merck werd op heterdaad betrapt toen
twee van haar eigen onderzoekers data van de werkzaamheden van
een vaccin aan het faken waren door bloedmonsters met dierlijke antilichamen te mengen. GlaxoSmithKline heeft een boete van 3 miljard dollar gekregen voor het omkopen van
artsen, liegen tegen het FDA, gegevens achter houden en fraude. Ondertussen is Pfizer aangeklaagd door
de apotheken dat ze cholesterol medicijnen van de markt af houden, zodat hun eigen winst gestimuleerd
wordt.
Maffia tactieken
Het beeld dat is ontstaan is er een van een criminele farmaceutische industrie die maffia tactieken gebruikt
in plaats van echte wetenschap die bewijst dat hun producten veilig en effectief zijn. De opkomst van dit
buitengewone bewijs tegen omkopen, wetenschappelijke fraude, liegen tegen toezichthouders en
monopolistische praktijken die de consument schaadt, maakt ook dat doctoren en sceptici hun die Big
Pharma verdedigen hun woorden weer terug nemen.
Alles draait om hogere winsten
Als men vandaag de dag Big Pharma verdedigt, dan verdedigen ze een kliek van criminele bedrijven die
alles zullen doen om hogere winsten te halen. Het maakt geen verschil wie ze daarvoor moeten omkopen,
welke studies ze moeten vervalsen en wie bedreigd moet worden. Ze zullen niet stoppen om hun winst uit te
bereiden ook al betekend het dat ze schade moeten doen tegen onschuldige mensen.
Gewoon schikken en er komen verder geen problemen
Wat verder opvallend is, is dat er geen topmannen worden gearresteerd, maar dat ze bijvoorbeeld voor 3
miljard dollar schikken en dat ze dan van de problemen af zijn. Ieder normaal mens die zulke dingen gedaan
zou hebben zou achter de tralies belanden.
Voor meer informatie en de verschillende nieuwsberichten met het bewijs verwijs ik u door naar de bron.
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Chip-organen voor het lab
Al jaren werken wetenschappers aan zogenoemde organen op een chip. Deze minuscule orgaanmodellen
dienen als testplatform voor medicijnen en kunnen dierproeven in de toekomst misschien wel overbodig
maken. Hoe werken deze chips en van welke organen hebben we al een functionerend model?
Van elk orgaan in ons lichaam weten we wat het doet. De nieren zuiveren het bloed, darmen onttrekken
voedingsstoffen aan het eten en het hart pompt het bloed rond. Maar als we zo’n orgaan onder de loep
nemen en precies willen weten hoe het bijvoorbeeld reageert op een bepaalde stof dan blijkt dat erg lastig te
bepalen. Sinds de jaren ‘90 zijn er daarom ’organen op een chip’ in ontwikkeling. Kunstmatige organen met
echte cellen die in staat zijn de functie van het echte orgaan met grote precisie te imiteren.
Waarom chip-organen?
Chip-organen kunnen medicijn efficiënter testen. Afbeelding: © Hartstichting
Chip-organen kunnen in de toekomst vooral van pas komen bij het testen
van medicijnen. Dat gebeurt nu vrijwel altijd eerst op dieren, wat een
kostbare en ethisch beladen onderneming is. Chip-organen kunnen helpen
het aantal proeven te minimaliseren. Als blijkt dat een testmedicijn in het
kunstorgaan zijn werk niet doet of zelfs giftig is dan kan de kandidaat meteen
uitgesloten worden voor een dierproef. Wellicht worden dierproeven zo in de
toekomst wel helemaal overbodig.
Geen transplantaties
Het ligt misschien voor de hand om te denken dat we straks ook chiporganen kunnen gebruiken voor transplantatie, maar zo ver is het nog niet. Dat is zelfs niet het doel van het
onderzoek. De chip-organen zijn extreem kleine opstellingen met relatief weinig cellen. Wetenschappers
streven ernaar om het kunstorgaan zo klein mogelijk te maken, zonder dat het zijn functionaliteit verliest.
Kleine systemen zijn namelijk minder gevoelig voor variaties die in een groot orgaan voorkomen.
Een andere belofte van chip-organen is de mogelijkheid om cellen van een patiënt te gebruiken. Artsen
kunnen zo per patiënt achterhalen of een medicijn wel of niet goed aanslaat.
Petrischaal schiet tekort
Maar waarom steekt men zoveel moeite in chips? Kunnen wetenschappers bijvoorbeeld geen monster van
het orgaanweefsel nemen en daarmee experimenten? Dat kan, en is ook al gebeurd. Maar het probleem is
dat veel orgaancellen zich op een petrischaal anders gedragen dan in het lichaam. Met andere woorden:
een levercel is dan eigenlijk geen lever meer.
Cellen uit organen kunnen wel in leven worden gehouden op een petrischaal,
maar ze reageren dan vaak niet meer zoals in het lichaam.
Afbeelding: © Carlijn Bouten
Een petrischaal is ideaal om cellen te kweken, maar verschilt erg van de
situatie in het orgaan. Organen bestaan meestal uit verschillende soorten
cellen die bovendien allemaal afhankelijk van elkaar zijn. Een levercel (ook
wel hepatociet genoemd) wordt bijvoorbeeld omringd door stromale cellen die
de cel ondersteunen en in leven houden. Zo’n structuur van verschillende
cellen is lastig na te maken op een petrischaal, waar cellen alle ruimte hebben
en zich ongestoord kunnen vermenigvuldigen.
Daarnaast zijn er omstandigheden die nauwelijks na te bootsen zijn op een
petrischaal, zoals de beweging van het orgaan. Neem de longen, die continu uitzetten en krimpen als gevolg
van het ademhalen. Longcellen worden dus steeds vervormd, wat invloed heeft op hun functioneren.
Wetenschappers moeten dat meenemen in hun kunstorgaan om een accuraat model van het echte orgaan
te krijgen. Dat orgaancellen het vaak niet naar hun zin hebben op een petrischaal is te zien aan het feit dat
ze relatief snel dood gaan. Hun levensduur is vaak vele malen korter dan die van hun natuurlijke collega’s.
In de chip-organen kunnen omstandigheden daarentegen zo gemaakt worden dat alle nadelen van de
petrischaal verdwijnen. Verschillende soorten cellen kunnen naast elkaar gepositioneerd worden, om de
compositie van het orgaan te simuleren. Vloeistoffen kunnen door de chip vloeien om bijvoorbeeld bloed- of
urinestromen te simuleren. En bovendien kunnen er binnen de chip krachten worden toegepast om
bewegingen van sommige organen te simuleren.
Hoe ziet een chip-orgaan eruit?
Een typisch chip-orgaan is een dun doorzichtig plaatje van enkele centimeters groot. Alles daarin is precies
zo ingericht dat de orgaancellen zich thuisvoelen en hun natuurlijke taak zo exact mogelijk uitvoeren.
Daarvoor lopen er een aantal kanaaltjes in de chip waar de onderzoekers stoffen doorheen laten vloeien.
Dat kan bijvoorbeeld een zoutoplossing zijn, om bloed te simuleren, of lucht in het geval van een chip-long.
Op de plek waar de kanaaltjes bij elkaar komen zit een dun membraan waar de orgaancellen op worden
geplaatst. Doordat het membraan semi-permeabel is, kunnen de cellen ‘communiceren’ met (vloei)stoffen in
beide kanalen.
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Sommige chip-organen hebben nog een extra luchtkanaaltje. Door de druk van die lucht te variëren kan er
een kracht worden uitgeoefend op de cellen. Zo kan de beweging van organen worden gesimuleerd.
Een typisch ‘orgaan op een chip’ is slechts enkele centimeters groot en bevat verschillende kanaaltjes waar
vloeistoffen doorheen kunnen lopen. Orgaancellen die in de chip worden geplaatst kunnen de functie van het
orgaan accuraat imiteren. Afbeelding: © Richard Groleau/Wyss Instituut
De chip-organen
Hieronder de verschillende chip-organen die in ontwikkeling zijn op een rij.
Long op een chip
Volgens het tijdschrift Nature is een van de meest geavanceerde chip-organen een ‘long’ die gemaakt is in
het Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering van de Harvard-universiteit in Boston.
Het lijkt in de verste verte niet op een long, maar de longcellen in deze chip werken precies zoals in het
echte orgaan. Afbeelding: © Kristin Johnson/Harvard Medical School/Science
Wetenschappers kunnen hiermee de uitwisseling tussen longcellen – die in contact staan met de lucht – en
epitheelcellen – die in contact staan met het bloed – bestuderen. De chip bevat twee kanaaltjes, die
gescheiden worden door een tien micrometer dik semi-permeabel membraan.
Het ene kanaal is gevuld met lucht en bevat één laagje cellen die afkomstig zijn uit de longblaasjes die tegen
het membraan liggen. Aan de andere kant van het membraan, in het andere kanaal zitten epitheelcellen, die
de wand van een (kunstmatige) bloedvat vormen.
Langs deze epitheelcellen laten de wetenschappers een zoutoplossing met witte bloedcellen stromen, wat
het bloed in dit chip-orgaan moet voorstellen. Met de variabele luchtdruk in het luchtkanaal kan de
ademhaling worden gesimuleerd. Dat deze kunstlong echt werkt werd bewezen door het luchtkanaal bloot te
stellen aan irriterende stoffen. De wetenschappers zagen dat de witte bloedcellen acuut uit de ‘bloedbaan’
werden opgeroepen om de stoffen onschadelijk te maken.
De wetenschappers vonden bovendien dat de ‘ademhalingsbeweging’ grote invloed had op het gedrag van
de longcellen. Wanneer de longcellen bloot werden gesteld aan schadelijk deeltjes, kwamen deze in veel
grotere mate in het bloed terecht als de ademhaling werd gesimuleerd. Een
resultaat dat in overeenstemming is met dierproeven maar niet wordt gezien in
statische celkweekjes.
Darm op een chip
De groep van Donald Ingber, die ook verantwoordelijk is voor de hierboven
beschreven long, boekte recentelijk meer succes met een ander chip-orgaan. In
april 2012 publiceerden ze over een darm op een chip.
Schematische weergave van een ‘darm op een chip’. De (groene) darmcellen
liggen op een membraan waarlangs vloeistoffen stromen die de darmomgeving
simuleren. Door de druk in een derde kanaal te variëren kan de natuurlijke
beweging van de darm gesimuleerd worden. Afbeelding: © Ingber et al.
Darmen zijn notoir moeilijk te bestuderen. Het is een plek in het lichaam waar cellen snel groeien en
doodgaan. Bovendien wemelt het er van de bacteriën en is het orgaan steeds in beweging. De groep van
Ingber kon de darmcellen in hun chip tot bijna een week in leven houden, drie keer langer dan darmcellen
die in een petrischaal worden gekweekt. De chip bestaat uit drie kanalen, waarvan het middelste darmcellen
bevat. Door de druk in de twee buitenste kanalen te variëren zijn de wetenschappers in staat om de
pulserende bewegingen van de darm – ook wel peristaltiek genoemd – te simuleren. Om de biljoenen
bacteriën in het orgaan te simuleren werd er gebruik gemaakt van een voedingsrijke vloeistof in plaats van
echte bacteriën. Zo wordt voorkomen dat de bacteriën de darmcellen zelf beginnen te verteren. Een
probleem dat vaak voorkomt bij celkweekjes. Het team hoopt dat hun darm op een chip kan bijdrage aan de
ontwikkeling van een medicijn tegen de ziekte van Crohn.
Hart op een chip
Het hart wordt gekenmerkt door de continue samentrekking van de cellen in het orgaan. Lang was het
moeilijk om deze beweging van hartcellen te simuleren op een chip. Eind 2011 lukt het wetenschappers
onder leiding van Kevin Parker van de Harvard-universiteit om platte stroken van hartcellen op een chip te
maken. Deze stroken zijn aan beide kanten bevestigd aan een elektrode waarmee de wetenschappers het
samentrekken van de hartcellen kunnen aansturen en bestuderen.
De wetenschappers hopen met deze chip de giftigheid van medicijnen voor het hart te kunnen testen. Ook
zou het mogelijkheden bieden om een hartritmestoornis en hartfalen te onderzoeken.
Vorig jaar lieten wetenschappers een los strookje hartcellen ‘kloppen’.
Bloedvat op een chip
Ook bloedvaten kunnen getest worden op een chip. Zo kan er onderzoek gedaan worden naar de gevolgen
van hoge bloeddruk en de reactie van bloedvaten op medicijnen.
Bloedvaten in de hersenen. Afbeelding: © Science/AAAS
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In 2010 publiceerden wetenschappers een platform waarmee ze
minuscule bloedvaten (van ongeveer 250 micrometer dik) van muizen
konden fixeren op een chip en zo konden onderzoeken.
Het stuk bloedvat wordt hiervoor in een van de kanaaltjes op de chip
gestopt. Door de luchtdruk van een apart kanaal op de chip te verhogen
kan een bloedvat bij de uiteindes vastgeklemd worden.
Via een derde kanaal kunnen wetenschappers de temperatuur
veranderen en verschillende medicijnen toedienen. Ook kunnen ze de
druk van het bloed veranderen. Allemaal factoren die van invloed zijn op
het functioneren van het bloedvat en een belangrijke rol kunnen spelen in
het veroorzaken van ziektes.
Nier op een chip
De nier heeft als taak het bloed te filteren. De stoffen die uit het bloed worden gehaald voeren ze via de
urine af. Het filteren is een ingewikkeld proces dat in de zogenoemde nefronen plaatsvindt. In verschillende
stappen worden stoffen uit het bloed gehaald. Daarna vindt er ook weer absorptie van water uit de urine
plaats.
Deze ‘nier op een chip’ bevat verschillende nieronderdelen die via een
kanaal verbonden zijn. De wetenschappers hopen zo de functie van de
nier te imiteren. Afbeelding: © Wikimedia/Timothy Ruban
Verder dan een design voor een dergelijke chip-nier zijn de
wetenschappers nog niet. Ze beschrijven een systeem dat in verschillende
stappen de taken van het nefron uitvoert.
Een simpeler model om individuele niercellen te bestuderen is er al wel.
Dat werd genaakt door wetenschappers in Korea. In deze chip werd een
laag van niercellen op een membraan geplaatst met vloeistoffen aan
weerszijden: één daarvan stelt het bloed voor, de ander urine. Zo zijn de wetenschappers in staat spanning
te onderzoeken die niercellen ervaren doordat ze worden omringd door verschillende vloeistoffen.
Lever op een chip
De lever is een orgaan waar wetenschappers niet omheen kunnen in het medicijnonderzoek. De lever heeft
als taak om schadelijk stoffen uit het lichaam af te breken. Veel (proef)medicijnen hopen dan ook op in de
lever en zorgen daar voor problemen.
De locatie van de lever in ons lichaam. Afbeelding: © Gezondheidsnet
Belangrijk bij het goed simuleren van een lever is dat cellen in drie
dimensies groeien (zoals in het lichaam) en dat er ondersteunende cellen
aanwezig zijn die de levercellen in leven houden.
Verschillende bedrijven en wetenschappers proberen dan ook een lever op
een chip te maken. En dat lukt al aardig. Het bedrijf RegeneMed verkoopt
sinds 2007 al zelfgemaakte levers. In die organen zitten de hepatocieten –
de belangrijkste levercel – op een matrix van nylon en worden omringt door
ondersteunende cellen. Het ‘leverweefsel’ kan zo wel zes maanden in leven
blijven. Ook Hepregen uit Amerika verkoopt sinds maart van dit jaar een lever op een chip. Menselijke
hepatocieten en ondersteunende cellen zitten daarbij met collageen op een plaat vast en houden elkaar zo
in leven. De levercellen gedragen zich precies zoals een lever, tot wel zes weken lang.
Bij de lancering van de laatstgenoemde kunstlever lieten de betrokken wetenschappers zien dat hun model
succesvol leverbeschadiging had voorspeld van een mogelijk Hepatitis B-medicijn. Diermodellen lieten dit
niet zien, maar in de jaren ’90 bleek dat het medicijn ernstig leverfalen veroorzaakte tijdens klinische
proeven bij mensen.
http://www.kennislink.nl/publicaties/organen-voor-de-toekomst
Internetcensuur in Rusland
MOSKOU – Het Russische parlement heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat volgens
tegenstanders neerkomt op de introductie van censuur van het internet om critici van de regering de mond te
snoeren. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk sites op een zwarte lijst te zetten als onwenselijk. Eigenaren
en providers zijn in dat geval verplicht de site te sluiten. Volgens de regering is de zwarte lijst bedoeld om
kinderpornografie en drugs- en zelfmoordpropaganda te bestrijden. Maar volgens internetactivisten krijgt de
regering een instrument in handen dat zij te pas en te onpas kan gebruiken, net zoals dat gebeurt in China.
Uit protest tegen het wetsvoorstel ging dinsdag de Russische versie van Wikipedia op zwart.
Het parlement ging woensdag in eerste lezing ook akkoord met een wetsvoorstel dat van smaad en laster
misdrijven maakt waarop een maximale gevangenisstraf van 5 jaar staat. Ook dit wetsvoorstel is omstreden.
Door: ANP

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 41

‘Zombie attacks’ nieuw fenomeen. Gruwelijke incidenten
Geplaatst door xandrah op 11 juli 2012
Man eet familiehond op
Michael Daniel rookte synthetische marihuana, en werd daarop razend. Hij viel zijn familie en buren aan, en
toen besloot hij de hond op te gaan eten. Familie en buren wisten te ontsnappen toen Michael Daniel
grommend en blaffend tekeer ging, de hond werd helaas zijn slachtoffer. Hij pakte de hond, sloeg en keelde
de hond en toen beet hij stukken uit zijn vlees. De hond stierf. De gevaren van synthetische marihuana zijn
al vaker gerapporteerd, maar toch is de drug legaal.
Het geval van Michael staat niet op zichzelf. In de afgelopen maand hebben zich meer van dit soort gevallen
voorgedaan. Men spreekt van een ‘zombie apocalyps’.
Gruwelijke incidenten
Ook eind mei/begin juni waren er vier gruwelijke incidenten. Het lijkt of het fenomeen ‘zombie apocalypse’
zeer snel om zich heen slaat. De Amerikaanse gezondheidsdienst voelde zich zelfs genoodzaakt de
mededeling te doen, dat zombies NIET bestaan.
‘We zijn niet op de hoogte van virussen of aandoeningen die dode mensen weer tot leven wekken’, aldus
David Aigle van het Center for Disease Control and Prevention.
Oorsprong
De Verenigde Staten en Canada zijn de oorsprong van het rumoer. Eerst was er de man in Miami die een
deel van het gezicht van een andere man opat. Daarna was er een student in Maryland die iemand
vermoordde en daarna zijn hart en een deel van de hersenen consumeerde. Dan was er nog de inwoner van
de staat New Jersey, die zichzelf vijftig maal stak en delen van zijn ingewanden naar de politie gooide.
Canadian Psycho
Daarbij komt het afschrikwekkende verhaal van de ‘Canadian Psycho’, de 29-jarige pornoacteur uit Montreal
die de moord op zijn partner filmde, net als het misbruik van diens in stukken gehakte stoffelijk overschot, en
daarna vermoedelijk de wijk nam naar Parijs.
Voortekenen
De gebeurtenissen zijn voor de website The Daily Beast aanleiding genoeg om een landkaart samen te
stellen van plaatsen waar zich incidenten voordoen die in verband worden gebracht met de zombieapocalyps. Ook houdt de site een lijst bij met ‘voortekenen’ die, door het groeiende aantal incidenten, vrijwel
dagelijks moet worden aangevuld.
Voorlichtingscampagne
Die incidenten lijken een toevallige samenloop van omstandigheden. Toch is het opmerkelijk dat in de
Canadese provincie British Columbia vlak ervoor een voorlichtingscampagne begon waarin de inwoners
letterlijk worden gewaarschuwd voor de zombie-apocalyps. Daarmee werd gedoeld op aanslagen of
natuurrampen die de bevolking zouden kunnen treffen.
http://hijleeft.wordpress.com/

Bankroet Amerikaanse steden is een VOORTEKEN van de TOEKOMST van Amerika
Geplaatst door xandrah op 12 juli 2012
In Californië zijn in rap tempo (paar weken tijd) verschillende steden bankroet gegaan.
Er zijn er meer gevolgd.
In Scranton, Pennsylvania, was het bedrag op de loonstroken van de ambtenaren vorige week een stuk
lager dan normaal. Iedereen bleek het minimumloon gekregen te hebben. Na uitbetaling had Scranton nog
5000 dollar op de bank staan, terwijl het nog een schuld van 1 miljoen heeft.
De stad is bankroet. Dit is nog niet officieel omdat voor Pennsylvania, net als voor veel andere steden in
Amerika, regels gelden die bepalen dat steden niet failliet kunnen gaan zonder toestemming van de staat.
Ook Jefferson County (Alabama) is failliet, Harrisburg (Pennsylvania)
Michael Stanton, publicist van een financieel dagblad (The Bond Buyer) zegt dat er een nieuw tijdperk is
aangebroken w.b. het omgaan met gemeenten in financiele nood. Gemeenten gaan kopje onder terwijl ze
nog niet officieel failliet verklaard worden door de staat. Dat is een ongewenste situatie. “
Gemeenten zijn natuurlijk fragieler dan staten en de ene na de andere gemeente bezwijkt op tragische
manier aan zijn financiële malaise.
Washington’s falen in het terugdraaien van een economie dat door schulden gedreven wordt, betekent dat
spoedig situaties zullen ontstaan die veel verder gaan reiken dan Scranton.
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Prikbord nr 302 (leo j.j. dorrestijn)
Dom = crimineel?
Volgens burgemeester Van der Laan is een op acht inwoners van Amsterdam zo dom, dat deze begeleid
moeten worden door welzijnswerkers. Want anders worden ze misschien crimineel. In vele gevallen blijken
het echter deze welzijnswerkers te zijn, die zich ‘crimineel’ gedragen, de zakken vullen en zich incompetent
tonen. Gaan we daar dan ook toezicht op houden met geld uit de AWBZ-pot? Of horen de zwakbegaafde
kinderen van alcoholisten, drugsverslaafden, asociale uitkeringsverslaafden, islamitische
bloedbandhuwelijken en criminele ouders gewoon in sociale werkplaatsen te worden geplaatst. Zodat het
hele circus van ‘hulpverleners’, politie en overige ambtenaren buiten de poort kan worden gehouden.
De prijs van een leugen
De leugen dat Griekenland te redden is en door economische groei alle schulden kan afbetalen, werd al
teniet gedaan toen de banken voor tientallen miljarden aan leningen moesten kwijtschelden. Straks moeten
de ECB en de IMF dit ook en komen daar de kosten voor de ‘redding’ van Spanje nog bij. Dan zal blijken dat
de schade voor Nederland zelfs groter is dan het totaal van alle oude vorderingen op Griekenland. Van het
verschil had Nederland de kosten van terugkeer naar de gulden kunnen financieren… Het is nog niet te laat,
want ook Duitsland zal straks een hoge prijs moeten betalen voor haar EU-leugens.
Kleine lettertjes
Als internationale overeenkomsten zoveel onleesbare tekst bevatten dat iedere gewenste interpretatie
mogelijk is, verdient het aanbeveling om niet te tekenen. Wat de regering aan iedere burger voorhoudt zodat
deze niet in de problemen komt, zou minister De Jager ook zelf ter harte moeten nemen. Nu door Finland,
Nederland en misschien Duitsland wordt beweerd dat het EU-reddingsplan géén blanco cheque is, blijken de
maffialanden daar heel anders over te denken. Het was dan ook verschrikkelijk naïef van Merkel om te
menen dat (internationaal) financieel toezicht op die landen beter zou werken dan het (nationale) toezicht in
eigen land. Blijkbaar kent ze de schuldigen niet van alle Duitse bankschandalen, zoals hier de rapporten van
de Algemene Rekenkamer niet worden gelezen. De bewering dat Nederlandse pensioenfondsen meer dan 6
miljard aan Spaanse banken hebben geleend, zou heel goed waar kunnen zijn gelet op de andere blunders.
Intussen krijgen de Spaanse banken ‘alvast’ 30 miljard euro, terwijl de Spaanse regering reeds 50 miljard
zou hebben toegezegd, die uiteraard nog moesten worden ‘geleend’. In de kleine lettertjes staat van wie;
zou Merkel een leesbril hebben? Dan ziet ze ook dat er nog minstens 20 miljard moet worden
kwijtgescholden en dat daarna de Spaanse regering zelf haar hand ophoudt, waarschijnlijk onder verwijzing
naar Guernica.
Medicijn
Eindelijk lijkt er een remedie te komen tegen criminele bankiers die voor niemand bang zijn. Behalve voor …
de strafrechter. In Spanje, Groot-Brittannië en Nederland wordt inmiddels onderzocht of bijvoorbeeld
oplichting, uitbuiting, valsheid in geschrifte, onrechtmatige verrijking, machtsmisbruik en ondermijning van de
(recht)staat misschien toch in de wetboeken staan en ook van toepassing zijn op de financiële elite. Wellicht
kunnen woekerpolissen, woekerrentes en falend toezicht daarbij meteen worden meegenomen, want ook
hier lopen nog vele schurken vrij rond.
Zwartboek
De Expertgroep klokkenluiders heeft een zwartboek samengesteld en aangeboden aan minister Spies en de
Tweede Kamer. Het gaat over de beerput die overheid heet. De minister komt zelf in het rapport voor. Dus
leest de burger het beter niet, want ieder vertrouwen in de overheid wordt teniet gedaan door de feiten. Zo is
er weer een rechter die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Aspartaam memo FDA 37 jaar na dato opgedoken
Onder de tafel gehouden onderzoeksresultaten lab Searle Co 37 jaar geleden (in 1985), wees uit dat
aspartaam geboorte-afwijkingen veroorzaakte bij testen op konijnen.
http://health.groups.yahoo.com/group/aspartameNM/message/1650
http://www.wnho.net/wc_monte_got_secret_fda_memo.htm
En ook in 2010-2011 werdhiervoor gewaarschuwd naar aanleiding van een groots aangepakteDeense studie
onder maar liefst 60.000 zwangere vrouwen : « vanwegehet risico op kanker en vroeggeboorte wil de
Europese Unie vaartzetten achter de herbeoordeling van onderzoek naar aspartaam. Destudie wordt acht
jaar eerder dan geplanduitgevoerd. »
http://www.elsevier.nl/web/Stijl/Gezondheid/298395/EU-vervroegt-onderzoek-naar-risicos-aspartaam.htm
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/waar-rook-is-is-vuur-aspartaam-is-gif/
Nogmaals : hoeveel onderzoeken moeten we nog afwachten, voordat er uiteindelijk een officieel standpunt
zal worden ingenomen ?
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Ed Dames: Remote viewers zien economische ineenstorting
Geüpload door eddamespredictions op 19 sep 2008
Op 15 maart 2012 verscheen voormalig officier in het leger en remote viewer
Majoor Ed Dames op de Coast to Coast AM radioshow en leverde
futuristische inzichten en voorspellingen in de komende jaren voor de
wereldeconomie. Bekend van zijn apocalyptische kijk op toekomstige
gebeurtenissen, bevestigde het voormalig hoofd van remote viewing en
biologische projecten voor het Amerikaanse leger al eerdere economische
voorspellingen, voor zowel Europa als de VS, en voegde er de ineenstorting
van de Japanse economie nog aan toe.
George Norry: Ed, bouncing economy since 2008, what do you see in the
next year or two?
Ed Dames: Well, I mentioned on your show a couple of shows ago that Germany is going to dump the Euro,
but stay in the European Union and you were surprised with that.
GN: Yes I was.
ED: I still stand by that. But what people are not looking at… while people are looking at the Middle East right
now but for good reason, nobody is looking at the Korean peninsula because (sarcasm) nothing could
happen there right?
GN: Right. And with Kim Jong Ill dead, everybody forgot about Korea.
ED: Right, right. Nobody’s looking at, in terms of economies… very few people, except the really wise
economists are looking at Japan. Because Japan’s the real wild card. Because their economy… I mean they
are in 10 times more trouble than Greece, and many times more bigger, and that’s the wildcard that nobody
sees. And when that goes down, it’s not going to be the domino effect from Greece defaulting, and then
Spain and perhaps Italy and Portugal. Nope, what’s going to take everybody by surprise is that the Japanese
economy is going to virtually overnight go bad. That’s what is going to really catalyze the global economic
collapse, which I predicted long ago.
GN: Will that affect us? If Japan goes down?
ED: Absolutely. The US is bankrupt as you know, and there is only two pathways to go. Default, which we’re
not going to do… we’ll do the other thing… we’ll inflate. We’ll inflate until the dollar is so unattractive to
anybody else who would ever buy it, that it will be the end of the game. They will keep printing and printing
and printing… that’s why, in terms of gold, and the gold standard, in terms of gasoline and food, prices are
relatively stable. It’s the value of the dollar, where the inflation will get so great, and the dollar will get so
disposed in worth and go by the wayside as historical fiat currencies do. – Coast to Coast AM, March 15th
Terwijl de wereld is gericht op Griekenland, denken inderdaad zeer weinig mensen in de richting van een
mogelijke ineenstorting van Japan. Naast een enorme daling van de export sinds de Fukushima kernramp
en tsunami, stak de eilanden natie zich onlangs in een staatsschuld van meer dan een biljard yen. Deze
schuld is gekoppeld aan een 20-jarige stagnatie in de Japans groei, en wordt steeds groter met elke
voorbijgaande maand!
Japan wordt beschouwd als de op twee na grootste economie, achter alleen China en de Verenigde Staten.
Bovendien is Japan een belangrijke partner in de handel export naar Amerika. Daarnaast vertrouwt de VS
op Japan om zijn schuld af te kopen met dollars, die zij ontvangen van de export. En een wijziging van de
status quo zal een hogere inflatie betekenen, als de Federal Reserve wordt gedwongen om meer schatten te
kopen van de overheid.
Majoor Dames' tweede voorspelling over Duitsland, zich loskoppelend van de Euro is misschien al aan de
gang, en bewijst een juiste vaststelling te zijn. In oktober vorig jaar begon Duitsland opnieuw de Duitse Mark
te drukken, in voorbereiding op de val van de Euro, terwijl centrale banken en soevereine naties in de EU uit
de (mogelijk) falende valuta stappen.
De Verenigde Staten, in het bijzonder het wereldwijde bancaire systeem, is onlosmakelijk verbonden met
alle punten op de wereldbol en alle economieën in het Westen en de Aziatische regio's. Als een regio of
grote economie in gebreke blijft, zou het grote consequenties voor Amerika en het hele mondiale
economische systeem hebben. Koppel dit aan de toenemende dreiging van een wereldoorlog, en de
mogelijke ineenstorting van de handel of import van energiebronnen als gevolg van een conflict, en een
natie als Japan zou 's nachts kunnen omvallen, omdat het het grootste deel van haar energie uit het
buitenland geïmporteerd vereist.
Veel van de voorspellingen van Ed Dames zijn reeds uitgekomen. De tijd zal het leren, of Duitsland uit de
euro stapt, en of Japan plotselinge zal instorten. Maar als een van beide al zou gebeuren, dan zal Amerika
voor een groot deel te lijden hebben door de economie als gevolg van de onlosmakelijke aard van het
globale systeem.
Zie ook: Karlsruhe-het-hof-dat-de-euro-kan-opblazen
Germans in court battle to block eurozone bailouts
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Banks A Billion - Euro socialism backfires in Germany (July 10, 2012) RT News
13-Minutes-to-doomsday
Bron: Examiner.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Biologische landbouw wordt onbetaalbaar door nieuwe EU-regels
Door Redactie op 12 juli 2012
De Europese Unie heeft voor haar lidstaten strenge eisen opgesteld voor het
verkrijgen van een vergunning voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen.
Bovendien zijn daar torenhoge kosten aan verbonden. Hierdoor is
biologische landbouw op termijn wellicht niet meer mogelijk.
Vrijwel gelijktijdig treden binnen de EU maatregelen in werking die het
makkelijker maken om chemische bestrijdingsmiddelen toe te laten binnen
de lidstaten. Door deze ontwikkelingen valt te vrezen dat op termijn geen gifvrij voedsel meer te verkrijgen is
binnen de EU. Het gezonde ‘eten als een oermens’ is dan op termijn ook niet meer mogelijk.
Onbetaalbaar
De strenge eisen die worden gesteld aan veelal natuurlijke bestrijdingsmiddelen die in de biologische
landbouw worden gebruikt, is een EU-maatregel, die dus ook voor Nederland geldt. Deze eisen houden
onder andere in dat enerzijds de werking van natuurlijke bestrijdingsmiddelen per werkzame stof (biocide)
moet worden aangetoond en anderzijds. Daar zijn torenhoge kosten aan verbonden. Het is te verwachten
dat die vrijwel niet zijn op te brengen voor de producent. Biologische producten, die toch al prijzig zijn,
worden straks onbetaalbaar.
De EU- regels hebben volgens insiders tot gevolg dat het bedrijven van biologische landbouw fors ingeperkt
c.q. onmogelijk gemaakt wordt. Deze strenge regels zijn trouwens vrijwel identiek aan de regels die de EU
eerder (mei 2011) met succes instelde om onder andere Chinese kruiden uit Europa te bannen.
De maatregelen die officieel heten: “Intrekken Regeling uitzondering Bestrijdingsmiddelen( RUB)” , zijn
inmiddels ook in de Staatscourant verschenen.
Deze strenge eisen gelden zelfs voor simpele natuurlijke middelen zoals bijvoorbeeld het bestrijden van
slakken met bier, het bestrijden van de “oortjesziekte” in boomkwekerijen met oplossingen van suiker in
water. Niet alleen hiervoor, maar bijvoorbeeld ook voor knoflook-, soja- en ui-extracten moet een vergunning
worden aangevraagd. Om deze vergunning te verkrijgen moet dus van elk product de werkzaamheid per
onderdeel (biocide) worden aangetoond. Ook moeten de gebruikers aantonen dat hun (natuurlijke) product
al voor 2009 op de markt was.
Moeilijk overleven
De hoge tarieven voor dergelijk onderzoek maken het straks moeilijk voor kleine biologische landbouwers
om te overleven. Na de startkosten, die 5000 euro bedragen, kunnen de kosten per biocide oplopen tot ruim
12.000 euro. Daarnaast dient er per biocide een bedrag van ruim 1200 euro jaarlijks te worden betaald.
Deze bedragen zijn de tarieven uit 2009.
De maatregelen zijn inmiddels uitgesteld tot 1 januari 2014. Door dit uitstel krijgen bedrijven tot uiterlijk 1 juli
2015 de gelegenheid goedkeuring te verkrijgen.
Chemische bestrijdingsmiddelen
Vrijwel gelijktijdig, zo blijkt uit Duitse berichtgeving, worden vanuit de EU maatregelen voorbereid die het
mogelijk gaan maken dat er versneld en zonder (dubbele) toetsing nog meer zeer giftige chemische
bestrijdingsmiddelen worden toegelaten op de Europese markt. Dit betekent bijvoorbeeld dat als zo’n
bestrijdingsmiddel eenmaal in een Europees land is toegelaten, dit zonder verdere toetsing ook in andere
EU-landen moet worden toegelaten.
Hierdoor kunnen zeer giftige chemische bestrijdingsmiddelen, die nu nog door sommige EU-landen geweerd
worden, binnenkort zonder verdere discussie ook in kritische landen worden toegelaten.
Ook interessant:
Traditionele Chinese kruidenmiddelen onwettig in de EU
Elke dag een hapje gif
Schimmelbestrijding geeft voedsel voor 600 miljoen meer mensen
Schrijver: Gerard Ringenaldus
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Phil Schneider over ondergrondse tunnels & bases en aliens
Paul Peters | fragment uit ‘Opnieuw Holocaust aan de Horizon!’
Phil Schneider was werkzaam als specialist voor de regering bij alle aan te leggen
tunnels in Amerika, diep onder de grond, maar later ook de aansluitingen op die
bestaande tunnels, wereldwijd. Want hoe vreemd dit ook moge klinken, deze tunnels
zitten op soms wel 30 km diepte onder de grond in de hele wereldbol, en wij merken
er niets van, hebben nog steeds niet het idee op een Emmentaler gatenkaas te leven.
Phil Schneider was een van de meest toonaangevende en geloofwaardige mensen,
die het verhaal achter de ondergrondse bases onthulde aan mensheid. Hij werkte in
opdracht van de regering als geoloog en bouwkundig ingenieur aan een geheim
project. Phil verscheen eigenlijk pas in beeld in de maand mei van het jaar 1994. Hij
trok erg veel aandacht door het houden van lezingen, waarin hij uitwijdde over zijn above top secret werk,
dat hij deed voor de regering, en waarbij hij op een aantal verrassende geheimen gestoten was, waarvan hij
iedereen die het maar horen wilde, met gevaar voor eigen leven!, deelgenoot maakte.
‘Het best bewaarde geheim op aarde’
Sinds hij over zijn geheime ontdekkingen in zaaltjes sprak, vond hij steeds meer nieuwsgierig gehoor, maar
het kon natuurlijk niet uitblijven, dat dit nieuws uiteindelijk ook bij zijn opdrachtgevers terechtkwam, en er zijn
dan ook meerdere aanslagen op zijn leven geweest om hem de mond te snoeren. Hij vertelde over het best
bewaarde geheim op aarde en werd daarvoor met de dood bedreigd, en dat maakte hem alleen nog kwader
en zelfverzekerder om door te gaan met vertellen, waarvan hij vond dat iedereen op de hele aardbol dit zou
moeten weten.
Gewurgd
Op 17 januari 1996 werd hij in zijn woning dood gevonden met een draad om zijn nek…
Zijn informatie was informatie uit eerste hand en betrof onder meer UFO’s, aliens, Nieuwe Wereld Orde
(NWO), Eén Wereldregering, Black Budget Operaties (Black Ops), diep ondergrondse militaire bases en
Stealth technologie (een verzamelnaam voor een reeks van maatregelen die als doel hebben een voertuig
minder makkelijk detecteerbaar te maken).
Phil’s lezingen staan nog steeds op YouTube
Tijdens zijn lezingen (die nog op YouTube te vinden zijn, google gewoon
zijn naam Phil Schneider; en als u toch bezig bent, zijn de verhalen van
Dan Burish ook niet oninteressant) liet hij veel foto’s zien, die uiteraard na
zijn dood verdwenen waren. Niet alleen van de lezingen van Phil, maar
ook door bestudering van duizenden pagina’s ander materiaal ben ik er
zeker van dat dit verhaal geen onzinverhaal is. Phil Schneider sprak de
waarheid. Hij is gestorven omdat hij ons waarschuwen wilde, en heeft
helaas veel te weinig mensen bereikt met zijn lezingen, vandaar dat ik uit
eerbetoon aan Phil Schneider en uit respect voor wat deze man gedaan
heeft, zijn verhaal hier nogmaals vertel, en ook omdat het in mijn verhaal een heel belangrijke rol speelt,
maar daarover later weer meer.
The Underground - A Hidden Reality and The True Story of Phil Schneider
Gepubliceerd op 28 mrt 2012 door darcyweir
Phil’s verhaal begint…
Phil’s verhaal begint, terwijl hij werkte voor Lockheed “Skunk Works” in Burbank Californië aan een project
wat hij kortweg SR 71 noemde. Tegelijkertijd werkte hij als geoloog voor de regering, met name voor de
NATO en dat hij nu al 17 jaar erop had zitten in top secret projecten, waarbij hij zich slechts te
verantwoorden had aan drie mensen. Dat was de president van de Verenigde Staten zelf, de directeur van
de CIA en de hoofdopzichter op de plaats waar hij te werk gesteld werd. Van 1977 tot 1981 werkte hij voor
Morrison-Knudsen als bouwkundig supervisor en werd onder die bescherming ingehuurd om voor de Marine
afdeling van het leger te gaan werken. Na het toekennen van allerlei toegangspasjes met de nodige
toegangscodes, en de eed afgelegd te hebben, om nooit te zullen spreken over zijn werk en wat daarbij
allemaal voorbijkwam, op straffe van levenslange opsluiting of zelfs executie als je je mond voorbijpraatte dat laatste is helaas uitgekomen - werd Phil te werk gesteld in Area 51. Hij stond binnen de muren bekend
als de nieuwe tolk voor een gast van de regering en dat bleek een buitenaardse reptielachtige verschijning te
zijn…
Een van de grootste experts
Phil vertelde dat zijn vader op zijn sterfbed verteld had, dat hij gedurende de tweede wereldoorlog nog dienst
gedaan had als kapitein op een onderzeeboot in Duitsland… maar dat liever voor zich gehouden had om zijn
baan in Amerika niet in gevaar te brengen. Phil’s werk in de diepe ondergrondse tunnels bracht hem naar
Rusland, Vietnam, Nieuw Guinea en Saoedi Arabië. Zijn werk hield o.a. in: het boren van diepe schachten
van 1,6 km tot 5 km diep de aarde in, om de rots samenstelling te analyseren, en te zien of het goed van
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samenstelling was om er een tunnel doorheen aan te kunnen leggen, met het einddoel ondergrondse
faciliteiten te bouwen. Hij was uitgegroeid tot een van de grootste experts op dat gebied. Deze grotachtige
ruimtes werden gecreëerd door poreuze stukken rots op te blazen, die uiteindelijk de noodzakelijke ruimte uit
de rotsen blies. Daarnaast was hij ter plaatse tevens werkzaam als fotograaf voor het leger.
Phil Schneider - May 1995 Lecture - DUMBs & NWO - (FULL LENGH)
Geüpload door Yogsoggeth op 17 apr 2011
Philadelphia Experiment & Operation Crossroads
Tijdens zijn lezingen dwars door heel Amerika, verklaarde Phil ook dat zijn vader Oscar betrokken was
geweest bij twee grote militaire experimenten: het Philadelphia Experiment en Operation Crossroads. Oscar
was kapitein bij de marine en deed ook dienst als dokter. Daarnaast was hij tevens werkzaam als fotograaf
ter plaatse voor het leger.
Het Philadelphia Experiment hield zich bezig met het onzichtbaar maken van complete zeeschepen voor
de vijandelijke radar.
Operation Crossroads was een hele reeks van nucleaire testen, die plaatsvonden op de Bikini Eilanden in
de zomer van 1946. Phil Schneider heeft altijd beweerd dat de reden waarom voor de Bikini eilanden
gekozen werden, strikt geheim was. Het kan ook zijn dat er sprake was van een oorlogsdaad, want onder de
Bikini eilanden was een massale onderwaterbasis voor UFO’s. Bij dit bombardement gingen er volgens Phil
Schneider maar liefst 500.000 vliegende schotels verloren! Of dit de bedoeling was, of een bijzonder pijnlijke
vergissing, daarover vertelt hij niet. Dat blijft gokken.
Opmerking: Als dat slechts één opslagplaats op aarde is, dan tel ze maar eens bij elkaar over alle
opslagplaatsen bij elkaar. Dan kom je tot duizelingwekkende aantallen, en als je dan weet dat deze
vliegende schotels gemiddeld zeven personen bevatten, dan krijg je ook al een aardig idee om hoeveel
aliens het gaat, alleen al onder de grond. Die moeten net als wij ook met miljarden zijn!
Ondanks aanslagen gaat Phil stug door
Nadat Phil’s beste vriend was vermoord en ook zijn eigen vader
inmiddels was gestorven, was voor Phil de tijd aangebroken om met
alles wat hij wist naar buiten te komen. Sterker nog, hoe groter de druk
van bovenaf om zijn mond dicht te houden, hoe meer plezier hij erin
leek te krijgen om die lui dwars te liggen. Iets wat zoals bekend, hij
uiteindelijk ook met zijn eigen leven heeft moeten bekopen. Tegen het
eind van 1995 had hij al verschillende aanslagen op zijn leven
overleefd. Bij een van de pogingen had men zelfs gedeeltelijk de
wielas van zijn auto doorgeslepen, waardoor hij onder het rijden ineens
een compleet wiel verloor, waardoor zijn auto over de kop ging en in de
vangrail belandde. Phil bezocht dezelfde avond alweer een podium en vertelde zijn verhaal, niet alleen van
die dag, maar van alles wat hij gezien had in zijn leven.
Hij vertelde ondanks de eed die hij had afgelegd
Hij vertelde tijdens zijn toespraken dat hij de wet overtrad door te spreken over de dingen waarover hij sprak,
dat hij vertelde over top secret informatie, en daarmee de heilige afgelegde en ondertekende gelofte
schond… de hoogste eed afgelegd in dit land. Hij had zijn security badge doormidden geknipt en opgestuurd
naar zijn baas, om deze duidelijk te maken dat hij verder niets meer van doen wenste te hebben met al
hetgeen, waarvan men hem niets vermoedend deelgenoot maakte, ongevraagd, gedwongen, en vervolgens
eisend dat je daar je mond over dichthoudt… Dat ging Phil Schneider echer te ver. Véél te ver.
‘Ik hou meer van dit land dan dat ik van mijn leven houd!’
Zijn openingszin bij meerdere gelegenheden waar hij zijn toespraak hield, was dan ook:
”Ik hou meer van dit land dan dat ik van mijn leven houd!”
De zaken die door Phil Schneider besproken werden, kunnen het makkelijkst onderverdeeld worden in 6
verschillende hoofdpunten.
1 Het Zwarte Budget (Black Project Budget)
2 Diepe ondergrondse militaire faciliteiten – Bases (D.U.M.B.)
3 De Oorlog in Dulce
4 Hightech Vervoer en Stealth energie
5 De Agenda van de buitenaardsen
6 Het Nieuwe wereld Orde plan om een nieuwe regering te creëren voor de gehele wereld
Het Zwarte Budget
Voor elk jaar dat er voorbijgaat van ons leven, schiet de technologie met schreden van ruim 40 jaar vooruit
door zwarte budgetten, die hiervoor gebruikt worden. Als we dus even teruggaan naar het jaartal 1947, het
jaar dat de CIA gevormd werd, en de eerste UFO’s zouden zijn gecrasht in Roswell…
Dan zijn we intussen in het jaar 2012 op technologisch gebied 2.816 jaar in de toekomst geschoten. Dat
houdt in dat er vooruitgang geboekt is op het gebied van wapenontwikkeling, verfijning, geavanceerdheid,
accuratesse en afstand, aandrijving, verbranding, kortom alles!
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Wij werken in ons leven met sterk verouderde techniek
Als dat zo is, dan leven wij in ‘onze wereld’ werkelijk als in een droom en werken met duizenden jaren
verouderde techniek, terwijl de nieuwe techniek er in het geheim al jaren is. Wij vliegen nog met vloeistof /
brandstof gevulde tijdbommen in de ruimte, terwijl dit systeem binnen de zwarte budget operaties al lang
vervangen is. Dit gebeurt allemaal onder de grond, met een gemiddelde besteding van
$508.000.000.000.000 per jaar.
Diepe ondergrondse militaire bases (D.U.M.B.’s)
Of in het Engels: Deep Underground Military Bases, kortweg DUMB’s genoemd.
Deze werden op diverse manieren aangelegd... Gedeeltelijk door gebruik te maken van explosieven,
gedeeltelijk door gebruik te maken van de enorme graafmachine, zoals afgebeeld op de foto, en gedeeltelijk
door gebruikmaking van een strikt geheim gehouden lasertechniek, waarbij het materiaal versmolten werd in
de zijwanden, zodat je geen afval hoefde te verplaatsen en tunnelwanden kreeg, zo glad als gepolijst glas.
Minstens 131 DUMB’s alleen al in de VS
Tijdens zijn toespraken sprak Phil over minstens 131 van deze
ondergrondse faciliteiten, die alleen al gebouwd zijn in de Verenigde
Staten sinds 1947. Volgens Phil is dat eigenlijk zo’n beetje het enige wat
de Verenigde Staten nog gedaan heeft, sinds in 1940 het intensieve
contact met de buitenaardsen begon. Dag en nacht gingen deze projecten
door. Daar moeten ongelooflijk veel mensen aan gewerkt hebben, die
allemaal nooit hun mond voorbij gesproken hebben?? Maarrrrrrr... aan de
andere kant, hoeveel mensen worden er jaarlijks niet wereldwijd vermist
en nooit meer iets van vernomen? Hebt u daar wel eens over nagedacht, waar al die mensen blijven, die
spoorloos verdwijnen? Die moeten toch ergens gebleven zijn? Ik denk dat ik hier een reële mogelijkheid
naar voren schuif als oplossing van het vermisten mysterie.
In 1995 wereldwijd 1477 faciliteiten gebouwd!
Tegen het einde van 1955 waren er volgens Phil wereldwijd al 1477 van deze ondergrondse bases
gebouwd. Er zijn in Amerika gemiddeld zo’n drie bases per staat, en de kosten per faciliteit variëren tussen
de 17 en 26 miljard dollar per stuk! Het overgrote deel van deze faciliteiten zit op 1,5 km tot 2 km diep onder
de grond. Gemiddeld werd er per tunnel 6,5 km2 afval verwerkt, soms afgevoerd, maar door hightech boring
vaak versmolten. Dan heb je helemaal geen afval…
Treinen met high speed magneto levitatie aandrijving
Volgens Phil zijn alle bases met elkaar verbonden met tunnels, die een high speed magneto levitatie
aandrijving gebruiken die aan de oppervlakte nog ongekend is. Treinen halen ongelooflijke snelheden!
Volgens een artikel in de Los Angelos Times dat gedateerd was, 11 juni 1972, had The Rand Corporation
een tube-shuttle systeem ontwikkeld, dat passagiers, maar ook auto’s kon verplaatsen van New York naar
Los Angeles in slechts een half uur met snelheden van 10.000 mph. Dat is omgerekend zo’n 12.500 km per
uur!
Atoom aangedreven laser boormachines
De tunnels zijn geproduceerd door gebruikmaking van atoom aangedreven laser boormachines, die met een
verbluffende snelheid van 11 km per dag door alles heenvreten wat ze op hun weg tegenkomen. Sinds dat
we de tunnel onder het kanaal tussen Engeland en Frankrijk gerealiseerd hebben, zal niemand deze
utopische verhalen nog hoeven betwijfelen. Wat Phil voor mijn gevoel ook heel terecht opmerkt, is dat het
aantal te huisvesten regeringsambtenaren in tijd van een noodgeval absoluut in geen enkele verhouding
staat tot het totaal aantal van gebouwde faciliteiten, hetgeen al aangeeft dat er een andere bedoeling zit
achter heel dit geldverslindende geheime project. Iets wat niemand weten mag, maar Phil weet het dus wel.
62 bases gebouwd voor aliens
62 van deze bases zijn enkel en alleen gebouwd voor huisvesting van onder de grond levende rassen van
‘buiten’aardsen, of moet ik eigenlijk zeggen binnenaardsen, of onderaardsen? Dus… voor de zogenaamde
korte en lange Grey’s en om hun vliegende schotels te kunnen parkeren.
Een gebeurtenis in 1979
Toen Phil Schneider in 1979 werd aangewezen om deel te nemen aan een diepteboring in Dulce, werden hij
en zijn team al snel geconfronteerd met de tegenslag dat het boren niet naar wens verliep. De diepteboring
vorderde niet snel genoeg naar wens, omdat de boorkoppen om de een of andere reden steeds kapot
waren. Besloten werd om een team in de ruim 5 km diepe tunnel naar beneden te laten en te gaan zien, wat
daar beneden hun weg versperde. In een stalen kooi werd men voor deze toch al gevaarlijke en hachelijke
onderneming aan een superlange staalkabel naar beneden gelaten Eenmaal beneden aangekomen, werd er
een gruwelijke ontdekking gedaan. Ze waren niet alleen!
Daar beneden krioelde het van buitenaardsen
Ze waren puur door toeval op een buitenaardse tunnel en verblijfplaats gestoten. De wezens werden
beschreven als Grey’s van ongeveer 2 meter groot. Ook wel omschreven als de lange Greys, om dat er ook
nog vele soorten kleinere blijken te zijn.
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Phil, die sinds meerdere aanslagen nooit meer ergens heen ging zonder schouderholster en pistool, wist
twee van deze wezens te doden. Gelukkig! Ze kunnen dus sterven. Hij werd echter geraakt door een
groenkleurige kobaltstraal, en zwaargewond en verbrand werd hij in de kooi gelegd en meteen naar de
oppervlakte getakeld, waar ingeseinde elitetroepen al klaar stonden om af te dalen. Ze zaten op een
legerbasis, dus dan heb je zo’n team in tijd van nood zo bij elkaar.
Er werd wel eens moeilijk gedaan over dit gedeelte van Phil’s verhaal, omdat het toch wel erg toevallig was
dat er die dag ook nog zomaar ineens een compleet team commando's voorbij kwam. Te toevallig, zei men
dan, maar op een legerbasis? Tja wat verwacht je daar dan wel?
‘Oorlog in Dulce’ – een intensief gevecht
Tijdens een intensief gevecht op de grond van de tunnel werden die dag 66 mensen gedood. Dat was
service personeel, leden van de FBI, die veel meer wisten dan dat ze vertelden, en zwarte baretten, een
speciaal elite troepenteam. Phil mocht zich gelukkig prijzen één van de drie overlevenden te zijn in deze
bizarre strijd. Dit voorval is later (zij het in beperkte kring) de geschiedenis ingegaan als de ‘Oorlog in Dulce’.
Tijdens zijn lezingen bracht Phil steeds weer twee zaken naar voren, die voor iedereen maar moeilijk
te bevatten waren…
Ten eerste: Er zijn 29 Stealth prototypes onder ontwikkeling / constructie door de Verenigde Staten van
Amerika.
Nummer twee: Er zijn twee prototype Spaceshuttles gebouwd, die een snelheid van bijna 70.000 km per uur
kunnen halen. Als je in gedachten houdt, hoeveel geld er jaarlijks verslonden wordt door die Zwartd Budget
Operaties (maar zolang de pers draait bij de FED is vrijwel alles gratis in Amerika! Dat moet je hierbij goed in
gedachten houden en beslist niet vergeten!), is dit niet echt een vraagstuk meer.
Geheime vluchten
Volgens Phil zijn er nog steeds geheime vluchten, die gemiddeld eens per week plaatsvinden, waarbij een
via de buitenaardsen verkregen materiaal wordt verhit met een alles verzengende hitte. Bij aankomst terug
op aarde wordt dit materiaal dan vervolgens zo dun als papier geperst, en gebruikt om er Stealth vliegtuigen
mee te bekleden.
De buitenaardse plannen
Volgens Phil Schneider waren de ‘bewoners’ onder de grond afkomstig van een andere of meerdere andere
planeten, en het feit dat zij in de aarde diep onder de grond verbleven, was al bekend bij de Amerikaanse
regering in 1933. De opzet van hun verblijf hier is de totale overname van de wereld tegen het jaartal 2029.
Neergestorte UFO’s en geborgen buitenaardse lichamen
Aantekeningen die gevonden zijn na Phil Schneider’s dood duiden erop dat Phil op de hoogte was van 16
gevallen, waarbij een UFO neerstortte en door het leger in beslag genomen was, in de periode tussen
januari 1947 en december 1952.
Vier daarvan waren in Nevada neergestort, 10 in New Mexico en twee in Arizona. Bij de berging van deze
UFO’s werden maar liefst 117 buitenaardse lichamen geborgen, en vier buitenaardsen die nog in leven
waren.
De aannemer in opdracht van de regering was alleen EG&G en fungeerde tevens als spraakbaak bij
buitenaards gerelateerde onderwerpen. Beveiliging en berging van buitenaardsen of hun UFO’s werd
gedaan door een speciaal militair onderdeel, dat bekend stond als “Blauwe Baretten” die onder de jurisdictie
vielen van “Project Pounce”.
Verdragen tussen overheid en aliens
In totaal werden er vier verdragen getekend tussen de buitenaardsen enerzijds, en de regering van de
Verenigde Staten anderzijds.
In 1954 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Eisenhower regering, het Amerikaanse leger en een
buitenaards ras, dat zei, afkomstig te zijn van Zeta Reticuli. Deze overeenkomst, die de archieven inging
onder de naam GREATA, waarin werd overeengekomen dat, wetende dat deze Zeta’s niets goeds met ons
voor hadden, zij (de Zeta Reticuli) de vrijheid kregen om mensen te kidnappen voor studie en genetische
monsters van het menselijk lichaam. Dit in ruil voor technologie, waarvan ze wezenlijk meer te bieden
hadden dan de bewoners van de aarde.
Aliens hielden zich niet aan de afspraak
In eerste instantie was daarbij afgesproken dat men de mensen geen kwaad mocht doen en hen zonder
enige herinnering aan het gebeurde terug moest brengen naar de plaats van ontvoering. Daar werd allemaal
‘ja’ op gezegd, maar in de praktijk bleek al snel dat de buitenaardsen zich in het geheel niet hielden aan de
gedane afspraken en hun beloftes niet nakwamen. Op de eerste plaats werden er net zoveel mensen
ontvoerd als dat zij nodig achtten, en dat waren er aanzienlijk meer dan waar het leger en de regering op
gerekend hadden. Deze mensen werden levend van hun huid ontdaan om bij de ingewanden te kunnen
komen. En onbeschadigd terugzetten was natuurlijk helemaal niet meer aan de orde. De hele overeenkomst
liep van de rails af, en tegen de tijd dat het hele boeltje te ver ontspoord was, had Amerika zijn inbreng in de
kwestie al een heel eind verloren. Nu waren het de buitenaardsen, die de dienst uitmaakten.
Al ruim 60 jaar top secret

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 49

De verschrikkelijke waarheid die nu al ruim 60 jaar geheim gehouden wordt, is te ver gegaan voor uitleg,
excuses of schaamte. Er is geen weg meer terug en uitleggen aan de wereld is al helemaal geen optie meer,
dus: in de doofpot houden, dan kan er niets uit.
Totdat er zoals nu in dit boek toch af en toe iets naar buiten glipt!

Buitenaardse invasie
Ook Generaal Douglas MacArthur probeerde in een speech op 8 oktober 1955 voor een gehoor van jonge
aankomende cadetten iets duidelijk te maken. De speech staat nog steeds genoteerd, maar Amerikanen te
goed kennende, zijn ze de inhoud al lang weer vergeten.
Hij zei: “Jullie worden geconfronteerd met een wereld, een wereld vol veranderingen. We lijken wel een
vreemde taal te spreken als we zeggen dat we jullie klaar moeten stomen voor een toekomst, waarin onze
grootste dreiging zal zijn een aanval van buiten de aarde of een aanval van buitenaardsen.”
Afschieten & Opslag van gecrashte UFO’s
Phil maakte duidelijk dat het ultieme einddoel van het Starwars programma was om de aarde te beschermen
tegen aanvallen vanuit de ruimte. Het heeft er alle schijn van dat er al heel lang een oorlog gaande is in de
ruimte. Volgens eigen waarnemingen heeft Phil Schneider de schroothopen gezien, waar alleen maar
vliegende schotels liggen opgeslagen. Ze worden met een frequentie van 7 stuks per maand uit de lucht
geschoten. In Rusland, waar ze volgens Phil er elke dag één uit de lucht halen, zijn hele afgelegen gebieden
zo groot als vele voetbalvelden onder de grond, waar hij ook geweest is en waar zo’n ondergronds
spoorlijntje naartoe gaat om alle neergeschoten UFO’s buiten het zicht van nieuwsgierige camera’s te
brengen. Het slopen van deze dingen is vrijwel onmogelijk gebleken, dus opslaan in geheime diepe
ondergrondse faciliteiten is vrijwel de enige optie om ze buiten beeld te houden.
UFO’s openbreken onmogelijk
Het openen alleen al was alleen mogelijk gebleken tot dusver, door het complete toestel in super gekoelde
vloeibare stikstof te plaatsen, waardoor het omhulsel breekbaar werd. In zijn verzwakte staat kon men dan
met gebruikmaking van pneumatische hamers de buitenste laag openen. Op de buitenkant werden ook wel
op Hettetisch spijkerschrift gelijkende figuurtjes gevonden.
Bijzondere top secret vergadering
Bij een bijzondere gelegenheid was Phil uitgenodigd voor een bijeenkomst, waar ook alle kopstukken van de
United Nations rondliepen. Hieruit blijkt dat er veel meer mensen al lang op de hoogte zijn van de
ondergrondse aanwezigheid van aliens. De top secret vergadering werd gehouden in een ondergrondse
faciliteit. Hij was er naar toegebracht, na eerst afgehaald te zijn op een vliegveld, waar hij geblinddoekt
naartoe gevlogen werd, en waarvan de locatie ook strikt geheim gehouden werd. Hij wist niet welk vliegveld
of waar men hem naartoe gebracht had, maar hij was er in ieder geval zeker van, niet in het hoofdkwartier te
zijn beland van de UN in New York. Dit was allemaal strikt geheim!
De vergadering werd gehouden in een ondergrondse locatie, die een enorme ruimte besloeg en die in het
midden een verhoogd zitgedeelte had als bij een tribune. Het was in dit verhoogde deel van de ruimte dat
zeven ruim twee meter grote buitenaardse Grey’s bezig waren de leiders van de UN te dicteren, wat er
gebeuren moest en niet andersom. Het had er alle schijn van dat ze overgeleverd waren aan de genade van
de aliens.
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Phil werd verteld dat de enige reden voor hem om hierbij aanwezig te zijn was, zich er goed van te
doordringen, wie daar beneden op de werkplek in de tunnels voortaan de baas was. Dáár kon Phil niet mee
leven…
De Nieuwe Wereld Orde
Phil waarschuwde ook iedereen bij vrijwel elke lezing voor de wereldwijde bezetting door wat hij noemde, de
machtselite. De machtselite die deze wereld in een totaal dictatorraat, een politiestaat zullen veranderen. In
de “Nieuwe Wereld” zouden burgers bereidwillig hun burgerlijke vrijheden opgeven in ruil voor bescherming
van de regering. Bescherming tegen “zelfgecreëerde terroristen dreigingen zoals op 9-11-2001 maar dat kon
Phil nog niet weten, toen hij stierf in 1996. Hij sprak er echter al wel over!
64.000 zwarte helikopters voor de NWO
Om deze duivelse plannen te bewerkstelligen, waren volgens Phil
64.000 zwarte helikopters geproduceerd. Deze helikopters kwamen
uit het niets en verdwenen in het niets en doen dat vandaag de dag
nog. Nu we echter al zoveel weten over alle tunnels, die gegraven
zijn, is het niet moeilijk meer te raden, waar ze die helikopters uit
het oog houden. Deze helikopters waren gebouwd om mensen af te
schrikken, weg te jagen, of op te pikken als ze niet luisteren willen,
om ze af te voeren als terroristen… En we weten inmiddels dat van
die reis niemand terugkomt.
Concentratiekamptreinen en (FEMA) kampen
Overigens was het ook dezelfde Phil Schneider, die toen ik al
gestart was met mijn onderzoek naar de concentratiekamptreinen,
er in zijn verhaal het volgende over wist te vertellen: “Ik verklaar dat
ik formulieren in handen gehad heb, waarin opdracht gegeven werd
door het leger voor de bouw van 107.200 gevangenen
spoorwegwagons. Er zaten per treinstel 143 paar ijzeren ringen met slot voor het vastzetten van de benen.
Totaal aantal zitplaatsen genoeg voor 15 miljoen mensen per transport. Als je tegen de regering was, andere
plannen had, of brutaal tegen oom agent, zat je er al in. Deze burgers zouden dan naar de reeds in
voorbereiding zijnde FEMA kampen gebracht worden, aldus Phil Schneider.
De vraag is nu, wat zijn ze momenteel van plan?
Enkele van de doelen van de aliens, in samenwerking met de Illuminati poppenspelers:
 Financiële Depressie
 Voedsel- en Watertekort
 Stijgende Olie- en Energieprijzen
 Instabiliteit en Angst creëren tot in 2012 (geënsceneerde gebeurtenis in 2012)
 Drastisch verminderen van de bevolking door o.a. WO III, hongersnoden, virussen, vaccinatie, etc.
Welke geënsceneerde gebeurtenis zal de volgende zijn?
Een volgende 9/11 gebeurtenis, zoals bij de Twin Towers en oh ja, gebouw 7, waar géén vliegtuig in crashte,
en dat toch plotseling op zijn fundamenten in elkaar zakte…
Een nieuwe Bin Laden, die elke keer opnieuw als hij in beeld kwam door een andere zwaar gegrimeerde
acteur gespeeld werd? Ik vind dit wel een goede kanshebber. Zie ook:
Onthullingen-over-black-project-dumb...
Insider-ondergrondse-bases-nephilim-bestaan-echt
Een-brief-van-een-noorse-politicus—Waarschuwing voor de wereld
Jesse-ventura-apocalypse-2012
Bron: Earth-matters.nl

Ex-president Duitse Industrie hoopt op 'Fukushima voor de euro'
Italië weer afgewaardeerd, heeft binnenkort € 415 miljard nodig om overeind te blijven
Hans-Olaf Henkel, voormalig IBM-topmanager en gewezen
president van de Bondsvereniging van de Duitse Industrie (BDI),
heeft gisteren in Londen de hoop uitgesproken dat er een
'Fukushima voor de euro' zal komen, waardoor de Duitse politiek en
pers eindelijk zal worden wakker geschud 'voordat de euro is
doodgered'. Het Europese fiscale pact is volgens Henkel al vóórdat
het in werking is getreden mislukt. Duitsland kan in zijn ogen dan
ook maar één ding doen om zichzelf te redden van de financiële en
economische ondergang: de euro opgeven.
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Henkel was er volgens eigen zeggen eerst van overtuigd dat de euro moest worden ingevoerd, maar
veranderde zijn mening toen hij zag dat de politici in Europa zich keer op keer niet aan hun beloftes hielden.
De gemeenschappelijke munt bleek in de praktijk niet te functioneren, waardoor de eurozone nu een
'besmettingssysteem' is geworden.
Redding euro 'zeer gevaarlijk'
De koers die bondskanselier Angela Merkel is ingeslagen door tot elke prijs de euro te willen redden desnoods ten koste van de belastingbetaler- acht Henkel als zeer gevaarlijk. De No-Bailout clausule die de
EU-leden in Maastricht met elkaar afspraken is simpelweg verscheurd. De Duitse export heeft de afgelopen
jaren alleen zo goed gepresteerd omdat de Zuid Europese economieën door middel van importen en lage
rente door de Duitse belastingbetalers werden gesubsidieerd. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse exporteconomie. 'Dit is gewoonweg absurd!' aldus Henkel.
Elite zwijgt over fundamentele zwakten euro
Helaas heeft de elite de burgers collectief laten vallen door een 'onder-vier-ogen' politiek te volgen: de harde
waarheid over de euro en de economie wordt alleen 'onder vier ogen' met elkaar besproken, maar niet met
het volk. Dit betreft met name de fundamentele zwakten van de Europese muntunie, die feitelijk nu al een
Transferunie is waarin er permanent miljarden van Noord naar Zuid stromen en er geen ruimte is voor
devaluaties. Ondanks het feit dat de economieën van de lidstaten van de eurozone structureel totaal
verschillend zijn weigeren de heersende politici dit toe te geven en blijven zij volhouden dat de euro overeind
moet worden gehouden. Wie anders beweert wordt belachelijk gemaakt en kan volgens Henkel het beste
elders 'politiek asiel' aanvragen.
Media slaven van eurofielen
De reguliere media functioneren letterlijk als 'slaven' van de eurofielen in Brussel, Den Haag en de andere
hoofdsteden van de eurozone en pleiten net zo hard voor meer centralisering, dus nóg meer macht en geld
naar Europa. Mats Persson, directeur van de Londense denktank Open Europe, reageerde door te stellen
dat het niet klopt dat Duitsland Europa zou domineren. Volgens Persson is het niet reëel om te verwachten
dat de Duitsers snelle besluiten zullen maken tot verdere Europese integratie. Sowieso is Duitsland niet in
staat om in zijn eentje het hele europroject te redden.
Opdeling eurozone
Henkel wil dat zelfs helemaal niet; hij pleit voor een opdeling van de eurozone in een Noordelijk en Zuidelijk
deel. Zo zou Frankrijk alleen weer concurrerend kunnen worden door zich bij het Zuidelijke deel aan te
sluiten. Een politieke scheiding tussen Frankrijk en Duitsland zit er -gezien de historie van de regelmatige
oorlogen die de landen met elkaar voerden- echter niet in. Toch denkt Henkel dat het betrekkelijk eenvoudig
is om van één munt twee munten te maken; tenslotte verliep dat bij de opdeling van Tsjechoslowakije
probleemloos.
'Fukushima moment'
De huidige besluiten en strategieën om de euro te redden -inclusief forse bezuinigingen- zullen volgens
Henkel niets uithalen omdat het hele systeem fundamenteel verkeerd is opgezet. Daarom hoopt hij op een
'Fukushima' moment voor de euro, een gebeurtenis die de politiek en de pers zal wakkerschudden en hen
zal doen inzien dat de euro niet meer kan en moet worden gered.
Angst zaaien om euro te redden
Op dit moment zaaien de politici in de grootste geverlanden Duitsland en Nederland echter vooral angst door
te beweren dat het opgeven van de euro dramatische gevolgen voor onze landen zal hebben. Om deze
reden worden er keer op keer nieuwe besluiten doorgedrukt die stap voor stap een einde maken aan onze
soevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht en vrijheid, en uiteindelijk onze welvaart zodra Zuid Europa ook ons
geld er doorheen zal hebben gejaagd.
Redden eurozone niet verenigbaar met democratie
Pieter Cleppe, eveneens van de denktank Open Europe, noemt de besluiten die worden gemaakt om de
eurozone te stabiliseren 'niet verenigbaar met de democratie. Daarom moet er over alternatieven worden
nagedacht, want we kunnen in geen geval de democratie opgeven in ruil voor de redding van de euro.
Zolang er geen wezenlijke verandering komt zal het dilemma van de muntunie echter blijven: in Duitsland
willen veel mensen niet langer betalen voor het Zuiden, en in het Zuiden wil men gewoon niet naar de raad
van anderen luisteren.' (2)
Bailout Italië grens voor Duitsers
Cleppe denkt dat als Italië een bailout nodig heeft de stemming in Duitsland definitief zal omslaan tegen de
euro. Dat het hard die kant op gaat blijkt wel uit het feit dat kredietbeoordelaar Moody's Italië met 2 stappen
heeft afgewaardeerd naar Baa2, met een negatief vooruitzicht op nog verdere afwaarderingen. Belangrijkste
reden voor de steeds grotere twijfel aan de kredietwaardigheid van Italië is niet zozeer het begrotingstekort dat is namelijk laag- maar de torenhoge schuldenlast en het feit dat het land in de periode 2012-2013 maar
liefst € 415 miljard nodig heeft om zichzelf te kunnen blijven financieren (3).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Zero Hedge
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Amerika’s droogte: mislukte oogsten, hoge prijzen, voedselcrises
Geplaatst door xandrah op 13 juli 2012
Door droogte geteisterde staten: ‘grootste natuurlijke rampgebieden ooit’
Amerika heeft de door droogte geteisterde staten als de grootste
natuurlijke rampgebieden ooit aangegeven. In 2007 was er grote droogte
in Amerika, en ook in 2010 en 2011 waren er droogteproblemen, maar de
huidige droogte overstijgt voorgaande droogteperiodes met verve.
Het begon in de winter met sneeuwdroogte
Begin januari 2012 werden al serieuze problemen voor agricultuur en
watervoorraden voorspeld, voortkomend vanuit de sneeuwdroogte die er
toen heerste. ‘Devastating Drought Seems Inevitable in American West’,
kopte toen een artikel in Scientific American.
26 staten en meer dan 1000 gouvernementen, natuurlijk rampgebied
Het United States Department of Agriculture heeft meer dan 1000 gouvernementen en 26 staten
aangegeven als natuurlijke rampgebieden. De verklaring, die voor grofweg zeker de helft van Amerika geldt,
geeft boeren toegang tot federale steun.
Secretaris van Agricultuur Tom Vilsack kondigde woensdag het hulpprogramma aan: ‘Agricultuur blijft een
belangrijk punt in de economie van ons land. We moeten erkennen dat de droogte en de
weersomstandigheden een ernstige impact hebben op de boeren in het land. ‘
Meer dan de helft van Amerika geteisterd
Volgens de U.S. Drought Monitor wordt meer dan de helft van Amerika, 56 procent, geteisterd door de
droogte. Dit is verreweg het hoogste percentage ooit. Daarbij komt nog dat de periode van januari tot en met
juni het warmste half jaar ooit was. Maar liefst 28 staten ten oosten van de Rocky Mountains hebben records
verbroken en Amerika zuchtte onder aanhoudende hittegolven.
Maïsoogst zwaar te lijden; hoge voedselprijzen
Als gevolg van de droogte, worden er hoge voedselprijzen verwacht
omdat de maisoogst zwaar te lijden heeft onder de immense
droogte. Gevolg is een rally van grondstoffen en handelswaren op
de wereldmarkt, met graanprijzen zo hoog dat er voedselcrisis
ontstaat in kwetsbare delen op de wereld. Om voedselcrisis zo veel
mogelijk te voorkomen houden veel landen import af, hopende dat
er andere bronnen komen en dat de prijzen zakken. De wereld
rekende altijd op Amerika’s maisoogst, dus het is geen wonder dat
de prijzen in de laatste drie weken met 40% gestegen zijn. Ook de
prijs van sojabonen en tarwe is gestegen.
Europa, Noord Afrika en Midden Oosten nemen niet meer af
vanwege hoge prijzen
De productie is altijd zeer goed geweest en dit heeft de mensen in
een soort van vals gevoel van veiligheid gewiegd. Afnemers in
Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten hebben zich van
inkopen teruggetrokken. Shawn mc Cambridge, analyst bij Jefferies
Bach zegt dat deze situatie een tijdbom is. Hij verwacht dat mais
tegen hoge prijzen verhandeld zal worden. Dat maisprijzen wellicht
zelfs verdubbeld moeten worden, zal hem niet verbazen.
Alsof het nog niet genoeg is: ook genresistente wormen bedreigen
de maïsoogst
Tien jaar lang werkte een gen dat wormen dood in maïs perfect. Het
ging om het zogeheten BT maïs waarin het gen was aangebracht. Nu zijn de wormen BT-resistent
geworden, waardoor oogsten in Noord Amerika erntige schade lijden. Meer dan de helft van het maïs in
Noord Amerika én in de wereld is BT-maïs. Criticasters van genetisch gemodificeerd voedsel zeggen dat de
mensen nu opgescheept zitten met het slechtste van 2 werelden: gm-voedsel met onbekende effecten. Niet
alleen de wormen, maar ook andere insekten worden steeds meer resistent, en dit betekent een onzekere
toekomst voor gm-voeding en grote verliezen van oogst.
>Youtube: heatwave threatens corncrop
>Youtube: Corn crisis, crops suffer severe worm damage
Bron: yahoo.com, independant.co.uk, scientific amerika, democratic underground.com
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Overheid kijkt uit naar RFID-chips voor een cashloze samenleving, contant geld verdwijnt rap
De meeste mensen denken dat een cashloze maatschappij iets is
van de verre toekomst. Maar dat is helaas niet het geval. De
cashloze maatschappij is misschien dichterbij dan je denkt. Voor
een groot deel gaat de overgang naar een cashloze maatschappij
gedwongen.
Tegenwoordig gaat slechts 7 procent van alle transacties in de
Verenigde Staten met cash, en de meeste daarvan gaan om zeer
kleine bedragen. Denk maar eens even na. Waar kan je
tegenwoordig nog met cash betalen? Als je een hamburger koopt
of iets op de rommelmarkt, gebruik je nog cash, maar voor
middelgrote of grote aankopen gebruiken de meeste mensen een
andere wijze van betaling. Onze financieel systeem is drastisch aan het veranderen en cash is zeer snel iets
van het verleden aan het worden. We leven in een digitale wereld, en nationale overheden en grote banken
ontmoedigen het gebruik van papiergeld en munten.
Maar wat betekent een cashloze maatschappij voor onze toekomst?
Kleven er gevaren aan een dergelijk systeem?
Dat zijn heel belangrijke vragen, maar meestal worden niet beide kanten van de zaak even goed belicht in
de mainstream media. De meeste mainstream nieuwsartikelen verguizen cash en spreken van die
geweldige digitale betaalmiddelen.
Zo sprak een CBS News artikel bijvoorbeeld…
dat we spoedig die ‘voddige dollarbiljetten’ niet meer nodig zullen hebben en dat de ‘greenback spoedig
verleden tijd zal zijn’.
Want geld is niet alleen fysiek meer. Het is niet de centen in je spaarpot, of dat kreukelige bankbiljet… Geld
is ook digitaal – het zijn streepjes en nullen in een computer, en daarom voorspellen sommige economen dat
het snel gedaan zal zijn met de greenback. ’Er komt een tijd – ik weet niet wanneer, ik kan geen datum
geven - dat fysiek geld niet langer bestaat,’ zei econoom Robert Reich.
De grote banken en de overheden van de geïndustrialiseerde wereld doen er alles aan om ons vrijwillig op
een cashloos systeem over te laten gaan. Aan slechts 98 of 99 procent van alle transacties komt geen cash
te pas, en de resterende 1 of 2 procent elimineren lijkt een natuurlijke zaak. De grote banken willen een
cashloze maatschappij omdat dat veel winstgevender is. Zij verdienen miljarden dollars in kosten aan
bankpassen en maken gigantische winsten op creditcards. Maar, als de mensen cash gebruiken, verdienen
ze niets. Dus zijn de grote banken en de grote creditcardbedrijven grote voorstanders van een cashloze
maatschappij.
De overheid ziet de overgang naar contantloos geld ook graag om de volgende redenen:
 Cash is duur om te drukken, te controleren, te vervoeren, op te slaan en te bewaken.
 Vervalsing blijft een probleem zo lang er papiergeld bestaat.
 Cash heeft de voorkeur van misdadigers omdat het geen sporen nalaat. Cash afschaffen zou het
veel moeilijker maken voor drugdealers, prostituees en andere misdadigers om zaken te doen.
 En vooral, een cashloze maatschappij zou de overheid meer controle geven. De overheid zou in
staat zijn vrijwel alle transacties na te trekken en ook belastingbetaling nauwkeuriger kunnen
controleren.
Als je de bovenstaande factoren begrijpt, snap je beter waarom het gebruik van cash steeds meer wordt
gedemoniseerd. Overheden over de hele wereld stellen het gebruik van cash steeds vaker in een negatief
daglicht. Volgens de Amerikaanse overheid wordt cash betalen in bepaalde omstandigheden zelfs
beschouwd als een ‘verdachte handeling’ die aan de overheid moet worden gemeld!
Zie je wat er gebeurt?
Cash gebruiken brandmerkt je tegenwoordig als potentiële misdadiger.
In Canada zoeken ze naar manieren om zelfs munten af te schaffen, zodat de mensen andere
betalingsvormen kunnen gebruiken voor al hun transacties.
De Royal Canadian Mint richt zich op de toekomst met de MintChip, een nieuw product dat een digitale
vervanging voor munten zou kunnen worden.
In Zweden wordt er in slecht 3 procent van alle transacties nog cash gebruikt. Hier volgt een stuk uit een
recent artikel uit de Washington Post:
In de meeste Zweedse steden neemt men in bussen geen cash meer aan; kaartjes zijn prepaid of worden
met een sms gekocht. Een klein maar groeiend aantal bedrijven accepteert alleen kaarten, en sommige
bankkantoren — die geld verdienen met elektronische transacties — gebruiken helemaal geen cash meer.
‘Er zijn steden waar het helemaal niet meer mogelijk is een bank binnen te gaan voor cash,’ klaagt Curt
Persson, voorzitter van de Zweedse nationale ouderenorganisatie.
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In Italië zijn alle zeer grote cashtransacties verboden. Al eerder werd de grens voor het gebruik van cash in
een transactie teruggebracht tot het equivalent van slechts een paar duizend dollar. Maar in december
stelde premier Mario Monti een nieuwe grens voor ongeveer $1300 voor cash transacties.
En zo gaan veel overheden over op een cashloze maatschappij. Ze stellen een bovengrens en blijven die
voortdurend verlagen.
Maar is een cashloze maatschappij echt veilig?
Natuurlijk niet. Bankrekeningen kunnen worden gehackt.
Creditcards en bankpassen worden gestolen. De diefstal van
identiteit neemt een grote vlucht over de hele wereld.
Dus werken bedrijven wereldwijd koortsachtig om al deze cashloze
systemen veel veiliger te maken.
Overstap naar biometrische identificatiesystemen
In de toekomst gaan nationale overheden en grote financiële
instellingen onvermijdelijk over op biometrische
identificatiesystemen om de misdaad in het financiële systeem te
bestrijden. Veel van deze identificatiesystemen zijn behoorlijk geavanceerd.
Kijk maar eens wat IBM bijvoorbeeld heeft ontwikkeld
Dit komt uit een recent IBM persbericht:
Je hoeft geen talloze wachtwoorden meer voor diverse logins te maken, bij te houden of te onthouden. Stel
dat je naar een geldautomaat kunt gaan en gewoon geld trekken, door je naam in te spreken of in een kleine
sensor te kijken die het unieke patroon van je netvlies kan herkennen. Of dat je zo je bankrekening kunt
checken op je mobiel of je tablet.
Ieder mens heeft een unieke biologische identiteit en daarachter zitten data. Biometrische gegevens – FDs,
netvliesscans en voicefiles – worden vermengd door software om je DNA-unieke online wachtwoord aan te
maken. Slimmere systemen die multi-factor biometrie worden genoemd, kunnen deze informatie in real-time
gebruiken om te checken als iemand probeert bij je informatie te komen, het past op je unieke biometrische
profiel en de poging wordt toegestaan.
Het komt eraan!
In de toekomst kun je, als je niet je biometrische identificatie informatie afgeeft, worden buitengesloten van
het hele financiële systeem. Een andere methode, die kan worden gebruikt om financiële identificatie veiliger
te maken, is de implanteerbare RFID microchip.
Ja, er is nogal wat verzet tegen dit idee, maar feit is dat het gebruik van RFID-chips bij dieren en mensen
zich snel uitbreidt. Sommige Amerikaanse steden hebben implantatie van een microchip bij alle honden en
katten al verplicht gesteld, zodat ze kunnen worden opgespoord.
In de hele Verenigde Staten moeten werknemers badges dragen, die RFID-chips bevatten, en in sommige
gevallen eisen werkgevers van hun werknemers dat ze RFID chips in hun lichaam geïnjecteerd krijgen.
RFID-chips worden steeds vaker geïmplanteerd in de bovenarm van patiënten met Alzheimer. Het idee is
dat het de zorgverleners helpt om Alzheimerpatiënten die verdwalen, op te sporen. In sommige landen zijn
microchips nu zelfs ingebed in schooluniformen om te zorgen dat de leerlingen niet spijbelen.
Zie je waar dit naar toe gaat?
Sommige bedrijven ontwikkelen RFID technologieën, die niet hoeven te worden geïnjecteerd. Een bedrijf,
genaamd Somark, heeft chiploze RFID inkt ontwikkeld, die direct op de huid van een mens of dier wordt
aangebracht. Deze "RFID tatoeages" worden in ongeveer 10 seconden met micronaalden en herbruikbare
applicator aangebracht, en ze kunnen worden gelezen met een RFID reader vanaf 1,50 meter afstand.
Zou jij een RFID tatoeage nemen als de overheid of je bank je dat vroeg?
Sommige mensen zijn echt enthousiast over deze nieuwe technologieën.
Een columnschrijver, genaamd Don Tennant, schreef bijvoorbeeld een artikel getiteld "Chip Me – Please!"
waarin hij blijk gaf van zijn grote enthousiasme voor een implanteerbare microchip, die al zijn medische
informatie zou bevatten…’Ik zou vooraan staan in de rij om zo’n implantatie te krijgen.’
Maar zitten er gevaren aan een systeem dat volledig digitaal wordt?
Wat bijvoorbeeld als een vernietigende EMP aanval ons elektriciteitsnet zou wegvagen en de meeste
computers? Hoe zouden we verder kunnen functioneren?
Helaas denken de meeste mensen niet aan dat soort zaken.
Onze wereld verandert sneller dan ooit te voren
We zouden goed moeten nadenken waar al deze veranderingen ons heen voeren. Dat onze technologie
voortgang boekt, betekent niet dat onze wereld beter wordt.
Er zijn miljoenen, die absoluut niets met biometrische identificatiesystemen of RFID implantaten te maken
willen hebben. Maar de mainstream media blijven doorgaan met te zeggen dat niets de komende
veranderingen kan stoppen. Een recent CBS News artikel zei het volgende:
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‘De meeste mensen zijn het erover eens dat een cashloze maatschappij niet alleen onvermijdelijk is, maar al
een feit.’
Zie ook:
Goverment seeking Biometric RFID CHIPS for a Cashless Economy
Gepubliceerd op 29 jun 2012 door adrinilinjunky
Rabobank-plaatst-vaak-geen-nieuw-pinautomaat
Bron: Theeconomiccollapseblog.com en Wijwordenwakker.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws

Internet: de luis in de pels van de elite
Overgenomen van Niburu.co
Bijna niemand kan zich nog een leven voorstellen zonder internet.
Zal er ooit een tijd komen waarbij dit helemaal niet meer zo
vanzelfsprekend is?
Natuurlijk heb je landen die censuur toepassen zoals China en Iran,
maar dat zal bij ons toch nooit gebeuren…..?
Wie had er eigenlijk voor de komst van internet gehoord van de
Illuminati? Hoeveel complotten zijn er door internetgebruikers niet de
afgelopen decennia naar buiten gebracht? Wie had er eigenlijk op dit moment geweten hoe gevaarlijk
vaccinaties zijn zonder internet? Hoe hadden de wereldwijde Occupybewegingen moeten beginnen zonder
internet?
Als er één ding is waar de duistere machten achter de schermen een hekel hebben, dan is het aan vrij
internet. En datzelfde internet zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat ze uiteindelijk hun vergeefse strijd tot
een New World Order moeten opgeven. Maar…. dan moet internet wel in de lucht blijven en dat niet alleen:
internet moet vrij blijven. Eigenlijk is het tot nu toe nog één van de weinig vrije plekken op deze aarde. Maar,
voor hoelang nog, want de duimschroeven worden steeds verder aangedraaid.
Neem nu alleen maar even de afgelopen week. Over toeval gesproken. Wat zijn de kansen dat de
wereldpers binnen 24 uur schrijft over de mogelijk komende beperkingen van internet in zowel Rusland als
Amerika?
Het Russische parlement heeft deze week een wetsvoorstel goedgekeurd wat er op neerkomt dat de
Russische regering iedere website die het niet aanstaat op een zwarte lijst kan zetten. Dat betekent dus het
einde van de alternatieve media in Rusland en al die anderen die commentaar en kritiek leveren op Poetin
en consorten. En om de vrije meningsuiting in Rusland helemaal de mond te snoeren is ook nog een
wetsvoorstel goedgekeurd wat smaad en laster strafbaar maakt met een gevangenisstraf van vijf jaar.
Smaad en laster zijn natuurlijk hele rekbare begrippen, zeker in Rusland. Hierdoor is de internetsituatie in
Rusland ongeveer vergelijkbaar met die in China.
In Amerika heeft Obama afgelopen weekend de zoveelste Executive Order getekend. Dit keer gaat het om
het onmiddellijk onder controle nemen van alle communicatiemiddelen in geval van crisis. Alle en daar hoort
dus ook internet bij. Dit betekent simpelweg dat Obama op ieder moment kan besluiten dat er een crisis is,
waardoor in één keer het vrije internet in Amerika verdwenen is.
Alhoewel Het Witte Huis niet wist hoe snel ze met een verklaring moesten komen om te vertellen dat het
allemaal wel wat mee zou vallen en het absoluut niet de bedoeling is om internet te blokkeren, zeggen critici
dat volgens sectie 5.2 van diezelfde Executive Order dit wel degelijk kan. En zo ligt het ook, ongeacht
hoeveel geruststellende verklaringen er worden rondgestuurd.
En ondertussen in Europa…. daar zal zoiets toch nooit kunnen gebeuren? Ook daar zou ik maar niet al te
gerust op zijn met Bilderberg Neelie aan het roer als Commissaris van de Digitale Agenda. Ook hier bestaan
vergevorderde plannen, bijvoorbeeld voor een internet ID. Lees het artikel hier.
We zien het gebeuren, overal om ons heen. Nederland zal één van de eerste landen zijn die zal toegeven bij
bijvoorbeeld internationale druk, zoals dat zou kunnen gebeuren door Amerika. De Nederlandse politici
staan vooraan om Nederland en haar inwoners te verraden, zoals ze keer op keer weer bewijzen. Ook
gisteren, toen ze als makke schappen braaf stemden voor weer 30 miljard Steun-Euro’s in een corrupte
failliete bodemloze put.
Het zijn zorgelijke tijden voor ons (nog steeds) redelijk vrije internet.
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Chip in 2013
UPDATE 2 juli 2012
Verborgen Obamacare Geheim: RFID-chip implantaten verplicht
voor 23 maart 2013
Amerikanen, bereid je voor gechipt te worden in maart 2013 met
Obamacare! Het ‘Merkteken van het Beest’ is gearriveerd in
Amerika!
‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en
de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd, en
dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal
van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig (666). Openbaring 13:16-18
Hieruit blijkt duidelijk dat de RFID-chip niet alleen bedoeld is voor Amerika, maar spoedig (of tegelijkertijd)
ook geïmplementeerd zal worden in IEDERE burger, in de gehele wereld.
Republikeins Congreslid Ron Paul uit Texas stelt op zijn website:
"Diep begraven in de meer dan 1.000 pagina's tellende enorme Amerikaanse Health Care Wetsvoorstel
(PDF) in een ‘niet-besproken’ sectie, met de titel: Ondertitel C-11 Sec. 2521 - National Medical Device
Registry, en dat haar doel stelt als...
Hij citeert dat gedeelte van de wet en vervolgt dan: "In 'de echte wereld termen sprekend’, aldus dit rapport,
wanneer deze nieuwe wet volledig ingevoerd is, vormt het het kader voor het maken van de Verenigde
Staten tot het eerste land ter wereld, dat van eenieder van haar burgers vereist, stuk voor stuk!, zich te
hebben geïmplanteerd met een radio-frequentie identificatie microchip in het kader van controle, wie wel of
niet wordt toegelaten tot de medische zorg in hun land".
Met andere woorden: Geen chip? Geen medische zorg! Daar zal het mee beginnen…
Zie ook:
"Mark of the Beast"/ RFID CHIP (PLEASE DO NOT TAKE THIS!)
Gepubliceerd op 28 jun 2012 door adrinilinjunky
RFID CHIP Included In Obama's Healthcare bill
Obamacare Supreme Court Ruling! RFID?
ABC NEWS- People all over the world being implanted with the RFID CHIP/ "Mark of the Beast"
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Biochip666.blogspot.com en méér onthullende artikelen Facebook.com/Eindtijdnieuws
Vanaf maart 2013 onderhuidse chip verplicht
Wie moeite heeft zijn bankrekeningnummer te onthouden, krijgt het
vanaf 2013 nog moeilijker. Dan zullen de rekeningnummers niet
langer uit zeven, negen of tien cijfers bestaan, maar uit achttien
cijfers en letters. Kwestie van Europese harmonisatie.
Het getal van de mens is 6 en dit is dan 3-voudig 6, de ultieme
menselijke macht.
Het laatste Bijbelboek, Openbaring, legt uit dat de wereld in de
eindfase door een anti-Messiaanse macht, een politieke en
religieuze macht, zal worden geregeerd, de NWO (Nieuwe
Wereldorde):
"En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen,
dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie
verstand heeft, berekene het getal van het beest. Want het is een getal van een mens, en zijn getal is
Zeshonderd zesenzestig." Openbaring 13, vers 16-18
Senaat Healthcare wetsvoorstel HR3590 werd aangenomen en
ondertekend in de wet.
Deze nieuwe wet verplicht een RFID-chip, geïmplanteerd in ieder
van ons. Deze chip zal niet alleen uw persoonlijke informatie met
opsporingsmogelijkheid bevatten, maar het zal ook worden
gekoppeld aan uw bankrekening. Op pagina 1004 van de nieuwe
wet citeer ik: "Uiterlijk 36 maanden na de datum van verordening".
Het is nu de wet van het land, dat we 23 maart 2013 allemaal
verplicht zullen zijn om een RFID-chip onder onze huid te hebben,
en deze chip zal linken naar onze bankrekeningen evenals onze
persoonlijke gegevens en tracking capaciteit ingebouwd hebben.
Zie ook: Obamacare RFID Chip Implantaten
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Op dit moment worden computer ondersteunende biometrische identificatiesystemen snel ontwikkeld en
werden gemakkelijk geaccepteerd in onze samenleving. Miniatuur computerchips, met behulp van RFID
(Radio Frequency Identification) technologie, zijn reeds verwerkt in elektronische apparaten,
handelsgoederen, vee en mensen. Dit is niet de science fiction van morgen, het gebeurt vandaag.
In vele delen van de wereld wordt de Applied Digital Corporation’s menselijk geïmplanteerde RFID microchip
(VeriChip) gebruikt om hulp te bieden bij de ziekte van Alzheimer, psychische aandoeningen, diabetes,
hartproblemen, en het helpt ook ontvoeringen te voorkomen.
In de nabije toekomst echter zal dit type biochip breed worden geaccepteerd en geïmplanteerd voor
persoonlijke identificatie, bescherming, afluistering, tracking, handel en andere toepassingen die je je nog
niet kunt voorstellen.
Jammer genoeg slaan zulke biochips persoonlijke identificatie op, en de informatie afkomstig van het gebruik
ervan zal worden opgeslagen en bijgehouden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Je lichaam wordt
een gelabeld bezit, dat wordt gecontroleerd, en wier gedrag wordt gecontroleerd. Implanteren van de chip in
het lichaam verandert een persoon fysiek, mentaal en uiteindelijk… geestelijk. Het probleem dat voortvloeit
uit het gebruik van de biochip in de mens is meer dan een esthetische, medische, politieke of juridische
kwestie.
Satan werkt in de wereld en hij vormt mensen en de samenleving om zijn doelstellingen te bereiken. Bekend
of niet, antichrist zal mensen dwingen om een agenda te volgen en te gehoorzamen, welke in het beste
belang van ons mensen lijkt te zijn, maar zal, wanneer je het voorbeeld van de menselijke geschiedenis en
de menselijke rebellie tegen God volgt, leiden tot pijn en lijden totdat Jezus wederkomt.
Er komt een tijd dat de maatschappij en het leven zal worden geregeerd door een zelf opgelegd systeem,
waarin de mensheid wordt gevolgd, geanalyseerd, gemeten en geëvalueerd door computers. In die tijd zal
iedereen, die weigert dit systeem te accepteren, worden gedood.
Vorming van een alomtegenwoordige samenleving
We zijn op weg naar een alomtegenwoordige samenleving, waarin mensen uit alle lagen van het leven
toegang tot alles hebben, overal en op elk moment, ongeacht tijd en locatie. Wat deze ontwikkeling drijft, is
de overtuiging dat we veiliger, eenvoudiger, rijker en leuker leven door het gebruik van technologie om
alledaagse aspecten van het dagelijks leven te beheren. In een samenleving die hunkert naar
geautomatiseerd financieel beheer, directe communicatie en beveiliging, is het niet veel moeite om RFID
biochips te laten implanteren in het lichaam, en uiteindelijk valuta te laten vervangen, dat gemakkelijk
gestolen kon worden, verloren of verborgen werd.
Merkteken van het Beest (666) – RFID
In de nabije toekomst:
1) zullen alle mensen worden verplicht om een biochip te hebben. Alle economische financiële transacties
zullen gebruikmaken van deze chip en daarmee de huidige eenheid van geldwisseling vervangen.
2) zal er inbreuk op de privacy zijn en vrijheid zal ophouden te bestaan.
3) zal een charismatische leider, de antichrist, heersen over de hele wereld door middel van een systeem
dat met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk.
WAAROM DE ONDERHUIDSE CHIP WEIGEREN? (Openbaring 14, vers 9, 14, vers 11, 16, vers 2)
1) Het accepteren van dit merkteken is de onomkeerbare handeling van het verkopen van je ziel aan satan.
Deze zonde is onvergeeflijk en kan niet worden teruggedraaid door het fysiek verwijderen van het merkteken
(Openbaring 14:9-11). Je ziel behoort toe aan God. Dus als je dit merkteken ontvangt, zul je aan satan
toebehoren.
2) Als je dit merkteken accepteert, plaats je je geloof moedwillig in de mens en niet in God. Je kiest actief om
te leven zonder een liefdevolle God, die verlangt met jou de eeuwigheid door te brengen in de hemel. God
wil niet dat je de weg naar de hel kiest. God wist deze dingen van tevoren, en omdat Hij van ons houdt en wil
dat wij dit erkennen, werd het aan ons geopenbaard door middel van het schrijven van de apostel Johannes
in Openbaring rond 100 na Chr. Als je niet opgenomen wordt (de Opname mist) en daardoor wordt
achtergelaten voor de grote verdrukking, moet je het merkteken van het beest niet ontvangen, ook al zul je
dan worden gedood. Je mag daarbij nooit vergeten dat te allen tijde de hoop van de hemel blijft tot het einde
komt.
HEB JE JEZUS GEACCEPTEERD ALS JE PERSOONLIJKE VERLOSSER?
Alleen een persoonlijke relatie met Jezus Christus maakt het mogelijk om rechtvaardig te staan voor een
heilig God aan het einde van de menselijke geschiedenis. Het was om deze reden dat Jezus Christus aan
het kruis heeft geleden, Zijn bloed vergoot, stierf, en weer tot leven kwam. Dit werd gedaan om Gods
bereidheid, almacht en heerlijkheid te tonen in het ons redden van de zonde en de dood.
“Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6)
“Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond
belijdt men tot behoudenis.” (Romeinen 10:9-10)
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Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die
in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16)
Realiseer je dat je een zondaar bent en je moet bidden in geloof. Het is nodig Jezus te ontvangen als je
persoonlijke Verlosser. Er is zeer zeker een hemel en een hel. Jezus Christus is de enige weg naar de
hemel.
De grote verdrukking zal de meest verwoestende periode zijn in de hele menselijke geschiedenis.
Hier is de link over het visioen van een man, welke hij had in 1981; hij ziet wat er na de opname gebeurt met
degenen die achterblijven en het merkteken / chip van het beest weigeren.
Hieronder zijn een aantal weblinks opgenomen om te laten zien dat de RFID-chip momenteel wordt
geïmplanteerd in mensen, en de verschillende manieren waarop de technologie aan de oppervlakte komt.
De Bijbel beschrijft het merkteken van het beest in termen die exact overeenkomen met de RFID chip:
a) wordt gebruikt voor het kopen/verkopen;
b) wordt genomen in de rechterhand of voorhoofd;
c) een door de mens gemaakt systeem.
De Bijbel zegt dat er straks maar één merkteken is. De RFID chip komt overeen met die beschrijving. Zie de
link hieronder over alle mensen die deze chip reeds hebben.
Enkele bewijzen van het huidige wijdverspreide gebruik van biochips door mensen, en het groeit dagelijks...
Amerikaanse overheids Gezondheidszorg plan visie, gebruikmakend van RFID technologie:
http://www.federalnewsradio.com/pdfs/cisco_federal_healthcare.pdf
Cincinnati bedrijf CityWatcher heeft medewerkers geïnjecteerd om
veiligheidsredenen.
SoMark Industries ontwikkelde reeds een tattoo RFID merkteken.
MEXICO CITY- Veiligheidsdienst heeft het niveau bereikt voor de
Mexicaanse procureur-generaal en ten minste 160 mensen op zijn
kantoor; ze zijn geïmplanteerd met chips die hen toegang verlenen
tot veilige ruimtes van hun hoofdkwartier.
Florida Healthcare System gebruikt de chip: link
Hoe zit het dan met bijvoorbeeld baby’s en jonge kinderen?
Misschien hebben sommigen van jullie de volgende vraag: Hoe zit
het met degenen die de chip niet willen, maar gedwongen worden
om het te krijgen? Zoals baby's, jonge kinderen tot de tienerleeftijd,
van wie de ouders gerechtelijke beslissingen voor hen maken - wat
gebeurt er met hen? Zullen ze naar de hel gaan of zullen zij
worden gespaard?
"Mijn bloed is krachtiger dan satans plan met de chip. Als iemand
uit zichzelf niet in staat is om de chip vrijwillig te weigeren, en ik zie
Mijn bloed in het leven van deze persoon, dan zal Mijn bloed alle chip effecten wegspoelen. Ik kijk nog
steeds naar iemands hart. Ik zend geen baby's of jonge kinderen naar de hel, die geen idee hebben van het
chip implantaat in hun lichaam. Het is hetzelfde als met de bekering. Vanaf het moment dat de kinderen
weten over hun hemelse Vader en ze een perfecte keuze voor Mij kunnen maken, zijn ze ook in staat om
een keuze te maken voor deze chip.
Als de ouders verantwoordelijk genoeg zijn, zullen zij dit aan hun kinderen niet toestaan. Wanneer deze
kinderen nog steeds verplicht worden, en in het ergste geval gebonden, zal ik nog steeds naar hun hart
kijken en hen redden, wanneer ze tot Mij roepen en dit in principe weigeren. Iedere volwassene die deze
chip neemt, heeft kennis van Mijn Boek, Mijn heilig Woord en voor zulke mensen is alles verloren. Daarom is
het belangrijk om deel van Mijn Bruid te zijn, om klaar te zijn vóór de opname; zij zullen deze keuze nooit
hoeven maken.
De opname is nabij, zij is zelfs uitgesteld voor een bepaalde tijd.
Als deze mensen wachten tot na de opname, zal het chip
implantaat een gedwongen zaak worden. Daarom is het belangrijk
nu klaar te zijn voor Mijn komst. Zie, ik kom zeer spoedig, wees
gereed. Jouw JEZUS."
Verkoop je ziel alsjeblieft niet aan de duivel voor een kort moment
van
comfort & eeuwig veroordeeld worden.
VERSPREID dit bericht. WAARSCHUW iedereen die je kent!
Bron: Nyxstory.wordpress.com , Tora-yeshua.nl
Volkskrant.nl - Vertaald: Marion
Posted: Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl
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Nederland is klaar voor de onderhuidse chip
In de reguliere media bericht men er nauwelijks over: de onderhuidse chip. Met het biometrisch
persoonsbewijs en de centrale opslag van uw lichaamskenmerken per 21 september 2009, is aan de
basisvoorwaarde voor massale invoer van deze chip voldaan. De chip zelf is daarvan slechts een technische
extensie. Niemand realiseert zich dat. Die enkele maal dat het in het nieuws komt, presenteert men de
geïmplanteerde verichip als een ‘cool’ betaalmiddel of ideale medische uitvinding. De overheid vindt het
onderwerp nauwelijks het debatteren waard en verwijst, bij vragen over privacy, steevast naar de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, die prima op de ontwikkelingen zou aansluiten. Deze ontwikkelingen zijn
onopgemerkt zeer ver gevorderd. De mogelijkheden zijn nu al meer dan men ooit voor mogelijk heeft
gehouden.
Vooral militaire takken van de overheid en megacorporaties financieren en stimuleren het onderzoek en de
implementatie van toepassingen ‘voor uw veiligheid’, die sinds de aanslagen op 9/11 geen strobreed in de
weg worden gelegd. De implantatie van chips vormt onderdeel van een veel omvangrijker programma, dat
moet leiden tot ‘verbetering van het menselijk ras’.
De Nederlandse overheid wenst geen wet om u te beschermen tegen verplichte chip-implantatie!
Op 24 juni 2009 bericht de Philadelphia City krant dat het Huis van Afgevaardigden een wet tegen verplichte
chip-implantatie van burgers heeft goedgekeurd. In de wetstekst moet een persoon tenminste 18 jaar zijn en
gezond van verstand om het chippen te mogen ondergaan. Toestemming van ouders, voogd of advocaat is
niet geldig. Tot ongenoegen van de indiener – afgevaardigde Babette Josephs – kan de overheid bepaalde
personen wél verplicht laten chippen. Een gerechtshof kan bijvoorbeeld bepalen dat chippen onderdeel is
van de veroordeling, voorwaardelijke vrijstelling of uitspraak. Daarnaast vallen ‘terroristen’ als Guantana Bay
gedetineerden buiten de wet: terroristen mogen te allen tijde gechipt worden. De Senaat moet zich er nog
over buigen.1
Al tijdens de behandeling van de begroting-2005 in november 2004 probeerde Arie Slob van de Christen
Unie de ethische kwesties rond de techniek van Radio Frequency Identification (RFID) onder de aandacht te
brengen van de Tweede Kamer. De CU vraagt het Kabinet op tijd met wetgeving te komen. Het kabinet zou
haar standpunt echter nog nader willen bepalen. Aangezien antwoord uitblijft, poogt de CU het in mei 2005
opnieuw met haar notitie ‘RFID-tags: Kans of gevaar?’ De CU stelt daarin ondermeer voor:
‘Bij wet moet worden vastgelegd dat het implanteren van tags nooit verplicht kan worden, om wat voor reden
dan ook, zodat de keuzevrijheid van mensen gegarandeerd blijft.’2
Ook onze tandeloze privacywaakschoothond, het College Bescherming Persoonsgegevens, heeft in 2006
weer eens een keurig net ‘discussiestuk’ uitgebracht ‘ter advisering’ van de regering en betrokken
corporaties, die de RFID-chips willen invoeren. Het CBP stelt vast: ‘RFID maakt het mogelijk met behulp van
chips die op of in goederen, dieren of mensen worden aangebracht in ongekend grote hoeveelheden data,
waaronder persoonsgegevens, te genereren, op te slaan of anderszins te verwerken.’ De vlees-noch-visuitkomsten zijn: het is belangrijk informatie te geven aan burgers over RFID (ze snappen het maar niet), het
moet mogelijk zijn om RFID-loos door het leven te gaan en het CBP bepleit terughoudendheid bij het
opslaan. De bestaande wetten beschermen verder prima, vindt het CBP.3 Het stuk ligt thans bij de andere in
de la of het ronde archief, maar de gemiddelde burger heeft in elk geval de indruk dat er werk van wordt
gemaakt.
(Merk op, dat dit artikel is geschreven in oktober 2010)
Al die tijd zwijgt de Kamer over het onderwerp. Tweede Kamerlid voor de CU, Cynthia Ortega-Martijn, brengt
de chip-implantatie bij mensen in 2008 weer te berde, tot grote hilariteit van veel schrijvers in de reguliere
media: je gaat toch met de technische vooruitgang van je tijd mee? De CU begrijpt de ongevoeligheid voor
dit onderwerp niet en wil van het kabinet horen dat ‘het nooit zo kan zijn’ dat mensen verplicht worden
geïmplanteerd met een chip.4 Tijdens de vaststelling van de begrotingsstaten voor 2008 betreurt de
Socialistische Partij dat er nog steeds geen integrale visie bestaat op RFID en de wijze waarop men
daarmee moet omgaan. CU-Kamerlid Ortega probeert chip-implantatie nogmaals bespreekbaar te maken.
De bewindslieden verzekeren echter dat alles dik in orde is. Staatsecretaris Heemskerk van Economische
Zaken verwacht, bij toepassing van de RFID-techniek, helemaal geen gevaar voor de privacy. Ex-minister
Hirsch Ballin van Justitie antwoordt dat ‘mensen die drager zijn van een uitleesbare RFID-chip in een
besloten omgeving kunnen worden gevolgd’ en koppeling van andere gegevensbestanden mogelijk is, maar
met een duidelijk doel als ‘transparantie’ en een ambtenaar met ‘de verplichting om zich van onrechtmatige
verwerking te onthouden’, komt alles goed. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken deed de vraag
eenvoudig af met verwijzing naar artikel 11 van de grondwet.5
Naar aanleiding van bovenstaand RFID-debat en de vraag van Ortega, meldt De Telegraaf op 13 februari
2008 als een van de weinige kranten dat er geen nieuwe wetgeving komt rond de ID-chip. Over het
tegengeluid dat de CU in de Kamer heeft gegeven met betrekking tot het chippen van mensen, rept de krant
met geen woord. ‘De Wet bescherming persoonsgegevens biedt voldoende bescherming en is passend bij
deze nieuwe technische ontwikkeling’ is het oordeel van Hirsch Ballin, aldus de krant.

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 60

Géén wet die verplichte chipimplantatie van burgers verbiedt voor deze CDA-minister van Justitie. Gezien de
historie van het CDA6 en de steeds sterker wordende fascistoïde tendensen binnen deze partij, zoals
beargumenteerd in het anarchiel.com artikel ‘Met het CDA op weg naar de fascistische heilstaat’, stemt dit
antwoord allesbehalve gerust.
De overheid heeft de grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam op losse schroeven gezet.
Zoals gezegd maakt Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die datzelfde jaar nota bene een DNAdatabank wil aanleggen van haar agenten,7 zich simpelweg van Ortega’s vraag af met verwijzing naar artikel
11 van de grondwet.8 Artikel 11 luidt:
‘Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van het lichaam.’
Alleen de tussenzin is ietwat onhandig: ‘behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen.’ De
burger heeft dus recht maar tegelijkertijd ook weer niet. Het is als een KNMI-weerbericht: morgen is het
zonnig maar het kan ook regenen. Feitelijk een inhoudsloze formulering want de overheid stelt de wet naar
believen bij, zoals de afgelopen jaren is gebleken. In de Verenigde Staten gelden dit soort beperkingen voor
‘terroristen’, zagen we eerder en zoals we uit de kranten kunnen opmaken, lijkt de definiëring van ‘terrorist’
per maand ruimer te worden. Volgens de ‘terrorist watch list’, uitgegeven door het kantoor van de directeur
van de binnenlandse inlichtingendienst, lopen er alleen in de VS al 1 miljoen rond.9 Allemaal potentiële
chipkandidaten. In Nederland ziet Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst dierenliefhebbers als
potentiële terroristen en wil zij de gegevens van allochtone criminelen apart opslaan.10
Het recht op onaantastbaarheid van eigen lichaam, zoals in artikel 11 is vastgelegd, staat op losse
schroeven. Reeds in 2006 hebben het CDA, de PVV en de PvdA zich uitgesproken voor het chippen van ter
beschikking gestelden (TBS-ers), ondanks dit grondwetsartikel.11 In 2007 heeft de Kamer een wetsvoorstel
aangenomen om verdachten te verplichten tot het afnemen van een AIDS-test.12 De politie kan willekeurige
passanten zonder verdenking op elke locatie en elk tijdstip van de dag preventief betasten. De Eerste Kamer
stemt op 7 juli 2009 in met het voorstel dat de politie autoriseert om van onschuldige burgers – verdachten
en getuigen – de vingerafdrukken af te nemen.13 U bent in principe verdacht als u uw persoonsbewijs op
verzoek van de politie niet terstond kunt tonen. Per 21 september aanstaande bent u verplicht uw
vingerafdrukken achter te laten voor uw nieuwe biometrisch persoonsbewijs (Lees: anarchiel.com: De
wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs). 14
Ook in andere opzichten heeft de overheid lak aan de grondwet. Sommige groepen in de samenleving zijn
bijvoorbeeld ‘minder gelijk’ dan andere. De Raad van State – een ondemocratisch rechtssprekend en
adviesorgaan, voorgezeten door de koningin en van wie de leden door de Kroon worden gekozen – heeft de
regering op 9 juni dit jaar geadviseerd dat een christelijke school homoseksuelen bij sollicitaties mag weren
en ontslaan, mocht hun seksuele voorkeur zich op een later tijdstip openbaren (NRC 09-06-09). Ook voor
ongehuwden geldt het grondwettelijke gelijkheidsprincipe niet. Mensen die ‘hokken’, moeten meer belasting
gaan betalen dan gehuwden (Telegraaf 15-06-09). De grondwet is inmiddels als een gatenkaas.
Indien u de rechter wilt laten vaststellen of afname van uw vingerafdrukken ongrondwettelijk is gezien artikel
11, dan is dat niet mogelijk. Nederland is met Finland het enige land binnen de Europese Unie waar de
burger geen democratisch recht heeft om wetten aan de grondwet te toetsen. Kabinet Balkenende IV
adviseerde de Eerste Kamer opnieuw tegen de toetsingsmogelijkheid te stemmen. De democratische
invloed van de burger op ingevoerde maatregelen wordt zo namelijk aanmerkelijk vergroot – hij kan ze
daadwerkelijk terugdraaien – terwijl de macht van de overheid om ze in te voeren en op te leggen wordt
uitgehold. Dit zou, volgens uw overheid, niet zijn in het ‘algemeen belang.’ Wikipedia verwoordt het zo:
‘Andere partijen, vooral ter rechterzijde, hebben als kritiek daarop dat een dergelijk toetsingsrecht de in het
algemeen belang afwegende functie van het parlement uitholt.’ 15
Behalve de Partij voor de Dieren, Groen Links en de Socialistische Partij hebben alle partijen, inclusief de
Christen Unie, ingestemd met de invoer van het biometrisch persoonsbewijs16 en centrale opslag van uw
lichaamskenmerken.17 Voor dat laatste heeft met name D66 zich sterk gemaakt.18 Daarmee is een cruciale
en fundamentele stap gezet in het centraal beheers- en controleerbaar maken van de bevolking.19 De
invoer van een onderhuidse chip is nu slechts een kwestie van techniek.
Overheidsrapport verwacht dat verplicht chippen van mensen vóór 2016 plaatsvindt (let op: deze tijdslimiet is
al vervroegd!).
Op 30 oktober 2006 publiceert de Daily Mail een artikel, waarin de krant stelt dat inwoners van GrootBrittannië binnen tien jaar verplicht gemicrochipt zullen worden. Het artikel is gepubliceerd naar aanleiding
van een officieel rapport voor de Britse overheid, getiteld A Report on the Surveillance Society 20 van Dr
David Murakami Wood, hoofdredacteur van Surveillance and Society en Dr Kirstie Ball e.a. en stelt dat
primaire overheidsdiensten, uitkeringsinstanties, gezondheidsdienstverlening en onderwijs nu al niet meer
zonder ‘surveillance’ technologie kunnen opereren. Met andere woorden: ook al zou men een modus vinden
om te ontsnappen aan de chip-verplichting van overheidswege, het kan een vereiste zijn van de
ziektekostenverzekeraar, de werkgever, of de Nederlandse Bank die al eind 2007 supermarkten adviseert
zoveel mogelijk over te gaan op elektronische betaling.21 Of van de supermarkten zelf die in 2014 alleen
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nog electronisch betalen toe willen staan ‘voor de veiligheid’, tot groot plezier van 87% van de Nederlanders,
aldus het RTL nieuws van 12 juni 2009.
Nu al is het zo dat het openen van een bankrekening, het verkrijgen van een arbeidscontract, een uitkering,
een ziekenhuisbehandeling, een verzekering, een opleiding, door de overheid afhankelijk is gemaakt en
gekoppeld aan uw persoonsnummer, sinds kort verzameld in de nationale database (het zogenaamde
‘burgerservicenummer’, maar met service heeft dit volkscontrole- en beheersnummer helemaal niets te
maken). Ook zónder dwang zullen de meesten vinden dat ze geen keuze hebben om te kunnen overleven.
Al zijn de chip-implantaten zogenaamd vrijwillig: instemming wordt beloond en zal uiteindelijk leiden tot het
afschaffen van de ‘vrijwilligheidsfase,’ schrijven de auteurs van bovengenoemd rapport (hoofdstuk 32.3).
Een wet die verplichte chip-implantatie verbiedt geeft mensen tenminste nog enige zelfbeschikkingsvrijheid
maar zal aan deze angst zonder chip niet te kunnen overleven, weinig veranderen.
Per 21 september heeft Nederland aan de basisvoorwaarde voor massale chipimplantatie voldaan.
Het gebruik van biometrie voor het identificeren van mensen beschrijven de auteurs van A Report on the
Surveillance Society in hoofdstuk 9.7, direct gevolgd door een gebruiksomschrijving van ID-chips. Zij zien
chip-implantatie als logische consequentie van dit geautomatiseerd gebruik van fysieke eigenschappen als
‘identifyer,’ gecombineerd met hun opslag in een centraal systeem. De chip zendt een signaal uit dat
correspondeert met het persoonsnummer, behorend bij de centraal opgeslagen biometrische data. De
auteurs beschrijven biometrie als het noodzakelijke ‘anker ’ waaraan alle andere data kunnen worden
bevestigd. Het is de ‘gateway’, de poort tot de gekoppelde informatie. Met de biometrie als verankering is de
chip-implantering enkel een kwestie van verdere technische uitwerking. Deze basis is in Nederland per 21
september 2009 gelegd.
Het rapport stelt verder dat de ‘War on Terror’ ‘een enorme toename van onderzoeksfinanciering en
toepassing’ van deze techniek teweeg heeft gebracht. De Patriot Act heeft bewerkstelligd dat het onderzoek
naar en gebruik van deze technieken voor identificatie feitelijk onbegrensd is geworden (hoofdstuk 9.7.2).
Vanaf hoofdstuk 9.8.6 beschrijven de onderzoekers hoe sinds het jaar 2000 heel subtiel en onopgemerkt
eerst dieren worden gechipt om daarna geruisloos en stapsgewijs over te gaan op het chippen van mensen,
te beginnen bij 70 personen met degenerende hersenen: ‘om hen makkelijker te localiseren.’ Daarna volgen
onderzoekers en techniekfanaten. Dan politie en soldaten. Vervolgens arbeiders om geautoriseerd het
bedrijf te kunnen betreden. En uiteindelijk presenteren de massamedia de ‘enorme voordelen’ van chipimplantatie via kranten, de journaals, TV-shows en MTV aan de doorsnee burger.
De jaren nadat de Amerikaanse overheid het chippen van mensen goedkeurt in 2002, direct na de
aanslagen van 9/11 22, beginnen de media te berichten over ‘gevangenen die worden gechipt als
honden’(The Independent 13-01-08), Alzheimer patiënten die een chip-implantatie hebben (rfid-news.org 0409-07), chronisch zieken die experimenteren met een chip (webwereld.nl 14-06-05), pedoseksuelen die een
chip ontvangen (nieuwsblad.be 17-07-06), dat het chippen van soldaten ‘bijzonder nuttig’ is (newsmax.com
21-08-06), dat 31.000 Londense agenten een chip krijgen daarbij ‘improving officer safety’ (Daily Mail 10-0408), over 80.000 Britse gevangenen die op de nominatie staan om gechipt te worden (NU.nl 13-01-08), over
de Indonesische overheid die HIV-geïnfecteerden verplicht wil chippen (tweakers.net 25-11-08), over
werknemers die zich laten implanteren (Financial Times 12-02-06), over Mexico waar men illegalen verplicht
chipt (CNN-news) en bezoekers van uitgaansgelegenheden die betalen met een geïmplanteerde chip toch
zo vreselijk ‘cool’ vinden (New Scientist 21 mei 2004).
Het RTL nieuws spreekt in 2007 van duizenden Amerikanen die een chip laten implanteren voor medische
doeleinden. Een geïnterviewde murmelt wat over privacy, maar Erik Mouthaan gaat snel door met het
demonstreren van de zegeningen die zó groot zijn dat verschillende ziekenfondsen nu al overgaan tot het
bieden van een gratis chip. Tja, dat wilt u natuurlijk ook wel! ‘Iedereen zal in de toekomst met zo‘n chip in zijn
lijf rondlopen’, stelt Mouthaan. Aan het einde legt de nieuwslezer een direct verband tussen het Elektronisch
Patiënten Dossier en het chipimplantaat.23 Het is de verwachting dat corporate verzekeringsmaatschappijen
– steeds vaker eigenaar van ziekenhuizen – in Nederland eveneens zullen beginnen met de onderhuidse
chip en het zich laten chippen, uiteindelijk financieel zo aantrekkelijk zullen maken dat, mede gezien de
steeds verder opgevoerde premies, mensen zich gedwongen voelen om zich te laten implanteren.
In Nederland tonen de PVV, de PvdA en het CDA zich al in 2006 voorstander van het chippen van TBS-ers,
zoals boven genoemd. Sinds 2004 experimenteert de Rotterdamse Baja Beach Club met de ‘uiterst handige’
verichip, omgedoopt tot VIP-chip. Dan hoor je er namelijk pas echt bij en ben je een Very Important Person!
(emerce.nl 26-04-04). Wie wil dat nu niet?
De Christen-Unie verzorgde de verankering, nodig voor het chippen van kinderen bij hun geboorte.
Chippen van kinderen gebeurt eveneens al op vrij grote schaal. Vooral angstige Amerikaanse ouders die
bang zijn dat hun kind ontvoert of baby gestolen wordt uit het ziekenhuis.24 Ziekenhuizen in Ohio hebben,
na promotie van de Verichip-corporation, de helft van de baby’s met RFID-bandjes tegen ‘baby-diefstal’
beveiligd. Katherine Albrecht, auteur van ‘Hoe corporaties en de overheid al uw aankopen willen opsporen al
uw bewegingen observeren’, vindt het diefstal-argument een drogreden van Verichip om zo het mandaat te
krijgen over implantatie van baby’s, zoals dat al gebeurt met gevangenen in Groot-Brittannië.25
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In Europa is het etiketteren van baby’s met een RFID-chip inmiddels gangbaar in Noorwegen.26 Donner
heeft, in het licht van onderhuidse chips voor TBS-ers, gezegd dat de huidige enkelbandjes niet voldoen
omdat ze met enig kunst en vliegwerk zo zijn te verwijderen. Dit geldt evenzo bij babydiefstal. Wat is dan
meer afdoend dan het kind te implanteren? U bent toch zeker ook voor kindveiligheid?
Jeugd en Gezinsminister Rouvoet van de Christen Unie, de partij die zich zo tegen de onderhuidse chip leek
te verzetten, heeft met zijn invoer van het Electronisch Kind Dossier de verankering verzorgd die
noodzakelijk is om alle toekomstige informatie over kinderen in Nederland te kunnen koppelen, net zoals de
biometrische dataopslag het anker vormt, waaraan de overheid alle andere persoonsgebonden informatie
over burgers vanaf veertien jaar kan bevestigen. De basis voor het chippen van mensen vanaf hun geboorte
is daarmee gelegd.
Op de blog nietnuttig.nl verschijnt op 10 november 2007 een post met de titel ‘GPD/RFID voor kinderen?’ De
blogger schrijft:
‘Zelf zie ik in een dergelijke chip, of in combinatie met een GPS-chip wel iets om toe te passen op kinderen.
[…] Als kinderen net als bij huisdieren, voorzien [=geïmplanteerd] worden van een RFID/GPS chip betekent
het dat ze te allen tijde traceerbaar zijn voor ouders en hulpinstanties.’
De stapvoetse gewenning en de geruisloze overgang naar de mondiale ‘surveillance society’
De auteurs van ‘A Report on the Surveillance Society’ stellen de vraag die de Nederlandse politiek steeds
terzijde schuift, hoe de overheid denkt om te gaan met het recht op lichamelijke integriteit en continueren
met de opmerking:
Het is derhalve niet geheel verrassend dat de roep om iedereen te laten implanteren nu serieus wordt
bediscussieerd op sommige technologie websites (hoofdstuk 9.8.7).
Ook in Nederland is het chippen van mensen inmiddels een onderwerp van discussie op diverse fora en op
scholen zelfs een doodnormaal spreekbeurtonderwerp. Security.nl vraagt zijn lezers op 27 augustus 2007
om een antwoord te geven op de vraag: ‘Wie zou jij via een GPS-chip laten monitoren?’ In het
naslaggedeelte met spreekbeurtonderwerpen op scholieren.com beveelt een kind het chippen van mensen
aan met de woorden:
‘Een chip bij mensen vind ik persoonlijk niet zo‘n slecht idee.’27
De geluiden om een mondiale beheersoplossing voor persoonsidentificatie worden luider en luider. Een van
de grootste en rijkste corporaties ter wereld en specialist op het gebied van identificatietechnologie, IBM,
roept in 2005 de wereldoverheden op om te komen tot een wereldwijd identificatiemanagement-systeem.28
Jim Williams, hoofd van het VS bezoeker-volgsysteem, onderdeel van de overheidsafdeling voor
binnenlandse veiligheid, bepleit het jaar daarop eveneens de noodzaak van een mondiaal
identificatiesysteem, gebaseerd op de aanwezigheid van een centrale biometrische database.29 De website
van congreslid Dr. Ron Paul bericht op 12 november 2008 over het plan om alle Amerikanen te voorzien van
een ID-chip ter beheersing van het ‘terrorisme’.
Groot-Brittannië geldt als proeftuin voor de ‘surveillance society’, op de voet gevolgd door Nederland. De in
Equador woonachtige onderzoeksjournalist Robin de Ruiter deelt op 9 oktober 2008 aan Argusoog Radio
mee dat de gemiddelde Nederlander geen weet heeft van de privacy- en burgerrechtenbeperkende
ontwikkelingen omdat hij, ‘s ochtendvroeg in de trein de desinformatie van de ‘Metro’ tot zich nemend, ‘tot
een van de meest gehersenspoelde volkeren ter wereld behoort.’ En inderdaad, fundamentele
overheidskritiek is zeldzaam bij de reguliere media en de grotere verbanden worden zelden gelegd. Robin
verwacht dat Nederland om die reden ook als een der eerste landen overgaat tot het chippen van burgers.
De onderzoekers van A Report on the Surveillance Society uit 2006 maken een prognose voor over tien jaar.
In 2016 zullen supermarkten geen contant geld meer accepteren en aan hun klanten vragen zich te laten
chippen om fraude tegen te gaan met passen, aldus de onderzoekers in hoofdstuk 30.2. Scholen en
ziekenhuizen zullen een geïmplanteerde chip vereisen om gebruik te kunnen maken van onderwijs en
gezondheidszorg. ID-kaarten zijn nog steeds mogelijk, maar degenen die ze dragen zijn verdacht en
behoren tot de arme en buitengesloten onderklasse. De auteurs noemen hier evangelische christenen die
weigeren ‘het teken van het beest’ te dragen of coöperatieve, zelfvoorzienende gemeenschappen op het
platteland (hoofdstuk 35.3). Bij grensovergangen wordt de identiteit vastgesteld door de vingerafdruk, het
gezicht en de iris te scannen en deze te vergelijken met de informatie in de centrale database (hoofdstuk
27.2).
Met de nieuwe generatie chips bent u overal ter wereld te volgen!
De ontwikkeling in de implanteerbare chiptechnologie heeft een gigantische vlucht genomen sinds de
negentiger jaren. De huidige nanochips zijn zo groot als een stofdeeltje zodat een arts ze met een
injectiespuit tegelijkertijd met een inenting kan inspuiten: ‘handig’ vinden de autoriteiten in Indonesië die
implantatie willen verplichten bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte als AIDS of een pandemie. In zo’n
geval wint het algemeen belang het van het belang van het individu (tweakers.net 25-11-08).
Hirsch Ballin laat het tijdens de bespreking van de rijksbegroting in 2008 voorkomen alsof dragers van een
uitleesbare RFID-chip alleen in een beperkte omgeving kunnen worden gevolgd. Tegenwoordig is de afstand
die de radiogolven in chips kunnen overbruggen echter vele malen groter dan een tijd geleden. Trouw maakt
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op 22 augustus 2008 melding van bange, rijke Mexicanen die RFID-chips laten implanteren om voor de
politie optimaal traceerbaar te zijn, mocht hen iets overkomen. De signalen van deze $ 4,000 per stuk en $
2,200 per jaar aan onderhoud kostende chips, zijn zó sterk dat een continue verbinding met satellieten rond
de aarde wordt gemaakt die de persoon in kwestie moeiteloos vanuit de ruimte traceren. Ook andere
kranten als de Daily Mail op 23 augustus 2008 en persbureaus als Reuters op 21 augustus 2008,
rapporteren over deze Mexicaanse satelliet-verbonden chips en vooral over de ‘afschuwelijke’ ontvoeringen
waardoor, aldus Reuters, wel 40% van de welvarende bevolking in Mexico zou zijn gekidnapped. De chipimplantatie industrie is ondertussen groeiende, rapporteert het persbureau. Angst is de meest voorkomende
aanleiding tot implantatie.
Fox News bericht op 18 mei dit jaar dat er patent is aangevraagd op een onderhuidse chip speciaal voor
‘terroristen’, illegalen, politiek activisten en vluchtelingen. Deze chip is behalve uitgerust met een GPSzender (Global Positioning Systeem) waarmee autoriteiten de dragers overal op aarde kunnen traceren, ook
voorzien van een dosis cyanide. Indien een illegaal zijn vergunning tot verblijf overschrijdt kan de dosis op
afstand worden vrijgelaten. Zo kunnen mensen die de overheid als publieke bedreiging beschouwt, ‘veilig’ en
zonder ‘rommel’ worden geruimd, meldt Fox.
De chip is onderdeel van een veel groter project waarin mens en technologie fuseren tot een nieuw ras.
De onderhuidse chip is onderdeel van een veel omvangrijkere ontwikkeling. Neuroloog Professor José
Manuel Rodriquez Delgado verbonden aan Harvard en auteur van ‘Physical control of the mind’ ontdekt hoe
hij in 1964 tijdens stierengevechten in Cordoba het gedrag van een stier met radiogolven zó kan
beïnvloeden dat het dier voor de toreador verandert van een briesend brok agressie in een gedwee
troetelrund (excerpt Physical Control of the Mind: een, twee, drie).
De ontwikkeling in de informatietechnologie gaan steeds sneller en combineert zich met andere disciplines,
waaronder de neurologie. Hersenen vertonen gelijkenis met de werking van computers. Gordon Moore,
oprichter van de chipfabrikant Intel, is de vader van de ‘Wet van Moore’ die stelt dat het aantal transitoren op
een chip elke twee jaar verdubbelt.30 Kurtzweils ‘Wet van de versnellende opbrengsten’ veralgemeniseert
dit principe van exponentiele groei, maakt het geldig voor alle technologie en stelt dat technische
oplossingen vanzelf ontstaan, zodra zich een barrière voordoet.
Was het instrumentarium van Delgado nogal robuust en primitief voor huidige begrippen, tegenwoordig doen
wetenschappers, na uitgebreide testen op met radiogolven ‘bestuurde’ ratten en apen, reeds proeven op
vrijwilligers met een hersenimplantaat die moeten leiden tot een zelfvoorzienende onderhuidse chip in het
brein.31 Matt Nagle is de eerste mens die in 2004 door de Cyberkinetics Company een hersenimplantaat
krijgt ingebracht voor medische doeleinden, de voorloper van de hersenchip. Gefinancierd door ondermeer
het Amerikaanse Nationaal Gezondheids Instituut begint de Universiteit van Florida in 2007 met de
ontwikkeling van een hersenchip voor medische doeleinden, schrijft Science Daily op 25 juli 2007. De
Universiteit van Washington is daar al in 2006 mee begonnen, schrijft hetzelfde wetenschappelijke
nieuwsbulletin op 24 oktober dat jaar.
De wereldberoemde transhumanist, futurist en uitvinder Raymond Kurtzweil, oprichter van Kurzweil
Technologies, noemt 2029 als de datum waarop er een definitief omslagpunt zal zijn en de computer het
menselijk brein zal evenaren, aanvullen, verbeteren en vervolgens voorbijstreven. Vanaf 2030 zal het
onderscheid tussen virtuele en fysieke werkelijkheid weggevallen zijn omdat de hersenen kunstmatig tot een
realiteitsbeleving zullen worden gestimuleerd, zegt Kurzweil in een interview voor VBS-televisie. Elk lichaam
zal ‘geoptimaliseerd’ zijn met neurologische chips. In 2045 zal er een nieuw ‘verbetert’ mensenras opstaan,
de kroon op de eugenetica, als mens en machine zullen samensmelten tot een hybride. Kurzweil noemt
deze fusie ‘De Singulariteit.’32 Voor een uitstekende BBC-documentaire over deze materie verwijs ik verder
naar Human Version 2.0. (Klik hier voor deze documentaire. Voor het interview met Kurzweil voor VBC-tv,
klik hier. Voor zijn lezing over De Singulariteit te Stanford University in 2006, klik hier).
De achtergronden en motieven van de belangrijkste financiers
Sommigen zijn minder enthousiast over Kurzweil en noemen zijn promotie van de gechipte, hybride en
reguleerbare Übermensch fascistisch. Anderen vinden het blinde geloof van de van oorsprong Oostenrijkse
Kurtzweil in de vooruitgang en goede menselijke intenties, naïef en wijzen op de oorsprong van de behoefte
om de mens te beheersen en via eugenetica te verbeteren. Voorstanders werpen tegen dat met hoge
ontwikkeling automatisch hoge morele waarden samengaan. Tegenstanders ontkennen dit. De laatsten
wijzen op de Nazi’s die zich bij het praktiseren van hun racistische en totalitaire ideologie, ook in de
wetenschap, niet lieten leiden door morele principes. Vele hoogontwikkelde mensen als ingenieurs,
ontwerpers en artsen, verleenden vrijwillig hun medewerking, ook in Nederland. Een bekend voorbeeld hier
te lande is Jacobus Lentz die het ontwerp leverde voor het Nazi-persoonsbewijs, de directe voorloper van
het huidige biometrische persoonsbewijs. Het is niet aan wetenschappers om te bepalen waarvoor de
technologische ontwikkelingen gebruikt dienen te worden maar aan de financier. Wie betaalt, bepaalt.
In IBM en de Holocaust 33, bewijst Edwin Black de collaboratie van International Business Machines – thans
een van de grootste corporaties ter wereld – met Nazi-Duitsland, zoals zovele andere Amerikaanse
bedrijven en banken dat deden, aldus de Britse onderzoeksjournalist Anthony Sutton.34 De IBM-Hollerith
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ponskaart is als het ware de voorloper van het biometrisch persoonsbewijs en de onderhuidse ID-chip. IBM
gebruikt hem voor het identificeren en beheersen van concentratiekampslaven. Kurzweil – vol lof over IBM –
ziet de elektromagnetische ponskaartmachines als het startpunt van de exponentiele groei van
computervermogen in zijn boek The Singularity is Near.35 IBM-voorzitter Thomas J. Watson, lid van de
sinistere Bohemian Grove, was een persoonlijk vriend van Adolf Hitler. Joodse concentratiekampslaven
krijgen op hun arm een persoonsnummer getatoeëerd corresponderend met het persoonsnummer in de
semi-geautomatiseerde Hollerith database, zo kan de gevangene geïdentificeerd en gevolgd worden.36
Evenzo maar op meer ontwikkelde wijze zenden het biometrische persoonsbewijs en de onderhuidse chip
een radiosignaal uit dat correspondeert met het persoonsnummer in een centraal biometrisch-verankerd
databestand. IBM is de belangrijkste sponsor en grote promotor achter het moederbedrijf van de verichip:
Applied Digital Solutions. In Nederland is IBM een van de belangrijkste financiers van het Electronic
Commerce Platform. Het internationale ECP werkt samen met de overheid aan ondermeer de totale
digitalisering van de economie en organiseert massabeïnvloeding via projecten als ‘digivaardig/digibewust’
(Zie voor verdere toelichting over de IBM-Nazi-Verichip connecties dit korte filmpje. Voor meer connecties
met fascistisch Duitsland tijdens WOII, zie anarchiel.com, ‘De wederopstanding van het Nazipersoonsbewijs’).
Zoals de onderzoekers van A Report on the Surveillance Society schrijven, heeft de ‘War on Terror’ een
enorme toename van onderzoeksfinanciering en toepassingsmogelijkheden van technieken teweeggebracht
die ingezet kunnen worden tegen ‘terrorisme.’ Veel van de financiële ondersteuning van mind-control
experimenten komt van een onbekende tak van de Amerikaanse overheid, het militair agentschap voor
geavanceerde onderzoeksprojecten: DARPA (Defence Advance Research Projects Agency), stelt
bovengenoemde BBC-documentaire Human Version 2.0. Zo investeert DARPA in de ontwikkeling van
technieken voor hersensignaalbeïnvloeding, schrijft Science Daily al op 21 augustus 2002,37 zoals de
hoogontwikkelde implanteerbare chip genaamd MEA (Multiple Electrode Array), een chip die direct wordt
geïmplanteerd in het brein en kan worden aangesloten op een computer.
Onder de codenaam MK ULTRA investeert de Central Intelligence Agency al sinds de vijftiger jaren in
technieken voor controle van de menselijke geest, de mind control onderzoeksprogramma’s gebruikmakend
van drugs als LSD en PCP, mescaline, amfetamine, insuline inspuitingen, geluidstechnieken en
elektroshocks op militairen of psychiatrische patiënten, zonder hun toestemming (klik hier voor een
minidocumentaire). De geheime inlichtingendienst laat de experimenten deels uitvoeren door
vooraanstaande wetenschappers die met 1500 man sterk onder de naam ‘Operatie Paperclip’ uit naziDuitsland zijn ingevoerd en na een identiteitswisseling te werk zijn gesteld bij ondermeer NASA en de CIA.
Amerika heeft in de veertiger en vijftiger jaren voor de ‘Koude Oorlog’ experts nodig. Zo worden Werner von
Braun, eugenetica arts Joseph Mengele, Klaus Barbie, Hubertus Strughold en Adolf Eichmann met behulp
van de CIA, het Rode Kruis en de Katholieke Kerk naar de Verenigde Staten en Argentinië getransporteerd,
schrijft het Algemeen Dagblad op 22 september 2008. Prins Bernhard speelt eveneens een belangrijke rol bij
de vlucht van Nazi’s naar de Nieuwe Wereld.38
Ook de Rockefellers financieren projecten om de mens te perfectioneren, aldus Dr. Len Horrowitz die
verwijst naar John D. Rockefellers Occasional Letter No. 1 waarin hij een gedetailleerd plan beschrijft om de
Amerikaanse staatsburger te ‘verbeteren.’ Al in 1901 richt de familie het Rockefeller Institute of Medical
Research op.39 Aaron Russo, een bekende Amerikaan uit de amusementsindustrie met films op zijn naam
als ‘The Rose’ met Bette Midler en ‘Trading Places’, vertelt over zijn vriendschap met Nicolas Rockefeller en
de verwijdering tussen hen nadat hij meer te weet komt over de intenties van deze ultramachtige
bankiersfamilie. Russo zegt dat hij direct van hem heeft vernomen dat men streeft naar een samenleving
zonder contant geld waarin ieder betaalt met behulp van RFID-techniek in een onderhuids aangebrachte
chip (klik hier voor videofragment van interview).
Niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip.
Na 21 september moet u ter verkrijging van uw persoonsbewijs uw vingerafdrukken achterlaten die de
overheid tezamen met uw gezichtsscan en in de toekomst mogelijk ook uw irisscan en DNA, in een centrale
database bewaart, voorzien van uw persoonsnummer waaraan steeds meer andere gegevensbestand
gekoppeld zullen worden. Deze centraal opgeslagen biometrische gegevens vormen – aldus de
onderzoekers van A Report on the Surveillance Society – het cruciale anker waaraan de autoriteiten alle
overige informatie over uw persoon zullen bevestigen. De onderhuidse chip in plaats van een lastig
persoonsbewijs dat je steeds maar mee moet dragen en gemakkelijk verliest, is slechts de vervolmaking van
deze techniek.
Overal ter wereld zijn er inmiddels mensen die zijn gechipt en op televisie enthousiast verkondigen hoe
bijzonder handig zo’n implantaat is voor betaling in een hippe club, het beschermen van hun gezondheid,
van kinderen, van de burger tegen ‘levensgevaarlijke’ TBS-ers of ‘terroristen’ en voor het garanderen van de
algemene ‘veiligheid.’ De techniek is inmiddels ongemerkt vergevorderd. De reguliere media doen er
lacherig over of besteden er geen aandacht aan. Niet alleen kan men injecteerbare nanochips produceren
ter grootte van een stofdeeltje, ook is men in staat om u te volgen vanuit de ruimte. Chips kunnen een
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radiosignaal uitzenden ter vaststelling van bijvoorbeeld uw identiteit maar kunnen ook signalen ontvangen
waardoor u manipuleerbaar bent buiten uw eigen wil om. Maximale controle en onderdrukking zijn mogelijk.
Wellicht zijn het nog meer de signalen die u ontvangt dan de boodschappen die uw onderhuidse chip
verzendt, die het meest uw zelfbeschikking en vrijheid afnemen. Russo zegt dat de gecentraliseerde bank
uiteindelijk voor u gaat bepalen, bijvoorbeeld of u nog kredietwaardig bent. Zij kunnen uw chip letterlijk
uitzetten. Feitelijk bent u dan veranderd in een mens op afstandsbesturing, aldus Russo.
De Nederlandse overheid heeft sinds de roep om beleid op chipimplantaten bij mensen in 2004, niets
ondernomen en lijkt dat ook niet te willen. Ministers verwijzen simpelweg naar de grondwet die door alle
uitzonderingen inmiddels verworden is tot een gatenkaas en waaraan de burger bovendien geen wetten kan
toetsen op deugdelijkheid. Behalve dat is de Nederlandse overheid haantje de voorste als het gaat om de
invoer van nieuwe controle- en repressiemaatregelen, alsmede de introductie van een centrale database
met persoonsgegevens en respecteert zij de lichamelijke integriteit van haar burgers niet. De overheid geeft
politie, AIVD en burgerwachten verregaande bevoegdheden, organiseert burgerkliklijnen en meldt zich
heimelijk aan bij een Europese paramilitaire politiemacht tegen burgeroproer. Intussen worden de
spanningen in de maatschappij kunstmatig tot een kookpunt gebracht door dreigende griepepidemieën,
oorlogen, klimaatcrises, kredietcrises, massaontslagen, stijgende voedselprijzen, het afbreken van
burgerrechten en het uitspelen van bevolkingsgroepen tegen elkaar.
Misschien duurt het nog enkele jaren of staan we ineens voor een voldongen feit met het afkondigen van
een noodsituatie; niets staat nog in de weg: Nederland is klaar voor de onderhuidse chip.
1 Philadephia City Paper, 24 juni 2009.
2 ‘ RFID-tags, kans of gevaar?’, notitie CU, mei 2005.
3 College Bescherming Persoonsgegevens, okt. 2006, ‘RFID, veelbelovend of onverantwoord?’
4 Nederlands Dagblad, 13 februari 2008.
5 Rijksbegroting 2008, 31 200 XIII, nr 49.
6 Zie de reeks ‘Vier en een halve eeuw calvinstische normen- en waardenloosheid’ onder anarchiel.com
‘geschiedenis.’
7 Ter Horst overweegt DNA-databank voor agenten, nieuws.nl, 16 juni 2008.
8 Rijksbegroting 2008, 31 200 XIII, nr 49.
9 Terrorist watch list hits 1 million, Peter Eisler, USA Today.
10 Lees Anarchiel.com: ‘Guusjes elite-opstand en het verlies van de autoriteit’.
11 Algemeen Dagblad, 9 oktober 2006.
12 Kabinet wil verplichte AIDS-test voor verdachten, Elsevier, 16 februari 2007.
13 Eerste Kamer, 7 juli 2009: Eerste Kamer stemt in met vingerscan verdachten.
14 De term ‘biometrisch paspoort’ is onjuist en verhullend. De juiste aanduiding is: biometrisch
persoonsbewijs. Het gaat hier namelijk om een document dat primair wordt gebruikt als persoonsbewijs met
als bijkomstigheid een paspoortfunctie.
15 Wikipedia, toetsingsrecht geraadpleegd, 6 juli 2009, zie ook Wikip. Nederlandse grondwet!
16 ‘Reacties politieke partijen op brief vingerafdrukken in paspoort’ 6 maar 2009, Volksopstand.net.
17 ‘Eerste kamer in meerderheid akkoord met het centraal beheer van paspoortgegevens’, eerstekamer.nl,
10 juni 2009.
18 ‘BiZa bouwt database met gelaatsscans Nederlanders’, tweakers. Net, 24 februari 2006, zie ook
‘Pechtold positief tegenover biometrische database’, security.nl 25-09-2008.
19 Voor beargumentatie zie anarchiel.com ‘De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs.’
20 A Report onthe Surveillance Society, for the Information Commisioner by the Surveillance Studies
Network, september 2006 (Voor het rapport in PDF. Klik hier).
21 ‘Pinnen steeds aantrekkelijker’, NU.nl, 13 december 2007.
22 ‘Onderhuidse chip goedgekeurd door FDA’, Tweakers.net, 28-10-2002.
23 RTL-nieuws, Zaterdag week 34, 2007, video.
24 ‘Amerikanen willen kinderen van tracking chips voorzien,’ Security.nl 02-08-04.
25 ‘Hospitals tagging babies with electronic chips, worldnetdaily,’ 15 januari 2008.
26 ‘Noorse baby’s met chip beveiligd tegen diefstal’ HLN.BE, 17-03-08.
27 ‘Chip bij mensen’, spreekbeurt Nederlands, Scholieren.com
28 IBM calls for global dentist management soutien, 10-11-05, ZdNet UK.
29 Head visitor tracking program wants global ID-system, 25-04-06, government executive.com.
30 ‘Wet van Moore mogelijk weer verlengd’, 27 oktober 2008, sync.nl
31 ‘US brain-plug interface gets live human trials.’ Theregister.co.uk, 11 juni 2009.
32 VBS-tv, Raymond Kurzweil, video ‘The Singularity of Ray Kurzweil’.
33 Edwin Black, IBM and de Holocaust (korte omschrijving), zie tevens dit korte filmpje.
34 Anthony Sutton, ondermeer: ‘Wallstreet and the Rise of Hitler’, klik hier voor compleet boek.
35 Pondering the Infinite, Frank Monaldo, 05-07-02 (suite101.com).
36 Edwin Black, ‘At Death’s Door, Archivist Finds IBM Site Near Auschwitz’.
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37 ‘DARPA to Support Development of Human Brain Machine Devices’, Science Daily, 21 augustus 2002.38
Zie anarchiel.com, ‘Vier en een halve eeuw calvinistische normen- en waardenloosheid: Het koningshuis.’39
Dr. Len Horrowitz, The American Red Double Cross, www.tetrahedron.org.
Verder liet het [de antichrist] bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op
hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest
[de antichrist] of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid.
Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest [de antichrist] ontcijferen; er wordt een mens mee
aangeduid. Het getal is 666.
- de bijbel –
Openbaring 13: 16-18
Waarom je de chip niet moet nemen? De bijbel zegt dat het je dood wordt, omdat je kiest voor onderwerping
als ‘slaaf’ van de antichrist.
Jezus wil dat je voor Hem kiest.
Als iemand het beest [de antichrist] en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand
krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is
geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het
lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest [de antichrist] en zijn beeld
aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’
- de bijbel - Openbaring 14: 9-11
door Jim Beame - Bron: Endoftimes.eu
666 Microchip Implantaat komt er aan - 23 maart 2013
666 Micro Chip Implant Coming March 23, 2013
Geüpload door paulbegley34 op 17 feb 2012
De Nieuwe Gezondheidszorg wet onder Obama (‘Obamacare’) HR 3200, sectie 2521 pagina 1001 paragraaf
1 vereist, dat alle burgers van de VS met de RFID chip zijn geïmplanteerd per 23 maart 2013.
Uiteraard zal Nederland heel spoedig volgen…
De wet is al aangenomen… de technologie bestaat reeds… en de doeleinden zijn bekend.
Zie ook: RFID chip and some Word
http://www.youtube.com/watch?v=fZgB37ZN_90&feature=uploademail
Biochip666.blogspot.com/2011/11/Perry-Stone-over-de-RFID-chip
Posted: Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

CNN zond per ongeluk opnames uit van oorlog tussen U.S./Iran. Scenario ligt al klaar, nepbeelden
zijn al gemaakt
Geplaatst door xandrah op 12 juli 2012 - Van satireweb.com
CNN zond per ongeluk video-opnames uit van oorlog U.S.-Iran. Het scenario ligt al klaar, nepbeelden zijn al
gemaakt.
Opname zgn uit derde week van de U.S.-Iran oorlog
Pentagon ambtenaren waren woedend op CNN, nadat het netwerk het media embargo per ongeluk vergaten
en een opname uitzonden van een succesvolle marine raketaanval, uit de derde week van de U.S.-Iran
oorlog.
De opname van een U.S.-aanval op een Iraanse nucleaire faciliteit en een raketlancering zijn nog niet echt.
CNN excuseerde zich direct voor het tonen van de nepbeelden. De beelden kwamen ongeveer 10 seconden
in beeld, en verraste anchor Wolf Blitzer.
Dit is wat hij hakkelde:
‘Als we terugkomen, een verbluffende video van operatie T.B.D., te zien is dat de U.S. een Iraanse militaire
faciliteit aanvalt, de Amerikaanse marine zegt dat het compleet vernietigd is, blijf hangen. Ik denk niet dat we
dit al horen te gebruiken….Toch?….Nee. Dus onze kijkers moeten…tegen onze kijkers: dat is…..negeer het
maar gewoon.’
Opnames van oorlog die nog komen moet
Het Pentagon verschafte afgelopen week deze opnames van de oorlog die nog komen moet (deze heet ‘de
operatie die nog bepaald moet worden’) aan alle belangrijke media met het verzoek ze nog niet te laten zien
totdat het conflict begint, waarschijnlijk vroeg in 2013. Zulke embargo’s zijn alleen gebruikelijk in zakelijke
journalistiek, waarbij reporters van te voren een nieuw product of dienst aangeleverd krijgen maar gevraagd
worden dit nog niet te publiceren totdat het bedrijf klaar is, om het aan te kondigen. (> Lees verder op
satirewire.com)
Ook wat betreft WTC building 7 was er ‘voorkennis’: zie: http://hijleeft.wordpress.com/
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ALEPH Weekoverzicht nr 26
Optima Farma en ‘geschikte’ cijfertjes (in ‘n half jaar tijd)
GSK : Het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) heeft voor 3.000.000.000 dollar een schikking
getroffen in een van de grootste fraudezaken in de Amerikaanse farmaceutische sector. De schikking was al
eerder overeengekomen en is nu definitief gemaakt. GSK betaalt de boete om aan verdere juridische
vervolging te ontkomen. Het bedrijf erkent schuld aan wat het Amerikaanse ministerie ‘de grootste
farmafraude in de geschiedenis van de Verenigde Staten’ noemt. http://www.pharmamarketeer.nl/3-miljardboete-gsk-voor-grootste-farmafraude/
Merck betaalt 950.000.000 dollar aan schadevergoeding en om verdere vervolging te voorkomen naar
aanleiding van Vioxx, een pijnstiller die in 2004 van de markt gehaald werd nadat was aangetoond dat het
middel een verhoogd risico op hartfalen veroorzaakte.
http://www.farmanieuws.net/?q=node/6
Bayer : Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer staat op het punt een rechtszaak rond zijn aspirine te
schikken voor 15.000.000 dollar in de Verenigde Staten. Bayer zou supplementen hebben toegevoegd aan
zijn bekende middel tegen hoofdpijn en die zonder toelating als nieuwe producten op de markt hebben
gebracht. Een rechter in New York heeft de schikking voorlopig goedgekeurd. Er moet nog een definitieve
goedkeuring volgen.
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1468645/2012/07/12/Bayer-schikt-aspirinezaak-in-VSvoor-15-miljoen-dollar.dhtml?show=react
Abott : betaalt de Amerikaanse overheid, 49 staten en Washington D.C. een schikkingsbedrag van
1.600.000.000 dollar. Met deze schikking wil de farmaceut de vier jaar durende claims voor illegale
vermarketing van hun epilepsiemiddel Depakote oplossen. Abott wordt ervan verdacht ernstige bijwerkingen
van het middel te hebben verzwegen.
http://www.pharmamarketeer.nl/abbott-schikt-voor-16-miljard-dollar-met-amerikaanse-overheid/
Nog te verwachten schikkingen (?) : 5 grote Amerikaanse farmacieketens hebben klacht neergelegd tegen
de farmareus Pfizer voor anticoncurrentiële praktijken bij het vertragen van het vervaardigen van generieke
medicijnen als vervanging voor hun kassucces Lipitor (cholesterol-verlagend middel). Dit bracht Pfizer
10.000.000.000 dollar per jaar op, tot het patent eind 2011 verliep.
http://www.businessworld.in/businessworld/businessworld/content/Pfizer-Sued-Generic-Lipitor-Delay.html
De Financial Times meldt dat de firma Roche geneesmiddelautoriteiten niet geïnformeerd heeft over de
dood van meer dan 15.000 Amerikaanse patiënten die de afgelopen vijftien jaar geneesmiddelen van dit
bedrijf gebruikten. http://www.optimafarma.nl/nieuws/roche-meldde-sterfgevallen-niet/
Franse Minister Montebourg stelt kritische vragen naar aanleiding van het recente bericht dat Sanofi een
paar duizend werknemers op straat zet.
* Waarom heeft u dit niet eerder gemeld ? Vorig jaar heeft u maar liefst 5.000.000.000 euro winst
gemaakt… (om precies te zijn: in 2011 5,7 miljard = +4,1% en in 2012 plots een daling verwacht van 1215%)
http://www.liberation.fr/societe/2012/07/12/sanofi-se-preparerait-a-supprimer-plusieurs-milliers-demplois_833040
En om af te sluiten :
‘Soft selling’ als nieuwe trend in farma-neuromarketing
Aangezien sommige farmaceutische bedrijven veel geld kwijt raakten aan schikkingen in rechtszaken over
illegale marketingpraktijken, besloot GlaxoSmithKline bijvoorbeeld om zijn verkopers niet langer te evalueren
op basis van het aantal recepten dat uitgeschreven wordt. De beoordeling van de arts over de verkoper
wordt volgens de Wall Street Journal het criterium dat steeds belangrijker wordt. Deze beoordeling kan
gunstig uitpakken wanneer artsenbezoekers met de artsen meedenken en van materiaal voor bijvoorbeeld
scholing voorzien. “Het blijkt dat het tevreden maken van artsen een veel betere manier is om een
medicijn te promoten dan tegen artsen te zeggen dat ze meer recepten moeten schrijven”, aldus een
werknemer van een farmaceutisch bedrijf in de WSJ.
http://www.pharmamarketeer.nl/soft-selling-als-nieuwe-trend-in-farmamarketing/
Het ont-mantelen/maskeren is begonnen : “Pharmaceutical company’s sued…”
http://www.youtube.com/watch?v=5Oqyno4TzIg
—————————————————————————————————————————————Documentaire ‘Off the Grid’ (2012)
Alexander Oey reisde door de Verenigde Staten en filmde gemeenschappen die het heft in eigen hand
hebben genomen. Van de 50 Amerikaanse staten zijn er 46 bijna failliet.
Ruim 13 miljoen Amerikanen zijn werkloos. Meer dan 49 miljoen mensen leven beneden de armoedegrens.
Het nationale schuldplafond is recent verhoogd tot 14 biljoen dollar. Sinds de laatste financiële crisis is het
vertrouwen in de federale overheid lager dan ooit. In Great Barrington, Massachusetts hebben inwoners een
eigen munt, de Berkshare, om minder afhankelijk te zijn van de dollar.
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In Colorado Springs heeft de lokale bevolking het recht om tegen belastingverhogingen te stemmen en
vertrouwt het geheel op de private sector. In Austin, Texas zorgt radiopresentator Alex Jones sinds kort voor
zijn eigen elektra en watervoorziening. In Sandpoint, Idaho is de Amerikaanse droom onder de bezielde
leiding van een boeddhistische burgemeester ingeruild voor duurzame oplossingen. Al deze initiatieven zijn
een manier om een beter leven te creëren in een tijd van grote onzekerheid.
Mensen zoeken hun eigen Utopia buiten het financiële systeem en de overheid. Zijn deze gemeenschappen
de juiste weg ingeslagen? Hebben ze werkzame alternatieven gevonden, terwijl overheden wereldwijd op
een bankroet afstevenen?
Engels gesproken, Nederlands ondertiteld : http://www.youtube.com/watch?v=wUhVw1xLHyU
—————————————————————————————————————–
Ont-maskering van de FDA
‘War on Health’, documentaire van Gary Null, een must see !
Wist je dat ? ‘Ze’ je het recht ontnemen op veilige en gezonde voeding ?
Wist je dat ? De FDA verklaard heeft de Codex Alimentarius te willen harmoniseren met de Europese
Voedselcode ?
Wist je dat ? Je een doktersrecept nodig zult hebben voor de meest gangbare supplementen zoals vitamine
C of D ?
Wist je dat ? De FDA gebaseerd is op bewuste misinformatie om burgers verslaafd te houden aan de
farmaceutische industrie ?
Een antwoord op deze vragen en nog veel meer : http://www.youtube.com/watch?v=h0CQrL5nzwo
———————————————————————————————————————————–
Experiment met gsm-stralen dodelijk voor mieren
Gsm-straling tast het geheugen, de reukzin en het zicht van mieren aan. Dat berichten onderzoekers van de
Université libre de Bruxelles (ULB). Gsm’s zouden ook gevaarlijk zijn voor mensen, redeneren de
wetenschappers. ‘Uit onze studie blijkt dat gsm-straling levende cellen beschadigt’, zegt Marie-Claire
Cammaerts, onderzoekster aan de faculteit Geneeskunde van de ULB. ‘Er is geen reden waarom dat niet
ook zo bij cellen van mensen zou zijn.’
In hun experiment stelden onderzoekers mieren bloot aan gsm-stralen. Wanneer de mieren voedsel
zochten, vonden ze de weg naar hun nest niet meer. Dat zou te wijten zijn aan een slechtere reukzin, aldus
de onderzoekers. De mieren stierven uiteindelijk. Een tweede groep mieren, die niet aan de straling werd
blootgesteld, gedroeg zich normaal. Met de gsm bellen is dus gevaarlijk’, concludeert Cammaerts.
Deze studie levert daarvoor helemaal geen bewijzen, zegt Luc Verschaeve, medewerker bij het
Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. ‘Een studie over mieren zegt niets over mensen.’
‘Een van de opmerkingen die de ingenieur had, ging over de manier waarop de mieren aan de straling
worden blootgesteld. Om de straling op te wekken, gebruik je een golvengenerator. Die is altijd gekoppeld
aan een ventilator. De mieren zijn dus niet enkel blootgesteld aan straling, maar ook aan het lawaai van de
ventilator en aan de wind. Ik zeg niet dat de mieren zich door het lawaai of de wind anders gedroegen. Maar
het is niet uitgesloten.’ Wat gsm-straling met insecten doet, hebben eerder ook andere onderzoekers
proberen na te gaan, vertelt Verschaeve. ‘En zij vonden niets.’
‘Er is over het algemeen heel veel onderzoek over de risico’s van gsm-straling: is bellen met de gsm
kankerverwekkend of tast het onze hersenen aan? De meeste studies stellen ons gerust.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120711_00219836
Wikipedia : Mierenneuken, ook wel muggenziften, chicaneren, haarkloven, kommaneuken, of spijkers
op laag water zoeken (Van Dale) is het vitten op kleine foutjes en het actief zoeken naar de geringste
aanleiding om kritiek te uiten. De ethymologie van muggenziften moet in de Bijbel gezocht worden (Mattheus
23:24): Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt. (Statenvertaling), Blinde leiders
zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.
———————————————————————————————————————————Biologische landbouw wordt onbetaalbaar
De Europese Unie heeft voor haar lidstaten strenge eisen opgesteld voor het verkrijgen van een vergunning
voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Bovendien zijn daar torenhoge kosten aan verbonden. Hierdoor is
biologische landbouw op termijn wellicht niet meer mogelijk.
Vrijwel gelijktijdig treden binnen de EU maatregelen in werking die het makkelijker maken om chemische
bestrijdingsmiddelen toe te laten binnen de lidstaten. Door deze ontwikkelingen valt te vrezen dat op termijn
geen gifvrij voedsel meer te verkrijgen is binnen de EU.
Lees verder : http://www.argusoog.org/biologische-landbouw-wordt-onbetaalbaar-door-nieuwe-eu-regels/
———————————————————————————————————————————Food Design – Eten met al je zintuigen
Als Food Film Festival kan je natuurlijk niet om een goede film heen en we beginnen daarom ook met een
van onze favorieten: Food Design. Het Oostenrijkse duo Honey en Bunny is er in geslaagd een
documentaire te maken die een perfect beeld geeft van hoe wij vandaag de dag met ons voedsel omgaan.
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Zonder erbij na te denken eten we dagelijks voedsel dat zijn oorsprong kent op de tekentafel. Teams van
specialisten denken na over vorm, smaak, textuur, kleur, geur en geluid. Zeker weten dat je na deze film
nooit meer hetzelfde naar een bonbon of visstick kijkt!
http://www.earth-matters.nl/14/5815/media-en-agenda/food-design-21-juli-2012-eindhoven
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vo-8AIbBwoE
————————————————————————————————————————————
Spanje vanaf morgen 3% duurder
De Spaanse premier Mariano Rajoy heeft aangekondigd dat de BTW in het land met onmiddellijke ingang
van 18 op 21% wordt gebracht. De maatregel is onderdeel van een nieuw besparingsplan waarbij Spanje de
volgende jaren 65 miljard euro moet vinden. De meeste voedingswaren worden 2% duurder omdat de BTW
daar van 8% naar 10% stijgt. De BTW op basisproducten zoals melk, brood, kaas, fruit, groenten, eieren,
maar ook kranten, tijdschriften, boeken en auto’s – blijft ongewijzigd op 4%.
De stijging werd vrijdag goedgekeurd en verschijnt maandag in het staatsblad, waarna de maatregel effectief
wordt. Verder wordt nog 3,5 miljard bespaard bij de openbare diensten, en ook de werkloosheidsuitkeringen
zullen dalen.
http://www.express.be/business/

Belangrijke nieuwsfeiten die de MSM-pers niet gehaald hebben
verzameld door Jeroen Adema
Vergeet Syrië en Iran, Noord-Korea gaat vrolijk door met het produceren van atoombommen:
http://security.blogs.cnn.com/2012/07/13/satellite-imagery-shows-ramped-up-work-at-north-korea-reactor/
Het eeuwige auteursrecht komt er aan:
http://derstandard.at/1341526759646/US-Gericht-erwaegt-ewiges-Urheberrecht
Chinese economie stagneert, maatschappelijke onrust dreigt…
http://www.focus.de/finanzen/news/konjunktur/ohne-boom-drohen-soziale-unruhen-chinaswirtschaftswachstum-stuerzt-auf-dreijahrestief_aid_781411.html
16 doden door extreme vorst in Chili:
http://iceagenow.info/2012/07/freezing-temperatures-kill-16-chile-year/
(Ook in het mediterrane Santiago de Chili vriest het!)
Rellen tussen Katholieken en Protestanten in Belfast:
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/police-officers-injured-in-ardoyneafter-orange-order-march-16184467.html
Rellen in Tel Aviv:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4255323,00.html
De stad Clear Water(Florida) verbiedt het daklozen om op de stoep te gaan zitten:
http://www.tampabay.com/news/localgovernment/article1240252.ece
Amerikaanse tiener draagt kruis van Forth Worth naar Washington DC:
http://dfw.cbslocal.com/2012/07/13/cross-bearing-texas-teen-arrives-in-d-c-after-monthlong-journey/
De “Times of London” eist dat het ophoudt met regenen!
http://apnews.myway.com/article/20120714/DA00PDC02.html
Turkije,een land dat nooit heeft toegegeven dat zij een volkerenmoord hebben begaan, beschuldigt
Syrië van volkerenmoord.
http://www.tagesspiegel.de/politik/syrien-westerwelle-macht-assad-regime-fuer-massakerverantwortlich/6879434.html
President Hollande pakt de InterCity en de TGV in plaats van het vliegtuig:
http://www.cnbc.com/id/48171941 (Meneer Rutte en Mevrouw von Amsberg-Lippe Bisterfeld, letten we
op?)
Zwitserse media: Stapt Italië uit de Euro?
http://www.cash.ch/news/boersenticker/rss/steigt_italien_noch_vor_griechenland_aus_dem_euro_aus1193091-450
Breaking: Aanslag op Syrisch ministerie van defensie:
http://www.n-tv.de/politik/Syriens-Verteidigungsminister-getoetet-article6758386.html Zwager van Assad om
het leven gekomen.
Assad heeft controle over Damascus verloren?
http://www.n-tv.de/politik/Assad-kontrolliert-Damaskus-nicht-article6755096.html
Syrische staats-tv “Er is niets aan de hand”, China en Rusland willen van ingrijpen in Syrië niets
weten
http://www.n-tv.de/politik/Russen-und-Chinesen-sagen-Nein-article6754051.html
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Amerika: nationaal electriciteitsnet is te kwetsbaar. Amerika kan weken, zelfs jaren zonder stroom
komen te zitten
Geplaatst door xandrah op 15 juli 2012
Netwerk nationale stroomvoorziening slecht voorbereid op EMP en zonnestorm
Nadat de recente stormen de stroom uitschakelde bij meer dan 3 miljoen mensen middenin een hittegolf,
doet voormalig politicus, schrijver en politiek adviseur Newt Gingrich een boek open over de enorme
kwetsbaarheid van Amerika’s electriciteitsnetwerk.
Gringrich schrijft in een opiniestuk in de Washington Post: ‘zonder stroom, wordt huiselijke comfort
waardeloos. Je zit in een beklemmende hitte, en beseft dat je in een doos leeft, die zonder electriciteit niets
meer dan een val is. Je bid voor stroom voordat je groenten verleppen.’
Amerika weken, maanden, jaren zonder stroom: het kan
De voormalig politicus zegt dat het electriciteitssysteem in Amerika op zo’n manier in elkaar steekt dat er
maar een electromagnetische pulse voor nodig is, of een zonnestorm, om doomsday scenario’s te krijgen in
Amerika. Tevens zegt hij bezorgd te zijn over de reële mogelijkheid dat Amerika maanden, of zelfs jaren
zonder stroom komt te zitten. Niet alleen een electromagnetische pulse of zonnevlam kan dit veroorzaken,
Gingrich vreest ook voor het ploffen van een nucleair wapen in de atmosfeer van het continent, wat hetzelfde
effect zal hebben (langdurige stroomuitval). Hij wijst op het Carrington Event uit 1859, een zonnestorm, die
na 1859 elke 75 jaar geomagnetische verstoringen veroorzaakt.
De gevolgen zullen niet te overzien zijn
Gringrich ontvouwt het volgende scenario: ‘stel dat de stroomuitval weken, maanden of jaren duurt. Dan kun
je je voorstellen in wat voor staat we zullen zijn: arm of rijk, iedereen tast dan in het duister. Miljoenen
kunnen dan gevangen zitten in hun woningen, die nooit ontworpen waren voor dit klimaat, zonder
airconditioning. Dan volgen maanden zonder voedselvoorraden, medicijnvoorraad. er kan niet gevlogen
worden. Openbaar vervoer is dan uitgesloten. Watervoorraden raken op. Als je geen fles water kunt vinden
voor je kinderen, hoeveel ben je dan bereid te betalen, en waar betaal je mee als de banken gesloten zijn?
En hoe zit het met publieke veiligheid? Geen stroom betekent geen politieauto’s, geen communicatie en dus
geen 911. Criminelen zullen helemaal losgaan.”
Is dit een reëel scenario voor Amerika?
Het kan, want de nationale stroomvoorziening zou in ieder geval technisch goed voorbereid moeten zijn
tegen een zonnestorm of electromagnetische pulse en dat is het nu niet. Twee jaar geleden, in een tijd van
politieke stilstand, keurde het Witte Huis de ‘Grid Reliability’ goed en ook Infrastructure Defense Act. Er
zouden veiligheidsmaatregelen genomen worden zoals versterkte bunkers voor de nationale
stroomvoorziening, maar deze plannen kwamen in de koelkast te staan.
Gingrich hoopt dat de recente grote stroomuitval het Witte Huis heeft wakker gemaakt.
Bron: Washingtonpost

Obama tekent bevel: in noodsituaties heeft overheid controle over internet
Geplaatst door xandrah op 12 juli 2012
President Obama heeft een bevel getekend waarmee in noodsituaties de communicatie moet kunnen
worden veiliggesteld. De overheid krijgt in dergelijke omstandigheden de mogelijkheid om de controle over
systemen over te nemen.
Controle over telecommunicatie en internet
Het presidentiële bevel geeft overheidsinstanties de bevoegdheid
om bij natuurrampen en veiligheidsdreigingen de controle over
telecommunicatiesystemen en het internet over te nemen. Volgens
Cnet is het idee achter het presidentiële bevel dat ‘de overheid de
mogelijkheid moet hebben om te communiceren. Altijd en onder alle
omstandigheden’.
‘Teveel macht over infrastructuur van Internet’
Volgens The Verge zijn er ook bezwaren. Zo wijzen critici vooral op
punt 5.2 van het bevel. Die paragraaf stelt dat de minister van
binnenlandse veiligheid ‘overzicht houdt op het ontwikkelen, testen,
implementeren en behouden van een systeem dat in noodsituaties kan worden ingezet’. Hiermee zou de
overheid ‘maatregelen kunnen treffen op militaire en civiele communicatiesystemen’. Volgens de critici geeft
dit de president te veel macht over de infrastructuur van het internet.
Bron: www.tweakers.net - > het hele wetsvoorstel is hier te lezen

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 71

Oprichter Greenpeace: Meer Co2 is zegen voor natuur en mensheid
Verminderen Co2 leidt tot uitsterven alle leven op Aarde
De eco-nazi's van Greenpeace en andere milieubewegingen zijn
één van de belangrijkste instrumenten bij het verwezenlijken van
de massale depopulatie plannen van de NWO machtselite.
Dr. Patrick Moore, mede oprichter van Greenpeace, geeft in een
nieuwe studie een verklaring voor het feit dat de wetenschap
onlangs beweerde 'verrast' te zijn door het feit dat de Aardse
biosfeer veel meer Co2 heeft opgenomen dan gedacht, wat een
belangrijke oorzaak is voor het feit dat onze planeet de afgelopen
15 jaar in het geheel niet meer is opgewarmd. Eerder schreef
Moore in zijn boek 'Bekentenissen van een Greenpeace afvallige:
Het ontstaan van een praktische milieu activist' dat hij 'zijn' organisatie de rug toe heeft gekeerd omdat deze
is overgenomen door linkse extremisten die de complete menselijke beschaving willen verwoesten.
Global Warming 'wetenschappers' beweerden onlangs dat de Aarde sneller zou zijn opgewarmd indien er op
landmassa's niet plotseling een 'onverklaarbare' toename zou zijn geweest van de geabsorbeerde
hoeveelheid Co2. Dit proces, dat zogenaamd als 'een complete verrassing' kwam, zou zijn begonnen in
1988 en doet zich voor in alle planten- en dierlijke ecosystemen.
Nog veel te weinig Co2 in atmosfeer
'Deze mensen zijn óf compleet naïef aangaande de relatie tussen Co2 en planten, óf ze hebben dit bedacht
omdat ze de aandacht willen afleiden van het feit dat er de afgelopen 15 jaar geen opwarming heeft
plaatsgevonden,' verklaarde dr. Moore. 'Planten groeien veel sneller als het Co2 gehalte hoger is. De
optimale concentratie is tussen 1500 en 2000 ppm (deeltjes per miljoen), dus we hebben nog een lange weg
te gaan voordat planten gelukkig zijn. Het Co2 gehalte in de atmosfeer is ondanks het feit dat planten meer
Co2 absorberen blijven stijgen, dus wat willen de wetenschappers nu eigenlijk bereiken? Niets anders dan
verwarring zaaien en de feiten vertroebelen met desinformatie.'
Co2 is belangrijkste voedingsstof van al het leven
Volgens Moore wordt het de hoogste tijd dat wetenschappers erkennen dat Co2 de belangrijkste
voedingsstof van al het leven is. Laboratoria- en veldexperimenten hebben aangetoond dat planten veel
sneller groeien als er 4 tot 5 keer zoveel Co2 in de atmosfeer is dan nu. Dit is waarom de
verwarmingsuitstoot van kassen weer teruggepompt wordt, zodat de lucht in de kassen 3 tot 5 keer zoveel
Co2 bevat, waardoor de groei van de gewassen 50% tot 100% hoger is. 'Ze moeten tevens erkennen dat de
hoeveelheid Co2 op dit moment lager is dan gedurende het grootste deel van de geschiedenis van het leven
op Aarde.'
Mensheid met uitsterving bedreigd
Moore legt uit dat er niet zoiets bestaat als een 'abrupte' toename in Co2 absorptie, maar dat dit proces
geleidelijk verloopt. De extreem kostbare verlaging van de Co2 uitstoot -ook Nederland geeft hier miljarden
aan uit- is buitengewoon gevaarlijk voor het voortbestaan van de mensheid. 'Bij 150 ppm zouden alle planten
sterven, met feitelijk het einde van het leven op Aarde als gevolg. Gelukkig is de 150 miljoen jaar durende
trend van steeds minder Co2 in de atmosfeer omgekeerd. Lang leve de mensen!' (1)
6,5 miljard mensen moeten verdwijnen
Het door de VN en de milieubeweging aan het Westen opgedrongen Co2 reductiebeleid dient daarom drie
doelen:
* Het verzwakken van het Westen door het opleggen van torenhoge Co2 belastingen en invoeren van
miljarden kostende -maar zinloze en zelfs contraproductieve- milieumaatregelen die de welvaart fors zullen
verlagen.
* Het oprichten van een planetair bestuurssysteem -een soort wereldregering- die deze maatregelen gaat
afdwingen. Alleen het Westen betaalt, de rest van de wereld niet. Feitelijk betaalt op dit moment alleen
Europa.
* Het uiteindelijk dramatisch verminderen van het aantal Aardbewoners. Het ook door Den Haag gevolgde
Co2 beleid past precies in de 'depopulatie' plannen van de NWO machtselite (Zo is PvdA leider Samson een
gewezen Greenpeace activist). Minder Co2 = slechtere oogsten = meer honger = meer doden.
Uiteindelijk wil deze elite toe naar een wereldbevolking van maximaal 500 miljoen. Dat betekent dat er zo'n
6,5 miljard mensen moeten verdwijnen, een doelstelling die onlangs op de Duurzaamheidsconferentie in
Brazilië door VN insiders werd bevestigd. De internationale milieubeweging -inclusief Greenpeace- is één
van hun belangrijkste instrumenten om deze plannen te verwezenlijken, ook al zullen veel milieuactivisten
niet in de gaten hebben aan wiens touwtjes zij eigenlijk bungelen. (Bedenk dus goed dat u bij het kopen van
een lot van bijvoorbeeld de Postcodeloterij deze milieubewegingen en dus deze doelstellingen steunt.)
Xander - (1) Infowars
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Amerikanen eten gemiddeld 17 kilo glucose-fructosestroop per jaar
De gemiddelde Amerikaan eet 17 kilo glucose-fructosestroop per
jaar, een gevaarlijk ingrediënt dat recent onderzoek gelinkt heeft
aan een aanzienlijke daling van de hersenwerking, zowel het
geheugen als het leren. De onderzoekers gaan zelfs verder met te
zeggen dat de alomtegenwoordige substantie je "dom" kan maken.
Aangezien glucose-fructosestroop aanwezig is in meer dan 90
procent! van de verwerkte voedingsmiddelen, is het genoeg om het
tot de 35 pond per jaar te maken. Het is gemakkelijk om te zien dat
het gemiddelde dieet serieus van invloed kan zijn op onze
geestelijke vermogens.
Slechts één van de gevaarlijke ingrediënten
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 andere, toelaat in de voedselvoorziening, ondanks tal van onderzoeken, die het in verband
brengen met een veelheid van problemen, roept het bezorgdheid op over hoe groot de impact van giftige
toevoegingen, zoals HFCS (vorm van glucose-fructosestroop), hebben op de mentale capaciteiten van de
mens. 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.
"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.
Glucose-fructosestroop bevat ook kwik
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 het
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.
Burgers eten zichzelf ‘dom’
Het is tijd voor zowel het publiek als de overheid om het voedsel paradigma te veranderen. De burgers eten
zichzelf in ‘domheid’ en ziekte, en ze zijn er zich mogelijk niet eens van bewust van!
WikiPedia:
Glucose-fructosestroop (ook bekend als High-fructose corn syrup, HFCS, Glucose-fructosesiroop,
glucosesiroop en fructosesiroop) is een supergoedkope maisstroop die door enzymatische processen een
grote toename van het fructosegehalte kent. Hierdoor benadert de chemische samenstelling die van suiker
enigszins. Glucose-fructosestroop is een populair zoetmiddel omdat het veel zoeter is dan sacharose of
glucose, goedkoper is en bovendien langer bewaard kan worden. Het wordt soms als "natuurlijke suikers"
gepromoot.
En hoe zit het met Nederland? Ook in Nederland wordt er teveel glucose-fructosestroop gegeten. Het is
namelijk aanwezig in meer dan 90 procent van de verwerkte voedingsmiddelen.
Heel Holland ongezond van Peijnenburg!
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, toch? Niet! De ontbijtkoek van Peijnenburg is zeer ongezond, die je ver van
jezelf en je kinderen moet houden. De reden is dat er zo weinig vet in zit -hetgeen
trouwens helemaal geen aanbeveling is- en dat de koek bomvol zit met de meest
ongezonde suikersoort denkbaar: het zogenaamde Glucose-Fructosestroop. Er was
gewoon geen ruimte meer in voor echte voedingsmiddelen... En dat maakt de
verraderlijke bakseltjes van Peijnenburg tot heuse obesitas bommetjes. Lekker!
Diabetes aanjagers met bijbaan als leververvetters.
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Zakenpartner van Twin Tower-eigenaar Larry Silverstein, is eigenaar van Londen Olympisch Stadion
Door Redactie op 15 juli 2012 – 18:00
World Trade Center Twin Towers eigenaar Larry Silverstein’s zakenpartner bezit het Londense Olympisch
Stadion. De hele site (Olympisch Stadion) is gebouwd op 7.300 ton radioactief nucleair afval. De hele plaats
gaat gloeien in het donker als het opgeblazen wordt.Larry Silverstein, kreeg een verzekeringsuitkering voor
de ingestorte 9/11 torens. Zijn zakenpartner Frank Lowry”, oprichter van de Westfield Group, is eigenaar van
de Londense Olympische site.
Te veel toevalligheden. Kijk ook naar biochemisch afval in de Londense ondergrondse.
Bron: http://sonyakay7.podbean.com/2012/07/09/twin-towers-owner-larry-silversteins-buisness-partnerowns-london-olympic-stadium/
Larry Silverstein was op 9/11 thuis
Larry Silverstein Was Home On 9/11
http://www.youtube.com/watch?v=TokNQRT1oGs&feature=player_embedded
Larry is een Joods Amerikaanse zakenman uit New York. Larry verkreeg voor 99 jaar een lease op het
gehele World Trade Centercomplex op 24 juli, 2001,. De torens waren bijna waardeloos, daar ze waren
gevuld met asbest, maar Larry voelde een dwingende drang om ze te bezitten. Larry had elke ochtend een
ontbijt in het restaurant “Windows op the World” op de 107e verdieping van de North Tower. Hij doorbrak
echter deze routine op de ochtend van de 11e September. Larry’s twee kinderen, die ook in het WTC
werkten, besloten die dag voor het gemak, om ook maar thuis te blijven . Larry Silverstein scoorde 7 miljard
dollar aan verzekeringsgeld ten gevolge van de vernietiging van zijn complex. Silverstein was een
persoonlijke vriend van Zionist mediamagnaat Rupert Murdoch, voormalig Israëlische president en beruchte
zionistische oorlogsmisdadiger Ariel Sharon, evenals van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
Silverstein was zo’n goede vriend van Benjamin Netanyahu, dat hij hem op elke zondag telefonisch sprak.
Larry Silverstein Makes 7 Billion from WTC 9-11 insurance policy
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qLK0c-pgJBQ
Frank Lowy–Lowy, een in Tsjecho-Slowakije geboren Jood, was de eigenaar van Westfield Amerika, één
van de grootste winkelcentrumconglomeraten in de wereld. Lowy huurde het winkelgebied, genaamd de
Mall, in het World Trade Center, bestaande uit ongeveer 427,000 vierkante meter aan winkelruimte. Frank
Lowy heeft een nogal interessante geschiedenis. Hij was lid van de Golani Brigade en vocht in de Israëlische
Onafhankelijkheidsoorlog. Daarvoor was hij lid van Hagganah, een Joodse terroristische organisatie. Frank
Lowy brengt drie maanden van het jaar door in zijn huis in Israël en is door de Sydney Morning Herald
beschreven als “een self-made man met een sterke interesse in de Holocaust en de Israëlische politiek.” Hij
financierde en richtte het Israëlisch Instituut voor Nationale Strategie en Beleid op, dat “binnen het kader van
de Universiteit van Tel Aviv” in Israël opereert. Hij is ook goede vrienden met veel Israëlische topambtenaren
zoals Ehud Olmert, Ariel Sharon, Bibi Netanyahu en Ehud Barak. Hij was eveneens betrokken bij een
Israëlisch bank schandaal met Olmert. Frank Lowy is ook duidelijk beter geworden van het WTC op 9/11.
Meer informatie over Lowy kan hier verder worden onderzocht.
Gerelateerde informatie:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_911_107.htm
Bovenstaande informatie werd per mail tioegezonden en is vrij vertaald door Arend Zeevat. Het doet
vermoeden dat dezelfde creeps, die betrokken waren bij 9/11, inderdaad weer iets buitengewoon smerigs in
gedachten hebben met betrekking tot de Olympische Spelen in Londen.
http://www.argusoog.org/zakenpartner-van-twin-tower-eigenaar-larry-silverstein-is-eigenaar-van-londenolympisch-stadion/
Via: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/14950/verband-911-larry-en-olympisch-stadion
Zakenpartner van Twin Tower-eigenaar Larry Silverstein, is eigenaar van Londen Olympisch Stadion. World
Trade Center Twin Towers eigenaar Larry Silverstein’s zakenpartner bezit het Londense Olympisch Stadion.
De hele site (Olympisch Stadion) is gebouwd op 7.300 ton radioactief nucleair afval. De hele plaats gaat
gloeien in het donker als het opgeblazen wordt.
Larry Silverstein, kreeg een verzekeringsuitkering voor de ingestorte 9/11 torens. Zijn zakenpartner Frank
Lowry, oprichter van de Westfield Group, is eigenaar van de Londense Olympische site.
Te veel toevalligheden. Kijk ook naar biochemisch afval in de Londense ondergrondse.
Larry is een Joods Amerikaanse zakenman uit New York. Larry verkreeg voor 99 jaar een lease op het
gehele World Trade Centercomplex op 24 juli, 2001. De torens waren bijna waardeloos, daar ze waren
gevuld met asbest, maar Larry voelde een dwingende drang om ze te bezitten. Larry had elke ochtend een
ontbijt in het restaurant “Windows op the World” op de 107e verdieping van de North Tower. Hij doorbrak
echter deze routine op de ochtend van de 11e September. Larry’s twee kinderen, die ook in het WTC
werkten, besloten die dag voor het gemak, om ook maar thuis te blijven. Larry Silverstein scoorde 7 miljard
dollar aan verzekeringsgeld ten gevolge van de vernietiging van zijn complex. Silverstein was een
persoonlijke vriend van Zionist mediamagnaat Rupert Murdoch, voormalig Israëlische president en beruchte
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zionistische oorlogsmisdadiger Ariel Sharon, evenals van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.
Silverstein was zo’n goede vriend van Benjamin Netanyahu, dat hij hem op elke zondag telefonisch sprak.
Frank Lowy, een in Tsjecho-Slowakije geboren Jood, was de eigenaar van Westfield Amerika, één van de
grootste winkelcentrumconglomeraten in de wereld. Lowy huurde het winkelgebied, genaamd de Mall, in het
World Trade Center, bestaande uit ongeveer 427,000 vierkante meter aan winkelruimte. Frank Lowy heeft
een nogal interessante geschiedenis. Hij was lid van de Golani Brigade en vocht in de Israëlische
Onafhankelijkheidsoorlog. Daarvoor was hij lid van Hagganah, een Joodse terroristische organisatie. Frank
Lowy brengt drie maanden van het jaar door in zijn huis in Israël en is door de Sydney Morning Herald
beschreven als “een self-made man met een sterke interesse in de Holocaust en de Israëlische politiek”. Hij
financierde en richtte het Israëlisch Instituut voor Nationale Strategie en Beleid op, dat “binnen het kader van
de Universiteit van Tel Aviv” in Israël opereert. Hij is ook goede vrienden met veel Israëlische topambtenaren
zoals Ehud Olmert, Ariel Sharon, Bibi Netanyahu en Ehud Barak. Hij was eveneens betrokken bij een
Israëlisch bank schandaal met Olmert. Frank Lowy is ook duidelijk beter geworden van het WTC op 9/11.
Meer informatie over Lowy kan hier verder worden onderzocht.
gerelateerde informatie: bibliotecapleyades.net
Bovenstaande informatie werd per mail toegezonden en is vrij vertaald door Arend Zeevat. Het doet
vermoeden dat dezelfde creeps, die betrokken waren bij 9/11, inderdaad weer iets buitengewoon smerigs in
gedachten hebben met betrekking tot de Olympische Spelen in Londen.
bron: argusoog.org

Saudi Arabië wil islamkritiek op internet bestraffen met de dood
Steeds minder steun voor plan moslimlanden om via VN kritiek op islam wereldwijd te verbieden
Pakistan, Soedan, Iran, Irak, Nigeria, Egypte... zomaar een paar
moslimlanden waar christenen met de regelmaat van de klok
worden vermoord. Veel haatbaarden zoals deze zien elders in de
wereld graag hetzelfde gebeuren.
Saudi Arabië is van plan nieuwe wetten in te voeren die het
mogelijk maken zware straffen uit te delen aan iedereen die
kritiek levert op de islam, ook op het internet. Als deze kritiek
onder 'godslastering' komt te vallen dan kan zelfs de doodstraf
worden gegeven. De mogelijke nieuwe wetten zijn een gevolg
van de arrestatie 5 maanden geleden van de 23 jarige Saudische
blogger en columnist Hamza Kashgari, die schreef dat hij sommige zaken van de profeet Mohammed 'niet
prettig' vond. Volgens al-Wattan, die zich baseerde op niet bij name genoemde bronnen, zal de Saudische
Shura Raad binnen de komende 2 maanden beslissen over het zwaarder bestraffen van kritiek op de islam,
de sharia, de profeet Mohammed en enkele andere belangrijke historische moslims. 'De regels zijn
belangrijk omdat er in de afgelopen maanden op de sociale netwerken op het internet overtredingen zijn
geconstateerd,' aldus de bronnen.
Alleen islam
In 's werelds grootste olieproducent Saudi Arabië heerst een strenge variant van de Soenitische Islam, het
Wahhabisme. Geen enkele andere religie is toegestaan en op godslastering staat maximaal de doodstraf.
De arrestatie van Kashgari heeft een debat op gang gebracht of de doodstraf kan worden herroepen als
veroordeelden spijt betuigen van hun uitspraken. Kashgari zei namelijk spijt te hebben van zijn woorden,
maar werd desondanks toch gearresteerd. De Saudische analist Jamal Khashoggi vindt dat de nieuwe
wetten eerst in de samenleving moeten worden besproken alvorens de Shura ze behandelt. Hij vreest
anders dat er misbruik van de nieuwe regels zal worden gemaakt. 'Ik wil niet dat mijn vrijheid wordt
aangetast,' gaf hij als uitleg. 'We willen niet dat Saudi Arabië een tweede Iran wordt.'
Koeweit, Pakistan, Iran, Soedan, Irak, Nigeria, Egypte, VN
Eerder dit jaar nam het parlement in Koeweit wetten aan die de doodstraf toekennen aan iedereen die Allah,
Mohammed of één van zijn vrouwen beledigt. (2) Ook in islamitische landen als Pakistan en Iran wordt de
doodstraf gegeven (en uitgevoerd) aan bijvoorbeeld moslims die zich bekeren tot het christendom, wat
eveneens een 'godslastering' zou zijn. In Soedan voeren moslims op dit moment een ware holocaust uit
tegen christenen. Ook in Irak, Nigeria en Egypte worden christenen met de regelmaat van de klok vermoord
door moslims. De machtige, 57 landen tellende Organisatie van Islamitische landen probeert al sinds 1999
de VN zover te krijgen om kritiek op de islam wereldwijd te verbieden. De steun voor dit plan, dat gebaseerd
is op de 'Caïro Verklaring van de Mensenrechten' waarin de Sharia als enige rechtmatige wetgeving voor de
hele mensheid wordt verklaard, nam overigens af van 108 landen in 2008 tot 80 landen in 2011 (3).
Xander - (1) Reuters (2) Al Arabiya (3) World Net Daily
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Waar bemoeit Gerrit Zalm zich mee?
door een van onze correspondenten op jul.15, 2012
Hypotheek verplicht aflossen
Gerrit Zalm vindt dat alle huizenbezitters verplicht hun hypotheek
moeten gaan aflossen. Doen zij dit niet dan verspelen zij hiermee het
recht op de “hypotheek rente aftrek”. Had Gerrit dit geopperd toen hij
nog Minister van Financiën was (1994-2002, 2003-2007) dan had hij
recht van spreken gehad. Nu hij CEO is van de ABN-AMRO en als
zodanig een “belanghebbende“, zou hij er beter aan doen om zijn grote mond te houden. Hij heeft inmiddels
genoeg bewezen gezwicht te zijn voor het ‘grote geld’ en heeft als zodanig zijn aanzien bij het Nederlandse
volk voorgoed verloren.
Partij van de Arbeid
Aanvankelijk begon Zalm zijn politieke carrière in 1973 als socialist bij de PvdA als afdelingsvoorzitter in
Enkhuizen. Hij bekleedde in die tijd een aantal functies bij het Ministerie van Economische Zaken en werd er
in 1983 plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek. In 1984 stapte hij over van de PvdA
naar ‘aartsvijand’ VVD en werd voor deze partij Minister van Financiën in 1994. In deze hoedanigheid heeft
hij het hele traject geleid bij de overgang van de gulden naar de euro, waarvan achteraf is gebleken dat hij
de gulden 10% te goedkoop heeft ‘verkocht’ aan de Europese Centrale Bank. Toen is hij bezweken onder de
druk van, met name de Duitsers, die van hem eisten dat Nederland fl. 2,20371 voor één euro moest betalen
in plaats van de reële waarde die fl. 2,00 zou moeten zijn. Duitsland dreigde de invoering van de euro te
blokkeren als Nederland hiermee niet akkoord ging. Er waren best wel argumenten die pleitten voor het
standpunt van de Duitsers, maar hun dreigement om de invoering van de euro te blokkeren hadden ze nooit
waar kunnen maken als Zalm voet bij stuk had gehouden. Als ‘beloning’ voor zijn capitulatie mocht
Nederland de eerste president van de Europese Centrale Bank leveren in de persoon van Wim Duisenberg.
Het gevolg hiervan was wel (en is nog steeds) dat de Nederlander in één klap 10% armer werd en tot op de
dag van vandaag 10% teveel moet betalen voor zijn euro.
Dirk Scheringa Bank
In de tijd dat Gerrit Zalm financieel directeur was bij de Dirk Scheringa Bank (DSB) wist hij van de
malversaties af die deze bank pleegde om spaarders te misleiden. Onder zijn leiding werd over 2007 een
misleidende jaarrekening opgesteld en deze werd pas in maart 2009 gepubliceerd. Volgens de wet moest de
jaarrekening echter twee maanden en acht dagen na het opstellen ervan naar buiten worden gebracht. De
publicatie zou dus in juni 2008 moeten zijn geweest. Het vermoeden bestaat dat Gerrit niet wilde dat hij
aansprakelijk kon worden gesteld voor publicatie van een misleidende jaarrekening. Ook wist hij van de
‘criminele’ verkooptechnieken af die de DSB hanteerde bij het aan de man brengen van hun financiële
producten. Desondanks verdedigde hij toentertijd in een uitzending van Pauw & Witteman met hand en tand
de werkwijze van de DSB Groep.
ABN-AMRO
Nu Gerrit Zalm inmiddels van een sjoemelend, provinciaals bankiertje een ‘echte’ bankier is geworden van
een heuse bank, verwacht hij automatisch respect en waardering te ontvangen, welke volgens hem hoort bij
een ‘grote’ bankier. Daarom denkt hij in de positie te verkeren dat hij zich weer kan bemoeien met de
regelgeving in Nederland. Wij raden Gerrit Zalm echter aan om zich toch vooral koest te houden. De
bevolking van Nederland, maar ook die van de overige eurolanden zijn de arrogante houding en het
criminele gedrag van de bankiers méér dan zat en ongetwijfeld zal er een moment komen dat er met deze
‘heren’ afgerekend zal gaan worden. Of ze dan nog zo hoog van de toren zullen blazen moet worden
betwijfeld.
Toegevoegd maandag 16 juli
Vandaag in Elsevier.nl een bericht dat Gerrit Zalm boter op zijn hoofd heeft;
Gerrit Zalm, de bestuursvoorzitter van ABN AMRO, zei in het Algemeen Dagblad dat alle huizenbezitters hun
hypotheek moeten aflossen: niet alleen starters, zoals de gelegenheidscoalitie in het voorjaar besloot, maar
ook bestaande gevallen. Vooral aflossingsvrije hypotheken zijn hem een doorn in het oog.
Die opmerking is gratuit. Terwijl Zalm zijn uitspraken doet, gaat zijn bank gewoon door met de verkoop van
deze financiële producten, waarbij huizenkopers dertig jaar lang maximale hypotheekrenteaftrek in het
vooruitzicht wordt gesteld. Een principieel man zou de verkoop daarvan meteen verbieden.
Tot zover Elsevier.nl
http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/07/waar-bemoeit-gerrit-zalm-zichmee/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=waar-bemoeit-gerrit-zalm-zich-mee
gewoonnieuws.nl
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Besluiten Europese schuldenunie leiden tot herhaling jaren '30
Leiders eurozone ondermijnen met hun integratiebeleid de vrede in Europa
Maken de leiders van de eurozone met hun keuzes voor een schuldenunie de
opkomst van een nieuwe Adolf Hitler mogelijk?
Sinds de jaren '30 van de vorige eeuw is Europa niet meer in zo'n groot gevaar
geweest als nu. Thomas Pascoe, voormalig werknemer van Lloyd's en financieel
specialist bij de Telegraph, schrijft dat de Europese schuldenunie die nu in de
maak is het nationalisme zal versterken en de opkomst van een nieuwe Hitler of
Mussolini mogelijk zal maken. Als de regeringsleiders van de eurozone op de nu
ingeslagen weg verdergaan is het slechts een kwestie van tijd voordat er een nieuwe aardbeving op ons
continent, waar eerder al twee wereldoorlogen ontstonden en werden uitgevochten, zal plaatsvinden.
Leiders eurozone ondermijnen vrede in Europa
Pascoe noemt Europa een 'zelfvoldaan' continent. Elders in de wereld leidden maatregelen zoals het
overdragen van financiële soevereiniteit aan een supranationale instelling zoals de EU steevast tot een
revolutie die de hele maatschappij op zijn kop zette, maar de gevestigde orde in de eurozone beweert dat
het deze keer anders zal lopen. 'Ik denk dat we het mis hebben,' aldus Pascoe.
Het concept dat de vrede Europa alleen kan worden bewaard als de bestaande kapitaalstructuren in stand
worden gehouden wordt sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 steeds verder ondermijnd door
de regeringsleiders van de eurozone. De laatste grote oorlogen op ons continent werden allen uitgevochten
tussen ideologieën die probeerden de relatie tussen het kapitaal en het volk te herstructureren, iets waar nu
een nieuwe poging toe wordt ondernomen. Dat is de belangrijkste reden dat we op een herhaling van de
jaren '30 -en '40- afstevenen.
Opvallende parallellen jaren '30 - huidige crisis
Net als in de vroege jaren '30 hangt het lot van het financiële en politieke systeem in Europa af van landen
die weigeren verantwoordelijk te zijn voor hun veel te hoge schulden. Opnieuw geprobeerd om via verdragen
de situatie in de hand te houden. Het probleem rond de herstelbetalingen, die in 1933 door de Duitse Nazi
Partij werden stopgezet, was niet zozeer dat de Duitsers deze niet meer konden betalen, maar dat de reden
van deze betalingen -het afbetalen van de 'oorlogsschuld' van WO-1- niet meer werd geaccepteerd en
erkend.
Destijds vonden niet alleen de schuldenaars, maar ook de ontvangers de betalingen niet (meer) terecht. Het
Britse kabinet vond de voorwaarden voor herstelbetalingen zoals vastgelegd in het Verdrag van Versailles
onnodig streng. Deze combinatie van Duitse onwil en Britse solidariteit zorgde ervoor dat niet alleen de
schulden uiteindelijk niet meer werden afbetaald, maar ook dat geen enkel land tussenbeide kwam om het
financiële systeem overeind te houden.
De parallellen met vandaag zijn meer dan opvallend, al gaat de huidige gemiddelde schuldenlast van de
Zuid Europese probleemlanden richting de 170% van het BNP, wat véél hoger is dan de 83% waar de
Duitsers destijds mee kampten. Ongeacht de verklaringen van hun leiders achten de Grieken, Italianen,
Spanjaarden en Portugezen zich -net als destijds de Duitsers- niet verantwoordelijk voor de schulden die
hun (gekozen) leiders hebben opgebouwd. De Zuid Europese volken zijn enkel bereid schulden af te betalen
als dit ertoe leidt dat er nieuwe kredieten beschikbaar komen zodat de uitbetaling van hun salarissen en
uitkeringen gegarandeerd blijft.
Fiscale unie of instorting
Volgens Pascoe zijn er globaal gezien twee kanten die de eurozone nu op kan gaan. De eerste is het
creëren van een volledige fiscale unie waarin het zuiden permanente schuldenhulp krijgt in ruil voor het
opgeven van hun financiële autonomie. Het noorden -met name de Duitsers en Nederlanders- worden in dit
scenario door hun leiders gedwongen te slikken dat ze ten koste van hun eigen welvaart en voorzieningen
blijvend zullen moeten gaan betalen voor schulden die zij niet hebben gemaakt, en dat voor volken waar ze
vanwege de culturele verschillen nooit een diepe band mee hebben gehad.
Lukt dit niet, dan is het vrijwel onvermijdelijk dat de eurozone onder het gewicht van zijn eigen
tegenstrijdigheden in elkaar stort. De staatsschulden zullen dan in nieuwe (her)ingevoerde munten worden
omgezet, maar deze schulden zullen zelfs na het verrekenen van inflatie en een valuta devaluatie nog altijd
als een loodzware last op de probleemlanden drukken, vooral als zij dan ook nog eens worden afgesneden
van de kredieten van de ECB omdat deze ophoudt te bestaan.
Nieuwe Hitler in de maak?
Omdat de weerstand tegen het Europese project en het moeten betalen voor de schulden van anderen zal
toenemen zal het nationalisme weer sterker worden. De huidige crisis maakt dan ook de opkomst van een
gehaaide politicus mogelijk die in staat zal zijn om zijn volk te verenigen tegen de schuldenverplichtingen en
tegen het huidige financiële systeem, net zoals de Nazi's in de jaren '30 deden. Het verlies van óf nationale
soevereiniteit (zoals nu gebeurt) óf van de juiste handhavings- en controle mechanismes zal dus ongeacht
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welke weg de EU kiest ruimte bieden aan een nationalistische politicus die de schuldenlast van zijn land
schrapt en gewoon weer opnieuw begint.
Grote gevaren door speculaties banken
Het stopzetten van de herstelbetalingen in 1933 was niet de oorzaak van de wereldwijde financiële crisis in
die periode. Duitsland ging bankroet over zijn betalingen aan Groot Brittannië, dat op zijn beurt stopte met
het afbetalen van zijn schuld aan de VS. Het grote verschil met nu is dat de geverlanden destijds sterk
genoeg waren om deze klap te kunnen opvangen.
In onze tijd is dat totaal anders. Bij een staatsbankroet van Griekenland zal er voor elke euro schuld die de
Grieken niet meer kunnen -of willen- afbetalen € 100 verloren gaan in het financiële systeem. Dit is onder
andere te wijten aan allerlei moderne financiële (piramide)constructies -zoals derivaten- die de banken
hebben opgezet om torenhoge winsten te kunnen maken. Daarom zullen alle landen bij het omvallen van
Griekenland gedwongen worden de relatie tussen kapitaal en burgers te herzien, met alle risico's op het
ontbranden van strijd, conflicten, revoluties en oorlogen.
Europa één demagoog verwijderd van aardbeving
Volgens Pascoe is Europa slechts één charismatische demagoog verwijderd van het veroorzaken van een
aardbeving in het wereldwijde financiële systeem, waarbij de huidige problemen in het niet zullen zinken. Als
Silvio Berlusconi -de enige Europese populist die het de afgelopen 50 jaar tot premier schopte- 20 jaar
jonger was geweest dan zou hij een goede kandidaat zijn geweest. (De opkomst van een socialist zoals
Hitler lijkt me echter veel waarschijnlijker. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Franse president Francois
Hollande.) (1)
Dankzij de invoering en instandhouding van de euro hangt de toekomst van Europa dus opnieuw aan een
zijden draadje. Het is des te triester te constateren dat onze leiders met hun beleidskeuzes voor nauwere
integratie en de vorming van een schuldenunie juist dat lijken te gaan bewerkstelligen wat zij volgens eigen
zeggen ten koste van alles willen vermijden.Xander - (1) Telegraph

Afghanistan: Drugssmokkelaars executeren boeren en nemen hun
kinderen mee
Schokkend bewijs is ontdekt van mensen die in Afghanistan worden
geëxecuteerd of gedwongen afstand te doen van hun kinderen, om
drugssmokkelaars terug te betalen.
Het probleem wordt blootgelegd in een verontrustende documentaire die wordt
getoond, en is een indirect gevolg van het NAVO-beleid. NAVO-troepen
moedigen de vernietiging van lucratieve opiumteelt van de boeren aan, dat het
verbouwen van voedsel te goede komt. Maar terwijl de opiumgewassen worden
vernietigd, blijven de boeren aan de mensenhandelaars verschuldigd.
De documentaire laat zien dat de boeren in Afghanistan worden geëxecuteerd door drugsbendes, omdat ze
de schulden niet kunnen betalen. Kinderen lopen daarbij ook risico.Het opgeven van kinderen om schulden
af te betalen, is een gewoonte die reeds vele jaren wordt uitgeoefend in Afghanistan, maar de documentaire
toont dat drugsbendes nu de traditie benutten tot een verwoestend effect... Eén van de boeren werd
gewaarschuwd: Betalen óf de hand van je dochter! Net als veel Afghaanse boeren, is hij tienduizenden
dollars verschuldigd aan drugshandelaren.
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/

Syrië maakt chemische wapens gereed; VS: Situatie extreem gevaarlijk
Als onderdeel van de begin deze week gestarte militaire oefening
heeft het Syrische leger gisteren enkele geavanceerde Scud D
raketten afgevuurd die chemische ladingen en zenuwgas kunnen
vervoeren. Tevens werden er delen van het enorme Syrische
arsenaal Sarin zenuwgas, mosterdgas en cyanide verplaatst, een
duidelijke waarschuwing dat het regime van president Assad
overweegt deze wapens in de regio in te zetten. 'Dit is
onvoorstelbaar gevaarlijk voor onze nationale veiligheid,' verklaarde
een Amerikaanse official. Vertaald betekent dit dat de VS feitelijk al
besloten heeft om militair in te grijpen.
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Assad zou zich steeds meer in het nauw gedreven voelen nu de rebellen er in geslaagd zijn om meerdere T72 tanks van het leger door middel van bermbommen op te blazen. Deze tanks werden in lange konvooien
naar Aleppo en de buitenwijken van Damascus gestuurd. Daarnaast zou de regering enkel nog de controle
hebben over die delen van het land waar het leger massaal aanwezig is; elders zouden de rebellen
inmiddels de baas zijn.
Alle types Scud raketten die in het kader van de oefening werden afgevuurd -M600, Fateh-110 en Zelzalzijn in staat heel Israël te raken. Ook werden er C-802 grond-zeeraketten getest. De chemische wapens die
nu tevoorschijn zijn gehaald worden naar speciale Syrische legereenheden gebracht.
De Wall Street Journal haalde enkele Amerikaanse officials aan die zeiden te vrezen dat 'Damascus van
plan is deze wapens tegen de rebellen of burgers te gebruiken, mogelijk als onderdeel van etnische
zuiveringen'. Anderen hopen dat het slechts bij een dreigement zal blijven, bedoeld om angst te zaaien. (1)
Vorig jaar dreigden Assad en andere hoge regeringsofficials enige malen om het hele Midden Oosten in
brand te steken als het Westen zou proberen hem met geweld af te zetten.
Xander - (1) DEBKA

Obama acht uitblijven vrede Midden-Oosten zijn grootste mislukking
Minister Hillary Clinton spreekt steun uit voor Moslim Broederschap Egypte - Regering Obama negeert
officiële doelstelling MB: 'Verwoesting Westerse beschaving'
Afgelopen zaterdag sprak minister Hillary Clinton openlijk haar
steun uit voor de antisemitische racistische Moslim Broederschap
president van Egypte, reden waarom christelijke leiders
weigerden haar te ontmoeten.
De Amerikaanse president Barack Obama rekent het zichzelf aan
dat het hem als Nobelprijswinnaar voor de Vrede niet is gelukt
vrede in het Midden Oosten te bewerkstelligen. Met 'Midden
Oosten' bedoelt hij met name Israël en de Palestijnen en niet de
landen waar de VS oorlog voert of heeft gevoerd, zoals Libië,
Jemen, Irak, Afghanistan en (nog) via achterdeurtjes ook Syrië.
ABC/WJLA vroeg Obama naar zijn 'eerste jaren' in het Witte Huis. 'Is er iets waarvan u vindt dat u gefaald
heeft?' vroeg interviewer Soctt Thuman. 'Niet omdat het Congres niet wilde meewerken, maar iets dat geheel
op uw schouders rust en waar u heel graag een tweede termijn voor wilt om dit recht te zetten?'
Obama noemde aanvankelijk het mislukken van het compleet hervormen van het immigratiebeleid, maar
Thuman merkte op dat dit aan het Congres lag en niet aan Obama zelf. 'Hoe zit het met u? Staat er iets op
uw lijst?' De reactie van de eerste zwarte Amerikaanse president: 'Wel, weet u, de waarheid is dat de dingen
die ik zonder het Congres kan doen meestal betrekking hebben op het buitenlandse beleid. Op dat gebied
ben ik niet in staat geweest het vredesproces in het Midden Oosten zoals ik het wilde verder te brengen. Dat
was iets waar we ons heel snel op richtten. De waarheid is dat de partijen het zelf ook moeten willen.' (1)
Clinton: Steun voor Moslim Broederschap
Obama's minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton was gisteren en vandaag voor een kort bezoek in
Israël. Daar sprak zei met haar collega minister Avigdor Lieberman, minister van Defensie Ehud Barak en
premier Benyamin Netanyahu. Clinton was een dag eerder voor een officieel bezoek in Egypte, waar ze
sprak met de nieuwe Moslim Broederschap president Mohammed Mursi. Demonstranten gooiden tomaten,
schoenen en een fles water naar haar auto, maar raakten deze niet. 's Nachts protesteerden mensen bij
haar hotel tegen het feit dat de VS de Moslim Broederschap heeft geholpen aan de macht te komen. (2)
Clinton sprak in Caïro haar steun uit voor de Moslim Broederschap president, een openlijke antisemitische
racist die tijdens zijn campagne een moslimgeestelijke op het podium liet spreken die beloofde dat Mursi
oorlog zal voeren tegen Israël en Jeruzalem zal 'bevrijden'. Vanwege Clintons steun voor de politieke islam
weigerden Egyptische christelijke leiders haar te ontmoeten (4).
Regering Obama negeert doelstelling MB
De moeder van Clintons vice-stafchef en belangrijkste adviseur Huma Abedin is net als de vrouw van
president Mursi één van de 63 leiders van de Moslim Zusterschap, de vrouwelijke variant van de
Broederschap. Bovendien heeft Huma's broer Hassan nauwe banden onderhouden met Omar Naseef en
Seikh Usuf al-Qaradawi, twee van 's werelds meest invloedrijke promotors van islamitische terreur en
jihad.Daarnaast negeren zowel Clinton, Obama als de andere leden van de huidige regering het nog altijd
geldende officiële Moslim Broederschap programma uit 1991, waarin een 'grote jihad om Amerika en de
Westerse beschaving van binnenuit te elimineren en te verwoesten' werd aangekondigd, zodat 'de religie
van Allah alle andere religies zal overwinnen'.(3)
Xander(1) Arutz 7, (2) NU, (3) The Investigative Project (4) Ria Novosti
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Nog meer steden in Californië bankroet
Geplaatst door xandrah op 12 juli 2012
Vallejo was het eerste aan de beurt
Twee jaar geleden stond Californië al aan het randje van de afgrond. Vallejo was de eerste stad die tijdens
de crisis failliet werd verklaard. Na jaren van wanbeleid was het geld op in de stad met 115.000 inwoners.
Salarissen konden niet meer betaald worden. De arbeidsvoorwaarden waren dan ook altijd riant: geen agent
of brandweerman verdiende minder dan een ton in dollars. Ambtenaren die met pensioen waren kregen 90%
van hun hoogste salaris plus een gratis ziektekostenverzekering.
In de afgelopen paar weken volgde nog een paar steden
Eind juni volgde het Californische Stockton, een stad met 300.000 inwoners. Stockton lost leningen niet
meer af. Ook in Stockton was er wanbeleid: gemeente en ontwikkelaars staken zich behoorlijk in de
schulden voor de bouw van een luxe hotel, jachthaven, sportarena en promenade. Het is het grootste
gemeentelijke faillisement in de geschiedenis van Amerika.
Niet alleen Stockton kon zijn schulden niet meer betalen, ook San Bernardino en Mammoth lukte het niet
meer en ook deze steden zijn failliet.
‘Oplossing’: Maywood heeft alle ambtenaren en agenten ontslagen
Het plaatsje Maywood, ook in Californië heeft een ‘oplossing’ gevonden voor geldproblemen: het heeft alle
ambtenaren en politieagenten ontslagen. Maywood hoopt zo toch het hoofd boven water te kunnen houden.
Veel steden worstelen
Michael Coleman, een fiscale beleidsmedewerker voor de California League of Cities zegt: “er zullen
waarschijnlijk meer steden in de toekomst op bankroet afstevenen. Maar veel steden worstelen nu om hun
weg uit de geldproblemen te vinden, en het zou kunnen dat het ze kunnen oplossen. Misschien is er nog een
kans dat ze toch kunnen blijven bestaan.”
Bronnen: www.bndestem.nl, www.beursbox.nl, intrinsiekewaardenul.nl

Assad wankelt: Dreiging chemische wapens en weer een vals bloedbad
Het zogenaamde 'bloedbad' in Tremseh blijkt niet te hebben plaatsgevonden,
ook al moeten dit soort beelden anders doen geloven. De slachtoffers (103 i.p.v.
300) blijken hoofdzakelijk te bestaan uit rebellen die tegen het leger vochten.
Het regime van Bashar Assad wankelt. De Syrische president heeft een groot
deel van zijn troepen teruggetrokken tot in Damascus en is vast van plan de
hoofdstad met hand en tand te verdedigen tegen de islamistische rebellen. De
voormalige Syrische ambassadeur voor Irak zegt dat Assad chemische wapens zal gebruiken en dit mogelijk
al gedaan heeft. Ondertussen zijn er opnieuw sterke aanwijzingen dat ook het laatste bloedbad, in Tremseh,
enkel Westerse propaganda was om mogelijk al op korte termijn militair ingrijpen te rechtvaardigen.
Assads leger is van tactiek veranderd en laat de rebellen nu de zuidelijke districten van Damascus
'bezetten', met de bedoeling hen daar in de val te laten lopen en te vernietigen. De generale staf heeft zich
ondertussen teruggetrokken in een zwaar versterkt complex in het centrum.
Palestijnen kiezen kant rebellen
De circa 130.000 Palestijnen die net als in andere Arabische landen tientallen jaren lang om puur politieke
redenen in de vluchtelingenkampen Yarmuk en Hama moesten blijven hebben ondertussen hun
'dankbaarheid' getoond door de kant van de rebellen te kiezen. Naar verluid zouden twee Syrische
tankcolonnes de kampen vanaf gisteren onder vuur hebben genomen. (1)
Nawaf Fares, de voormalige Syrische ambassadeur voor Irak, verklaarde tegenover de BBC dat Assad
chemische wapens tegen de rebellen zal gebruiken en dit in de stad Homs misschien al gedaan heeft. Fares
zei dat Assad bereid zou zijn 'het hele Syrische volk uit te roeien' om aan de macht te blijven, maar dat het
desondanks niet lang zal duren voordat hij zal worden afgezet. (2)Opnieuw een vals bloedbadEr zijn echter
opnieuw sterke aanwijzingen dat de recente berichten over nieuwe slachtpartijen en de (mogelijk) inzet van
chemische wapens onderdeel zijn van de opgevoerde Westerse-Arabische propagandacampagne om Assad
desnoods door militair ingrijpen weg te werken. Dit keer geven zelfs sommige reguliere media het toe:
afgelopen zaterdag berichtte de New York Times dat het zogenaamde bloedbad in de Soenitische
moslimstad Tremseh feitelijk bedrog was, opgezet Syrische Nationale Raad die wordt gesteund door de CIA,
de NAVO en de Moslim Broederschap. Het aantal slachtoffers is inmiddels bijgesteld van 300 naar 103. De
slachtoffers zijn vrijwel uitsluitend jonge mannen en geen enkele vrouw, wat het vermoeden versterkt dat het
hier om rebellen gaat die omkwamen bij gevechten met het leger. ´Net zoals bij Houla (een false flag
aanslag gepleegd door de rebellen) en andere vergelijkbare gelegenheden veroordeelden Westerse leiders
de massamoord op burgers,' aldus de Times. De leider van het Free Syrian Army, kolonel Riad al-Assad,
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verklaarde in Turkije dat er geen rebellen in de stad waren. Natuurlijk twijfelden de Westerse media er geen
seconde aan of hij wel de waarheid sprak. Het FSA beslaat tenslotte hoofdzakelijk uit islamisten, deels
afkomstig van dezelfde Al-Qaeda bendes die met behulp van de NAVO Libië overnamen. Het nooit
plaatsgevonden bloedbad in Tremseh werd aangegrepen om nieuwe sancties tegen Assad te eisen, om
hem op deze wijze te dwingen akkoord te gaan met het internationale VN vredesplan, dat overigens door het
FSA werd afgewezen.
Na Syrië volgt Iran
De door Obama, het Westen en Arabische olielanden -waaronder het machtige Saudi Arabië- gefabriceerde
'Arabische lente' is bedoeld om de Soenitische islamisten in de regio een religieuze oorlog te laten voeren
tegen Shi'itische moslims en christenen. Na de val van Syrië zal ook het Shi'itische Iran eraan moeten
geloven. De voorbereidingen voor een oorlog tegen het regime in Teheran zijn zoals bekend al maanden in
volle gang. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Infowars

Wetenschapper zegt, ‘Onsterfelijkheid slechts 20 jaar verwijderd’
Ray Kurzweil, een wereldberoemde Amerikaanse wetenschapper en auteur van The
Singularity is Near, denkt dat de wereld zoals wij die kennen binnen 20 jaar
onherkenbaar zal zijn. Een van de mogelijke veranderingen, meent hij is, dat
wetenschappers eindelijk onsterfelijkheid zullen kraken.
Mr. Saffo uit San Francisco zegt dat in de toekomst mensen in staat zullen zijn, hun
eigen vervangende organen te laten groeien, speciaal op maat gemaakte medicijnen in te nemen en
gebruikmaken van genetische onderzoeksapparatuur om hen te waarschuwen voor mogelijke erfelijke
gezondheidsgevaren. Hij voegt toe dat de wereld van morgen een fusie van biologie en technologie zal zijn,
waar robots de klusjes doen, auto’s zichzelf besturen en kunstmatige ledematen beter zijn dan de echte.
Saffo’s opmerkingen komen overeen met de beweringen van Ray Kurzweil
Ray Kurzweil gaf in 2009 al aan dat onsterfelijkheid slechts 20 jaar verwijderd is vanwege de snelheid van
de ontwikkelingen in de nanotechnologie. Maar Saffo voegt er aan toe, dat deze verbeteringen alleen
betaalbaar zouden zijn voor de superrijken. En daarom, zegt hij, kan de vooruitgang leiden tot een kloof
tussen de klassen en uiteindelijk tot de situatie, waarin de superrijken zich ontwikkelen tot een geheel
andere soort, waardoor hij zijn niet-rijke tegenhanger achter zich laat.
Opkomst robots
"In de jaren ‘80 was het de PC die op de markt kwam, en de wereld veranderde. In de jaren ‘90 was het het
web. Het volgende grote apparaat dat ons leven binnenwandelt, zijn robots”, zei hij tegen de Sunday Times.
"We kunnen ontdekken dat we absoluut afhankelijk zijn van deze elektronische insecten en dat we niet eens
weten dat we afhankelijk van hen zijn, totdat er iets breekt.
Ik vraag me soms af, wanneer de zeer rijken gemiddeld 20 jaar langer kunnen leven dan de armen… Dat is
20 jaar meer verdienen en sparen…” En… geld is macht.
Bron: Sfgate.com en Zaplog.nl

Bloedrode regen in India
Geplaatst door xandrah op 15 juli 2012
Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat er bloedrode regen viel in Kerala, India. Ook in 2000 viel er rode regen, 10
dagen lang. Na 2 maanden verschenen er weer rode regenbuien. Onderzoek wees uit dat de rode kleur
veroorzaakt werd door cellen die biologisch waren.
Geen woestijnregen
Woestijnregen was het niet. De onderzochte rode cellen vertoonden geen enkele gelijkenis met
woestijnzand dat ook weleens rode regen veroorzaakt. Het gewicht van de rode deeltjes die naar beneden
geregend kwamen bedroeg in totaal 50.000 kg.
Analyses van de deeltjes lieten zien dat ze door geen enkel gangbaar atmosferisch model veroorzaakt
konden zijn: ze konden niet door stormen zijn meegenomen en waren niet afkomstig van een woestijn of
bos.
Onderzoek liet zien: het zijn biologische cellen
Toen de deeltjes onder een elektronenmicrosoop werden gelegd geloofden de wetenschappers hun ogen
niet. De rode deeltjes bleken cellen te zijn, die er schijnbaar biologisch uitzagen. De cellen zijn echter
compleet onbekend voor de wetenschap en men tast nog in het duister over de ware aard van de cellen.
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Een DNA-test was negatief – de cellen bevatten geen enkele structuur die bekend zijn aan de biologie. Toch
bevatten de cellen grote hoeveelheden zuurstof en koolstof en allerlei eiwit-achtige verbindingen.
Mogelijk afkomstig van komeetrestanten
Tijdens de rode regen was er ook een meteorenregen waargenomen. Analyse van de deeltjes bleek uit te
wijzen dat ze van een grote hoogte omlaag waren gekomen. Bovendien viel de meeste rode regen tijdens de
meest heldere meteorenregens. Hieruit kan worden opgemaakt dat de deeltjes van buitenaardse oorsprong
zijn en wellicht afkomstig zijn van komeetrestanten.
Geen DNA, geen biologische activiteit
Hoewel de deeltjes van buitenaf er zeer biologisch uitzien, bevatten ze geen DNA en vertonen ook geen
biologische activiteit. Toch bevatten ze eiwitten en aminozuren. Zijn dit proto-cellen? Is dit een vorm van
kometische panspermia? Is het leven op aarde met kometen meegekomen als niet-levende organische
cellen, die daarna slechts een paar miljoen jaar nodig hadden om DNA te vormen en echte biologische
cellen te worden? We weten het niet, maar het is een intrigerende mogelijkheid.
In het verleden is het vaker gebeurd dat ‘vreemde dingen’ uit de lucht kwamen vallen
106 -167 v. Chr.
De Romein Julius Obsequens beschrijft in zijn werk Liber Prodigiorum onder andere hoe er drie nachten en
twee dagen ‘bloed’ was gevallen op het platteland van Calatia. Ook maakt hij een vermelding dat in 166 v.
Chr. ‘aarde’ uit de lucht was gevallen in Campanien en er waren ‘bloed’ regens in Praenestinum. In 117 v.
Chr maakt Obsequens melding dat er ‘melk’ uit de lucht was gevallen in Praeneste. 106 v. Chr. was
kennelijk een goed jaar voor vreemde zaken in de lucht. Buiten dat er in Rome een ‘fakkel’ in de lucht werd
gezien viel er in de omgeving van Perusia ‘melk’ naar beneden. Bovenstaande is slechts een greep uit de
vele Forteaanse zaken die Obsequens heeft beschreven.
1850, bloed en vlees
Dit incident speelde zich af in Noord Carolina (VS) en vond plaats op 15 februari 1850 op de boerderij van
Thomas Clarkson. Het verhaal is ook verschenen in de krant North Carolian (Great fall of flesh and blood) op
8 maart 1850 en gaat als volgt:
Op de 15de februari 1890 viel er op ongeveer 30 meter van het huis van de heer Thomas M. Clarkson een
bui van vlees en bloed over een lengte van ongeveer 100 meter. De delen leken afkomstig van vlees, lever,
hersens en bloed. Sommige bloedsporen lekten nog van de bladeren en moeten erg vers zijn geweest. De
drie kinderen van Clarkson waren op 30 meter afstand van de bui toen ze zagen dat het geen regen maar
bloed en vlees was dat naar beneden viel. Toen de gealarmeerde moeder naar buiten kwam was de bui al
over, maar overal lagen vleesresten en bloedsporen. Buurman Neill Campbell verscheen korte tijd later en
bevestigde dat er overal vleesresten en bloedsporen te zien waren. Volgens de kinderen hing er tijdens de
bui een bloedrode wolk boven het erf van Clarkson en had het de vorm van een zogenaamde windveer. Het
heeft verder die dag niet geregend. Mr.Holland die het verslag heeft gedocumenteerd had ook enkele
monsters van de vleesresten en bloedsporen meegenomen. Onderzoek met microscopen wees uit dat het
inderdaad om bloed en vlees ging, maar van wat of wie bleef onbekend.
1841, bloed en vlees
Arbeiders in een tabaksveld zien opeens een eigenaardige rode wolk boven hun hoofden verschijnen,
waaruit plotseling bloed en vlees loodrecht naar beneden viel. Dr. Troost nam monsters van het bloed en
vlees mee voor onderzoek en schreef zijn verslag voor de ‘American Journal of Science’ dat verscheen in
oktober 1841. Volgens Troost bestond het ‘vlees’ uit dierlijk vet en spierweefsel. Over het bloed zei hij
nagenoeg niets. Uiteindelijk besloot Troost dat het om een misplaatste grap moest gaan. De vragen hoe de
‘grap’ tot stand was gekomen en wie de vermeende verantwoordelijken waren bleven onbeantwoord.
1850, bloed en vlees
Dit incident speelde zich af in Noord Carolina (VS) en vond plaats op 15 februari 1850 op de boerderij van
Thomas Clarkson. Het verhaal is ook verschenen in de krant North Carolian (Great fall of flesh and blood) op
8 maart 1850 en gaat als volgt:
Op de 15de februari 1890 viel er op ongeveer 30 meter van het huis van de heer Thomas M. Clarkson een
bui van vlees en bloed over een lengte van ongeveer 100 meter. De delen leken afkomstig van vlees, lever,
hersens en bloed. Sommige bloedsporen lekten nog van de bladeren en moeten erg vers zijn geweest. De
drie kinderen van Clarkson waren op 30 meter afstand van de bui toen ze zagen dat het geen regen maar
bloed en vlees was dat naar beneden viel. Toen de gealarmeerde moeder naar buiten kwam was de bui al
over, maar overal lagen vleesresten en bloedsporen. Buurman Neill Campbell verscheen korte tijd later en
bevestigde dat er overal vleesresten en bloedsporen te zien waren. Volgens de kinderen hing er tijdens de
bui een bloedrode wolk boven het erf van Clarkson en had het de vorm van een zogenaamde windveer. Het
heeft verder die dag niet geregend. Mr.Holland die het verslag heeft gedocumenteerd had ook enkele
monsters van de vleesresten en bloedsporen meegenomen. Onderzoek met microscopen wees uit dat het
inderdaad om bloed en vlees ging, maar van wat of wie bleef onbekend.

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 82

1864, vogels en rode materie
Volgens de Franse ‘Comptes Rendus’: een voorval van 16/17 oktober 1864. Tijdens een storm, over onder
andere Grenoble en Lyon, regent het een “rode materie”.
Volgens de annalen zouden er ook diverse soorten vogels uit de lucht zijn “gevallen”. De berichtgevers gaan
er helaas niet nader op in, ze richten hun aandacht voornamelijk op de rode materie.
Deze bleek een percentage van tussen de 3.5 een 11.83 organisch materiaal te bevatten, waarvan de
herkomst tot op de dag van vandaag onbekend is gebleven.
Volgens de berichten was deze rode regen een angstwekkende ervaring voor de lokale bevolking.
1884, bloed
Het volgende relaas stamt uit 1884 en vond plaats op 25 februari op het land van mevrouw K. Lasater in
New Hope Township, Chatham County in Noord- Carolina. Mevrouw Lasater stond in een vers omgeploegd
veld toen er vlak naast haar een bui van bloed viel.De hevig geschrokken vrouw alarmeerde de buren die
dan ook massaal aankwamen om de plek des onheil zelf te bekijken. Het verhaal en de getuigenverslagen
zijn opgenomen in de krant Chatham Record (6 maart 1884.)
S.A. Holleman was één van de eersten die de plek bezocht, hij omschreef het als volgt: ”In een bijna
rechthoekige vorm lagen er, over een lengte van ongeveer 23 bij 16 meter, overal bloedspatten. De spatten
varieerden; zo groot als een pinda tot zo groot als een vinger van een volwassen man, tot spatten van
ongeveer 30 vierkante centimeter. De kleinere spatjes waren al grotendeels geabsorbeerd door de grond”.
Het was die dag prachtig weer. Er werden door dr. Sidney Atwater monsters van de bloedspatten genomen
en voor nader onderzoek naar de universiteit van Noord-Carolina gestuurd. Dr. prof. Francis Preston
Venable onderzocht de monsters. Hij kon later niets anders concluderen dan dat het inderdaad om bloed
ging, maar om wat voor soort bloed kon hij niet zeggen. En dat terwijl Venable destijds dé aangewezen
persoon was om een sluitend antwoord te formuleren. In zijn verslag (Fall of blood in Chatham County,
Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society 1883-1884 vol. 1 p.38) sluit Venable een grap uit.
1890, vogelbloed
Volgens een artikel in het blad ‘Popular Science News’ zou op 15 mei 1890 een ‘bloedrode substantie’ uit de
hemel gevallen zijn in Messignadi, Calabrië in Italië. Later zou de Italiaanse meteorologische dienst
bevestigen dat het om vogelbloed zou gaan.
Bron: arXiv, dossierx.nl

Witwassen in Vaticaan te makkelijk, 'kan veel transparanter'
woensdag, 18 juli 2012 15:30 geplaatst in:
De bank van het Vaticaan voldoet nog lang niet aan de internationale en
Europese eisen van financiële transparantie.
Het Vaticaan schiet bovendien ernstig tekort bij het voorkomen van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme, blijkt uit onderzoek
van toezichthouder Moneyval van de Raad van Europa.
In totaal voldoet het Vaticaan aan 22 van de 49 normen. Zestien normen
gelden als het meest belangrijk. Aan zeven daarvan voldoet de pauselijke
zetel niet. De leiding van het Vaticaan wordt door Moneyval scherp bekritiseerd en moet binnen een jaar in
een voortgangsrapport laten weten welke maatregelen zullen worden genomen om de naleving van de
normen te gaan verbeteren.
Opspraak
De meest recente ontwikkelingen zijn niet meegewogen. De situatie tot februari van dit jaar is beoordeeld
door het gezaghebbende Europese instituut. Volgens Moneyval hoort het Vaticaan nog lang niet op de ‘witte
lijst’ van landen die adequate maatregelen hebben genomen tegen witwassen, het doorsluizen van geld naar
terroristische organisaties en belastingontduiking.
Het Instituut voor Religieuze Werken is herhaaldelijk in opspraak geraakt. Onlangs legde de Italiaanse
Justitie beslag op 23 miljoen euro aan fondsen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar Vaticaanse
betrokkenheid bij witwaspraktijken. Om die reden werd topbestuurder Tedeschi in mei weggestuurd.
In maart nog sloot de Amerikaanse bank JPMorgan Chase een Vaticaanse rekening omdat niet werd
gereageerd op dubieuze transacties. Daarnaast was het Vaticaan het middelpunt van uitgebreide speculatie
over zakelijke corruptie en machtsmisbruik, gevoed door uitgelekte geheime documenten.
Onduidelijkheid
De Raad van Europa wil dat er wordt gewerkt aan het toezicht. Moneyval constateerde dat er veel
onduidelijkheid bestaat over de rol, verantwoordelijkheid, macht, onafhankelijkheid en het gezag van de
financiële toezichthouder van de Vaticaanse bank die verleden jaar werd opgericht. Moneyval doet
onderzoek naar de normen die er zijn om witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te
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gaan. Het is voor het eerst dat de bank van Vaticaanstad, met enkel vestigingen binnen de muren van het
Vaticaan, is onderzocht. Het instituut geeft de Heilige Stoel het dringende advies dat het Instituut voor
Religieuze Werken op korte termijn een onafhankelijk toezicht krijgt.
Bron: Reuters.com
http://www.niburu.nl/financieel/witwassen-in-vaticaan-te-makkelijk-kan-veel-transparanter.html

Obama voert zijn ‘Total War Doctrine’ uit
Obama’s Total War Doctrine: Intense en voortdurende psychologische
oorlogvoering. ‘Totale oorlog’ tegen alle landen
President Obama beloofde verandering, maar daar komt weinig van tot
uiting in zijn oorlogsbeleid dat nog harder is dan dat van George W.
Bush. Amerikaanse onbemande bommenwerpers hebben vaak niet
alleen ‘terroristen’ als doelwit maar alle ‘mannen in de legerleeftijd in
een aanvalsgebied als strijders.’ ‘Tenzij expliciete postume intelligentie
iets anders bewijst’, tenminste. Zoals een uitgebreid recent rapport in The New York Times uitlegt, voor alle
praktische doeleinden gebruikt Obama wat het beste omschreven kan worden als een Totale
Oorlogsdoctrine, die regering, leger en media propaganda PsyWar onder een strategie brengt.
Het begrip ‘totale oorlog’ – oorlog waarbij niet alleen het leger betrokken is maar alle burgers ongeacht
leeftijd of geslacht en de hele infrastructuur van een land – werd een afschuwelijke realiteit in de 20e eeuw,
voor het grootste deel gedreven door wetenschappelijke ontdekkingen en technologische vooruitgang naar
onbeperkt gebruik in oorlogsvoering. Totale oorlog is tegenwoordig zeer actueel en aangevoerd door de
Verenigde Staten en bondgenoten. Hier wordt maar al te graag bij geholpen door de Amerikaanse,
Europese en wereldwijde mainstream media.
In het geval van Obama's Total War Doctrine doen de media mee met het officiële Amerikaanse beleid en
beschrijven de moord op onschuldige mensen die per ongeluk op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats
waren toen de Amerikaanse democratiemakerbommen vielen, als ‘militante strijders’.
Total War vergt namelijk intense en voortdurende psychologische oorlogvoering om de publieke opinie in
binnen- en buitenland te overtuigen dat ‘onze jongens’ vechten ‘om vrede en democratie te brengen’, altijd
‘het juiste’ doen door ‘de juiste mensen’ te doden die Amerika, Europa, Israël en de rest van het Westen
bedreigen; met andere woorden, door alleen ‘militante terroristische strijders’ te doden. Zo omschreef de
Orwelliaanse Newspeak de oorlogen door Amerika gevoerd sinds 1945 – door de VS alleen, of samen met
bondgenoten zoals Groot-Brittannië, EU-landen en Israël, of stromanlanden. De lijst is erg lang: Korea,
Vietnam, Panama, Dominicaanse Republiek, Palestina, Egypte, Irak, Afghanistan, Libië, Iran, Afrika, ZuidAmerika, Cambodja, Laos, Cuba, El Salvador, Falkland Eilanden, Nicaragua, Grenada, Servië...de dodenlijst
telt vele miljoenen en wordt steeds maar langer.
Wie volgt? Syrië, Iran? Soedan? Noord-Korea? Venezuela?
Video: John Pilger: War, Truth & the Media - Bron: http://youtu.be/0lRC24a44tY
Na 9/11 werd het alleen maar erger. De wereld wordt tegenwoordig geconfronteerd met een Supermachthegemonie die steeds vaker stuurloos is en een kleine, compacte en zeer machtige groep herbergt van
Global Power Masters diep geworteld in de VS/VK/EU en particuliere machtstructuren, die onoverwinnelijke
marine en luchtmachten beheersen, super high-tech legers, onbemande luchtvaartuigen, militaire satellieten,
napalm, cluster en bunkerbuster bommen, elektronische beveiliging en geheime wapens zoals de
onduidelijke HAARP installaties. Tel hierbij de tienduizenden ballistische raketten en kernbommen gericht op
targetlanden door de kleine Westerse kernbomclub - VS, VK, Frankrijk en Israël - en de zaken zien er erg
slecht uit. Dit alles wordt ondersteund door onbeperkte sponsoring - zowel officieel als clandestien - in de VS
en bondgenoten.
En als er geen geld meer is, dan …. zijn er altijd ‘andere middelen en bronnen’...als spook agentschappen
biljoenen dollars afkomstig van drugs, wapens en georganiseerde misdaad witwassen en recyclen om
heimelijke en illegale operaties te financieren; of als topambtenaren deals sluiten van het type contra-Iran...
Dat is allemaal samen ‘Amerika’s Total War’ beleid. Niet totale oorlog tegen een bepaald land, maar tegen
ALLE landen waarvan de VS, VK, Frankrijk en Israël geloven dat ze ‘terroristen’ steunen, of die soevereine
nationale regeringen hebben die ze niet aanstaan, of , wat pragmatischer gezegd, landen met enorme
reserves olie, gas, ertsen, water en voedsel waar de Exxons, BPs, Monsantos, Chevrons en Barrick Golds
hun vette kluifjes op willen leggen, om dan biljoenen dollars winst te recyclen via JPMorganChase, Goldman
Sachs, CitiCorp, HSBC, Deutsche Bank... De Amerikaanse Total War Machine kost biljoenen afkomstig van
Amerikaanse, Britse en Europese belastingbetalers, waarbij we nog een paar miljard moeten tellen die uit
het niets worden gefabriceerd door de drukpersen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank,
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hetgeen de dollar en de euro nog verder doen afkalven zodat de hele wereld uiteindelijk opdraait voor de
rekening van Amerika's Total War via geldontwaarding.
De Amerikaanse Total War tegen terreur wordt overal en tegen iedereen uitgevochten, en het einde is
niet in zicht.
Die tientallen miljoenen naïeve Amerikanen en Europeanen die dachten dat Obama dingen kon veranderen
naar een ‘vriendelijkere, aardigere wereld’ moeten nog maar eens goed kijken: er is en was en zal nooit een
echt verschil zijn tussen Republikeinen en Democraten.
Dus als je toevallig over straat loopt in de een of andere stad in Pakistan of Afghanistan, en je toevallig langs
een Amerikaanse ‘terroristentarget’ wandelt en je wordt gedood door een bom, ben je geen
‘burgerslachtoffer’ meer; je bent niet eens meer ‘bijkomende schade’! Omdat - presto! - de Total War
Doctrine van Obama je heeft zojuist veranderd in een ‘militante terroristische strijder’.
Natuurlijk, als bomaanslagen 30, 40 of 100 burgers doden die door de VS aangemerkt zijn als ‘militante
terroristen’, dan weten ze heel goed dat ze geen idee hebben wie ze vermoorden: de plaatselijke
pizzabezorger, de melkboer of een student, of een krantenverkoper of... wat maakt het uit!! Merk ze gewoon
aan als ‘militante terroristische strijder’ en sluit het dossier. De Westerse media melden braaf dat er weer
meer ‘militante terroristen’ zijn omgekomen in de Total War on Terror van Amerika (of van het VK of de EU,
of Israel). En zeg vooral niet dat de Doctrine van Obama geen Amerikaanse Stars-and-Stripes stijl
gerechtigheid impliceert: omdat als later ‘postuum wordt bewezen’ dat je geen militante terrorist was, maar
gewoon iemand die met zijn hond wandelde, dan labelt Amerika je misschien als ‘burgerslachtoffer’ of zelfs
als ‘bijkomende schade’. Ik voel me direct een stuk beter, zeg!!
Toen de VS in de universele Total War tegen Terrorisme modus ging, werden deze onmenselijke,
hypocriete, misdadige, dodelijke en leugenachtige acties integraal onderdeel van de Westerse ‘democratie’
losgelaten op onze turbulente wereld. Tegenwoordig vragen miljarden mensen zich af waar dit allemaal
heen gaat, wanneer dit zal stoppen? De vraag is: hoe kunnen we een groep gigantisch machtige landen
stoppen die volledig uit de hand zijn gelopen? Als we ooit maar een beetje vrede willen hebben, moeten we
eerst een einde maken aan die Total War.
Door Adrian Salbuchi
Adrian Salbuchi is politiek analist, auteur, spreker en radio/TV commentator in Argentinië
www.asalbuchi.com.ar - Bron: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31265
Video: Obamas killing list
Waarin journalist Jeremy Scahill zegt dat er door de oorlogszuchtige houding van deze Amerikaanse
president enkel waarbij ook zeer veel vrouwen en kinderen gedood worden, een ongelooflijke terugkaatsing
van geweld te verwachten valt. Inmiddels overtreft het aantal oorlogsslachtoffers dat gevallen is tijdens de
Obamaregering verre dat van de aantallen tijdens de G.W. Bush regering.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P1717&l=NL

Fukushima: Stille Oceaan verdunt radioactiviteit niet
Onderaan dit artikel een aangrijpend interview met de Australische arts Helen
Caldicot over Fukushima
Volgens voormalig-geheim 1955 Regeringsrapport:
De exploitant van de getroffen Fukushima kerncentrale heeft zoiets als duizend ton
radioactief water per dag in de Stille Oceaan gedumpt. Herinner je dat de reactoren
“doorzeefd zijn met kernsmeltingsgaten”, gebouw 4 – dat meer straling heeft dan
alle nucleaire bommen die ooit gevallen zijn of getest werden – hele muren mist, en
gebouw 3 een hoop puin is. Het hele complex lekt als een zeef, en de rivieren van
water die dagelijks in de reactoren worden gepompt vloeien gewoon in de oceaan (met slechts een lichte
vertraging). De meeste mensen gaan ervan uit dat de oceaan de straling van Fukushima genoeg zal
verdunnen dat de straling die de Westkust van de VS zal bereiken laag zal zijn.
De Congressional Research Service schreef in april bijvoorbeeld: “Wetenschappers hebben verklaard dat de
straling in de oceaan zeer snel verdund zal raken en geen probleem zal geven buiten de Japanse kust.” ...
“De Amerikaanse visserij zal waarschijnlijk niet worden aangetast omdat radioactief materiaal dat het
mariene milieu binnenkomt grotendeels verdund zal zijn voordat het de Amerikaanse visgronden bereikt.”
En een Woods Hole oceanograaf zei: “De Kuroshio stroom wordt beschouwd als de Golfstroom van de Stille
Oceaan, een zeer grote stroom die de radioactiviteit zeer snel kan meevoeren naar het binnenste” van de
oceaan, zei Buesseler. “Maar het verdunt onderweg ook, wat ervoor zorgt dat het zich vermengt en
vermindert in radioactiviteit als het van de kust wegtrekt.”
Maar – net zoals we 2 dagen na de aardbeving merkten dat de straalstroom door de wind straling kan
dragen naar de VS – waarschuwen we nu dat de oceaanstromingen meer straling kunnen dragen naar ten
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minste sommige delen van de Westkust van Noord Amerika dan wordt aangenomen. We noteerden in het
bijzonder meer dan een jaar geleden: De oceaanstromingen gaan van Japan naar de Westkust van de VS.
Zoals AP opmerkte: Het drijvende vuil zal waarschijnlijk door stromingen vanaf Japan in de richting van
Washington, Oregon en Californië voeren voordat het naar Hawaï gaat en terugkeert naar Azië, het
circuleert in wat bekend staat als de North Pacific Gyre, zegt Curt Ebbesmeyer, een oceanograaf uit Seattle
die tientallen jaren wrakstukken volgde. ... “Al dit puin zal een manier vinden om de Westkust te bereiken of
blijven liggen in de Great Pacific Garbage Patch”, een wervelende massa van geconcentreerd zwerfvuil in de
Stille Oceaan, aldus Luca Centurioni, onderzoeker bij Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego.
Zo ziet de North Pacific Gyre (golfstroom) eruit:
NPR meldt: CNN zei dat “de Hawaiiaanse eilanden de komende maanden een nieuwe en ongewenste
toevoeging kunnen krijgen – een gigantisch nieuw eiland van puin dat komt aangedreven vanuit Japan.” Het
baseerde zich mede op het werk van de Universiteit van Hawaï zijn International Pacific Research Center
die voorspelt dat: “In drie jaar tijd, de [puin] pluim de Amerikaanse Westkust zal bereiken, en vuil zal dumpen
op de Californische stranden en de stranden van British Columia, Alaska en Baja Californië. Vervolgens zal
het puin dan afdrijven naar de beroemde North Pacific Garbage Patch, waar het zal ronddrijven en opbreken
in kleinere en kleinere stukken. In vijf jaar tijd kunnen de Hawaiiaanse kusten een ander spervuur van puin
verwachten dat sterker is en langer aanhoudt dan het eerste. Veel van het puin dat de North Pacific Garbage
Patch verlaat, eindigt op riffen en stranden in Hawaï.”
Inderdaad, CNN merkt op: De puinmassa, die er vanuit de lucht uitziet als een eiland, bevat auto’s,
vrachtwagens, tractoren, boten en hele huizen die drijven op de stroming richting de VS en Canada, volgens
het ABC News. Het grootste deel van het puin zal waarschijnlijk niet radioactief zijn omdat het vermoedelijk
in zee werd gesleurd tijdens de eerste tsunami – voordat er veel radioactiviteit was gelekt. Maar dit toont de
kracht van de stromingen van Japan naar de Westkust. Een geanimeerde grafiek van de Universiteit van
Hawaï zijn International Pacific Research Center toont de verwachte sprijding van puin uit Japan.
Ja, een eiland van Japans puin ter grootte van Californië
raakt de Westkust van Noord-Amerika ... en een deel
ervan is radioactief. Naast radioactief afval, zegt MIT dat
zeewater dat zelf radioactief is binnen de 5 jaar de
Westkust zal treffen. Aangezien het puin sneller dan
voorspeld zal aankomen, is het mogelijk dat het
radioactieve zeewater dit ook zal doen. En de
Congressional Research Service geeft toe: Er blijft echter
de lichte kans op een relatief smalle doorgang van sterk
verontreinigd water dat wegstroomt van Japan...Het
vervoer door oceaanstromingen is veel langzamer, en
bijkomende straling van deze bron kan uiteindelijk ook
gedetecteerd worden in Noord-Pacifische wateren onder
Amerikaanse jurisdictie, zelfs maanden na de vrijgave.
Ongeacht het trage zeetransport, betekent de lange halfwaardetijd van radioactieve cesium-isotopen dat
radioactieve contaminanten een steekhoudende zorg blijven om in het oog te houden.
De nucleaire expert Robert Alvarez, senior beleidsadviseur bij de secretaris en plaatsvervangend adjunctsecretaris van het Energie Departement en milieu van 1993 tot 1999, schreef gisteren: Volgens een
voormalig-geheime memo van de U.S. Atomic Energy Commission uit 1955 over zorgen die de Britse
regering zich maakte over besmette tonijn: “Verdrijving van radioactieve neerslag in het water van de oceaan
is geen geleidelijke verspreiding van de activiteit van de regio met de hoogste concentratie naar nietverontreinigde regio’s, maar dat naar alle waarschijnlijkheid het proces zal leiden tot verspreidde zakken en
stromingen van hogere radioactieve materialen in de Stille Oceaan. We kunnen speculeren dat tonijn die nu
radioactief is door ingeslikte materialen [dit is in 1955, niet vandaag] geleefd hebben in, of gepasseerd zijn
door dergelijke zakken; of zich gevoed hebben met planten en dieren die er in die gebieden waren aan
blootgesteld.”
Door de enorme hoeveelheden radioactief water dat Tepco dumpt in de Stille Oceaan, en het feit dat de
stromingen water van Japan naar de Westkust van Noord-Amerika brengt, zullen ten minste enkele van
deze radioactieve “stromingen” of “hotspots” waarschijnlijk uiteindelijk invloed hebben op de Westkust.
Bron : Washington’s Blog voor Global Research – 1 juni 2012 http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31200
Helen Caldicot overde gevolgen van de ramp in Fukushima: Bron: http://youtu.be/H4dJ0XqmMMs
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P1702&l=NL
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Welkom in de oorlogszone die Olympische Spelen heet
Londen 2012
Hoe kwamen de spelen naar Londen en wat verwacht men over
twee weken eiegenlijk dat er kan gaan gebeuren?
Het besluit om de Olympische Spelen in Londen te houden werd
op 6 juli 2005 in Singapore door het Internationale Olympisch
Comité (IOC) genomen. De van tevoren verklaarde favoriete
stad Parijs moest het met vier stemmen verschil afleggen tegen
de Britten. Het ongeremde “Rule Britannia*” daarna was
tenenkrommend. Een dag later sloeg de stemming om, toen Londen werd getroffen door een terroristische
aanslag. Groot Brittannië had samen met de VS deelgenomen aan de invasie van Afghanistan en Irak. Uit
de gelederen van premier Tony Blair werden misleidende documenten overhandigd, over zogenaamde
massavernietigingswapens, die de beslissing om binnen te vallen bezegelden. De beloning werd
triomfantelijk binnengehaald.
Vijftien uren na de bekendmaking ontploften explosieven in de metro en een dubbeldekkerbus in de drukke
ochtendspits van Londen. Tientallen mensen vonden de dood en honderden mensen raakten gewond.
De officiële openingsceremonie in Londen zal plaatsvinden op 27 juli, de dag waarop tijdens de opening van
de Olympische Spelen in 1996 in Atlanta in Centennial Park bommen tot ontploffing werden gebracht: 111
gewonden en twee doden. Het Britse Ministerie van Defensie gelooft zeker niet een voortekens. Het heeft
zich gecommitteerd aan een “Veilige en Groene” Olympiade in 2012.
2012 logo en ZION ineen
Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft zich als grootste
sponsor ($100 miljoen) verbonden aan deze “Groene” Spelen. Hoe kan men
Dow Chemical, dat producten als ethyleen en benzeen vervaardigd, die
dienen als basis voor de productie van polyethyleen, ethyleenglycol en
polystyreen-hardschuim, verbinden een “groen” en “veilig” imago?
In 2001 heeft Dow Chemical Company Union Carbide overgenomen. Union
Carbide was verantwoordelijk voor de giframp in Bhopal (1984, India), waarbij
duizenden tonnen dodelijk gas uit de pesticidenfabriek van Union Carbide
lekten. Het directe dodenaantal lag tussen de 7.000 en 10.000 en in de jaren
daarna overleden nog eens 15.000 mensen.
Deze gebeurtenis is met minstens 500.000 slachtoffers met ernstige aandoeningen, tot op heden de ergste
industriële ramp ter wereld ooit.
Slechts een zeer klein deel van de schadevergoeding van de schikking is bij de overlevenden
terechtgekomen. In juli 2004 veroordeelde het Indiase hooggerechtshof de regering om 330 miljoen dollar
van het schadefonds uit te keren aan slachtoffers en de families van de overledenen. Op 7 juni 2010 werden
enkele schuldigen veroordeeld, zij moesten €2000 betalen en kregen twee jaar gevangenisstraf. De zaak is
nog steeds in behandeling voor de rechter en rechtmatige compensatie voor de slachtoffers is tot nu toe
uitgebleven.
Overlevenden van deze ramp en de Indiase regering hebben geprotesteerd tegen het sponsorschap van
Dow Chemical. Het is daarom nog niet duidelijk of het sportteam van India zal deelnemen aan de
Olympische Spelen 2012 of dat zij de Olympische Spelen in Londen zullen boycotten.
Op 30 april j.l. wordt met oefening “Olympic Guardian” bekend gemaakt, dat de inwoners van Londen tijdens
de Olympische Spelen rekening moeten houden met een potentiële chemische, biologische of raketaanval.
Brittannië had zich net geschaard achter de VS wat
betreft de dreigementen aan Iran en Syrië.
De VS en Engeland geloven in de politieke mantra
“we bevechten hen overzee, dus we hoeven dat niet
op eigen grond te doen” en voeren hun illegale
invasies uit. Ironisch genoeg vergelijken Britse
politici de voorbereidingen en mobilisatie voor de
Olympische Spelen met de Blitz uit de Tweede
Wereldoorlog, toen Duitse bommen Oost Londen
vernielden.
Veilige spelen?
Generaal Sir Nick Parker voert het bevel over de
totalitaire terreur in Londen: “Het zou een
luchtaanval à la 9/11 kunnen worden of een soort
raket, die het Olympische Park wil vernietigen en die
we moeten onderscheppen.
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Daarom zijn tot nu toe in het zeer dicht bevolkte gebied van Londen al zes series Rapier grondluchtverdediging raketten geplaatst, die met driemaal de snelheid van het geluid, raketten moeten
onderscheppen die het op het Olympisch Stadion hebben gemunt. Deze op woonflats geplaatste Rapier
systemen doden “gegarandeerd”.
Rapier raketbatterij
Drones zullen in de lucht boven het Olympisch Park patrouilleren, dat achter een bijna 20 kilometer lang
elektrisch hek wordt bewaakt met elektromagnetische (sonische) wapens en vijfenvijftig teams met honden
(Guardian, 11 juli 2012).
Sonische wapens zorgen ervoor dat van vijf kilometer afstand glas uit ramen aan gruzelementen wordt
geslagen en het trommelvlies barst van ouders, kinderen en mensen die gewoon bezig zijn met hun
dagelijkse dingetjes in hun eigen huis.
Typhoons (gevechtsvliegtuigen) en Puma helikopters staan klaar om binnen enkele minuten vanaf de
luchtmachtbasis in West Londen Northolt te kunnen toeslaan. Deze basis is hiervoor niet meer gebruikt
sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar staat de RAF garant voor. In het oosten van de stad is ook de
luchtmachtbasis Ilford hiervoor in paraatheid gebracht.
Puma Helicopters en een Typhoon fighter Jet
In de Thames, Weymouth Bay en de haven van Portland liggen oorlogsschepen klaar met aan boord Royal
Navy Lynxhelikopters, nu met uitgebreide vuurkracht!
Het grootste slagschip van The Royal navy, HMS Ocean legt aan in de Thames bij Greenwich en zal dienen
als commandocentrum gedurende de spelen. Ook dit schip dient als basis voor deze lynx helicopters die met
sluipschutters bemand over de stad vliegen.
HMS Ocean
Mariniers in patrouillevaartuigen en opblaasbootjes zullen de Thames bevaren tussen de iconische
historische gebouwen door.
Generaal Parker heeft in zijn plannen echter geen rekening gehouden met een Bijbels aandoende
zondvloed, welke de auto’s in Weymouth’s Olympic Park P & R faciliteit onder water zet.
In Portland worden er muren opgericht à la Baghdad, zodat inwoners niet gratis vanuit hun huizen kunnen
meegenieten van de roeiwedstrijden.
Op straat patrouilleren 13.500 soldaten, 12.000 politieagenten en 20.000 andersoortige veiligheidsmensen.
Er zijn minstens 1000 Amerikaanse politieagenten en legerpersoneel.
3.500 Britse soldaten worden ingezet in het gebied rondom het Olympisch Stadion. Ze zijn net
teruggekomen uit Afghanistan. Laten we hopen dat ze zich goed herinneren waar ze zich nu bevinden.
Het hele Olympische circus, inclusief de veiligheidsmaatregelen wordt geraamd op 20 tot 40 miljard waarvan
het meeste betaald wordt door de belastingbetalers in Engeland die zeer waarschijnlijk niet naar de spelen
kunnen omdat de kaartjes zo’n 2000 pond kosten.
Het meest alarmerende bericht kwam van een journalist, die undercover als veiligheidsman werd ingezet in
dienst van G4S, de belangrijkste privébeveiligingsdienst van de Olympische Spelen van 2012: een plan om
iedereen in London te evacueren (11 miljoen mensen) en de aankomst van 200.000 doodskisten, waarin per
kist 4 of 5 personen passen. Het lijkt een horrorverhaal.
Dus, als je van plan bent naar de OS te gaan (vijf uur tijd uitrekken voor de paspoortcontrole bij het vliegveld
van Heathrow; een gedeelte van de snelwegen is op dit moment onbruikbaar, dus neem de ondergrondse)
geniet van uw bezoek!
“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked
“Oh, you can’t help that”, said the Cat: We’re all mad here. I’m mad, you’re mad.
“How do you know I’m mad?” Said Alice.
“You must be”, said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”
(“Alice in Wonderland”, Lewis Carroll, 1832-1898.)
Door Felicity Arbuthnot, Global Research, 13 juli 2012
Bron: http://globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=31888
En http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31908
* Rule, Britannia! is een onofficieel volkslied van de Britten. Het werd geschreven ter gelegenheid van de
verjaardag van de troonbestijging van het Huis van Hannover in Engeland. Het refrein kan als volgt worden
vertaald: Heers, Groot-Brittannië! Groot-Brittannië, heers over de zeeën! Britten zullen nooit slaven zijn.
Anderen zullen ten prooi vallen aan tirannen en bevreesd zijn van u, terwijl gij vrij zult floreren en tot de
afgunst van iedereen groots zal zijn.
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P1724&l=NL
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Derde Wereldoorlog: vanzelfsprekend of niet?
De mensen zijn zo in slaap en gehypnotiseerd dat ze de oorlogstrommels die momenteel op de achtergrond
klinken niet kunnen horen. Het is achtergrondmuziek geworden waarop men achteloos met de voeten mee
tikt. Met bijna een glimlach op het gezicht denkt men terug aan de publieke executie van Kaddafi. Het
gehersenspoelde Westerse publiek zal de volgende stap, de omverwerping van Syrië verorberen als toetje,
terwijl rapporten over monsterachtige aanvallen met drones op onschuldige burgers in Pakistan en Somalië
(120 doden in een paar dagen waarover het nieuws zwijgt in alle talen) als koekjes bij de ochtendkoffie
worden opgeknabbeld. Een monsterachtige wereld waarin burgers onbewust meedeinen op de maat van
een wereld op weg naar oorlog en totalitaire controle.

De conditionering tot WO 3 is bijna compleet – men ziet het niet aankomen
Zo surrealistisch is het gesteld met de wereld van nu. Na 10 jaar van oorlogvoering en de recente barbaarse
wreedheden in Libië maakt dat men door het wapengekletter en de massale propagandacampagnes
weinigen beseffen, dat iedere dag die voorbijgaat zonder protest een tsunami van onuitgesproken
goedkeuring is.
Weinig mensen beseffen dat een oorlog met Iran in ieder geval een beperkt nucleair inferno zal
bewerkstelligen. De wereld zal hierna nooit meer hetzelfde zijn. Men zal de eerste bom goedpraten als een
noodzakelijke preventieve aanval op een schurkennatie, om de belangen van Israël en de VS veilig te
stellen. Dan zullen China en Rusland (heeft al tanks vervoerd naar een gebied ten noorden van Iran )
onvermijdelijk in het conflict worden betrokken. Denkt u niet?
Wanneer u beseft dat ze daar van meet aan op uit zijn, bent u wakker aan het worden.
Wanneer u beseft dat een Nieuwe Wereldorde de verlangde en geregisseerde oplossing is, begrijpt u dat de
oude wereldorde eerst moet worden ontbonden voordat vervanging mogelijk is. De globale financiële en
economische structuur is bewust aan de rand van de afgrond gebracht. Soevereiniteit wordt wereldwijd de
kop ingedrukt en het volk gaat de straat op. Moet ik nog meer zeggen?
Het is duidelijk, er zijn 6 redenen die een oorlog tegen Iran aankondigen:
1. Engeland en Amerika hebben een verdrag gesloten om Iran aan te vallen. Bewijs dat Iran een nucleair
programma zou hebben doet de spanning in het Midden Oosten stijgen 2. Iran heeft voldoende verrijkt
uranium om nucleaire wapens te produceren
3. Israëlisch premier Benjamin Netanyahu wil een militaire invasie in Iran en heeft altoestemming gevraagd
aan zijn regering
4. Tel Aviv test een nieuw raketsysteem, juist nu er weer wordt gespeculeerd over een mogelijke aanval op
een nucleair complex in Iran. Het ministerie van Defensie noemt dat 'toeval'
5. China levert alvast wapens en raketten aan Teheran
6. Obama noemt het nucleair programma van Iran een bedreiging en roept op tot openbaring van de ware
intenties van Iran
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Het volgende dateert van drie en een half jaar geleden:
Zijn Amerika en bondgenoot Israel van plan om Iran aan te vallen? "De dreigingen hebben een hysterisch
niveau bereikt”, schrijft Dana Milbank in de Washington Post. Het gepraat over een mogelijke aanval van
Israel heeft ertoe geleid dat Iran al herhaaldelijk heeft laten verstaan de Straat van Hormoez af te zullen
sluiten in het geval van een militair conflict. Dat zou door Amerika als een oorlogsdaad worden opgepakt, zei
een admiraal van het leger van de VS. Een vijfde van de wereldwijde olietoevoer passeert via de Straat van
Hormoez, de drukst bevaren olieroute ter wereld. Elke dag worden miljoenen vaten ruwe olie door de
strategische engte verscheept. Volgens het Internationaal Energie Agentschap kan dat aantal de komende
jaren nog eens verdubbelen. Vanuit Hormoez gaat de olie verder naar Azië, West-Europa en NoordAmerika. (Source)
Het plan voor een derde wereldoorlog is niet nieuw, een Nieuwe Wereld Orde
De planning voor een derde wereldoorlog gaat al terug tot de tijd van vrijmetselaar
Albert Pike. Pike had een visioen over drie noodzakelijke wereldoorlogen, schreef hij
in 1871 in een brief naar Mazzini. In de brief worden de plannen voor de drie
wereldoorlogen uit de doeken gedaan, ze moesten uiteindelijk leiden tot een Nieuwe
Wereldorde (link One World Order).
Pike
De eerste WO moest plaatsvinden om de Illuminati de macht te geven in tsaristisch
Rusland. Rusland moest een bolwerk worden van atheïstisch communisme.
Agenten van de Illuminati zouden de oorlog uitlokken tussen het grote rijk van
Duitsland en het rijk van Groot-Brittannië. Na de oorlog zou het communisme
moeten groeien en in meer landen moeten zorgen voor de neerval van religie.
De tweede WO moest worden gecreëerd door de tegenstellingen tussen fascisten en politieke zionisten uit
te spelen. Na de oorlog moest het nazisme worden vernietigd. Het zionisme moest zo sterk worden, dat de
soevereine staat Israel Palestina zou overnemen. Gedurende en na WO2 moest het internationale
communisme zo sterk worden dat het een tegenhanger zou worden van het christendom. Daar zou het
gecontroleerd blijven tot religie op een later tijdstip weer nodig was na de grote sociale rampspoed.
De derde WO moest plaatsvinden door de verschillen tussen de politieke zionisten en de leiders van de
Arabische wereld uit te spelen. De Arabische wereld en de staat Israel zouden elkaar de oorlog moeten
verklaren; ze zouden elkaar vervolgens moeten vernietigen. De andere naties in de wereld zouden ook
verdeeld zijn en tegen elkaar strijden, tot het punt waarop fysieke, morele, economische en spirituele
uitputting was bereikt.
“We zullen in de wereld het atheïsme en nihilisme loslaten. We zullen de
horror ervan laten zien. Ze zijn de oorzaak van beestachtigheid onder
mensen. Dan zal het volk overal moeten vechten tegen de minderheid,
men zal de atheïstische revolutionairen uitroeien en daarmee de
vernietigers van beschaving wegvagen….”.
“… en de meerderheid van de mensen zullen gedesillusioneerd zijn in het
christendom. Hun geest zal geen richting of kompas kennen. Ze zullen
verlangen naar een ideaal. Ze zullen hun adoratie ergens op willen
richten. Uiteindelijk zal aan het publiek het ware Licht van Lucifer worden
getoond. De manifestatie van Lucifer zal volgen op de destructie van het
christendom en het atheïsme, die beiden in een klap zullen zijn uitgeroeid”.
Sinds de aanval op de Twin Towers op 9/11 in 2001 is de onrust, vooral in het Midden Oosten, tussen het
Westen en de zionisten tegenover de Arabische wereld, evident. De derde wereldoorlog zou kunnen
beginnen, in de nabije toekomst. Source
Andere visionaire figuren die, voordat een Nieuwe Wereldorde orde op zaken zou moeten stellen een
vuurzee voorzagen, waren: Nostradamus, Edgar Cayce, Jean Dixon en schrijvers van hoofdstukken uit de
Bijbel. Ook moderne politieke analisten, zoals gerespecteerd onderzoeker Webster Tarpley, houden
rekening met een mogelijke WO3. Ben dus gewaarschuwd, bereid je voor, emotioneel, psychisch, praktisch
en mentaal. Iedereen op aarde is hier met een doel. Het is een fascinerende tijd om op aarde te zijn. Men
moet de waarheid echter onder ogen durven zien. De waarheid niet kunnen trotseren zal leiden tot trauma.
Velen van ons zullen een verschuiving van bewustzijn ervaren en spiritueel wakker worden. Vervolgens
realiseren we ons welke macht we hebben.
Laten we ons bewust zijn van het feit dat de realiteit van deze planeet kan en zal blijven veranderen.
Hun wapen is angst
Ze proberen ons bezig te houden en leiden ons af. Ze proberen ons in de door hen ingerichte en
geprojecteerde realiteit vast te houden. Wanneer wij daar uitstappen, wanneer wij stoppen te geloven in hun
geprojecteerde mentale aanvallen, dan komt hun valsheid aan het licht. Liefde en waarheid zal zich meer en
meer vertonen, op manieren die je niet zou kunnen verzinnen. Ieder van ons wordt dan een schip dat
anderen helpt op te vrolijken. Dat de dappere zielen aanmoedigt met wie wij het privilege hebben deze
fantastische reis te maken!
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Ik weet het, dit wordt waarschijnlijk een wilde rit, denkt u niet? Lach in hun gezichten! We zijn eeuwig!
Door Zen Gardner, 4 november 2011
Bron: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kxszB0myQA8
Zie ook de videofilm van Snordelhans van Heretic Productions.
Bron: http://beforeitsnews.com/story/1323/815/World_War_3_A_Forgone_Conclusion.html?currentSplittedPage=0
Vertaald door ’t Vertalerscollectief
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P1400&l=NL

Facebook, slippendrager van de CIA
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft een eigen afdeling die social media als Twitter, Hyves en
Facebook doorspit op interessante, ondermijnende en staatsgevaarlijke berichten. Volgens sommige
onderzoekers worden er vijf miljoen tweets per dag gecontroleerd. Wayne Madsen, onderzoeksjournalist en
expert op het gebied van Amerikaanseinlichtingendiensten zegt dat mensen die intensief gebruik maken van
social media in feite de CIA een handje helpen met het verkrijgen van informatie. Via allerlei tweets kan de
CIA het IP-adres achterhalen en daarmee de persoon die de berichten op Twitter heeft gezet. Madsen sprak
onlangs voor de Russische televisie: “Als de geheime diensten één persoon in de gaten willen houden, zien
ze tegelijkertijd wie alle contacten zijn van deze persoon. Via relationele databases die volgens bepaalde
algoritmes te werk gaan, komen de diensten erachter hoe het netwerk van de betreffende persoon eruit ziet,
hoe hij of zij denkt en wat voor godsdienstige denkbeelden hij of zij heeft.
Big Brother CIA
Mensen kiezen er vrijwillig voor om hun hele hebben en houden op social media te zetten, zodat de
autoriteiten dit kunnen zien. Volgens Madsen komt dat doordat mensen tegenwoordig geen enkel besef van
privacy meer hebben. “De beste manier om je hiervan te onttrekken is gewoon niet mee te doen met allerlei
social network sites.” Met name een network site als ‘Linked-In’ is zeer interessant voor de CIA, omdat hier
voornamelijk hoger geschoolden, zakenmensen en bedrijven zich laten registreren. Het gaat hier dan om
‘open source collection’. Volgens Madsen is het gevaarlijkste aspect van social media het feit dat mensen
zich uiten over politieke acties waar ze aan mee willen doen. Als ze dat doen komen ze op lijsten of in de
databases van de FBI en de CIA terecht, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. En deze informatie kan
later weer tegen hen gebruikt worden. “De eerst volgende keer als ze op een vliegveld komen, zullen ze ter
zijde genomen worden als zijnde een veiligheidsrisico, omdat de regering bepaald heeft wie een dreiging
vormt en wie niet. Dat bepalen die mensen niet, dat bepaalt de regering”.
Wat mensen in hun achteloosheid op het internet zetten, grenst aan het onwaarschijnlijke. Elk intiem detail
over het dagelijkse leven wordt met duizenden gedeeld. Foto’s, politieke voorkeuren, opleidingen,
ziektegeschiedenissen, eerdere banen, hobby’s, lidmaatschappen, boeken die men gelezen heeft, de
dagelijkse agenda, uit de hand gelopen party’s, sexuele voorkeuren, relaties met andere vrienden, alles kom
je tegen. Er zijn mensen die van dag tot dag melden waar en hoe lang ze ergens verblijven. De CIA kan zo
weken achtereen de gangen van een enkel individu nagaan. Veel mensen kondigen zelfs van te voren al
aan waar ze naar toegaan. Het probleem is dat de huidige generatie jongeren geen enkele feeling meer
heeft met privacy. Een eenmaal aangemaakt profiel opzeggen is vrijwel onmogelijk. Zelfs als je het
ingewikkelde opzegproces hebt doorlopen, blijft de informatie gewoon ergens opgeslagen. Dit geldt voor alle
social media. Voormalig vicevoorzitter van de CIA Christopher Sartinsky zei enkele jaren geleden over het
gratis verkrijgen van al deze informatie: ‘een droom komt uit voor de CIA’. Volgens rapporten van het
Amerikaanse Homeland Security haalt de CIA de meest relevante informatie van Facebook, sinds het in
2004 werd opgericht.
Het is niet zo dat de CIA Facebook kan dwingen om informatie te geven. Het zit veel simpeler in elkaar. Er
zitten in de systemen van Facebook interfaces ingebouwd met de computersystemen van de CIA. De
servers van Facebook staan grotendeels in de Verenigde Staten en die zijn toegankelijk voor de CIA.
Facebook oprichter Marc Zuckerberg verklaarde ooit: “Facebook is het meest effectieve werktuig voor het
controleren van de mensheid dat ooit is ontwikkeld ” Julien Assange van Wikileaks noemde Facebook “de
meest verbijsterende spionagemachine die ooit is uitgevonden. Het is de meest omvattende database met
gegevens over mensen”. Inmiddels zijn er bijna een miljard mensen wereldwijd actief, alleen al op Facebook.
Facebook als digitale Big Brother!
Franklin ter Horst (Persbureau Het KNP Lienden)
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De zondvloed komt eraan
Jules van Rooyen - Den Haag, 18 juli 2012
De hoogste baas van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, heeft de wereldpers gehaald enkele maanden terug
met zijn uitspraak dat hij “God’s werk doet”. Wat zou hij daarmee bedoelen ? De meeste niet-Talmud
ingewijden denken bijvoorbeeld dat geld gratis te verkrijgen zou zijn of dat de zon voor niets opgaat. De
kwestie is echter hoogst serieus. Slechts weinigen doorzien de historische lading van zijn uitspraak.
De grondlegger van het communisme, de Talmud filosoof Marx (1818-1883), wees God af en achtte het
menselijk geweten de hoogste godheid. Dit Kantiaanse uitgangspunt moest leiden naar een nieuwe mens en
naar een nieuwe wereld, die de werkelijke mens en wereld zullen zijn. Hij was een volgeling van Weishaupt
(1748-1830), de liberaal,Talmud Joodse ex-pater Jezuït die God’s werk wilde overdoen en de wereld wilde
ombouwen met 6 revolutionaire doelstellingen.
In navolging van Rousseau (1712-1778) wilde Weishaupt de totaal ongebonden mens terug op aarde, die
niets anders kent dan gelijkheid en vrijheid. Daartoe moest de godsdienst vernietigd worden evenals ieder
gezag en maatschappelijke band, het gezin, de natiestaat, het eigendom en de wereldbevolking gehalveerd.
Maar Weishaupt had een dubbele agenda. In zijn tijd hadden de Europese Ashkenazen in de meeste landen
een aparte vreemdelingenstatus, waar ze vanaf wilden. Zij wilden dezelfde maatschappelijke acceptatie als
de autochtonen, maar met behoud van eigenheid. Zonder zich te mengen met anderen, wilden zij zich
vrijelijk kunnen ontplooien en vanuit de Talmud geredeneerd “leven in afwachting van de komst van de
Messias” en anderen – de niet Joden - overhalen om tot het Joodse geloof te komen. Te midden van andere
volken moesten ze daartoe als “het uitverkoren volk”, voortbestaan met de opdracht de andere volken te
”domineren”. Hierdoor bevinden de Europese en Noord-Amerikaanse liberale Talmud Joden zich in een
permanente staat van oorlog en revolutie. Deze obsessie van universele dominantie is kenmerkend voor de
Joodse geschiedenis die al begon met de aanbidders van het Gouden Kalf die zich tegen Mozes en de Wet
keerden in 1500 jr. vòòr Christus.
Voor de Talmud gedreven liberale Joden is de Messias geen geestelijke, een door God gezonden leraar,
maar een Joodse werelddictator. De zionisten gaan nog een stap verder. Die werelddictator zijn zij zelf. Die
is op henzelf betrokken ; zij zijn het Nieuwe Jeruzalem dat recht heeft op de wereld van alle volken en alle
rijkdom. Zij zijn aan het Nieuwe Jeruzalem ondergeschikt. De Talmud bevat vele regels die hier naar
verwijzen. De weg ernaar toe moet vrij komen en iedere hindernis moet verwijderd om alles en iedereen in
handen van het Talmud Jodendom te spelen. In de 18de eeuw begint dit Joodse denken door te dringen in
een kleine, revolutionaire elite in Europa. Radicale gelijkheid en vrijheid breken door met de Franse
Revolutie (1789), een revolutie van vrijmetselaars en andere sekten, aangestuurd en betaald door de familie
Rothschild vanaf 1782, samen met andere kapitaalkrachtige Talmud baronnen uit de City. Sinds de Franse
Revolutie, “de moeder aller revoluties”, (volgens de Talmud revolutionair Lenin), heeft het radicale
gelijkheids- en vrijheids-denken, het moderne denken compleet doordrenkt. Zij zijn de principes van alle
principes geworden. Immers, gelijkheid vernietigt de totale maatschappelijke structuur en vormt daarmee de
kern van het revolutionaire denken. Zij gaat aan de vrijheid vooraf. Gelijkheid staat ook centraal bij de
Verklaring van de Mensenrechten van 28 februari 1790, een perverse vrucht van de Joodse denkwereld, ter
realisering van de eigen ambities tot wereldoverheersing.
Goldman Sachs (GS) is de machtigste bank ter wereld in handen van de City en Wallstreet Talmud
baronnen. Zij willen God’s werk overdoen, de wereld ombouwen, ontdoen van God’s natuurlijke orde en
bevrijden uit Zijn “carcan” van de Decaloog. Lloyd Blankfein zei geen woord teveel. Zijn bank verovert de
wereld ; zij destabiliseert staten of onderwerpt ze met grote schuld verplichtingen, middels een dicht netwerk
van samenspanning met andere grootbanken. Goldman Sachs (GS) bezit volgens persberichten, 30% van
de Franse staatsschuld ; zij verkocht in 2007 en 2008, voor miljarden aan inferieure hypotheek pakketten
waardoor de financiële wereld gedestabiliseerd werd en waardoor zij de aanzet gaf tot de grote bankencrisis
van nu ; zij verdiende in die jaren miljarden met speculatie op een zelf veroorzaakte, instortende markt ; GS
had daarvòòr op grote schaal kredietderivaten van de grootste Amerikaanse verzekeraar AIG gekocht die
gered moest worden met miljarden van de regering, en waarvan miljarden rechtstreeks in de kas van GS
verdween ; GS hielp de Griekse regering het afgelopen decennium om miljarden aan staatsschuld te
verduisteren zodat Griekenland voor de Euro geaccepteerd werd ; ook de Eurocrisis heeft GS voorzien en er
veel geld aan verdiend ; de crisis jaren 2008 en 2009, brachten miljarden winst in het laatje. Vele klanten van
GS zijn in die jaren opgescheept met slechte beleggingen, voor de GS medewerkers “pieces of crap” voor
“onbenullen” van klanten. Lloyd Blankfein zei geen woord teveel. GS kan staten destabiliseren en daarmee
onderwerpen. Tegelijkertijd verdiende GS miljarden aan het beroven van Amerikaanse staatsburgers en
honderden miljoenen burgers van andere landen. De vraag is hoe lang kan GS cum suis, op dezelfde voet
nog doorgaan? Helaas, in de huidige tijd met slecht onderwijs, weinig kennis, een verzwakte weerbaarheid
en een verzwakte kerkelijke invloed, kan men de uitspraak en het handelen van GS niet meer plaatsen. Het
grote kwaad van de “Synagoge van Satan” (Joh. Ap. 2: 9 en 3: 9) tegen Kerk en samenleving is in
vergetelheid geraakt. In “Sluiproutes van de macht” leest U op 487 pagina’s veel meer over deze
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permanente staat van oorlog en revolutie waar Nederland en Europa sinds 1789, in verzeild zijn geraakt. In
dat boek kunt U kennis maken met de geheimen van de Franse Revolutie, de Russische revolutie, de
Italiaanse en Spaanse revoluties, de oorlogen in de 19de en 20ste eeuw, de Koude Oorlog, marxisme,
communisme, socialisme, feminisme, liberalisme en last but not least, de banken crises van 1929 en 2008.
Jules van Rooijen, o.a. auteur van ‘Sluiproutes naar de Macht’ (verkrijgbaar via: http://boinnk.nl)

Onderzoeksteam Sheriff Arpaio: Geboortecertificaat Obama 100% vals
Door Witte Huis gecontroleerde media negeren talrijke bewijzen en aanwijzingen
Spotprentje uit 2009.
Het speciale team van Sheriff Arpaio, de langst zittende sheriff van
de VS, heeft na maandenlang intensief onderzoek de conclusie
getrokken dat Obama's geboortecertificaat 100% zeker een
vervalsing is. De toegestroomde, door het Witte Huis gecontroleerde
media weigerden echter op de gisteren gehouden persconferentie
op het geleverde bewijs in te gaan en probeerden enkel het team in
diskrediet te brengen. 'Cold Case Posse' hoofdonderzoeker Mike
Zullo verklaarde dat er nu ondubbelzinnig bewijs is geleverd dat het
in april 2011 door Obama vrijgegeven geboortecertificaat vervalst is.
Sheriff Arpaio gaat nu proberen om de federale overheid zover te krijgen een officieel onderzoek in te stellen
naar wat hij 'een directe bedreiging voor onze nationale veiligheid' noemt, aangezien aangetoond is dat
buitenlanders door een maas in de wet van Hawaii een geboortecertificaat kunnen krijgen, ook als kinderen
buiten de VS zijn geboren. Volgens Zullo tonen de onderzoeken aan dat
* het vorig jaar door het Witte Huis vrijgegeven document doelbewust veranderd werd;
* er belangrijke informatie ontbrak op het verificatiedocument dat Hawaii aan Arpaio toezond;
* de onderminister van Justitie van Hawaii, Jill Nagamine, geweigerd heeft te bevestigen dat het door het
Witte Huis vrijgegeven document overeenkomt met het exemplaar in Hawaii.
Document spreekt zichzelf tegen
Het geboortecertificaat bevat meerdere geschreven codes '9', wat betekent dat bij de vakken 'beroep', 'soort
bedrijf' en 'ras van vader' geen informatie werd gegeven. Aangezien deze vakken tóch zijn ingevuld betekent
dit dat er achteraf met het originele document gerommeld moet zijn. De inmiddels 95 jarige ambtenaar die
Obama's geboorte destijds inschreef bevestigde dat de officiële versie van het Witte Huis ten aanzien van
het certificaat niet klopt.
1200 testen
Twee onafhankelijke onderzoekers deden in totaal zo'n 1200 computertesten met het geboortecertificaat en
concludeerden ieder afzonderlijk dat de afwijkingen die in het PDF document worden gevonden niet kunnen
zijn ontstaan met behulp van bekende compressiemethoden. Er zouden namelijk andere soorten lagen zijn
ontstaan als het document inderdaad enkel gekopieerd was. Dit wijst er volgens beiden op dat er met het
document geknoeid moet zijn.
Term 'African' pas vanaf 1989 gebruikt
Verder staat bij 'ras van vader' het woord 'African' ingevuld, maar deze term werd tot 1989 nooit gebruikt op
Amerikaanse geboortecertificaten. In 1961 gaf de staat Hawaii aan alle ouders die op dat moment op het
eiland woonden een geboortecertificaat, ongeacht waar het kind ook ter wereld was gekomen. Omdat de
informatie op het document volgens de wetten van Hawaii niets zeggen over de waarheid en accuraatheid
van de gegevens, kan met het geboortecertificaat onmogelijk worden bewezen dat Obama daadwerkelijk op
Hawaii is geboren en daarom een 'natural born citizen' is, een vereiste om president van de VS te kunnen
worden.
Niet in Kapiolani ziekenhuis geboren
Bovendien bevat het certificaat van Obama een opvolgnummer dat hoger is dan dat van de tweeling Susan
en Gretchen Nordyke, die na Obama werden geboren. Dit is een sterke aanwijzing dat Obama niet zoals hij
beweert net zoals de tweeling in het Kapiolani ziekenhuis is geboren, maar dat zijn geboortegegevens later
zijn vastgelegd door het registratiekantoor van de Hawaïaanse overheid. Dat houdt automatisch in dat hij
heel goed elders geboren kan zijn (buiten de VS). (2)
'Foutjes' onwaarschijnlijk
De onderzoekers merkten tevens op dat ze door de autoriteiten van Hawaii op allerlei mogelijke manieren
werden tegengewerkt, een verdere indicatie dat men bepaalde zaken verborgen wil houden. Daarnaast
wordt nogal eens beweerd dat de ambtenaar op Hawaii gewoon een paar 'foutjes' heeft gemaakt bij het
invullen van het certificaat, maar dit is erg onwaarschijnlijk omdat ieder document altijd door een tweede
ambtenaar werd gecontroleerd.
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily
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Totale schuldenlast Nederland opgelopen naar 327% van het BNP
Hypotheekrenteaftrek oorzaak torenhoge schulden Nederlandse volk - Overheid komende jaren veel meer
geld kwijt aan rente en EU
Nederland (6e plaats) behoort tot de landen met de hoogste totale
schuldenlast in de ontwikkelde wereld. (blauw: overheid, rood:
bedrijven; zalm: burgers)
Politici en media leggen te midden van de huidige financiële crisis
vrijwel uitsluitend de nadruk op de hoogte van de
overheidsschulden. Nederland doet het wat dit betreft nog steeds
goed en behoort met 76% van het BNP tot de landen met de
laagste overheidsschuld in de ontwikkelde wereld, al is dit nog
maar 9% verwijderd van de kritieke 85% grens waarop de
schulden onhoudbaar worden. Gekeken naar de schulden van
ons bedrijfsleven en de burgers komt er echter een heel ander plaatje tevoorschijn. Vooral de schulden van
de burgers zijn schrikbarend en zijn na Ierland zelfs de hoogste in de hele 'eerste wereld'.
De statistieken laten zien waarom men niet graag spreekt over het werkelijke schuldenniveau in de
ontwikkelde wereld. Zelfs de landen met de minste schulden -Duitsland en Oostenrijk- zitten vér boven de
200% van het BNP. Nederland scoort in dit rijtje ronduit slecht en staat met 327% op een trieste zesde
plaats. Alleen in Ierland, Japan, Portugal, België en Spanje is de totale schuld nog hoger.
In ons land komt dit onder andere door de schulden van het bedrijfsleven, met 121% ruim boven het
houdbaar geachte niveau van 90%. Het zijn echter vooral de torenhoge schulden van de Nederlandse
burgers die ons zo'n zorgwekkende positie geven: met 130% zitten we als volk vér boven de
'houdbaarheidsgrens' van 85%.
Hypotheekrenteaftrek
In de statistieken is niet meegenomen dat de schuld van de Nederlander voor een groot deel bestaat uit
hypotheken. De unieke Nederlandse hypotheekrenteaftrek is er de voornaamste oorzaak van dat de
huizenprijzen in ons land totaal uit de hand zijn gelopen en de schuldenlast van de burger zo onvoorstelbaar
hoog is. Het afbouwen van deze hypotheekrenteaftrek is al jaren een heikel punt in Den Haag, maar zal
vroeg of laat móeten gebeuren om de situatie weer enigszins te normaliseren.
Woningen 29% goedkoper dan in 2008
Het is goed mogelijk dat de financiële crisis dit besluit dichterbij brengt. De reguliere media melden vandaag
dat een woning inmiddels een kwart goedkoper is dan voor het uitbreken van de crisis in 2008. Als rekening
wordt gehouden met de inflatie is de prijs van een gemiddelde woning zelfs 29% gedaald (2). Veel analisten
denken dat deze daling nog lang niet de bodem heeft bereikt, waardoor steeds meer huizenbezitters in grote
problemen dreigen te komen, aangezien ze straks met een veel te hoge hypotheek zitten voor een huis dat
fors minder waard geworden is.
Omdat over het algemeen wordt aangenomen dat de huizenmarkt nooit meer op het piekniveau van
2006/2007 zal komen zullen mensen die in deze periode een woning hebben gekocht vrijwel zeker zware
verliezen lijden als ze hun woning ooit nog willen verkopen. Worden woningen de komende jaren nog eens
een kwart goedkoper dan zal een veel groter aantal huizenbezitters hiervan de dupe zijn.
Overheid: Veel meer geld naar rente en EU
Uit de onderstaande grafiek afkomstig uit de miljoennota 2011
blijkt dat de overheid de komende jaren veel meer geld kwijt is
aan rentebetalingen over de oplopende staatsschuld en
internationale samenwerking, dat zijn 'hogere afdrachten aan
de Europese Unie' (pag.51). De stijgende kosten van de zorg
(naar 111%) en ongeveer gelijkblijvende uitgaven voor de
sociale zekerheid zijn niet in dit staatje opgenomen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NU
Reactie
De gezamenlijke hypotheekschulden van de Nederlandse
huiseigenaren bedragen om en nabij de 650 miljard euri, dat is ruim meer dan ons BBP (of BNP) per jaar
(ruim 600 miljard), ik meen één van de hoogste in Europa.
Hij gaat goed in Nederland, en sparen loont ook al niet meer (als je al kunt sparen), wat je aan de ene kant
wint met het huidige lage rentepercentage (dank je wel, banksters!) wordt aan de andere kant bijna
tenietgedaan door de inflatie.
Door de ontwikkelingen in de EU lopen de schulden alleen nog maar meer op, en met het inwerking treden
van het ESM gaat het helemaal hard.
Miljarden en miljarden worden in een bodemloze put geplempt, geld dat we nooit meer terugzien, succes
verzekerd, in het negatieve welteverstaan.
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Nederland moet nu geld lenen om Spanje een krediet te kunnen geven, veel gekker kunnen we het niet
krijgen. Dank ook aan het huidige socialistische kabinet (want het steunt geheel de EUSSR) met de
grijnslachende Mark Røtte (liberale VVD!) en hollebolle Jan- Kees (christelijke CDA!) in de hoofdrol.
Alleen een wonder kan ons nog redden, want van de politieke Haagse kneuzen valt bitter weinig te
verwachten.
Verkiezingen halen ook niets uit, in de krachtsverhoudingen zal niet zo veel veranderen, het zijn alleen maar
rituele dansen, bovendien zijn we volledig uitgeleverd aan Brussel (tweederde van onze wetgeving komt
daar nu vandaan), ook met dank aan bovengenoemde kneuzen die dat voor mekaar hebben gekregen,
zonder brede instemming van de bevolking, die trouwens rustig verder slaapt.

US$ 5 miljard boete voor SHELL..?
Door GuidoJ.woensdag, 18 juli 2012
US$ 5 miljard boete voor SHELL?
2012 WantToKnow.nl
Het lijkt erop dat olieboer Shell, onze ‘koninklijke olie’, in Nigeria opnieuw verzeild is geraakt in een
langslepende affaire, nu een van de belangrijkste toezichthouders van het land met een miljardenboete
dreigt. De reden: een olielek eind december in het Bonga-veld, voor de kust van het Afrikaanse land. Voor
Shell dreigt dit Bonga-lek een ongekend dure affaire te worden. Blok OML 118, zoals dit veld van Shell
officieel heet, zou het Brits-Nederlandse concern zomaar $5 mrd kunnen gaan kosten.
Zo simpel is het feitelijk. Gewoon in het reine komen met de
daden..
Tenminste, als het aan de NOSDRA (National Oil Spill Detection
and Response Agency) ligt. Op basis van de weggelekte 40.000
vaten gaat het immers om $125.000 per vat. Ter vergelijking: BP
is in de Golf van Mexico het in de Amerikaanse wet vastgelegde
$1100 dollar per vat kwijt en in de Golf ging het om bijna 5 miljoen
weggelekte vaten. De Nigeriaanse regeringsinstantie (NOSDRA),
plakt dit schade-prijskaartje op een lek in een pijpleiding die het drijvende productieplatform van Shell
verbond met de inladende tanker ‘Suez Max’. Afgelopen december leidde dat lek ertoe dat 40.000 vaten olie
in zee verdwenen.
Wat stelt NOSDRA voor?
De vraag bij deze hele zaak is echter of NOSDRA geen papieren tijger is; want er is grote twijfel over de
legitimiteit van het door NOSDRA geopperde bedrag; Shell weet officieel nog van niets en moest het uit de
lokale pers vernemen dat NOSDRA plannen heeft om de genoemde boete op te leggen. Bovendien heeft
NOSDRA zich sinds zijn oprichting in 2006 niet bepaald laten zien als een overheidsinstantie waar
olieproducenten voor hoeven te sidderen.
‘Het is een tandeloze instantie’, zegt Geert Ritsema van Milieudefensie, dat de stappen van Shell in Nigeria
al jaren kritisch volgt. ‘Ze zijn afhankelijk van de medewerking van oliemaatschappijen. Een bekende
anekdote: als er ergens een lek is moeten ze het oliebedrijf vragen om een bootje om ter plekke te kunnen
gaan kijken’.
Toch heeft Shell er met het Bonga-lek weer een hoofdpijndossier bij, nu het nog steeds met de Nigeriaanse
overheid steggelt over de oprichting van een opruimfonds voor de zwaar vervuilde Nigerdelta. Zo kreeg de
top van Shell mede door het Bonga-lek dit jaar een lagere bonus toegekend door de Raad van
Commissarissen. Dat SHELL in het verleden aan de basis stond van de moord op Ken Saro Wiwa, de
actieleider van opstandige burgers, die de vervuiling in Nigeria niet langer pikten, is inmiddels wereldwijd
bekend. SHELL was het bedrijf dat dikke maatjes was met de leiders van de dictatuur in Nigeria. Wil je meer
lezen over deze zaak en de pogingen, de krampachtige pogingen van SHELL, om e.e.a. uit de pers te
houden, dan klik je HIER, HIER en natuurlijk de video, die SHELL liever niet aan jou had willen tonen HIER.
En klik eens HIER voor de organisatie ‘Worse than Bad’.. Voor het geval je het nog allemaal niet preciés wist
wat SHELL in Nigeria uitvreet.. Ouderwetse VOC-mentaliteit..? Kijk hier naar de video van deze organisatie.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/us-5-miljard-boete-voor-shell/

Nieuwsbrief 158 – 20 juli 2012 – pag. 95

Mysterieuze wezentjes in Hawaiï: zelfs zandkrabben rennen voor dekking. ‘Het zijn avatarkrabben’
‘Avatarkrab’. De zuidkust van O’ahu (Hawaiï) zit vol met vreemde wezens in de zee, die zelfs zandkrabben
doen vluchten voor dekking.
Strandgangers zeggen nog nooit zoiets gezien te hebben. ‘Het’ zou op eerst op een besje lijken dat je zou
willen eten. Maar als je beter kijkt dan zie je dat de hele kustlijn gespikkeld is door kleine, paarse wezens die
helemaal opgekruld zijn. De wezens zien eruit alsof ze zes poten aan iedere kant hebben. ‘Als een
avatarkrab’, zegt een strandgast. Het lijken er miljoenen te zijn.
‘Ze kruipen op surfboarden en op surfers’
Zelfs biologen, werkzaam bij Waikiki Aquarium krabben zich achter de oren. Ze krijgen deze week alsmaar
meldingen van krabben ter grootte van een erwt, van Kahala tot en met Ala Moana.
Bioloog Norton Chan van Waikiki Aquarium: ‘de meldingen komen ook van surfers, die zien dat deze dingen
op hun surfboards kruipen en op hun lichamen.’
Onbekend om welk dier het gaat
Norton heeft geen idee om welk dier het gaat, maar het lijkt op een krab die zich nog in het larfstadium
bevindt. De bioloog zegt dat de dieren zich waarschijnlijk nog moeten ontwikkelen tot hun eigenlijke krabstaat. Het zijn er miljoenen geweest die de laatste dagen op strand aanspoelden. Hij denkt niet dat het een
gebruikelijk iets is. Waikiki Aquarium bewaart een aantal exemplaren om te volgen hoe ze zich gaan
ontwikkelen. Voor nu is het nog onbekend waar de krabben vandaan komen, wat ze eten en hoe groot ze
gaan worden.
Voor meer filmpjes over deze vreemde creaturen; klik en kijk op:
http://hijleeft.wordpress.com/2012/07/18/mysterieuze-wezentjes-in-hawaii-zelfs-zandkrabben-rennen-voordekking-het-zijn-avatarkrabben/#comment-10171

Priesters kunnen worden gelast om opbiechten van seksueel misbruik te melden aan de politie
Geen geheimen meer…
UPDATE - Het vooruitzicht, dat de overheid priesters kan dwingen om te
rapporteren, wat er gezegd is tijdens de biecht, is het teken van een ‘politiestaat
mentaliteit’, zegt een priester en professor in de Rechten.
Honderden jaren van Katholieke traditie in de biechtstoel kunnen worden
‘ontkracht’ door Victoria's onderzoek naar kinderseks en -misbruik.
Priesters zouden worden gedwongen tot het onthullen van misdaden, gedaan in
privé-bekentenissen (biechten in de Katholieke kerk) onder een voorstel voor de
onderzoekscommissie.
Maar priesters zeggen, dat ze zich zullen verzetten tegen gedwongen geheimen onthullen van de
biechtstoel.
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus… 1 Tim. 2:5,
en…
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh. 1:9
If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and Purify us from all
unrighteousness. 1 John 1:9
''No More Secrets''
Revealed, Priests could be ordered to report confessions of sex abuse and crimes to police.
The confessional
Confession formally the Sacrament of penance, is one of the Seven sacraments of the Catholic Church.
Wednesday July 18, 2012
Hundreds of Years of Catholic traditions in the confessionals could be overturned by the state of Victoria's
inquiry into sex abuse,
Priests would be ordered to reveal crimes told to them in private confessions under one proposal before the
inquiry.
A Parliamentary committee also will look at radical new laws that would see Bishops face criminal charges
for the misconduct of their Priests,
Psalm 32:5
Then I acknowledged my sin to 'You' and did not cover up my iniquity. I said, "I will confess my
transgressions 'To the LORD' and you forgave the guilt of my sin. Selah.
For there is only one God and one Mediator who can reconcile God and humanity - 'The Man Christ Jesus.' 1
Timothy 2:5
Josie Hagen - Bron: Heraldsun.com.au
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