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Conservatieve radiopresentator VS denkt dat de hel over enkele weken losbarst
Greg Evensen verwacht 'Bijbelse' confrontatie tussen Westen en Rusland/China
Evensen* gelooft dat ons waarschijnlijk al over enkele weken
apocalyptische gebeurtenissen staan te wachten die
onvoorstelbaar veel slachtoffers zullen eisen.
De extreem conservatieve Amerikaanse auteur,
radiopresentator en voormalige Kansas Trooper (staatspolitie)
Greg Evensen* waarschuwt dat de steeds hoger oplopende
spanning in de wereld waarschijnlijk al over enkele weken tot
een dramatische uitbarsting zal komen in onder andere een
oorlog met Iran en mogelijk zelfs met Rusland en China.
Evensen baseert zich naar eigen zeggen op onder andere de
info die hij krijgt van een (teruggetreden) Amerikaanse generaal. 'Het is duidelijk dat de gebeurtenissen van
historische omvang zullen zijn en cataclysmische gevolgen van Bijbelse omvang zullen hebben,' waarschuwt
Evensen. De teruggetreden generaal zou onderdeel zijn van een onofficiële speciale werkgroep die de
conclusie heeft getrokken dat de enorme vloot die Amerika bij Iran bijeen brengt deze keer daadwerkelijk in
actie zal komen. In de nauwe straat van Hormuz zouden de Amerikaanse vliegdekschepen echter kwetsbaar
zijn voor de (kruis)raketten en bommenwerpers van de Iraanse strijdkrachten, waardoor een nederlaag niet
ondenkbaar is**.
Bovendien zouden er een aanzienlijk aantal Russische, Chinese en Noord Koreaanse marineschepen en
onderzeeërs op weg zijn naar het cruciale Amerikaanse steunpunt Diego Garcia in de Indische Oceaan.
Alhoewel zij volgens Evensen nog geen toestemming zouden hebben gekregen van de 'luciferiaanse'
machtselite om de Amerikanen rechtstreeks te confronteren, zou dat na het uitbreken van de oorlog met Iran
alsnog kunnen gebeuren.
VS wordt zelf 2e front
Bovendien zal Amerika met een tweede front te maken krijgen, namelijk zijn eigen grondgebied. Onder het
mom van gezamenlijke 'oefeningen' en 'hulptroepen' zouden er inmiddels gevechtstroepen uit Rusland en 14
andere landen op Amerikaanse bodem zijn gestationeerd. De massale, nauwelijks te bedwingen bosbranden
in het westen van Amerika zouden 'vrijwel zeker' doelbewust zijn aangestoken en fungeren als afleiding voor
wat er straks gaat gebeuren. Evensen suggereert een financiële/economische schok die het Amerikaanse
volk in verzet zal doen komen, waarna de buitenlandse troepen tegen hen zullen worden ingezet.
De speciale taakgroep zou geconstateerd hebben dat 'onze huidige Republiek dood is. Het Amerikaanse
volk is in de leugens van de overheid, de rechtbanken, de banken en de president getrapt. Ze willen betaald
en gerustgesteld worden en hopen op nog meer 'change'. Ik verzeker u dat de stupide massa heel snel zijn
zin zal krijgen... De grote klap komt over slechts enkele weken.'
'Totale vernietiging Amerikaanse natie'
Alhoewel er her en daar civiele netwerken zouden zijn opgebouwd om de aan de gang zijnde totalitaire,
fascistische machtsovername van Amerika tegen te gaan, is het grootste deel van de bevolking hier totaal
niet op voorbereid en zullen er volgens Evensen daarom onvoorstelbaar veel slachtoffers vallen. 'Ik ben er
nog nooit zó zeker van geweest dat het grote 'finale' plan voor de totale vernietiging van de Amerikaanse
natie op het punt staat uitgevoerd te worden. De in dienst van de Prins der Duisternis staande wereldelite is
het aftellen begonnen.'
Terugkeer 'dagen van Noach'
Evensen dringt er daarom bij iedereen op aan zich zo snel mogelijk voor te bereiden op een periode met
enorme verwoestingen. De komende tijd zal het in zijn ogen in geestelijk opzicht heel duidelijk worden dat
we in een (eind)tijd terecht zijn gekomen zoals de wereld sinds de 'dagen van Noach' niet meer gekend
heeft.
* Neem zijn waarschuwing dus met de nodige gereserveerdheid in acht, zeker omdat deze gisteren voor het
eerst gepubliceerd werd door christensensationalist Steve Quayle, die in de afgelopen jaren zelf al vaker dit
soort -achteraf niet kloppende- waarschuwingen gaf. Niettemin zal iedereen beamen dat de
wereldgebeurtenissen naar een climax toe lijken te gaan en is niet uit te sluiten dat Evensen het bij het
rechte eind heeft.
** Evensen beweert zelfs dat God niet zal toestaan dat de VS zal winnen omdat Obama onlangs heeft
besloten dat Amerikaanse militairen openlijk homoseksueel mogen zijn.
Xander - (1) Steve Quayle / The Heartland USA
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Iraanse media melden besluit uraniumverrijking tot kernwapenniveau
Vanaf augustus is er een enorme Amerikaanse-Westerse
strijdmacht -waaronder 5, maar feitelijk 6 vliegdekschepenrondom Iran samengetrokken.
De Iraanse nieuwssite IranNuc.ir haalde eergisteren enkele
overheidsofficials aan die hebben verklaard dat de regering in
Teheran heeft besloten om uranium te verrijken tot het niveau
waarop het gebruikt kan worden als brandstof voor
marineschepen. Aangezien Iran geen enkel nucleair
aangedreven oorlogsschip in bedrijf heeft betekent dit dat het
land het sein op groen heeft gegeven om uranium te gaan
verrijken tot 90%, genoeg om binnen enkele weken
kernwapens mee te kunnen bouwen. Ondertussen ligt het Amerikaanse vliegdekschip USS John Stennis op
koers om zoals we een week geleden berichtten in augustus het 5e -en feitelijk zelfs 6e- vliegdekschip in de
wateren rondom Iran te worden.
Sancties of niet, Iran gaat stug door met zijn nucleaire programma en voert het aantal
uraniumverrijkingscentrifuges gestaag op. 5% uranium is voldoende voor een civiel, 'vreedzaam' nucleair
programma, maar Iran heeft inmiddels een grote voorraad tot 20% verrijkt - naar eigen zeggen voor
'medische doeleinden', maar de hoeveelheid is inmiddels genoeg om 6 kernbommen te kunnen fabriceren.
90% uranium voor niet bestaande nucleaire schepen
Hiervoor is een verdere verrijking naar 90% nodig. Ruim twee weken geleden verklaarde Ali Abbaspour,
woordvoerder van het Iraanse parlementaire comité voor Industrie en Mijnen, dat het de bedoeling is om
uranium geschikt te maken om dienst te doen als brandstof voor marineschepen. Tegelijkertijd kondigde de
commandant van de Iraanse marine, admiraal Habibollah Sayyari, de spoedige komst van nieuwe
oorlogsschepen en onderzeeërs aan.
In een commentaar op IranNuc.ir schreef Mohammed Sadri dat uranium naar 90% verrijkt moet worden om
dienst te kunnen doen als brandstof voor schepen. Alleen Amerika, Rusland, Frankrijk, Engeland en China
beschikken over dit soort schepen. Technici in Teheran beweren weliswaar dat verrijking naar 52% tot 57%
toereikend is, maar aangezien Iran (nog) over geen enkel nucleair aangedreven oorlogsschip beschikt -en
de bouw van deze schepen jaren in beslag neemt- kan de conclusie niet anders zijn dan dat het land
besloten heeft om 'kernwapengraad' uranium te gaan produceren.
Iran: Eerst ontkennen, dan alsnog als feit presenteren
Het is de gewoonte van Iraanse officials om zaken die jarenlang stelselmatig worden ontkend plotseling als
voldongen feiten te presenteren. Zo weersprak Teheran tijdenlang dat het werkte aan de nucleaire faciliteit in
Natanz, totdat deze volledig operationeel was. Toen kondigde het regime vol trots aan dat het de installatie
wel degelijk had gebouwd. Hetzelfde geldt voor de lang 'geheim' gebleven ondergrondse opwerkingsfabriek
in Fordow en de verrijking van uranium tot 20%.
Eerste Iraanse kernbom zal sceptici de mond snoeren
Een voormalige, naar Europa gevluchte official van de Revolutionaire Garde verklaarde enige tijd geleden
dat Iran over nog meer in het Westen onbekende nucleaire faciliteiten beschikt waar in het diepste geheim
wordt gewerkt aan de eerste Iraanse kernbom (1). Het is dus hoogstwaarschijnlijk een kwestie van tijd
voordat Iran de sceptici in Amerika en Europa, die blijven beweren dat het streven van Iran naar een
kernwapen pure Westerse propaganda is, met harde feiten de mond zal snoeren - net zoals dit gebeurde
met Natanz, Fordow, de verrijking naar 20% en de eerste kernproef van Irans bondgenoot Noord Korea.
6 Vliegdekschepen naar Iran
Vorige week berichtten we dat er in augustus 1 Franse en 4 Amerikaanse vliegdekschepen in de wateren
rondom Iran zullen varen. Stratfor heeft inmiddels bevestigd dat de USS John Stennis veel sneller weer naar
het Midden Oosten wordt gestuurd dan de bedoeling was. Het schip was net teruggekeerd uit de regio en
had daar 7 maanden lang dienst gedaan als lanceerplatform voor luchtaanvallen op doelen en Irak en
Afghanistan. Normaal gesproken zou de John Stennis hier pas weer over 4 of 5 jaar worden ingezet, maar in
plaats daarvan is het schip in ijltempo gereed gemaakt om ingezet te worden in de Perzische Golf en/of
Arabische Zee. (2)
De USS Eisenhower is inmiddels de Straat van Hormuz binnengevaren of reeds gepasseerd en zal zich
voegen bij de USS Lincoln en de USS Enterprise. Als de USS Iwo Jima, een groot amfibisch aanvalsschip
met vliegdek hierbij wordt gerekend komt het aantal Westerse vliegdekschepen in augustus op 6. Samen
met de vele tientallen andere marineschepen en honderden gevechtsvliegtuigen staat er dan een enorme
strijdmacht gereed om op bevel van Obama Iran aan te vallen, mogelijk al in september of oktober of anders
enige tijd na de presidentsverkiezingen op 6 november.
Xander - (1) World Net Daily , (2) Zero Hedge

Nieuwsbrief 159 – 4 augustus 2012 – pag. 4

Aanslag Bulgarije begin van nieuwe terreurgolf tegen Israël en het Westen
Iraanse terreurplanners beschouwen de aanslag gisteren
slechts als een 'lokaal succes'. Het is ze nog niet gelukt een
'strategisch' doelwit, zoals een Israëlisch passagiersvliegtuig of
een hoge politicus, op te blazen.
De aanslag op een bus met Israëlische passagiers gisteren in
de Bulgaarse stad Burgas (foto), waarbij in totaal 7 mensen om
het leven kwamen, markeert waarschijnlijk het begin van een
nieuwe terreurgolf tegen Israël en het Westen. Militaire
analisten gaan ervan uit dat de terreurdaad werd gepleegd door
terroristen en een vergelding is voor de Westerse steun aan de
Syrische rebellen die proberen het regime van Bashar Assad omver te werpen. Het is tevens een duidelijke
waarschuwing van de as Iran-Syrië-Hezbollah dat de val van Assad en mogelijk daarna een aanval op de
Iraanse nucleaire installaties vergolden zal worden met terreuraanslagen op Israëlische en Westerse
burgers. Iran heeft een speciale legerafdeling -de Quds strijdkrachten- die zich vrijwel uitsluitend bezig houdt
met het voorbereiden en plegen van aanslagen in het buitenland. In dat kader fungeert de islamitische
terreurgroep Hezbollah in Libanon al jaren als een vooruitgeschoven Iraans legeronderdeel. De Iraniërs zien
het opblazen van de bus met Israëliërs als een 'lokaal succes'. Het is ze nog niet gelukt om een 'strategisch'
doelwit te raken: een Israëlische passagiersvliegtuig, de Israëlische olie- en gasvelden in de Middellandse
Zee of belangrijke Israëlische zakenmensen en officials zoals ambassadeurs en politici.
Overleg Iran-Syrië over aanslag Damascus
Slechts enkele uren eerder slaagde een lid van de Syrische oppositie erin zichzelf op te blazen bij een
vergadering van Assads belangrijkste vertrouwelingen. Hierbij kwamen zijn zwager en Veiligheidschef, zijn
minister van Defensie, de minister van Binnenlandse Zaken en een generaal (tevens voormalig minister van
Defensie) om het leven. Direct na de aanslag riep de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei de leiders van
het land bij elkaar voor langdurig overleg over de aanslag in Syrië. Ook werden er frequente
telefoongesprekken met Damascus gevoerd. Volgens inlichtingendiensten bleek uit deze gesprekken dat
noch Syrië, noch Iran van plan is om te buigen voor de Westerse druk.
Netanyahu: Woorden, maar (nog) geen daden
De Amerikaanse president Obama en de Israëlische premier Netanyahu besloten om samen te werken bij
het onderzoek naar de busexplosie in Bulgarije. Netanyahu bezwoer weliswaar dat Israël de terreurdaad
'krachtig' zal beantwoorden, maar feitelijk kwam hij met Obama overeen om voorlopig niet te reageren. Een
Israëlische vergeldingsaanval op Hezbollah of een ander Iraanse doelwit zou de toch al zeer gespannen
situatie in het Midden Oosten namelijk ongecontroleerd kunnen doen escaleren.
Israëlische militaire analisten constateren inmiddels dat zodra Netanyahu termen zoals 'sterk', 'krachtig',
'vastbesloten' en 'niet te tolereren' gebruikt hij in werkelijkheid precies het omgekeerde bedoeld. Israëls vele
vijanden beseffen inmiddels dat de premier van de Joodse staat zich uitsluitend bediend van retoriek maar
dit zelden of nooit in daden omzet.
Hezbollah leider belooft Israël 'verrassing'
Het is echter goed mogelijk dat een nieuwe terreurgolf tegen 'strategische' Israëlische doelen Netanyahu zal
dwingen om alsnog actie te ondernemen. Het is Obama dan wel opnieuw gelukt om Israël van vergelding af
te houden, maar de Amerikaanse president heeft geen enkele invloed op de plannen van Iran, Syrië en
Hezbollah. Hassan Nasrallah, de leider van de laatstgenoemde islamitische terreurbeweging, beloofde
enkele uren na de aanslag in Bulgarije dat Israël 'een grote verrassing' te wachten staat als Israël hem
probeert uit te schakelen. Dat was een pijnlijke herinnering aan de door Hezbollah afgevuurde Iraanse C-802
raket die 6 jaar geleden een Israëlisch marineschip wist te beschadigen. (1)
Xander - (1) DEBKA

CIA beheerst drugshandel
woensdag, 25 juli 2012 10:42 geplaatst in: Het Complot
Een woordvoerder van de Mexicaanse staat Chihuahua heeft
gezegd dat Amerikaanse agentschappen de handel in drugs niet
willen beëindigen.
De Amerikaanse CIA en andere inlichtingendiensten doen niets
aan drugshandelaars, aldus de woordvoerder. Ze proberen ‘de
drugshandel juist te beheersen’.
Dat een officiële woordvoerder van de Mexicaanse autoriteiten
uitspraken doet over betrokkenheid van de CIA bij de drugshandel
is uniek. “Het is net de ongediertebestrijding,” zei Guillermo
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Terrazas Villanueva. “Zonder ongedierte heb je geen werk meer. Als ze de drugshandel beëindigen, hebben
ze geen baan meer.”
Illusie
Een woordvoerder van de CIA in Washington wilde geen commentaar geven op de beschuldigingen. Het
Amerikaanse congres heeft meer dan 1,4 miljard dollar opzij gezet voor de ‘oorlog tegen drugs’ in Mexico.
Het levert helikopters, wapens en training voor politieagenten en rechters.
“De oorlog tegen drugs is een illusie,” zei professor Hugo Almada Mireles van de Autonome Universiteit in
Juarez. “Het geeft ze een reden om in te grijpen in Zuid-Amerika.”
“De CIA wil de bevolking beheersen en zal de wapensmokkel naar Mexico niet stoppen, kijk maar naar
Operatie Fast and Furious,” voegde hij toe. Bij die operatie verkocht de Amerikaanse overheid automatische
wapens aan Mexicaanse drugskartels. Oud-adviseur voor het Witte Huis Kevin Sabet doet de aantijgingen af
als complottheorieën.
Sinaloakartel
In 1996 deed de San Jose Mercury News verslag van een aantal CIA-missies in Nicaragua toen de
consumptie van cocaïne in de getto’s van Noord-Amerika explodeerde. Om de Contra-rebellen te financieren
die tegen de socialistische regering van Nicaragua streden steunde de CIA Colombiaanse kartels. Met hulp
van de CIA konden de kartels drugs naar Los Angeles smokkelen.
“Het klopt, ze willen de drugshandel beheersen,” zei een functionaris van de Secretaría Gobernación in
Juarez, de Mexicaanse versie van het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid.
Jesús Zambada Niebla, een belangrijke drugskoerier van het Sinaloakartel, wacht in Chicago zijn proces af.
Hij werkte naar eigen zeggen voor de DEA toen hij nog drugs smokkelde. Hem werd immuniteit beloofd.
“Onder Ismael Zambada (de vader van Jesús) kon het Sinaloakartel onbeperkt drugs naar de Verenigde
Staten smokkelen. In ruil voor informatie over rivaliserende kartels werden de leden door de Amerikaanse
overheid beschermd tegen vervolging,” schreven de advocaten van Zambada. “Agenten van de
Amerikaanse overheid hielpen de leiders van het Sinaloakartel.”
Koers
De nieuwe Mexicaanse president Enrique Peña Nieto van de Institutioneel Revolutionaire Partij (PRI) wil met
de Amerikaanse autoriteiten een open dialoog voeren over de oorlog tegen drugs. Hij heeft al aangegeven
dat legalisering van sommige drugs niet tot de mogelijkheden behoort. Sommige partijen zijn bezorgd dat
Nieto het op een akkoordje gooit met de kartels.
Ongeacht de koers die de nieuwe regering zal varen blijven veel Mexicanen, waaronder
overheidsfunctionarissen zoals Guillermo Villanueva, van mening dat er krachten actief zijn die willen dat de
drugshandel door blijft gaan.
Bron: Aljazeera.com. Gerelateerd:
 Uruguay wil cannabis verkopen aan burgers
 VS haalt hard uit: Britse bank HSBC waste drugsgeld wit
 Drugsmisbruik in Portugal tien jaar na decriminalisering gehalveerd
 Buitenaardsen en het mysterie van Sinaloa
 Grote banken financierden nazi's en coup tegen president VS
© Copyright (c) Niburu.nlEx-KGB-agent: hoe je een land succesvol hersenspoelt
Geplaatst door xandrah op 20 juli 2012
Ook Westerse samenlevingen zijn onderworpen door subversieve technieken
Bovenstaande video laat een interview zien uit 1985 met KGB agent
Yuri Alexandrovich Bezmenov. De agent was getraind in subversieve technieken. Subversieve technieken
bewerkstelligen ontwrichting en dus onderwerping. Yuri legt vier basisstappen uit, die bewerkstelligen dat
hele generaties precies zo gaan denken en zich zo gaan gedragen zoals machthebbers het willen.
Schokkend! Want ook westerse samenlevingen zijn op exact dezelfde wijze getransformeerd in hun denken
en gedrag. Dezelfde stappen werden gebruikt.
Mens is een slaaf
Hoewel dit interview dateert uit 1985, worden deze stappen nog steeds toegepast. Iets wat effectief is hoeft
niet veranderd te worden, immers. Het is wederom een bewijs dat een mens eigenlijk gewoon een slaaf is.
Propaganda speelt een belangrijke rol.
Deze subversieve technieken werden niet alleen in communistische landen toegepast. Alle naties zijn op
precies dezelfde manier getransformeerd en doorliepen deze vier stappen:
1. Demoralisatie
2. Destabilisatie
3. Crisis
4. Normalisatie
In welke fase zitten wij nu? Landen hebben de alle stappen al vele malen eerder doorlopen. En dan begint
het stappenplan weer van voren af aan. We zijn als ratjes in een zinloos parcours, waarin je bestuurd wordt.
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Speculatie over een False Flag aanval bij Olympische Spelen neemt met de dag toe
Speculatie over een False Flag aanval bij Olympische Spelen neemt met de dag toe. Uit alle windstreken
zien we mensen zich uitspreken over wat zij denken dat aanwijzingen zijn. Het valt niet te ontkennen dat er
(te?)veel “toevalligheden” bestaan rondom deze Olympische Spelen. Dat daarnaast de Illuminati symboliek
hoogtij viert is evenmin te ontkennen. Dat er frequent “blunders” worden gemaakt op het gebied van
veiligheid is ook een feit.
Er is zóveel opmerkelijks, dat je je eigenlijk moet afvragen of dat misschien niet juist de bedoeling is. En zo
ja, wat is dan de reden? Er zullen ook mensen zijn die bewust inspelen op de hooggespannen
verwachtingen omtrent een False Flag aanval. Het onderstaande is daar misschien een voorbeeld van:
De volgende prenten werden ontworpen en gemaakt door Ogilvy&Mather (een internationaal adverteer,
marketing en public relations agentschap) in opdracht van de Chileense krant El Monstrador, om de nadruk
te leggen op één bepaald statement: “De boodschap die gisteren op de voorpagina van de krant stond zit
vandaag al diep begraven in ons geheugen”.
De prenten die uiteindelijk zijn gekozen, zijn nogal angstaanjagend en worden door veel mensen eveneens
gezien als een “verborgen boodschap” betreffende de komende Spelen. In drie verschillende scenes worden
een aantal nog levende mensen begraven door anderen die reeds dood zijn. Het geheel zou dan betrekking
hebben op de openingsceremonie op 27-7-2012. De uitleg is dan dat de mensen die in de graven liggen op
die dag het slachtoffer zullen worden.
In de eerste scene zien we Amy Winehouse die William en Kate
begraaft. Amy Winehouse, het laatste slachtoffer van de 27 club, stierf
toen ze 27 was in de 7e maand. (23 juli 2011). Uiteraard zijn de Britse
Royals op de 27e aanwezig in Londen.
In de tweede scene zien we Steve Jobs die Julian Assange begraaft.
Julian Assange verblijft op dit moment ook nog steeds in Londen.
De derde scene geeft een beeld van Muamar Khadaffi die de oud
Egyptische president Mubarak begraaft. Het verband met de
Olympische Spelen in dit plaatje is op het eerste gezicht niet duidelijk.
Het zou kunnen betekenen dat er naast Londen ook tegelijkertijd een
aanslag in het Midden Oosten plaatsvindt. Dat is dan exact in lijn met
wat Gordon Duff, de militaire analist van Veterans Today, eerder deze
week in een interview met Press TV zei: “Israël die de Amerikaanse
troepen c.q. schepen gaat aanvallen in de Perzische Golf en waarvan
Iran de schuld zal krijgen”. Deze aanval zou dan rond of tijdens de
Olympische Spelen worden uitgevoerd.
Maar even terug naar Londen:
Zelden zijn er bij een gebeurtenis zoveel vreemde toevalligheden
gesignaleerd. De lijst lijkt eindeloos.
Wat zijn de kansen dat de partner van Larry Silverstein die na 9/11 op
een gigantische manier zijn zakken heeft gevuld met de verzekering
van de Twin Towers in Amerika, geïnvesteerd heeft in de Olympische
Spelen? Frank Lowy, de man in kwestie, heeft trouwens ook een heel aardige duit overgehouden na 9/11. In
feite kregen ze twee keer het verzekeringsgeld uitgekeerd van in totaal 7,1 miljard Dollar, alhoewel de
panden “maar” verzekerd waren voor 3,55 miljard. De reden dat ze dit voor elkaar kregen was omdat ze
iedere vliegtuigcrash als een afzonderlijke gebeurtenis bestempelden. Wat een geluk voor deze heren, zeker
omdat ze pas 50 dagen voor 9/11 de Twin Towers hadden gekocht.
Volgens de laatste berichten is Larry Silverstein verhinderd om de Spelen bij te wonen. Hij had er graag bij
willen zijn, net als de Israelische president Shimon Peres die ook helaas moest afzeggen. Net zoals de
premier van Australie, Julia Gillard, en ook de Beckhams hadden opeens andere bezigheden.
En altijd lijkt er toch weer een link met Israël te zijn, net zoals bij 9/11 en de Fukushima ramp. Volgens een
Engelse klokkenluider, Ben Fellows, heeft het beveiligingsbedrijf G4S banden met de Israëlische Mossad.
Israëlische agenten zijn verantwoordelijk voor de “veiligheid” gedurende de Spelen, samen met
Amerikaanse, Duitse en Britse Speciale Eenheden. Dit doet weer denken aan 9/11 waar de veiligheid van
alle betrokken vliegvelden in handen was van één Israëlische firma. En ook aan 3/11 waar de veiligheid van
de Fukushima kerncentrale in handen was van, wederom, één Israëlische firma.
Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat het er zo duimendik bovenop ligt, dat men misschien wil dat
iedereen gaat denken dat Londen een doelwit is. En ondertussen vindt de echte False Flag aanval plaats,
uitgevoerd door de Israëliërs, in het Midden Oosten en is Iran de zondebok.
bron Niburu
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Het IMF lijkt de euro af te schrijven
Bron: de DagelijkseStandaard
Geplaatst door Hannibal op 20 juli, 2012
Gisteren werd in de Britse (sterk eurosceptische) krant The
Telepgraph met instemming het meest recente rapport van het
IMF over de Eurozone geciteerd. En werd ook de conclusie
getrokken dat het IMF is toegetreden tot de rangen der
eurosceptici. Hoewel dit ietwat voorbarig is, lijkt die conclusie
uit de gegeven citaten (hieronder) inderdaad gerechtvaardigd.
Betekent dit dat de euro op korte termijn zal worden geliquideerd? Reken daar niet op. Niet alleen is het aan
de leiders van de Eurozone daarover een besluit te nemen, maar een dergelijke concrete aanbeveling zou
politiek buskruit zijn waaraan niemand op dit moment behoefte heeft. Desalniettemin zijn de door het IMF
gebezigde termen vernietigend.
Kortom, de euro lijkt uit elkaar te gaan vallen als gevolg van zijn eigen zwakke constructie. Iets wat voor
onafhankelijke waarnemers al enige tijd duidelijk was, zou je er aan toe kunnen voegen.
Bovenstaand citaat zou je kunnen lezen als een pleidooi voor verdere integratie. Maar dat dat een politieke
onhaalbaarheid is, lijkt men bij het IMF beter te beseffen dan uit de acties van de Eurozone-leiders kan
worden geconcludeerd. In de Brusselse slangenkuil zal men zich de komende maanden vooral bezighouden
met de schuldvraag, als inderdaad de Eurozone in een verregaande staat van ontbinding komt te verkeren.
Concreet beleid en krachtig leiderschap vallen in geen geval te verwachten. Ten hoogste zullen verstandige
leiders proberen hun nationale belangen beter te verdedigen. Zoals Finland dat al enige tijd doet.
In ieder geval beseffen de leiders van de belangrijkste Eurozone-economiën nog steeds niet de simpele
waarheid, dat de euro als vehikel voor verdergaande Europese politieke integratie niet alleen volledig
gefaald heeft, maar bovendien door haar hoge kosten een Europese eenwording verder weg heeft gebracht
dan ooit. Er is thans geen gevaarlijker obstakel voor gezondmaking van de EU dan de euro, omdat de basis
van de munt ongezond is, en de economische samenwerking langdurig vergiftigt.
Langzamerhand lijkt de gehele wereld steeds meer schade te zullen ondervinden van de problemen in
Europa. Het IMF onderstreept nu ook de klassieke bezwaren van veel eurosceptici aangaande de zwaktes
en mankementen van de slecht gefundeerde valuta zoals die als gevolg van Europese koehandel na de
Duitse eenwording werd gelanceerd. De tien jaar sinds de introductie van de munt in het dagelijkse
betalingsverkeer gaven de zuidelijke landen een enorme kans op goedkope leningen. In plaats van dat zij
met dit buitenkansje echter hun financiën op orde brachten, leenden zij er o plos, zonder oog voor latere
gevolgen, Zie voor die gevolgen voor bijvoorbeeld de Spaanse rente, onderstaand plaatje.
(Engelse teksten verwijderd – zie bron)
In feite zou bij de instelling van Eurobonds hetzelfde
opnieuw plaatsvinden. Het verantwoordelijkheidsbesef van de PIGS-regeringen is nu eenmaal
onvoldoende ontwikkeld, netter kun je het niet
zeggen. Adverse feedback loops are stronger in a
monetary union than elsewhere. These adverse
feedback loops are amplified by the absence of a
domestic exchange rate that could buffer the impact
of intra-euro area sudden stops on the borrowing costs of sovereigns, and that would help compensate the
adverse impact of fiscal efforts on domestic demand compression by an exchange rate depreciation
stimulating exports. Spanje demonstreerde gisteren opnieuw de wanhopige situatie waarin hetland verkeert.
In een poging te demonstreren dat lenen op de financiële markten haar nog steeds open stond. 3 miljard
euro lenen was het doel dat Spanje zichzelf gesteld had, maar helaas bleek dat het geld via LTRO2 in
Spanje kwam nu echt op is. Met als gevolg een pijnlijk fiasco (doel niet gehaald zoals gesteld), en extreem
hoge rentes voor ook de korter lopende leningen. De Spaanse minister van Schatkist wond er geen doekjes
om: “There’s no money in the public coffers.” “The European Central Bank intervened in the secondary
market to buy public debt to avoid the European monetary system collapsing. Spain would have collapsed
without this intervention.” (Budget Minister Montoro in Parliament in Madrid wednesdaymorning)
De spread met de Duitse schuldpapieren schommelt nu rond de 5,8%, terwijl de 10-jaars rente niet meer
terug onder de 7% lijkt te kunnen worden gedwongen. Een verdere stijging lijkt moeilijk uit te sluiten, en de
situatie van Spanje is feitelijk onhoudbaar. En dan moet Italië deze maand nog enige enorme bedragen
herfinancieren. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat ongeveer dezelfde taferelen opleveren.
Een gelijktijdige hulpactie voor zowel Spanje als Italië is echt volstrekt onmogelijk, zodat het einde wel een
sneller zou kunnen komen dan iemand op dit moment verwacht. De Eurocraten in Brussel hebben het er
maar moeilijk mee. Of dat reden voor medelijden is? Niet voor mij in ieder geval. Zelfs valsemunters lijken
de euro te hebben opgegeven. Als het niet zo’n treurig teken aan de wand was geweest, zou je er vreselijk
om moeten lachen.
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Onmisbare voedingsstof zink is over 21 jaar waarschijnlijk op
Zink, en andere belangrijke mineralen als selenium en koper, worden de
komende tijd nóg schaarser. Daarmee nemen ook de risico's voor de
menselijke gezondheid en voor de gezondheid van landbouwgewassen
toe. Dat is de conclusie van een rapport van het Platform Landbouw,
Innovatie & Samenleving, dat onlangs werd aangeboden aan een
topambtenaar van het ministerie van economische zaken, landbouw en
innovatie. Staatssecretaris Bleker was verhinderd. Het onafhankelijke
platform geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het ministerie. Het
hoopt dat de politiek het onderwerp van deze studie oppikt.
800.000 sterven per jaar aan tekorten voedingsstoffen
Jaarlijks sterven wereldwijd 800.000 mensen door tekorten aan onmisbare voedingsstoffen voor
landbouwgewassen, vooral zink. Dat is evenveel als er sterven aan malaria, maar voor het gebrek aan zink
is nauwelijks aandacht.
Groeistoornissen en meer
Het gebrek aan zink is het meest urgent. Daarom hebben de onderzoekers zich vooral op dat mineraal
gericht. De helft van het landbouwareaal in de wereld ontbeert zink. Bodems die weinig of geen zink
bevatten, leiden tot lagere opbrengsten. Een tekort of gebrek aan zink in onze voeding leidt tot
groeistoornissen, aantasting van het immuunsysteem en toenemende gevoeligheid voor infecties, zegt H.
Udo de Haes, emeritus hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Leiden en lid van het platform.
Kortom: het lichaam kan niet goed functioneren zonder voldoende zink. Het is daarom erg belangrijk om
voldoende zink binnen te krijgen.
Minder fosfaat
De auteurs van de studie adviseren minder fosfaat (in kunstmest) te gebruiken. Dat komt de kwaliteit van de
bodem ten goede. Een teveel aan fosfaat remt de opname van zink - en van ijzer en koper - door gewassen,
aldus het platform. In China wordt geëxperimenteerd met vermindering van fosfaat en toediening van zink
aan de bodem vanuit de mijnbouw. Dat zal leiden tot een sterke opbrengststijging, blijkt uit de studie.
Over 21 jaar uitgeput
Er is echter een probleem. Bij het huidige gebruik zijn de nu bekende zinkvoorraden over 21 jaar uitgeput,
zegt Udo de Haes. 'Het meeste gaat naar de industrie. De landbouw heeft maar een beetje nodig, maar het
is wel essentieel.' In de landbouw zijn geen alternatieven voor zink, in de industrie wel. Daarom pleiten de
onderzoekers ervoor, dat de industrie zink, waar mogelijk, vervangt door andere stoffen.
Bovendien kan het gebruik van zink een stuk efficiënter
In veevoer wordt wel tot vijf maal meer zink toegevoegd dan vanuit voedertechnisch oogpunt noodzakelijk is.
Ook moet een begin worden gemaakt met het sluiten van kringlopen om geen zink meer verloren te laten
gaan, zoals nu al fosfaat wordt gewonnen uit mest en afvalwater.
Bron: Trouw.nl

IJsberg ter grootte van Texel afgebroken in Groenland
Van Groenland is een grote ijsschots van 260 vierkante kilometer
afgebroken. Dat zijn ongeveer 25.000 voetbalvelden! Het is het
grootste stuk losgeslagen ijsberg in bijna vijftig jaar.
De ijsschots brak donderdag af van de Petermann-gletsjer, de
grootste gletsjer van Groenland. Hij ligt 1000 kilometer van de
Noordpool tussen Groenland en Canada. Als het gevaarte naar het
zuiden drijft, kunnen schepen er last van krijgen, maar het kan ook
gebeuren dat de schots ergens vastloopt.
Niet de eerste keer
De afgelopen jaren waren al grote barsten in de Petermann-gletsjer te zien.
Vorig jaar kwam al een stuk van 3500 voetbalvelden los.
Twee jaar geleden brak van de ijsplaat in het noorden van Groenland nog een ijsberg af, die tweemaal zo
groot was als de nieuwe ijsberg.
Wetenschappers al jaren bewust van de scheur in de ijsplaat
Satellieten van ruimtevaartorganisatie NASA toonden dat de ijsberg nu helemaal is afgebroken.
Bron: Au.news.yahoo.com en Jeugdjournaal.nl
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Waarom een aanslag op de Olympische Spelen de banken heel goed uitkomt
Kernexplosie verdoezelt LIBOR schandaal en massale diefstal van goud
Gebruikt de (banken)elite een nucleaire aanslag op de Olympische
Spelen in Londen als dekmantel voor hun gigantische financiële
fraude en diefstal van goud?
Op 15 februari en 2 juli besteedden we ruim aandacht aan
speculaties over een mogelijke (false flag) aanslag op de
Olympische Spelen in Londen, die vandaag over precies een week
beginnen. Gisteren schreven we over Greg Evensen, de
conservatieve Amerikaanse radiopresentator die verwacht dat de
wereld al over enkele weken door een dramatische gebeurtenis in
een ongekende crisis terecht zal komen met mogelijk zelfs een
wereldoorlog als gevolg. Vandaag legt Evensen uit waarom een eventuele aanslag op de Olympische
Spelen de internationale banken wel eens heel goed zou kunnen uitkomen.
Evensen is er niet van overtuigd dat een eventuele false-flag aanslag enkel als doel heeft om de Westerse
bevolking nog meer vrijheden af te pakken en onder totale controle te stellen. Dit gebeurt volgens hem toch
al, zonder dat daar draconische maatregelen voor nodig zijn. Daarom denkt hij dat er nog een andere reden
voor kan zijn die in veel opzichten overeenkomt met de 9/11 aanslagen op de WTC torens in New York:
* Pal voor 9/11 werd er een grote (maar nog altijd onbekende) hoeveelheid goud en zilver uit het WTC
verplaatst;
* Slechts enkele weken voor 9/11 sloot Larry Silverstein een verzekering van $ 3,55 miljard af over het WTC,
inclusief bepalingen voor terreuraanslagen (alhoewel dat laatste na de eerste WTC aanslag in 1993 wel
gebruikelijk was);
* In de dagen voor de aanslagen werd er massaal gespeculeerd met aandelen van de betrokken
vliegtuigmaatschappijen.
Parallellen 2012 met 9/11
De financiële verliezen door 9/11 werden dus niet alleen geminimaliseerd, maar op sommige gebieden zelfs
omgezet in winst. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Londen merkt Evensen enkele opvallende
parallellen op:
* Afgelopen week werd de 137 jaar oude London Metal Exchange voor $ 2,19 miljard verkocht aan de door
de Chinese staat gecontroleerde Hong Kong Exchanges & Clearing (HKEx). De prijs was 134 x hoger dan
de winstopbrengsten (!), maar de aankoop geeft China een ongekend inzicht in de edelmetaalmarkten.
* Londen is het wereldcentrum van fysiek goud, niet New York. De London Bullion Market is met afstand de
grootste over-the-counter fysieke goudmarkt ter wereld.
* Er komen steeds meer klachten van beleggers dat zij hun 'toegewezen goud' niet geleverd krijgen.
Toegewezen goud heeft een speciaal serienummer en is op naam van de eigenaar gesteld.
* Degenen die wél hun toegewezen goud hebben gekregen -meestal pas na het dreigen met een
rechtszaak- zeggen dat de staven niet dezelfde zijn als hen op papier was toegezegd.
* Het LIBOR (London Inter-Bank Offer Rate, de rente die de banken elkaar berekenen) schandaal heeft
betrekking op biljoenen dollars in de financiële markten. Door manipulatie werden winstgevende transacties
veranderd in verliezen, en omgekeerd. Eventuele gerechtelijke maatregelen tegen de verantwoordelijken zijn
nog maar net begonnen.
* Danny Boyle, de directeur die aan het hoofd staat van de openingsceremonie van de Spelen, noemt deze
een weerspiegeling van 'our green and pleasant land', een verwijzing naar het lied 'Jerusalem' zoals dit werd
gezongen in de film Chariots of Fire en tijdens het huwelijk van Prins William. Het lied gebruikt de woorden
van een gedicht van William Blake, dat suggereert dat het 'Nieuwe Jeruzalem' in Engeland zal komen*.
Deze feiten zijn meer dan genoeg redenen voor speculaties:
* Er is een grote hoeveelheid indirect bewijs dat er vele tonnen goud zijn verplaatst van Londen naar China
en andere plaatsen in het (Verre) Oosten.
* Geruchten zeggen dat overheden 'toegewezen goud' voor zichzelf hebben gebruikt en dat dit daarom niet
meer beschikbaar is voor de rechtmatige eigenaars.
* Het LIBOR schandaal is zó verstrekkend dat het onmogelijk is de omvang van de schade voor de banken
in te schatten.
Dekmantel voor LIBOR fraude en massale diefstal goud
Waar zou een catastrofale 'terreuraanval' -zoals bijvoorbeeld een nucleaire explosie in een Londense
metrotunnel- goed voor kunnen zijn?:
* Het kan dienen als dekmantel voor de massale diefstal van het toegewezen goud. 'Het spijt ons, maar al
het goud dat wij voor u hadden opgeslagen is bij de kernexplosie vernietigd.'
* Het LIBOR schandaal verdwijnt onmiddellijk, want alle gegevens en bestanden zijn vernietigd. Het huidige
Londense bankensysteem houdt eveneens op te bestaan, zodat er een nieuw systeem kan worden opgezet
- met exact dezelfde leiders aan de top.
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* De Engelse munt (Pound Sterling) stort in en trekt door de nauwe relatie tussen London, New York en
Washington de dollar deels in zijn val mee. De banken sluiten en de financiële markten komen in een nieuwe
crisis terecht. Alle economische problemen worden toegeschreven aan de terreuraanslag, die tevens als
voorwendsel zal worden gebruikt voor schuldafschrijvingen en valuta devaluaties. Het verlies van welvaart
zal onvoorstelbaar zijn, vooral voor de gewone man. De extreem rijken ontspringen zoals gebruikelijk de
dans.
* De houders van Britse en Amerikaanse staatsschulden (Japan, China, het Midden Oosten) lijken de
verliezers, maar zijn dit niet omdat zij (behalve Japan) het Britse en Amerikaanse goud al hebben
ontvangen. De koers van goud en zilver gaat fors stijgen, wat hun financiële pijn zal verzachten, maar niet
zal uitwissen.
VS en Europa 'op slot'; wat doen Rusland en China?
* De Verenigde Staten en Europa gaan op slot. De aanslag zal gebruikt worden voor de invoering van een
'totale controle' systeem. De wetten om dit tijdens noodsituaties te kunnen doen zijn -soms al vele jaren
geleden- ingevoerd en wachten slechts op 'de grote klap'. Op deze wijze zal de machtselite zijn grip op de
burgers en de hele maatschappij verstevigen.
* In de VS zal Obama waarschijnlijk herkozen worden. De geschiedenis laat namelijk zien dat een zittende
president tijdens een enorme crisis meestal nooit wordt weggestemd.
* Uiteindelijk volgt er oorlog, maar mogelijk niet onmiddellijk. Wellicht wordt de aanslag (of meerdere
aanslagen) gebruikt voor een militaire aanval op Syrië en/of Iran. We schreven gisteren al dat zo'n oorlog
volgens Evensen heel goed in de Derde Wereldoorlog kan uitmonden.
* Het is echter de vraag wat andere invloedrijke landen zullen doen. Trekken ze de juiste conclusies en
beseffen ze de gigantische omvang van de diefstal, het bedrog, en de intense kwaadaardigheid van de false
flag aanslag? Durven China, Rusland en misschien ook Duitsland tegen de VS en Groot Brittannië in
opstand te komen? Besluiten ze wellicht de dollar te dumpen en Amerika te isoleren?
Wat kunnen we pal voor de aanslag verwachten?
* De goudkoers daalt (!) of blijft gelijk en de aandelenmarkt stijgt of blijft stabiel. Een tegenovergestelde trend
zou later namelijk teveel aandacht trekken.
* Grote (financiële) instituten reduceren hun 'short' posities op edelmetalen en men vlucht in 'veilig' geachte
(staats)obligaties. Dit is nu reeds aan het gebeuren.
* De spanningen in en rond de 'terreur'landen -zoals Syrië en Iran- neemt verder toe.
* Veel wereldleiders zenden plaatsvervangers naar de Olympische Spelen. Het kan ook dat ze wel zelf gaan
maar onmiddellijk na de ceremoniën weer vertrekken.
Waarom refereert directeur Boyle naar 'Jeruzalem'*?
* De Olympische Spelen beginnen op vrijdagavond 27 juli, pal na het sluiten van de financiële markten in de
VS en eerder ook in Europa en Azië. De openingsceremonie eindigt in de vroege morgen van 28 juli, dat is
de 9e Av van de Hebreeuwse kalender. Wel begint de 9e Av officieel pas bij zonsondergang. Vindt de
aanslag daarom mogelijk één dag later plaats, als alle hoogwaardigheidsbekleders weer zijn vertrokken?
* De 9e Av is traditioneel een Joodse 'dag van rouw'. In 586 v.C. werd op deze dag de Tempel van Salomo
verwoest en in 70 n.C. de Tweede Tempel. In 1492 werden de Joden op 9 Av uit Spanje verbannen.
* In het al vaker besproken Illuminati kaartspel wijst de klok op de instortende toren (Big Ben?) 11:11 aan.
Dag 1, 1 uur, 1 minuut en 1 seconde tijdens de
ceremonie? Tevens is het 1 dag, 1 maand en 1 dag
na 26 juni 2011, de dag waarop er volgens
complotdenkers tijdens het WK Vrouwenvoetbal in
Berlijn een atoombom had 'moeten' ontploffen. (1)
Wordt wellicht vervolgd. Ik benadruk nog maar eens
dat het hier enkel om speculaties gaat en NIET om
voorspellingen!
* In diverse eerdere artikelen heb ik het hemelsbrede
verschil tussen het valse Vrijmetselaars-'Zionisme' en
het authentieke Bijbelse (Israël-)Zionisme uitvoerig
uitgelegd. Zie o.a. de serie 'De Opkomst van
Apollyon' (rubriek Eindtijd & Profetie, 2009).
Xander - (1) Steve Quayle

Dit overzicht is helaas nu bittere werkelijkheid!
Met dank aan: P.v.d. Meer
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Noorwegen over paar weken eerste Judenfreie land in Europa
Openlijke oproepen in Frankrijk aan alle Joden om het land te verlaten - Socialisten nemen moslims in
bescherming
De trend in heel Europa: Moslims erin, Joden eruit.
Over enkele weken verlaten de laatste 819 Joden Noorwegen,
waarmee het Scandinavische land de eerste Europese staat
zal zijn die Judenfrei is. In andere Europese landen zien we
een vergelijkbare ontwikkeling. Reden: door de massa
immigratie uit Arabische- en moslimlanden is het
antisemitisme sterk toegenomen, waardoor steeds meer
Joden vrezen voor een herhaling van de jaren '30 van de
vorige eeuw. (1)
Alternatieve internetmedia schrijven dat de terreuraanslag op
de bus met Israëliers in Bulgarije als voorwendsel zal worden gebruikt voor een Israëlische aanval op
Hezbollah en mogelijk zelfs Iran. Daarbij gaan zij er zoals gebruikelijk net als de reguliere media geheel
voorbij aan het feit dat in Europa wonende Joden al jaren dagelijks worden bespot, aangevallen en
mishandeld. In Noorwegen, één van de meest islam- en immigratievriendelijke landen in Europa, is de
situatie inmiddels zo onhoudbaar geworden dat ook de laatste Joden besloten hebben te vertrekken. 'Veel
immigranten brengen het antisemitisme uit hun thuislanden mee,' legde de voorzitter van de Joodse
geloofgemeenschap in Noorwegen al in februari aan de krant Aftenposten uit. 'Het beschamende is dat
niemand in dit land daar tegen optreedt.' (2)
Islam brengt antisemitisme terug naar Europa
Het zijn dan ook hoofdzakelijk de moslims die het antisemitisme in Europa hebben teruggebracht. In Zweden
en andere EU landen is dezelfde trieste trend waarneembaar. Overal beginnen Joden hun koffers te pakken
omdat ze worden weggeterroriseerd door de moslimbevolking en noch de autoriteiten, noch de media hier
zich ook maar enige zorgen over lijken te maken. Sterker nog: het politiek correcte plaatje waarin de moslims
enkel als slachtoffers worden afgeschilderd zal en moet ten koste van alles in stand worden gehouden.
Franse moslims vallen dagelijks Joden aan
In Frankrijk gaat er inmiddels geen dag meer voorbij of moslims vallen Joden aan (3). De kranten berichtten
er nauwelijks nog over, zóveel incidenten zijn er. Alleen al in de eerste 6 maanden van dit jaar werden er
268 aanvallen op Joden geregistreerd. Voorbeeld: op 5 juli werd een 17 jaar oude Jood in een trein door
twee Noordafrikaanse moslims bijna doodgeschopt omdat hij een kettinkje met een Davidsster droeg. De
politie nam echter niet eens de moeite de strafaangifte in behandeling te nemen (7). Immers, het was 'maar'
een Jood. Frankrijk is inmiddels een door-en-door antisemitisch land geworden (4). De socialistische
regering, volgens een officieel onderzoek gekozen dankzij de stemmen van 93% van de 1,7 miljoen moslims
in Frankrijk, doet helemaal niets om de Joden te beschermen (5). Integendeel (6), als belangrijke linkse
kiezers worden moslims wél beschermd. Daarom worden de Joden in Frankrijk inmiddels openlijk
'aangemoedigd' om het land te verlaten. De autochtone Fransen hebben duidelijk liever moslims als buren.
Italië, Groot Brittannië
In Italië is het al niet anders. Wie openlijk Jood is moet voortdurend voor zijn leven vrezen en zorgen voor
vrijwel permanente bewaking (8). In Groot Brittannië werd al 6 jaar geleden bericht over de uittocht van
Joden (9). Sinds 1990 emigreerden ruim 100.000 Joden het land uit, waardoor er aan de overkant van het
Kanaal minder dan 240.000 over zijn. Steeds meer van hen leven door toedoen van moslims in een ware
hel.
'Geen toekomst meer' in Nederland
De Joden worden ook weggejaagd uit Antwerpen (10), waar het grootste deel van de schoolkinderen
inmiddels Mohammed, Abdul of Ahmed heet. VVD prominent en voormalig Nederlandse EU commissaris
Frits Bolkestein raadde in 2010 de Joden in Nederland aan vrijwillig uit ons land te vertrekken vanwege het
antisemitisme van met name Marokkanen. Door het snel groeiende aantal moslims zouden Joden hier 'geen
toekomst' meer hebben, waardoor ze beter hun heil in de VS of Israël zouden kunnen zoeken. (Opmerking:
Bolkestein wilde hiermee een discussie losmaken omdat hij zich als één van de zeer weinigen van de
Nederlandse 'elite' grote zorgen maakt over deze ontwikkeling)(11).
Dan hebben we natuurlijk nog het al vaker aangehaalde schandelijke voorval van SP kamerlid Harry van
Bommel, die in 2009 openlijk meeliep met een Turks-islamistische demonstratie waarbij luidkeels 'Hamas,
Hamas, alle Joden aan het gas!' werd geschreeuwd. Nederlandse kranten berichtten dat Van Bommel
destijds opriep tot een nieuwe Palestijnse Intifada (12). Het kan en mag allemaal in Nederland, want Van
Bommel kwam er eenvoudig mee weg en staat bij de komende verkiezingen gewoon op plek 4 van de SP
kandidatenlijst.
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Antisemitisme islam genegeerd
Zowel het grootste deel van het politieke- en media establishment als ook de alternatieve internetmedia
blijven de talloze antisemitische haatpreken en -verklaringen van hoge islamitische officials en geestelijken
wereldwijd negeren, alsmede ook het feit dat deze anti-Joodse en anti-Israëlhouding gebaseerd is op een
groot aantal uitspraken en bevelen in de Koran en de Hadith. In Nigeria worden regelmatig tientallen
christenen tegelijk vermoord door moslims en in Soedan is een ware islamitische holocaust tegen christenen
aan de gang. Ook in Pakistan, Irak en Iran staan christenen bloot aan soms ronduit gruwelijke vervolgingen.
In de andere door moslims overheerste landen is de situatie nauwelijks beter.
Vlucht Joden kondigt nieuwe crisis aan
Echter, het Westen zweeg, zwijgt en blijft zwijgen, geknakt en gebogen voor de gitzwarte macht die de hele
planeet draaiende en in zijn greep houdt: olie. Dat Joden nu dankzij de massa import van de islam in steeds
grotere getale moeten vertrekken uit Noorwegen, Frankrijk, België, Groot Brittannië, Italië en andere
Europese landen is een duidelijk teken van het morele verval van ons continent, dat net als zo'n 75 jaar
geleden exact dezelfde fouten lijkt te maken. De hele geschiedenis leert dat zodra Joden opnieuw letterlijk
moeten vluchten voor hun leven een nieuwe dramatische crisis, mogelijk zelfs een nieuwe Wereldoorlog,
dan ook slechts een kwestie van tijd is.
Xander - (1) KOPP, (2) Jerusalem Post, (3) Nouvel Observateur, (4) Nouvel Observateur , (5) Le Plus, (6)
Nouvel ; Observateur, (7) Nouvel Observateur, (8) Frontpage magazine ; (9) Telegraph, (10) De Standaard,
(11) Ynet News, (12) KOPP

Assad neemt wraak en steunt Koerdische PKK bij aanslagen in Turkije
VS wil Israël afhouden van militaire interventie Syrië
Turkije beschouwt Koerdische PKK strijders (foto) als
terroristen.
De Syrische president Bashar Assad neemt wraak voor de
Turkse steun aan de rebellen van het Free Syrian Army door
Koerdische strijders van de naar onafhankelijkheid strevende
PKK toe te staan bases langs de grens met Turkije op te
zetten, vanwaar zij acties tegen Turkse doelen kunnen
ondernemen. De eerste aanslag is reeds een feit: nabij de
Turkse stad Midyat bliezen zij een pijpleiding op die ongeveer
een kwart van de Irakese olie-export vervoert.
Assad heeft zich razendsnel weten te herstellen van de
zelfmoordaanslag op 18 juli, waarbij vier van zijn topcommandanten om het leven kwamen. Binnen 24 uur
had hij vervangers aangewezen die het leger ondanks een reeks deserties bij elkaar hebben weten te
houden en de rebellen inmiddels weer uit het Maidan district in Damascus hebben verjaagd.
Koerdische aanslagen in Turkije gestimuleerd
Daarnaast opende de regering de grens met Irak voor de toevloed van Koerdische PKK strijders. Zij hebben
toestemming gekregen bases op te zetten langs de grens met Turkije. Hiermee zorgt Assad ervoor dat de 2
à 3 miljoen Koerden in zijn land zich niet aansluiten bij de oppositie en kan het Syrische leger zich elders in
het land concentreren op de strijd tegen de rebellen.
De Turken zien hun steun voor het FSA nu als een boemerang terugkeren. De PKK heeft inmiddels een
alliantie gevormd met de Syrische Democratische Unie Partij. Afgelopen vrijdag namen zij samen de controle
over de Syrisch-Turkse grensstadjes Afrin en Ayn-al Arab. Assad rekent erop dat dat PKK door het krijgen
van een semi-autonoom Koerdisch gebied meer aanvallen op doelen van het Turkse leger en de Turkse
regering zal gaan uitvoeren, om ook Turkije te dwingen de Koerden een vergelijkbare autonome status te
geven. (1)
VS wil niet dat Israël ingrijpt in Syrië
De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat zijn regering de situatie in Syrië nauwlettend in de
gaten houdt. Twee dagen geleden waarschuwde minister van Defensie Barak dat Israël kan overgaan tot
een militaire interventie als de chemische wapens van het Syrische leger in handen dreigen te vallen van
Hezbollah of andere islamitische terreurgroeperingen. (2) Volgens de Britse Sunday Telegraph probeert de
VS de Joodse staat ervan te weerhouden militair in te grijpen omdat gevreesd wordt voor een escalatie naar
een nieuwe oorlog. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Ynet News
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Prikbord nr 303 (leo j.j. dorrestijn)
Bankentoezicht
Minister De Jager, mevrouw Merkel en de EU zijn weer voor gek gezet door Griekenland. Het landentoezicht
door de zgn. troika blijkt absoluut niet te werken en de Griekse regering vraagt brutaal om nog meer geld,
omdat haar eigen toezeggingen luchtkastelen blijken te zijn. Hoe dan ooit het beloofde bankentoezicht
effectief van de grond moet komen, gelet op het gigantische aantal (complexe) banken binnen de EU en de
criminele constructies, is een groot raadsel.
Criminele broeinesten
De woonwagenkampen waren een links experiment waarbij het een bevolkingsgroep werd toegestaan om
niet te integreren in de samenleving. Dit werd zelfs gesubsidieerd: door de Sociale Dienst, de
Belastingdienst en de leveranciers die werden opgelicht. Vervolgens kwamen de illegaal gebouwde villa’s,
de schimmige autobedrijfjes, de wietschuren, de autodiefstallen, de wapenhandel, de overvallen en de
chantage waaraan te vaak werd toegegeven. Het tuig waande zich onaantastbaar en de nieuwe generatie
‘kampers’ schiet zelfs op de politie. Wie de aanslag in Waalre een ondermijning van rechtsstaat vindt, moet
zich afvragen welke omschrijving het gedrag van de overheid verdient.
Het feest is over
Als er een relatie bestaat tussen Curaçao en de Politie-Academie, dan lijkt het in ieder geval deze: beide
besturen beseffen kennelijk nog steeds niet dat het feest over is. Gewoon weer een begroting presenteren,
die een gat laat van tientallen miljoenen, en denken dat de staat wel bijspringt. Misschien zijn beide
overheidsorganen gebaat bij een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Mogelijk dat er dan nog
andere overeenkomstige misstanden aan het licht komen.
Risico
Volgens de Raad van State kunnen Somaliërs niet per vliegtuig worden uitgezet, omdat zich in Mogadishu
gewelddadigheden voordoen. Was die situatie dan anders toen die illegalen naar Nederland kwamen? Het
risico van geweld doet zich op vele plaatsen in de wereld voor en toch landen er onze soldaten,
ontwikkelingswerkers, artsen en diplomaten. Zelfs toeristen, zakenlieden en zendelingen blijven niet thuis.
De juridische uitspraak doet denken aan een Noord-Afrikaans land dat geen onderdanen ‘terugneemt’,
indien die niet vrijwillig uit Nederland zijn vertrokken. Zou de Raad hun lot hier wellicht ook als ‘geweld’ willen
aanmerken, met name in wijken waar bijna dagelijks overvallen en schietpartijen plaatsvinden, zodat
duidelijk is dat ze hier dus niet kunnen blijven. Of is het beter het hele vluchtelingenverdrag op te zeggen en
de grenzen te sluiten, omdat het misbruik zelfs voor de Raad niet meer beheersbaar is? Want andere
rechters vinden dat je illegalen ook niet moet opsluiten en politici vinden dat illegale grensoverschrijding niet
strafbaar mag zijn. Intussen vinden hulporganisaties dat er nog meer geld moet komen om illegalen het hier
naar hun zin te maken…
Vierdaagse
Dat er ook dit jaar weer meer dan 40.000 enthousiaste deelnemers zijn aan de Vierdaagse, is voor sommige
buitenstaanders een bijzonder fenomeen. Men hoeft echter geen wandelaar te zijn om toch eens te gaan
kijken, zeker als het regent, en de unieke sfeer te proeven. Het is goed voor de lopers én de kijkers. En wie
daar eenmaal is beland, kan meteen een bezoek brengen aan het militaire kerkhof bij Groesbeek en het
nabijgelegen Bevrijdingsmuseum. Hij of zij zal verbaasd zijn over de indringende en respectvolle wijze
waarop de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in stand wordt gehouden, deels ook met vrijwilligers.
Een traditie waarop we even trots kunnen zijn als op onze Vierdaagse.

Gadaffi vocht tegen illuminatie, rol van illuminatie in Gadaffi’s dood !
Geplaatst door xandrah op 24 juli 2012
Deze documentaire over de werkelijke reden waarom Gadaffi dood moest, is een eye-opener.
Ghadaffi bracht het arme Libië naar een hoge standaard
Voordat Ghadaffi aan de macht kwam in Libië, was Libië het armste land ter wereld. Gadaffi wist van het
arme Libië een land te maken met hoge standaards. Elke pasgetrouwd paar kreeg 5o.000 dollar, de
bevolking kreeg gratis energie. Ook bracht hij het aantal geletterde mensen omhoog: van 20% geletterden
ging Libië naar 83% geletterden. Educatie was gratis.
Assad heeft nog eigen bank, niet aan Rothschild gerelateerd dus: is zijn einde al bekend
Ghadaffi wilde de gouden dinar introduceren als vervanging voor de dollar. Zoals Saddam: die wilde dat olie
in Euro’s betaald werd. En zoals nu Assad: die heeft nog een eigen bank (niet aan Rothschild gerelateerd).
Kennedy wilde een niet FED gerelateerde dollar invoeren en werd vermoord.
Libië was een rijk land geweest, als Gadaffi inderdaad de gouden dinar had kunnen introduceren.
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Schokkend: Verkrachtings-epidemie in Noorwegen/Engeland: westerse vrouwen zijn vogelvrij, het
zijn toch ‘hoeren’
Geplaatst door xandrah
Westerse vrouw is een ‘hoer’ en vogelvrij
Moslim-immigratie heeft met name in Noorwegen, en al iets eerder in Engeland, een verkrachtingsepidemie
gebracht. Moslims die blonde westerse vrouwen verkrachten. Sommige Noorse vrouwen hebben hun haren
zwart geverfd om te voorkomen dat ze doelwit worden van potentiële islamitische verkrachters. Ook
vertonen de vrouwen zich alleen in het openbaar in groepsverband. Iedere vrouw die geen hoofddoek draagt
en geen hijab (sluier), kan door de moslims als vogelvrij gezien worden. Voor velen is de hijab een
symbolisch teken dat de gehoorzame, onderworpen islamitische vrouw onderscheidt van de Noorse
‘hoeren’. Dat ze het woord ‘hoer’ gebruiken voor westerse vrouwen, is de media bekend. Ze gebruiken dit
woord tegen journalisten.
Men durft niks te zeggen over deze epidemie
Kristin Spiznogle is een therapeute die slachtoffers van verkrachting begeleidt. Ze wordt in de media
aangevallen omdat ze haar mond opendoet over deze ‘epidemie’. Ze zegt, wat de meesten niet durven te
zeggen: dat het verkrachtingsprobleem voornamelijk vooroorzaakt wordt door moslimmannen die nietmoslimvrouwen als slachtoffer kiezen.
De uitspraak dat het islamitische gedachten goed zeer vrouwonvriendelijk is, is politiek incorrect.
Stel je voor dat je racist genoemd wordt.
Hanne Herland, auteur van het boek ‘Achtung! Überlegingen über eine Kulturkrise’, zegt: niet alle waarden
uit de islam zijn geschikt om in de westerse samenleving te brengen. Veel Noren zijn angstig, om zich erover
uit te spreken en willen niet het risico nemen om voor rascist uitgemaakt te worden.
Probleem dat niet erkend wordt, maar duistere uitkomsten zal hebben
Whalid al-Kubaisi is een gerespecteerd Noorse journalist, en afkomstig uit Irak. Hij zegt bezorgd te zijn over
radicaal-islamitische elementen in de grootste islam-community in Noorwegen.
“We hebben een probleem en niemand erkent dat. Niemand zegt het. Maar het zal duistere uitkomsten
hebben in de toekomst.”
Europese steden zijn moslim-zõnes geworden
Net als in andere Europese steden, zijn delen van Oslo nu moslim-zõnes geworden en onderworpen aan de
shariaregels en -wetten van lokale imams. Toen CBS Whalid al-Kubaisi interviewde in juni jl., had nog
niemand er een idee van dat een maniak in Noorwegen mensen zou vermoorden vanwege moslimimmigratie. Maar Whalid al-Kubaisi deed al voor dit gebeurde een schokkende voorspelling: dat er een
tegenbeweging zou komen tegen de immigratie. ‘Botsing van culturen, het zal komen.’ Mogelijk een
burgeroorlog, Whalid zei dat er in ieder geval íets zou gaan gebeuren.
Het probleem bedekken en verzwijgen maakt in ieder geval niet dat het opgelost wordt.
De verkrachtings-epidemie zat er langer aan te komen
Al jaren zijn er persoonlijke getuigenissen, verhalen op blogs over wat verkrachtingen door moslims van
zowel vrouwen als kinderen, voornamelijk in de Noordeuropese landen waar de moslim-immigranten ruim
vertegenwoordigd zijn. Het had duidelijk kunnen zijn, al jaren terug, dat er een ware verkrachtingsepidemie
zat aan te komen. Nu is die aan de gang, maar de schokkende meldingen en getuigenissen hebben
vooralsnog niet een verschil gemaakt, er wordt nog steeds gezwegen. Want meldingen, getuigenissen en
discussies zouden aangegrepen kunnen worden als een aanval op de islam en discriminatie van moslims.
Daders worden niet geïdentificeerd als ‘moslims’
Ook de BBC maakte een reportage over negen islamitische mannen die veroordeeld werden voor het
verkrachten van kinderen in Manchester. Ze hadden de meisjes vastgehouden en veelvuldig verkracht, toen
die nog 13 jaar waren. Maar ook in dit geval werden de daders alleen aangeduid als ‘aziatisch’ in de
reportage.
De Guardian toonde wat meer lef en noemde de daders ‘Pakistani’. De Salfordian echter (een online
newssite) noemde het ‘beestje’ wél simpel bij de naam en identificeerde hen ronduit als ‘moslims die jonge
meisjes van 13 jaar ronselden door ze eerst met drank en drugs te benevelen, zodat ze hen meerdere malen
per dag konden verkrachten.’
Lees hier verder.
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Spanje over 40 dagen blut, EFSF-ESM noodfonds wankelt
ECB mogelijk gedwongen om geldkranen helemaal open te draaien
Spanje bewijst dat hogere belastingen voor het bedrijfsleven zoals een hogere luchthaventax- meestal averechts werken:
Ryanair schrapt om deze reden een groot aantal vluchten
naar Madrid (foto) en Barcelona, waardoor meer dan 2000
arbeidsplaatsen verloren gaan en het toerisme een knauw
krijgt (9).
'De euro is niet in gevaar en is onomkeerbaar,' beweerde ECB
president Mario Draghi gisteren (2). Inmiddels weten we dat
de realiteit in bijna alle gevallen precies het tegenovergestelde
is van wat Europese officials beweren. De complete eurozone
kraakt immers aan alle kanten in zijn voegen: het IMF wil de Grieken geen geld meer geven waardoor hun
bankroet en uittreding uit de euro in september vrijwel zeker is (8). Kan de EU een Grexit misschien nog aan
- Spanje is een heel ander verhaal. Vrijdag waarschuwde de Spaanse Begrotingsminister Cristóbal Montoro
dat de staatskas leeg is (5). De Frankfurter Allgemeine meldt dan ook dat het land over slechts 40 dagen
blut is en 'geen plan B' heeft (1). Het EFSF noodfonds -en daarmee het toekomstige ESM- wankelt.
Spanje: Hete herfst, staatskas leeg, regio's failliet
De regio Valencia is bankroet, de Spaanse staatsobligaties breken ondanks de recente € 100 miljard
bankenbailout record na record (6) en de toegang tot financiële markten is voor het land zo goed als
afgesneden, vooral na de 'mini meltdown' van afgelopen vrijdag. De Spaanse elite is de wanhoop nabij en
geeft Duitsland en de Europese Centrale Bank de schuld omdat zij 'niets doen de overheidsschuldenbrand
te stoppen', aldus minister van Buitenlandse Zaken José García-Margallo. Gevraagd naar de toekomst van
de EU en de euro: 'Dit kan niet veel langer zo doorgaan.'
De vaak gewelddadige protestdemonstraties -of beter gezegd rellen- tegen de € 65 miljard aan
bezuinigingen gaan ondertussen onverminderd door. De Spaanse vakbonden stellen de regering een 'hete
herfst' in het vooruitzicht met onder andere een tweede algemene staking. Dat zal funest zijn voor toch al
vrijwel verdwenen vertrouwen van de financiële markten. Vóór het zover is dreigt het land overigens al
bankroet te gaan, want over 40 dagen is de staatskas écht helemaal leeg.
Minister Montoro had bovendien nog meer slecht nieuws te melden: vanwege de sterk gestegen rentelasten
en werkloosheidsuitkeringen moeten de overheidsuitgaven het komende jaar eigenlijk met maar liefst 9,2%
verhoogd worden. Met een werkeloosheid van binnenkort 25% -en een jeugdwerkloosheid die nu al meer
dan 50% bedraagt- en een ook in 2013 aanhoudende recessie stevent het land op een regelrechte ramp af,
zeker nu behalve Valencia nog eens 5 andere regio's -waaronder het economisch cruciale Cataloniëeveneens een bailout dreigen nodig te hebben.
Spaans-Italiaans front tegen Duitsland en Nederland
Premier Rajoy heeft dan ook zijn Italiaanse collega Mario Monti -wiens land eveneens in steeds grotere
financiële problemen terecht komt- uitgenodigd om samen een front tegen Duitsland (en Nederland) te
vormen en te eisen dat de ECB hun staatsobligaties gaat opkopen en er Eurobonds worden ingevoerd,
waardoor de Spaanse en Italiaanse staatsschulden voor rekening van Berlijn en Den Haag zullen komen (3).
De Amerikaanse goudspecialist Jim Sinclair denkt dat niet alleen de ECB, maar ook de Amerikaanse FED
één dezer weken niets anders kunnen doen dan besluiten de geldkranen helemaal open te draaien,
waardoor uiteindelijk forse devaluaties en hoge inflatie verzekerd zijn (4).
EFSF-ESM wankelt
Het EFSF noodfonds -en binnenkort het ESM- wankelt nu het eerste land, Cyprus, heeft aangegeven geen
bijdragen meer te willen leveren omdat het land zelf gered moet worden. Cyprus is weliswaar een erg klein
land, maar het risico bestaat dat de veel grotere schuldenlanden Spanje en Italië straks eveneens geen
bijdrage meer aan het EFSF-ESM willen of kunnen leveren.
Het EFSF zit feitelijk absurd in elkaar. Spanje, dat onlangs een bailout van € 100 miljard ontving, draagt €
92,5 miljard bij aan het noodfonds en financiert de bailout dus grotendeels zelf. De grootste netto betalers
aan het EFSF zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Als steeds meer schuldenlanden wegvallen -na
Spanje volgt waarschijnlijk Italië en daarna mogelijk ook Frankrijk- zullen de reddingsfondsen voornamelijk
op de schouders van Duitsland en Nederland terecht komen, die daardoor op hun beurt eveneens in
onoverkomelijke financiële problemen terecht zullen komen. (7)
Xander
(1) Franfurter Allgemeine, (2) NU, (3) Zero Hedge, (4) Silver Doctors, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (8) Handelsblatt
(9) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Tijdperk van Totale Bewaking zoomt in op de VS (en Europa)?
Gepubliceerd op 1 apr 2012 door 829speedy
Minority Report: Tijdperk van totale surveillance zoomt in op de VS?
Steeds meer hightech gadgets én het internet hebben Big Brother een spionnetje gegeven in het huis, in
het leven, van alledaagse burgers. Nu kan de overheid - zonder het gedoe van het plaatsen van
afluisterapparatuur of inbreken en binnendringen, vrijwel alles controleren wat ze maar willen.
De CIA heeft onlangs beweerd, dat het apparaten, zoals vaatwassers en koelkasten zou kunnen 'lezen' met
het internet, en misschien zelfs met radio frequentiegolven van buitenshuis.
De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat in 2020, tot 100 miljard van deze gewone apparaten
kunnen worden aangesloten op het internet, net zoals pc's en mobiele telefoons dat nu zijn. De CIAdirecteur, David Petraeus, had eerder een beeld geschilderd van Amerika’s dystopische vrije val, door het
beschrijven van de opkomst van "Het internet van dingen".
"Onderdelen van belang zullen worden gelocaliseerd, geïdentificeerd, gecontroleerd, en op afstand
gecontroleerd door middel van technologieën, zoals radiofrequentie -identificatie, sensornetwerken, kleine
ingebouwde servers, en energie ontvangers - alle verbonden met de volgende internet generatie, met behulp
van overvloedig, goedkoop en high-power computergebruik”, zei Petraeus in april dit jaar.
Het digitale data spoor van elke Amerikaan (en wellicht van elke burger over de hele wereld) zal binnenkort
worden aangesloten op een enorm grote computer in Utah, terwijl de bouw van een 2 miljard dollar
bedragend data center voor de Amerikaanse National Security Agency al aan de gang is. Het complex zal
naar verluidt in staat zijn om te verzamelen, te analyseren en op te slaan: Alle vormen van persoonlijke
communicatie, met inbegrip van online aankopen, mobiele telefoongesprekken, Google-zoekopdrachten en
ja, jouw privé berichten!
"Ze kijken in feite naar decodering van alle gegevens, die naar buiten
komen. Bijvoorbeeld, wanneer je Gmail gebruikt, worden al je e-mails
standaard gecodeerd", zegt Amie Stepanovich van het Electronic
Privacy Information Center. "Het NSA Center is ontworpen rond het
bouwen van systemen, die de gegevens decoderen en alle
bescherming verwijderen, die je er aan zou kunnen hebben
toegevoegd".
En als het grootste data complex ooit, of koelkasten aangesloten op het
internet, een kwestie is van de niet al te verre toekomst, zijn enkele
"controle"-technologieën al in gebruik.
"Je loopt op straat en de camera, die een foto van je neemt, is in staat om het te vergelijken, door middel van
gezichtsuitdrukkingen in kaart te brengen. Het is in staat om het te vergelijken met je rijbewijsfoto, of een
andere foto, en ze kunnen dan zeggen, Ok, je was op de hoek van de Havensteeg op donderdag om drie
uur, enzovoort, enzovoort.”
Naast de gezichtsherkenningstechnologie, is New York City's politieafdeling een van de vele
wetshandhavingsdiensten, die tevens het ondergaan van een irisscan verplicht stellen, alvorens te worden
vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. In de afgelopen zes maanden werden irisscans toegepast op honderden
bezettende Wall Street (OWS) demonstranten onder arrest, zoals veel activisten kunnen getuigen.
"Ze vertellen je echt niet waarom. Ze zeggen dat het een andere vorm van identificatie is. En het is echt
griezelig om iemand te hebben, die een of ander apparaat op je gezicht houdt, en je hebt geen idee, niet
alleen van de effecten op je gezondheid, maar wat hun grotere doel van het gebruik ervan is", zegt OWS
Activist, Christina Gonzales, die zelf werd gearresteerd tijdens de demonstraties.
Irisscans zijn als een hightech vingerafdruk, maar dan veel sneller. Ambtenaren kunnen snel iedereen
identificeren, wiens unieke scan in een database zit.
Dus, toen biometrie, robotachtige spionnen en staatsbewakers slechts een decennium geleden de
ingrediënten waren voor een science fiction film, met Tom Cruise in de hoofdrol, zijn veel scènes uit de
Hollywood kaskraker "Minority Report" aantoonbaar uitgegroeid tot een (Amerikaanse) realiteit vandaag de
dag!
Zie ook:
Government Plans to Use Super Lasers that Can Sense Drugs, What You Had for Breakfast
Gepubliceerd op 11 jul 2012 door Buzz60
Het Department of Homeland Security (DHS) is van plan om een verbeterd laserscanner-systeem te
gebruiken, dat elke molecuul in en op je kan opsporen binnen een afstand van 50 meter. De technologie,
ontwikkeld door Genia Fotonica, kan alles oppikken, van illegale drugs, tot kanker, tot wat je had voor het
ontbijt. Patrick Jones, met het hele verhaal!
Bron: Rt.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
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Moslim verkrachtingsbendes teisteren Europese steden
Islamitische pedofielenbendes Engeland konden jaren hun gang gaan vanwege Britse angst voor racisme Noorse moslimschrijver voorspelt 'botsing der beschavingen' in Europa
Denemarken reageerde gisteren geschokt op cijfers waaruit blijkt
dat moslims uit Irak, Iran, Turkije en Somalië 'dramatisch
oververtegenwoordigd' zijn bij het aantal verkrachters. De
oplossing van de socialisten?: 'Deense meisjes moeten zich maar
aanpassen aan andere culturen.'
Jarenlang werden berichten over een door moslims gepleegde
verkrachtingsepidemie in met name Noord Europa door de
reguliere media genegeerd en waren getuigenissen van
slachtoffers enkel op blogs en andere persoonlijke websites te
lezen. Reden: de erkenning dat er een verband bestaat tussen de
daders en hun religie -de islam- was en is nog steeds niet 'politiek correct' en zou bovendien onmiddellijk het
gevreesde predicaat 'discriminatie' krijgen. In Groot Brittannië is de situatie echter zó uit de hand gelopen dat
de media er niet langer omheen kunnen. De BBC berichtte in mei dat 9 mannen in de regio Manchester
werden veroordeeld voor het stelselmatig seksueel misbruiken van meisjes die soms niet ouder waren dan
13. De staatszender hield zich echter nog steeds op de vlakte over de afkomst van de daders en schreef
enkel 'Aziatisch'. Wel werd erkend dat alle slachtoffers blank waren. De Guardian ging een stapje verder en
betitelde de daders als 'Pakistanen', maar de Salfordian 'durfde' het beestje echt bij de naam te noemen: de
daders waren 'moslimmannen' die 'jonge tienermeisjes vol drank en drugs voerden zodat ze meerdere
malen per dag voor seks konden worden gebruikt.'
Pedofielenbendes vrij spel door angst voor racisme
Officials van het onafhankelijke non-profit Gatestone Institute, een adviesraad en denktank die zich speciaal
richt op nieuws dat door de reguliere media wordt genegeerd en onderdrukt, schreef enkele dagen geleden
dat de drie maanden durende rechtszaak tegen 9 moslimmannen, die schuldig werden bevonden aan het
verkrachten van tientallen Britse kinderen, aan het licht heeft gebracht dat 'politie en sociale werkers in noord
Engeland herhaaldelijk hebben geweigerd onderzoek te doen naar moslim pedofielenbendes omdat zij
volgens eigen zeggen bang waren uitgemaakt te worden voor racisten.'
'De heftige details die tijdens de rechtszaak naar voren kwamen hebben weer een nieuw hoofdstuk aan het
langlopende debat over multiculturalisme in Groot Brittannië toegevoegd. Velen zeggen dat de politieke
correctheid te ver is doorgeslagen,' aldus het Gatestone Institute. 'Minder dan een maand nadat de
rechtszaak in Liverpool werd beëindigd... bleek dat sociale werkers in de stad Rotherham, eveneens in
noord Engeland, al 6 jaar op de hoogte waren dat een tienermoeder groot risico liep het slachtoffer te
worden van moslimbendes omdat ze 'schande' had gebracht over de families van 2 Pakistaanse mannen.
Uiteindelijk werd het meisje om die reden vermoord.'
De Safeguarding Children Board (Kinderbeschermingsraad) van Rotherham had de zaak onderzocht en in
het originele rapport, dat naar een Britse krant werd gelekt, de politiek incorrecte conclusie dat Aziatische
(moslim)mannen de daders waren doorgestreept. In het rapport stond te lezen dat de tienermoeder met
maar liefst 15 instanties in aanraking was gekomen, maar dat niet één instantie haar wilde helpen omdat ze
bang waren als 'racisten' bestempeld te worden vanwege het feit dat de daders moslimmannen waren.
Moslims krijgen speciale privileges
Gatestone gaf nog een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat misdadigers met het islamitische geloof in
Groot-Brittannië duidelijk speciale privileges genieten:
* In de stad Leicester viel een bende Somalische moslimvrouwen een niet-moslim voorbijganger aan en
schopten hem bijna dood. De rechter legde hen echter geen enkele straf op omdat de moslimvrouwen
volgens hem 'niet gewend waren aan dronkenschap' (het excuus dat de moslima's aanvoerden).
* In Londen kregen twee moslims die een vrouw meerdere malen hadden verkracht strafvermindering van
'politiek correcte' rechters die oordeelden dat de mannen 'geen gevaar' voor de maatschappij vormden.
* In Wiltshire hield de politie een man aan en bevalen hem de Engelse vlag van zijn auto te verwijderen
omdat deze als 'racistisch' zou kunnen worden opgevat en 'kwetsend voor moslim immigranten' zou zijn.
* In Manchester werd een 14 jarig meisje gearresteerd vanwege racisme nadat ze aan haar leraar had
gevraagd of ze in de klas naast iemand anders mocht gaan zitten, omdat degene die naast haar zaten enkel
Urdu (Pakistaans) spraken en zij hen niet kon verstaan.
Politiek en media negeren verband met islam
Omdat zowel de reguliere media als de autoriteiten in Europa weigeren de islamitische religie van de daders
te noemen doet men alsof het probleem niet bestaat en worden er dus ook geen officiële statistieken naar
buiten gebracht. Veel berichten over geweld en verkrachtingen door moslims blijven dus 'onder de radar' en
bereiken enkel blogs, forums en onafhankelijke sites zoals The Asian Image, waar een vrouw haar
getuigenis plaatste over het seksuele misbruik door een moslim imam:
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'Ik ben boos dat een man vier jaar lang een klein meisje kon misbruiken en daarmee weg kon komen.
Niemand merkte het op, mijn ouders hadden geen aandacht voor mijn stemmingswisselingen... Mijn
misbruiker was zogenaamd een man van geloof, van aanzien, iemand die we vertrouwden, iemand die
autoriteit in de gemeenschap had... Hij pakte mijn kinderjaren af en nam mij mee naar een duistere plek
waar ik niet meer uit kan komen.'
Links/liberaal medeschuldig aan moslim misdaden
De internationaal bekende blog The Gates of Vienna plaatste een getuigenis van Paul Weston van de British
Freedom Party: 'In het licht van de verbijsterende onthullingen over moslim verkrachtingsbendes moet
liberaal/links eens lang en goed naar zichzelf kijken. Ik neem het de moslims niet in het bijzonder kwalijk,
aangezien zij simpelweg volgens de regels van de 7e eeuwse woestijnkrijger leven. Ik geef wél de schuld
aan liberaal/links omdat ze de beestachtige verkrachtingen en het misbruiken van onze kinderen letterlijk
hebben mogelijk gemaakt.'
'Al jullie liberalen/linksen zijn medeplichtig aan deze misdaden tegen de menselijkheid. Jullie hadden het
jaren geleden kunnen stoppen, maar hebben doelbewust gekozen dit niet te doen.'
'Ik beschuldig de BBC, de Guardian, de Criminele Vervolgingsdienst, de Kinderbescherming, de politiek
correctie politiediensten en het hele linkse/liberale establishment van het met opzet wegmoffelen van een
groot aantal verkrachtingen en van de geruïneerde levens van talloze kwetsbare jonge meisjes, vanwege
jullie volkomen immorele en obscene houding tegenover jullie eigen volk en jullie laffe toegeeflijkheid aan
een religieuze en politieke ideologie die het schenden van niet-islamitische meisjes goedkeurt.'
Daders: moslims, slachtoffers: autochtonen
'Zelf nu de feiten op tafel liggen vertellen jullie ons dat het geen moslimprobleem is, noch een duidelijk
rassenprobleem, tenzij je natuurlijk een vage alomvattende 'Aziaat' bent. Maar alle linkse/liberale politiek
correcte ontwijkingen kunnen de realiteit niet verbloemen, en die realiteit bevestigt dat de heersende cultuur
van deze pedofiele verkrachters de islam is en dat het ras van de overweldigende meerderheid van de
slachtoffers autochtone Britse meisjes zijn.'
Weston wees in dit verband op de aan de gang zijnde verkrachtingsepidemieën in Oslo, Malmö,
Kopenhagen en ook het Australische Sydney. 'Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat het inderdaad te
maken heeft met één specifieke religie, de islam, en dat het niet zoals liberaal/links het obsceen stelt een
'Aziatisch' probleem is. Daarnaast is het inderdaad een rassenprobleem, in die zin, dat de slachtoffers vrijwel
uitsluitend autochtone Europeanen zijn.'
Ook in bijvoorbeeld Denemarken constateerde de nieuwssite BT gisteren dat moslims uit Irak, Iran, Turkije
en Somalië 'dramatisch oververtegenwoordigd' zijn bij het aantal verkrachters. Een onderzoeker van het
Nationale Instituut voor Volksgezondheid kwam echter met een typisch socialistische 'oplossing': 'Deense
meisjes moeten leren zich anders te gedragen ten opzichte van mensen uit andere culturen.'
Duizenden meisjes verkracht door nietsdoen autoriteiten
In Groot Brittannië kampen inmiddels 13 steden met een moslim verkrachtingsgolf. Bovendien blijkt nu dat
de autoriteiten hier al sinds de vroege jaren '90 (!) van op de hoogte zijn. 'Met andere woorden: mogelijk
duizenden kwetsbare en minderjarige Britse meisjes zijn verkracht en levenslang zowel lichamelijk als
psychologisch beschadigd. Minstens twee meisjes hebben zelfmoord gepleegd.'
Jihad Watch wijst regelmatig op het feit dat de daders met 'hun islamitische superioriteitsgevoel en
minachting voor niet-moslims als zijnde de 'allerslechtste schepselen'' (Koran 89:6) niets anders doen dan
de islam gehoorzamen. Allah heeft moslims immers geboden om alle niet-moslims hardvochtig te
behandelen (Koran 48:29; 9:123).
Ook de website Sheikyermami schrijft regelmatig over de verkrachtingsepidemie. Enkele headlines:
'Immigranten verkrachten meisje na Koranles'; 'Britse meisjes gang-raped als onderdeel van Eid feest';
'Illegaal verkracht vrouw 3 jaar nadat de rechter zijn uitzetting beval'. Andere websites die eveneens
berichten over de 'verkrachtings jihad' zijn onder andere Atlas Shruggs en The Muslim Rape Wave. Een
voorbeeld: een moslim taxichauffeur verkrachtte en vermoordde een vrouwelijke passagier en verborg haar
lichaam zodat 'zijn gemeenschap' er niet achter zou komen.
Moslimterrorist: Verkrachtingen onderdeel van jihad
Sommige berichten dateren van zo'n 10 jaar geleden. In 2005 gaf de moslimterrorist Ramzi Hashem Abed
op het Irakese Al-Fayhaa TV openlijk toe dat verkrachtingen onderdeel zijn van de islamitische jihad:
Ondervrager: 'Vertel me hoeveel verkrachtingen en ontvoeringen jullie hebben uitgevoerd. Volgens mijn
informatie waren de ontvoerde vrouwen universiteitsstudenten of dochters van bekende mensen. Jullie
verkrachtten hen en kregen er geld voor, en zo niet dan werden ze na afloop afgeslacht... Is dit echt
gebeurd?'
Abed: 'Ja.'
Ondervrager: 'Is dit jihad - het verkrachten van vrouwen? Is dit jihad?'
Abed: 'Ja, omdat ze samenzwoeren met de Amerikanen.'
Ondervrager: 'Werden ze daarom verkracht? Werd een student die gewoon naar een universiteit ontvoerd,
verkracht en dan afgeslacht omdat ze een samen zou zweren met de Amerikanen?'
Abed: 'Ja.'
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100% daders verkrachtingsgolf Oslo zijn moslim
Volgens de onafhankelijke Amerikaanse commentator en columnist Michelle Malkin worden ook in Frankrijk
moslim verkrachtingsbendes al jaren steeds actiever. CBN maakte een reportage over de
verkrachtingsepidemie in Scandinavië. Volgens de politie in Oslo zijn alle daders niet-Westerse
(moslim)immigranten en zijn 9 van de 10 slachtoffers autochtone Noorse vrouwen en meisjes. Veel blonde
vrouwen verven daarom hun haar zwart en reizen enkel nog in groepen. Volgens een Noorse therapeut
beschouwen moslimmannen iedere vrouw die geen hoofddoekje draagt als een legitiem doelwit.
De door links gecontroleerde Noorse media geven echter voornamelijk de slachtoffers de schuld, aangezien
het feit dat de verkrachtingen ook maar iets te maken zouden kunnen hebben met immigranten en de islam
niet politiek correct is. Net als in Nederland durven de meeste mensen er niet openlijk over te praten, bang
om onmiddellijk voor racist te worden uitgemaakt.
Moslimschrijver verwacht 'botsing der beschavingen' Europa
Een mede moslim heeft daar echter geen last van. Walid al-Kubaisi, een in Noorwegen levende
moslimschrijver uit Irak, ziet de toekomst somber in omdat het probleem nog steeds niet mag worden
benoemd. Hierdoor zijn complete delen van Oslo -net als in andere Europese steden- veranderd in
moslimzones die worden gecontroleerd door de Sharia wetten en/of de regels van de lokale imams.
Al-Kubaisi's dreigende voorspelling voor de toekomst van Europa: 'Er zal een botsing der beschavingen
komen.' De interviewer vraagt dan: 'Een burgeroorlog?' Het antwoord van de schrijver: 'Ik ben geen profeet,
maar er zal iets gebeuren. Dat voel ik.' Niet veel later pleegde Anders Breivik nu 1 jaar geleden zijn
gruwelijke terreuraanslag op een socialistisch jongerenkamp, volgens eigen zeggen omdat juist links de
opkomst van de islam in Europa mogelijk heeft gemaakt.
Xander - (1) World Net Daily

Rijken houden tot 32 biljoen dollar verborgen voor de fiscus
De rijke elite zou wereldwijd tussen de 21 en 32 biljoen dollar verborgen
houden voor de fiscus. Overheden lopen daardoor inkomsten mis.
Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Tax Justice Group,
een groep activisten en onderzoekers. De gegevens zijn zondag exclusief
verstrekt aan The Observer.
Het gaat in de studie om financiële activa, waarbij niet-financiële activa, zoals
vastgoed en goud, nog niet eens worden meegerekend. James Henry,
voormalig hoofdeconoom bij consultancybureau McKinsey, voerde de studie
uit op basis van gegevens van het IMF, de Verenigde Naties, de Wereldbank
en centrale banken.
200 miljard dollar misgelopen
Het totale vermogen dat op rekeningen in belastingparadijzen, zoals Zwitserland, Luxemburg, Hong Kong en
de Kaaimaneilanden staat, bedraagt tussen de 21.000 en 32.000 miljard dollar (omgerekend 26 biljoen of
26.000 miljard euro). Daardoor zouden overheden van over de hele wereld meer dan 200 miljard dollar aan
belastinginkomsten mislopen. Bovendien laat het onderzoek zien, dat de ongelijkheid in rijkdom en inkomen
alleen maar groter is geworden, aldus de Tax Justice Group. Enkele belastingexperts reageerden zondag in
The Wall Street Journal enigszins sceptisch op de onderzoeksresultaten.
GroenLinks wil dat Nederland maatregelen treft
GroenLinks zegt in een reactie op het onderzoek te willen, dat Nederland maatregelen treft tegen het
wegsluizen van geld naar belastingparadijzen.
"Dit is buitengewoon onrechtvaardig", vindt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. "Terwijl iedereen de pijn
voelt van de bezuinigingen, die overheden moeten nemen, blijkt dat een superrijke elite voor ongelofelijk
hoge bedragen de belasting ontduikt. Juist de sterkste schouders dragen zo geen enkele last van de
economische crisis." Klaver wil dat staatssecretaris van Financiën Frans Wekers (VVD) 'stevige maatregelen' neemt. "Hij kan beginnen bij de aanpak van de oneerlijke belastingvoordelen, die Nederland biedt
aan brievenbusfirma's, die hier geen werknemers hebben en alleen op papier in Nederland gevestigd zijn."
Zie ook:
US-poverty-levels-on-track-to-rise-to-highest-since-1960s
(Syria) Syrian banks running out of cash, UN refugee agency says : July 22, 2012
Ex-werknemer-IMF-faalt-en-verzwijgt
IMF-wil-hulp-griekenland-stoppen
Pensioenfondsen-slaan-alarm
Spanje over 40 dagen blut, EFSF-ESM noodfonds wankelt
ECB mogelijk gedwongen om geldkranen helemaal open te draaien
http://xandernieuws.punt.nl/?id=662187&r=1&tbl_archief - Bron: Nu.nl
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Zorg betalen door huis te verkopen
Oudere Nederlanders moeten een groter deel van hun eigen zorgkosten betalen, onder meer door hun huis
te verkopen. Hoogleraar economie Lans Bovenberg pleit daar zaterdag voor in een interview met Trouw.
Volgens Bovenberg kan de overheid de stijgende zorgkosten anders niet meer dragen. In zijn plannen
moeten jongeren daarom nu al gestimuleerd worden om een huis te kopen, onder meer door ze minder
pensioenpremie te laten betalen. Wie uiteindelijk met pensioen gaat, verkoopt zijn huis aan een
woningbouwcorporatie en gaat huur betalen voor dezelfde woning.
Het verkoopbedrag kan dan worden gebruikt voor een ‘zorgpensioen’ waaruit zorgkosten worden betaald.
Impuls
Volgens Bovenberg is een bijkomend voordeel van het plan dat miljarden euro’s uit de Nederlandse
pensioenfondsen worden ‘bevrijd’ die de economie een impuls kunnen geven. Ook de banken varen er wel
bij, omdat die zitten met grote hoeveelheden uitstaande hypotheken.
De plannen betekenen wel dat mensen na hun 67e rekening moeten houden met minder geld voor hun
levensonderhoud, tenzij ze blijven bijverdienen na die leeftijd, aldus Bovenberg tegenover Trouw.
Voor mensen zonder eigen woning of pensioen moet er een publiek vangnet blijven, maar hoe ver dat moet
gaan is volgens Bovenberg een politieke discussie. De hoogleraar vindt dat de overheid garant moet blijven
staan voor de duurste zorg, zoals opname in een instelling.
Lees ook de interviews met SP, PVV en VVD over de zorg.

Salafisme is de grootste bedreiging voor België
Ayfer Erkul − 27/07/12, 06u49 − Bron: De Morgen - © belga.
Administrateur-generaal Staatsveiligheid Alain Winants waarschuwt voor
extreme islam.
Salafisme, de radicaalste stroming binnen de islam, vormt de grootste
bedreiging voor de Belgische democratie. Dat zegt Alain Winants,
administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat. Winants vraagt ook
extra personeel, zodat zijn dienst optimaal blijft functioneren.
 Politiek salafisme is een sluipend gif en kan leiden tot een polarisatie
binnen onze maatschappij
Alain Winants
Salafisten zijn moslims die vinden dat de ware islam enkel in de eerste drie generaties na de profeet
Mohammed werd beleefd. Ze proberen te leven zoals in dat tijdperk en staan vijandig tegenover moderne
waarden. Volgens de Staatsveiligheid gaat het om een stroming die steeds meer aanhangers wint. “Ze
hebben een parallelle samenleving opgericht en verwerpen de moderne maatschappij. In die parallelle
samenleving hebben ze hun eigen waarden, hun eigen banken, hun eigen justitie, hun eigen geneeskunde
en hun eigen onderwijs.”
Springt jihadistisch salafisme het meest in het oog, dan is volgens Winants politiek salafisme een nog
grotere bedreiging, omdat het werkt als een sluipend gif. Op lange termijn kan de evolutie leiden tot een
polarisatie binnen onze maatschappij omdat aan extreem rechtse kant al organisaties opdoemen die
opkomen tegen de islamisering van steden. “En die trend is veel ontwrichtender voor ons land, want dan
staan extremistische moslims tegenover extreem rechts en de kans is groot dat extreem links zich daar ook
nog roert.”
Het zomaar verbieden van organisaties als Sharia4Belgium, zonder aandacht voor een ruimer economisch
of sociaal plan, heeft geen zin, zegt Winants. “Maar dat ligt buiten de bevoegdheid van onze dienst.
Radicalisme in se is niet verboden als er geen oproep tot geweld mee gepaard gaat. Toch denk ik ook dat
men in een democratische maatschappij moet durven stellen dat bepaalde gedragingen niet tolereerbaar
zijn. Veel te vaak heeft men vastgesteld dat ertegen niet of niet meteen werd opgetreden, uit angst om racist
te worden genoemd.”
De strijd tegen het salafisme wordt bemoeilijkt door de wettelijke maatregel dat de Staatsveiligheid geen
uitzonderlijke methodes als huiszoekingen en telefoontaps mag gebruiken in het kader van extremisme.
Daarnaast, zo zegt Alain Winants, heeft de Staatsveiligheid nog zeker 95 à 100 man personeel nodig voor
de buitendiensten om optimaal te kunnen functioneren. Nu zit de dienst qua personeel voor buitendiensten
aan een uiterste benedengrens. “Dit is een verontrustende evolutie. Ik heb de autoriteiten op de hoogte
gebracht dat er een minimum is waaronder een inlichtingen- en veiligheidsdienst niet kan gaan als men
verwacht dat hij al zijn taken kan uitvoeren.”
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De alternatieve, maar wel betrouwbare nieuwsdienst van Jeroen Adema, 28-7-12
- Rusland wil een marinebasis op Cuba bouwen:
http://news.yahoo.com/russia-wants-naval-bases-abroad-report-114011895.html?_esi=1
Ebola uitbraak in Oeganda:
http://www.usatoday.com/news/world/story/2012-07-28/uganda-ebola-outbreak/56553600/1
Schandaal in Londen, wel een minuut stilte voor de slachtoffers van de 7/7 aanslagen maar niet voor de
Israëlische atleten die in 1972 zijn vermoord door Palestijnen:
http://www.usatoday.com/sports/olympics/london/story/2012-07-27/London-Olympics-Israelis-Munichmoment-of-silence/56545088/1
We are not amused:
http://blogs.telegraph.co.uk/news/andrewgilligan/100173083/olympics-opening-ceremony-great-in-parts-butsurprisingly-parochial/ ( De Britse royals waren verveeld)
Gletsjers op Groenland kunnen in een ogenblik groeien:
http://iceagenow.info/2012/07/arctic-glaciers-expand-geologic-instant/
Stroomuitval en zware schade na extreem weer wijst toch op een derecho van het midden-westen van de
VS richting New York.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/07/27/storms-knock-out-power-to-thousands-from-plains-tonortheast/
- Berlijnse ambtenaren krijgen vrijaf vanwege de hitte:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article108399382/Regierungsbeamte-duerfen-sich-hitzefreinehmen.html
- Franse regering zet Mario Draghi onder druk:
http://www.welt.de/wirtschaft/article108396332/Frankreich-setzt-EZB-Chef-Draghi-unter-Druck.html
- Wat u nog niet over Skype wist:
http://paranoia.dubfire.net/2012/07/the-known-unknows-of-skype-interception.html
- Het Moslimbroederschap wil de macht in de Golfstaten overnemen:
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=278993
- Onweersbuien kunnen schadelijk voor de ozonlaag zijn:
http://www.nytimes.com/2012/07/27/science/earth/strong-storms-threaten-ozone-layer-over-us-study-says.html?_r=1

- Stroomuitval na extreem noodweer in de VS:
http://edition.cnn.com/2012/07/26/us/northeast-weather/index.html
- 20 augustus wordt weer een belangrijke dag voor de euro:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/07/26/greece-to-run-out-of-money-by-august-20-crisisentering-dangerous-new-stage/
- Vorst keert weer terug naar Groenland:
http://www.wunderground.com/history/station/04416/2012/7/24/DailyHistory.html?req_city=NA&req_state=N
A&req_statename=NA
- Derecho’s of niet, in de VS was het aantal tornado’s nog nooit zo laat:
http://wattsupwiththat.com/2012/07/25/the-twisters-are-missin-july-heads-for-a-record-low-tornado-count/
Eerst een update op de woorden van Paul Begley, de mysterieuze warmtebel schijnt in 1889 een
voorganger gehad te hebben. Dit bewijst dus dat Begley ons op iets opmerkelijks wijst.
http://www.foxnews.com/scitech/2012/07/26/skeptics-put-freeze-on-nasa-hot-air-about-greenland-ice/
http://iceagenow.info/2012/07/scientists-shoot-holes-latest-nasa-greenland-hysteria/
Verkiezingen in Duitsland zijn onmogelijk. Er bestaat sinds gisteren geen kieswet meer nadat het
Hooggerechtshof de door de Bundestag aangenomen kieswet naar de vuilnisbak heeft verwezen.
http://www.n-tv.de/politik/Deutschland-ohne-Wahlgesetz-article6809281.html
Palestijnse Autoriteit is verheugd dat de aanslag in München niet wordt herdacht.
http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=279048
(Sailliant detail, de aanslag in 1972 was op de 9e van Av)
Debka: Israël stapt over op een oorlogseconomie….
http://debka.com/article/22211/New-Israeli-taxes-are-steps-towards-a-25-30bn-war-budget
Mitt Romney stoot Britten voor het hoofd:
http://news.sky.com/story/965383/olympics-romney-questions-if-britain-is-ready
Vulkaan uitbarsting in Japan. Hier de beelden:
http://edition.cnn.com/video/?hpt=hp_c3#/video/world/2012/07/25/w1-japan-volcano-erupts.cnn
Zelfs de tweets uit de politiek zijn nep:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/49094/twitteraanhang-van-haersma-buma-grotendeels-nep.html
De droogte in de VS kan voor wereldwijde onrust zorgen:
http://www.wired.com/wiredscience/2012/07/drought-food-prices-unrest/
De rechter sluit de Batman files, wat verbergen ze?:
http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2012/07/judge-seals-batman-case-files-what-are-they-hiding-2423202.html
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In VS gaan stemmen op de betrekkingen met Nederland te verbreken wegens Demmink-affaire
Bron: argusoog
Na het vorige maand verschenen artikel van Peter Hannaford in The American Spectator
– “Dutch Child Sex Ring — Where’s the Justice?” met als subtitel “A U.S. ally’s stunning
tolerance of pedophilia” – duikt de naam van Joris Demmink opnieuw op in een
beschamend stukje ‘Holland Promotie’. Dit keer op de website van United Press
International, een gerenommeerd internationaal persbureau met meer dan 100 jaar
bestaansgeschiedenis. De wereld lijkt zich langzaamaan af te vragen hoe “the highestranking civil servant… a certain Joris Demmink”, beschuldigd van kinderverkrachting, de
eindverantwoordelijkheid kan dragen voor de bestrijding van hetgeen hijzelf geacht wordt
op zijn conto te hebben. In ons land blijft de overheid zwijgen en Demmink gedogen. In
Washington gaan stemmen op om Nederland tot de orde te roepen. Het bericht is
inmiddels doorgeplaatst op tientallen internationale nieuwssites. Hieronder een Nederlandse vertaling van de
belangrijkste passages.
Het originele artikel op de UPI-website is een zgn. outside view commentary van de hand van Anthony T.
Salvia, partner bij Global Strategic Communications Group, een bedrijf in Washington dat is gespecialiseerd
in internationale regeringsbetrekkingen en de publieke zaak. Salvia is een voormalig speciaal adviseur van
de U.S. undersecretary of State voor politieke zaken onder de Reagan-administratie.
Het artikel opent met een verwijzing naar het recente verbod op pedofielenvereniging ‘Martijn’, na een
uitspraak van de rechtbank in Assen. Salvia hierover: “‘Martijn’ heeft sinds 1982 gepleit voor het legaliseren
van seksuele relaties tussen volwassen en kinderen. Het verbod volgt op het stuklopen van de
strafrechtelijke vervolging van ‘Martijn’, waarbij het Openbaar Ministerie –formeel onafhankelijk van, maar in
feite onder invloed van het Ministerie van Veiligheid en Justitie– beargumenteerde dat het propageren van
pedofilie en kinderpornografie binnen de Nederlandse wet is toegestaan. Deze stelling van het OM bracht
een storm van publieke verontwaardiging teweeg en opende de weg naar het recente civiele proces.”
Vervolgens geeft Salvia aan dat het op voorhand nog niet zo zeker was dat de uitspraak van de rechtbank
gunstig uit zou pakken: “Omdat de secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en
Justitie –de hoogste ambtenaar in rang– een zekere Joris Demmink is. En Demmink wordt beschuldigd van
kinderverkrachting.”
Hij verwijst naar de twee Turkse mannen die Demmink hebben aangeklaagd omdat hij hen (en volgens de
aanklacht “talloze andere Turkse jongens”) in de jaren ’90 in Turkije seksueel zou hebben misbruikt, toen zij
14 en 12 jaar oud waren. Sinds hun aangifte heeft zich inmiddels een 3e slachtoffer gemeld. Salvia is reëel:
“Vanzelfsprekend is een verdachte onschuldig tot zijn schuld is aangetoond, maar het is ontoelaatbaar dat
de hoogst verantwoordelijken voor de strijd tegen kindermisbruik zelf verdachte zijn van juist deze
misdrijven.”
“Demmink wordt niet alleen van pedofiele praktijken verdacht, maar ook van het misbruiken van zijn functie
om vervolging te frustreren terwijl in politierapporten sprake is van mogelijke criminele activiteiten, het
wegwuiven van beschuldigingen tegen hem en het manipuleren van het rechtssysteem in zijn eigen
voordeel, waarbij hij de rechtsgang blokkeert voor zijn vermeende slachtoffers.
Zo betalen de kinderen in Nederland en in andere landen een hoge prijs voor wat alleen maar beschreven
kan worden als een beschamend falen van het Nederlandse juridische en politieke establishment om
misstanden in eigen kring aan te pakken.”
Wat Salvia betreft is Demmink in de Verenigde Staten niet meer welkom: “Het kan en moet Demmink het
recht ontnemen naar de VS te reizen, totdat hij zich bij de rechter heeft verantwoord voor de
beschuldigingen aan zijn adres.”
Salvia pleit voor hoorzittingen in het Amerikaanse congres over kindermisbruik en mensenhandel, en de rol
die overheidsfunctionarissen hierin mogelijk spelen, in welk land dan ook, “met een specifieke focus op de
praktijken van Demmink.” De U.S. Senate Foreign Relations en House Foreign Affairs commissies moeten
volgens hem hun licht laten schijnen op “de implicaties van het feit dat een seksueel roofdier de hoogste
ambtelijke functie kan bekleden op het Ministerie van Justitie in Nederland, een van onze trouwe
bondgenoten.”
“Als afwijkend seksueel gedrag van overheidsfunctionarissen hen al kwetsbaar maakt voor mogelijke
chantage door vijanden in binnen- of buitenland, dan maakt een ernstig misdrijf als kindermisbruik hen wel
een heel aantrekkelijk doelwit,” stelt Salvia, die zich hardop afvraagt hoe comfortabel de Verenigde Staten
zich kunnen voelen met een NATO-partner die beschikt over toegang tot staatsgeheime informatie, met een
topambtenaar die aan vervolging wegens pedofilie probeert te ontkomen als hoogste baas van Veiligheid en
Justitie.
“De Nederlandse autoriteiten moeten snel en daadkrachtig optreden in de Demmink-affaire. Tot dat is
gebeurd, moet hij worden gedwongen zich te onthouden van enige bemoeienis met zaken die te maken
hebben met pedofilie, kinderporno en kinder-/mensenhandel.” Salvia stelt dat het U.S. Department of State’s
Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons de zaak bij de Nederlandse regering aanhangig moet
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maken “en voorlopig alle bilaterale samenwerking met Nederland moet beëindigen totdat deze zaak op
bevredigende wijze is opgelost.”
Bron: https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/vs-betrekkingen-demmink.html
Gerelateerde informatie:
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2012/07/breaking-breaking-jdtv-ontmoet-joris.html#more
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2012/07/demmink-update.html

Wordt 22 september de cruciale datum? Volgens Russische geleerden wel!
(Maar…..let wel op uit welke bronnen zij putten!!)
juli 24, 2012By: silviavideler
Wel als we een aantal Russische wetenschappers moeten geloven. Jarenlang bestudeerden zij graancirkels
en ze claimen dat ze de geheimen hebben ontrafeld.
De boodschap die zij uitdragen aan de wereld is dat er nog maar weinig tijd is, heel weinig.
De wetenschappers in kwestie zijn professor Victoria Popova en Dr. Lidia Andrianova. Samen hebben ze
ruim 150 wetenschappelijke publicaties op hun naam. Ze worden in hun onderzoeken geassisteerd door de
legendarische Russische testpilote Marina Popovich. Marina Popovich heeft in 2003 een boek uitgebracht
onder de titel “Ufo Glasnost” en vertelt dat er meer dan 3000 waarnemingen zijn van Ufo’s door Russische
militaire en civiele piloten.
Victoria Popova en Lidia Andrianova staan via channeling in contact met wat zij noemen ETC (Extra
Terrestial Civilazations). En de boodschap die zij brengen is nogal onheilspellend, tenzij er op hele korte
termijn iets ten positieve gebeurt.
De ETC’s geven aan dat wij aan de vooravond staan van veranderingen; wereldwijde natuurrampen die niet
tegen te houden zijn. Deze rampen zullen uiteindelijk het einde van het leven op aarde betekenen doordat
kerncentrales wereldwijd niet bestand zullen zijn tegen het natuurgeweld en dat dientengevolge honderden
Fukusima scenario’s zullen zorgen voor een nucleaire winter.
Volgens de ETC’s heeft de mensheid een kans om hieraan te ontsnappen door vóór 22 september
aanstaande de overgang te maken naar een nieuwe levenscyclus. En de enige manier waarop dit bereikt
zou kunnen worden is door eenheidsbewustzijn en het samenwerken van alle regeringen op aarde.
De serie natuurrampen zullen volgens de dames beginnen op 22 september dit jaar en zullen voornamelijk
net voor de kust van Zuid-Amerika gebeuren. Echter, de resultaten van wat daar zal plaatsvinden, zullen zo
heftig zijn dat de meeste kerncentrales in Noord Amerika erdoor verwoest zullen worden en misschien zelfs
een aantal in Europa (zie kaart). De rode stippen op de kaart zijn de plaatsen op aarde waar kerncentrales
zijn gevestigd.

De bedoeling is echter nog steeds dat de mensheid de overgang gaat maken voor die datum. Op hun
website beschrijven ze de daarvoor benodigde technieken. Wat duidelijk is, is dat dit alleen zal lukken als er
voldoende mensen meedoen om het bedoelde eenheidsbewustzijn te creëren. Gaat dit echter niet lukken
voor 22 september, dan zal het heel moeilijk worden.
Lees verder op: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2767:wordt-22-septembereen-cruciale-datum&catid=35:universum&Itemid=48
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Prepandemisch griepvaccin
Door: Ellen Vader
De Huffington Post publiceerde kortgeleden een opmerkelijk artikel over een revolutionaire « stap
voorwaarts » in de ontwikkeling van prepandemische vaccins (in tegenstelling tot pandemische vaccins,
kunnen deze preventief vóór het uitbreken van een pandemie worden gebruikt en de eisen voor onderzoek
en registratie zijn « aanzienlijk zwaarder ») http://www.huffingtonpost.com/2012/07/11/bird-flu-vaccine-strainmutation-h5n1_n_1663929.html
Bijzonder in dit verband is wel dat GlaxoSmithKline (GSK) in 2008 blijkbaar al een vooruitziende blik had op
een eventueel ‘in de nabije toekomst’ te verwachten vogelgriep-pandemie (H5N1) en het European Medicins
Agency (EMA) gaf op 19 mei 2008 het groene licht voor hun « Prepandrix » vaccin :

vaccin MET Thiomersal, MET Squaleen, MET Polysorbate 80

geschikt vanaf 18 jaar

er zijn onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid van dit vaccin tijdens de zwangerschap
goed vast te stellen. Dit vaccin niet toepassen bij zwangerschap

er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar van vaccinatie bij kinderen onder de 18 jaar

indien u ouder dan 80 jaar bent, kan het zijn dat u twee dubbele injecties krijgt van Prepandrix (=2×2
met een interval van 3 weken)

waarschuwing : het vaccin mag niet worden toegediend aan patiënten die eerder een anafylactische
reactie (ernstige allergische reactie) hebben gehad op een van de stoffen van het vaccin of op een van
de bestanddelen waarvan vage sporen in het vaccin aanwezig zijn, zoals eieren, kippeneiwit,
ovalbumine (een proteïne in eiwit), formaldehyde, gentamicinesulfaat (een antibioticum) en
natriumdeoxycholaat. Als er echter een pandemie is uitgebroken, kan het raadzaam zijn om het vaccin
wel aan deze patiënten toe te dienen, mits er faciliteiten beschikbaar zijn voor reanimatie.
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000822/WC500041467.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/001206/WC500049545.pdf

Enkele aanvullende overpeinzingen :
- GSK’s Prepandrix werd niet geschikt geacht voor gebruik in de VS
(http://www.gsk.com/media/pressreleases/2008/2008_pressrelease_0009.htm)
- Waarom niet ? Zou het zo kunnen zijn dat dit vaccin een tweelingzusje is van het nog immer ter discussie
staande Pandemrix vaccin (eveneens Thiomersal én Squaleen én Polysorbate 80 bevattend, in de USA met
argusogen bekeken toevoegingen), gebruikt tijdens de beruchte Mexicaanse H1N1 griep’pandemie’, met tigaantal narcolepsiepatiënten als gevolg ? Waarschijnlijk wel, want bij het speuren naar Prepandrix document
automatisch verwezen wordend naar Pandemrix : http://www.docstoc.com/docs/71884419/Prepandrix
- De bijsluiters Pandemrix en Prepandrix geven dan ook de indruk van knip- en plakwerk en als 2 bekende
druppels water op elkaar gelijkend (alleen de virusstam schijnt aangepast te zijn) :
http://www.influenza.be/pdf/EMEA%20bijsluiter%2002102009.pdf en
http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR__Product_Information/human/000822/WC500041466.pdf
- In 2008 toelating voor Prepandrix (nog te gebruiken) en in 2009 voor Pandemrix (inmiddels gebruikt) ?
Vreemd….
- (Voorlopige) conclusie : Prepandrix = Pandemrix, maar met toelating om dit preventief toe te passen, dus
in principe zou er niet gewacht hoeven te worden op een door de WHO uitroepen van fase n° zoveel in geval
van een pandemie.
In dit verband is het ook interessant nog even de aandacht te vestigen op de voorgeschiedenis die aan de
basis lijkt te liggen van het recent in opspraak gekomen gemuteerde vogelgriepvirus van Ron Fouchier van
het Erasmus MC in Rotterdam :
Erasmus MONITOR (april/mei 2006)
http://www.erasmusmc.nl/5663/177341/211028/225480/2295298/pag_11-18_knutselen.pdf
Hoe verandert een virus dat niet de eigenschap heeft om van mens op mens over te gaan in een virus dat
dat wél doet? Dat is volgens dr. Ron Fouchier de ‘million dollar question’ van dit moment.
PANDEMIEVIRUSSEN ONTDEKT IN VRIEZER (2006)
In Erasmus MC is onlangs een opzienbarende ontdekking gedaan. In een vriezer troffen medewerkers van
de afdeling Virologie ruim honderd griepvirussen aan, afkomstig uit de laatste twee influenzapandemieën.
“Het is materiaal uit de jaren 1957 en 1968,” vertelt moleculair viroloog dr. Ron Fouchier, “dat is
overgebleven na onderzoek door prof. Mazurel, voorganger van het huidige afdelingshoofd prof. Ab
Osterhaus. We zijn de virussen één voor één aan het ontdooien.”
“Dadelijk liggen de data op ons bordje. We kunnen eruit leren hoe die virussen waren samengesteld en wat
hun eigenschappen waren. Na genetische analyses gaan we kijken hoe deze pandemieën zijn ontstaan en
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hoe het virus van een vogelgriepvirus is gemuteerd tot een humaan griepvirus.” “Ik ben bang dat het wel een
vijfjarenplan wordt”, zegt dr. Fouchier.
“Dit soort onderzoek is een beetje naar de achtergrond geraakt door de actuele vraagstellingen rond H5N1vogelgriep. Maar de komende maanden gaan we er echt mee aan de slag.”
Veterinair patholoog dr. Thijs Kuiken, immunoloog Guus Rimmelzwaan Erasmus : « Je kunt voor de
bereiding van het vaccin dus beter de stam gebruiken die ook de pandemie veroorzaakt, maar die heeft zich
nog niet geopenbaard. Verder zal alleen met grootschalige vaccinproductie en vaccinatiecampagnes worden
begonnen wanneer er sprake is van efficiënte verspreiding van het virus onder mensen ».

George W. Bush en consorten beschuldigd van oorlogsmisdaden
Franklin ter Horst
Voormalig Amerikaans president George W. Bush en een aantal van zijn
medewerkers waaronder, vicepresident Richard Cheney en minister van
defensie Donald Rumsfeld, zijn begin mei 2012 door het Kuala Lumpur War
Crimes Tribunal in afwezigheid van oorlogsmisdadenbeschuldigd.
George W.Bush beschuldigd van oorlogsmisdaden
Uit de beschuldigingen blijkt dat er sprake is geweest van afschuwelijke
martelingen van krijgsgevangenen in gevangenissen in Bagram
(Afghanistan) en in Abu Gharib (Irak). Alle beslissingen kwamen
rechtstreeks van Bush, Cheney en Rumsfeld. Zij werkten nauw samen met legercommandanten en de CIA
in wat zij noemden: “The War on terror” in Irak en Afghanistan.
Het Kuala Lumpur Tribunaal haalde bepalingen aan van het Internationale Militaire Tribunaal van
Neurenberg, waar kort na de Tweede Wereldoorlog de kopstukken van het Naziregime werden veroordeeld.
Artikel 6 van het Neurenbergse Handvest stelt dat ‘leiders, organisatoren, aanstichters en medeplichtigen,
die deel uitmaken van plannen of de uitvoering van deze plannen of deel uit maken van een samenzwering
om oorlogsmisdaden te begaan, verantwoordelijk zijn voor alle misdaden die zijn begaan.’Deze artikelen uit
het Neurenbergse Charter zijn algemeen geaccepteerd als internationaal recht door de Verenigde Naties.
De oorlogsmisdaden van Bush en consorten vallen dus onder het internationale recht.
Hoewel het Kuala Lumpur Tribunaal geen rechtsmacht heeft en geen juridische dwangmaatregelen kan
nemen, heeft het Tribunaal wel een voorzet gegeven om Bush en de zijnen voor het gerecht te slepen.
Andere organisaties willen mede-samenzweerder, de Britse ex-premier Tony Blair eveneens, voor het
gerecht slepen.
Tony Blair was als premier van GrootBrittannië van 1997 tot 2007 een van de
grootste voorstanders van de oorlog in
Irak. Volgens de onafhankelijke website
icasualties.org zijn 179 Britten in Irak
omgekomen iets wat Blair bijzonder
kwalijk wordt genomen. Daarnaast wordt
Blair ervan beschuldigd mede
verantwoordelijk te zijn voor de honderdduizenden doden in Irak en dat hij voor deze misdaden voor een
oorlogstribunaal zou moeten verschijnen. Blair zegt geen spijt te hebben van de Brits-Amerikaanse aanval
op het Irak van Saddam Hussein in 2003. “Ik kan geen spijt hebben van het besluit de oorlog te beginnen”,
schrijft Blair “Wat ik wel kan zeggen is dat ik nooit had verwacht wat voor nachtmerrie het zou worden”.
Het Tribunaal sprak de hoop uit dat de getuigen in de nabije toekomst de zaak aan het Internationale
Strafhof in Den Haag kunnen voorleggen alsook bij de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, zodat het
vonnis van het Kuala Lumpur Tribunaal meegenomen kan worden in een eindoordeel. Verder wil het Kuala
Lumpur Tribunaal dat er zoveel mogelijk internationale bekendheid wordt gegeven aan de uitspraak omdat
de misdaden van ongekende omvang zijn.
De oorlog in Irak heeft 4486 Amerikanen militairen het leven gekost. Daarnaast vielen er 32.226 gewonden.
Wat betreft het aantal slachtoffers aan Iraakse kant liggen de schattingen op ruim 1 miljoen doden en
honderdduizenden verminkten ten gevolge van de Amerikaanse bezetting. Daarnaast zijn er tot op heden
ruim 100.000 doden te betreuren vanwege slachtpartijen ten gevolge van elkaar bestrijdende Soenitische en
Shi’itische moslim groeperingen en diverse terreurgroepen.
Tariq Aziz, Saddams voormalige minister van Buitenlandse zaken zei in december 2011: “Er is niets meer
over van ons welvarende Irak. Alles wat Saddam Hoessein heeft opgebouwd is verwoest. Er zijn meer
zieken en hongerigen dan ooit tevoren. Velen hebben geen werk en ieder dag vallen er doden. Irak is het
slachtoffer van Amerika en Groot-Brittannië. Zij hebben ons land vermoord”.
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Drie op vier landbouwers weigert melk van eigen koeien te drinken!
(Belfort Group) Ik moet mij verontschuldigen dat ik je met deze titel wat op het verkeerdebeen gezet heb.
Hoewel … Onze landbouwers zouden inderdaad terecht deze consumptie weigeren omdat zij weten wat die
arme beesten allemaal in hun lichaam krijgen van anti-biotica, vaccins, groeihormonen, enz. en omdat
onderhand duidelijk geworden is dat melk drinken veel meer nadelen heeft dan de geproclameerde
voordelen.
Wat ik wilde duidelijk maken: als een producent of verkoper van iets weigert dit zelf te gebruiken of in te
nemen, dan is er gegarandeerd iets loos. En een percentage van 75 % zou bij velen wantrouwen wekken.
Welnu zulks is het geval bij kankerbestrijding: het merendeel van de artsen en cancerologen laten weten dat
als zij met de ziekte zouden geconfronteerd worden zij zelf zeer zeker niet gaan opteren voor de klassieke
behandeling. Uit onderzoeken en enquêtes onder Amerikaanse oncologen komt naar voren dat drie van de
vier artsen (75%) elke vorm van chemotherapie zou weigeren vanwege de ondoeltreffendheid en de
vernietigende effecten die deze behandeling heeft op het menselijke organisme.
Een greep uit wat artsen en onderzoekers erover zeggen:
 “Het grootste deel van de kankerpatiënten in dit land overlijdt ten gevolge van chemotherapie, die
tumoren in de borst, in het colon of in de longen niet wegneemt. Dit aspect is al ruim een decennium lang
bekend en toch gebruiken artsen chemotherapie nog steeds ter bestrijding van deze tumoren.” (Allen
Levin, MD, UCSF, “The Healing of Cancer”, Marcus Books, 1990).
 “Als ik kanker zou krijgen, zou ik nooit gebruik maken van een bepaalde standaardbehandeling van die
ziekte. Kankerpatiënten die uit de buurt van die centra blijven, hebben enige kans om het te redden.”
(Prof. George Mathe, “Scientific Medicine Stymied”, Medicines Nouvelles – Parijs, 1989).
 “Dr. Hardin Jones, docent aan de universiteit van Californië is, na vele decennia lang de statistieken met
betrekking tot het overleven van kanker te hebben geanalyseerd, tot de volgende conclusie gekomen: [...]
wanneer de patiënten niet worden behandeld, wordt hun toestand niet slechter, of wordt deze zelfs
beter.” De verontrustende conclusies van Dr. Jones zijn nooit weerlegd.” (Walter Last, “The Ecologist” vol
28, nr. 2, maart/april 1998).
 Over dezelfde oncoloog schrijft Milly Schar-Manzoli: “In 1975 ging Hardin Jones naar het congres voor
kankeronderzoek van de universiteit van Berkeley met schokkende stukken: een verslag van de
resultaten van een door hem uitgevoerd onderzoek naar kanker dat 23 jaar had geduurd en dat in dat
jaar was afgesloten. De resultaten …: de kankerpatiënten die hadden geweigerd de officiële behandeling
te ondergaan, leefden gemiddeld nog twaalf en een half jaar, terwijl degenen die zich hadden
onderworpen aan chirurgische ingrepen, chemotherapie en bestraling gemiddeld binnen slechts drie jaar
waren overleden.” Kothari M. L. e Metha L. A., Ist Krebs eine Krankheit?, Rowohlt 1979.
 “Onze meest doeltreffende regimes zitten vol risico’s, bijwerkingen en praktische problemen. Nadat alle
patiënten die wij hebben behandeld het gelag daarvoor hebben betaald, wordt slechts een zeer klein
percentage van hen hiervoor beloond met een kortstondige periode van tumorregressie, die meestal
gedeeltelijk is.” (Edward G. Griffin, “World Without Cancer”, American Media Publications, 1996).
 “Veel oncologen bevelen voor praktisch elk type tumor chemotherapie aan, met een vertrouwen dat niet
wordt ontmoedigd door de vrijwel constante mislukkingen.” (Albert Braverman, MD, “Medical Oncology in
the 90s”, Lancet 1991, vol 337, p. 901).
 “Er is geen enkel bewijs dat chemotherapie in de overgrote meerderheid van de gevallen de
levensverwachtingen verlengt. Dit is de grote leugen over deze behandeling, oftewel dat er een correlatie
bestaat tussen het kleiner worden van de tumor en de verlenging van het leven van de patiënt.” (Philip
Day, “Cancer: Why We’re Still Dying To Know The Truth”, Credence Publications, 2000).
 Abel ontdekte dat het totale, wereldwijde aantal positieve resultaten als gevolg van chemotherapie
schokkend was, omdat er eenvoudigweg nergens wetenschappelijke bewijzen beschikbaar waren voor
het feit dat chemotherapie erin slaagt om “het leven van patiënten met de meest voorkomende typen
organische kanker op noemenswaardige wijze te verlengen”. Abel benadrukte dat chemotherapie er
zelden in slaagt om de levenskwaliteit te verbeteren en beschrijft haar als een wetenschappelijke kommer
en kwel en stelt dat ten minste 80% van de chemotherapie die in de wereld wordt toegepast geen enkel
nut heeft. Maar ook al bestaat er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat chemotherapie werkt, noch de
artsen, noch de patiënten zijn bereid om ervan af te zien. (Lancet, 10 augustus 1991).
Geen van de belangrijke media heeft dit uitgebreide onderzoek ooit geciteerd: het is volledig in de doofpot
gestopt.” (Tim O’Shea “Chemioterapy – An unproven procedure”). “Volgens de artsenverenigingen zijn de
bekende en gevaarlijke bijwerkingen van de geneesmiddelen de op drie na belangrijkste doodsoorzaak, na
hartinfarct, kanker en beroerte.” (Journal of the American Medical Association, 15 april 1998).
zie ook: fr.sott.net
Maar wat stellen we vast: een even groot percentage beveelt het de patiënten zelf ten zeerste aan!
Als men hierover nadenkt is er maar één grote verklaring : het overgrote merendeel van onze
‘gezondheidswerkers’ zit in een wurggreep van de medische industrie, in de eerste plaats de oppermachtige
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pharma-lobby. Zij zijn erin geslaagd ervoor te zorgen dat wie anders denkt of alternatieve behandelingen
voorstelt zich blootstelt aan allerlei sancties en bestraffingen. Het wraakroepende is dat deze behandelingen
weinig of geen bijwerkingen hebben, veelgoedkoper zijn, veel meer succes hebben .
Het is dit soort van wantoestanden dat bewegingen als de Belfort-group onder de aandacht willen brengen.
Wij beschuldigen, laat staan veroordelen, niemand. We roepen wel iedereen op om uit het dogmatische
denken te stappen en in alle openheid, respect en vrijheid ons te beraden of we wel zo goed bezig zijn en –
indien niet – wat de alternatieven zijn.
Hoogachtend, Peter Vereecke - Bron: www.belfort-group.nl

Prikbord nr 304 (leo j.j. dorrestijn)
17 miljard
Volgens Geert Wilders gaat Nederland voor 17 miljard het schip in door de loze beloften van Griekenland, de
EU en minister De Jager. Ruim drie maal het jaarbudget voor ontwikkelingshulp waarmee Nederland al een
gigantische staatsschuld had opgebouwd, zowel door corruptie, misbruik, vluchtelingenhulp in ons land en
steun aan terreurorganisaties, als door (internationale) kwijtschelding van schulden. Daarmee eindigt het
niet, want ook onze overige bijdragen: aan Spanje, de ECB en het IMF staan op het spel, naast de risico’s
die door onbekwame bestuurders van banken, pensioenfondsen en provincies werden genomen. De
belastingbetaler wordt gewoon bestolen; niet alleen door de overheid, maar tevens door de politieke partijen
die ‘voordeel’ zagen in het decadente Europese machtsspelletje en nu nog steeds de miljarden weggeven,
waarmee onze eigen tekorten gedekt zouden moeten worden.
Begrijpt u het nog?
De schuldsanering biedt mensen een uitweg uit het eigen onverantwoordelijke gedrag of gewoon domme
pech. Dit is tenminste de theorie; de praktijk is iets anders bij sommige profiteurs. Op haast criminele wijze
wordt het gebrek aan kredietwaardigheid verbloemd, uitkeringsfraude pleegt of geld geleend, dat niet kan
worden terugbetaald. De schuldeisers worden vervolgens aan het ‘lijntje’ gehouden door een bewindvoerder
of commerciële schuldhulpverlener die wel de eigen facturen betaald krijgt. Veelal na drie jaar met een
(gereduceerde) uitkering zijn de daders schuldenvrij en staan de schuldeisers door de wet gedwongen met
lege handen. Gemiddelde schade van € 20.000 tot 100.000 totaal, afhankelijk van de situatie en eventuele
belastingschulden, plus de kosten van drie jaar bijstand. En dan is Amsterdam geschokt dat er wel 100.000
gevallen zijn met problematische schulden terwijl leveranciers bijna nergens informatie mogen inwinnen,
vanwege de privacy, en oplichters in vele gevallen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
De val van Rome
De ontbinding van het Europese ‘keizerrijk’ is begonnen. Evenals bij de val van Rome, zijn het externe
krachten die het einde van de Brusselse kliek inluiden. Turkse jongeren en politici hadden het al begrepen.
En het IMF geeft nu het laatste zetje aan de volledige ontmaskering van Griekenland en daarmee van alle
EU-profiteurs. Minister De Jager kan naar huis en een nieuw kabinet zal het puin moeten ruimen. Inclusief
de arrestatie van een hele reeks oplichters.
Idioten
Er zijn nog steeds idioten, waaronder de heer Soros, die niet weten dat de ‘rijke’ landen zelf enorme
schulden en (interne) verplichtingen hebben; niet alleen in Europa. Waarbij de armoedebestrijding faalt, de
pensioenen worden gekort, de gezondheidszorg de burger berooft, de banken wankelen, de misdaad niet
wordt bestreden, de belastingen stijgen, autofabrieken sluiten en de inflatie wordt verdoezeld. Het
potverteren van failliete landen ‘belonen’ door hun schulden over te nemen, zou betekenen dat alle landen in
de problemen komen door de stijgende rente op schulden en de afnemende welvaart (belastingopbrengst).
Want wie zouden dan nog geld hebben voor consumptiegoederen en importproducten; en waarom zou de
financiële markt nog vertrouwen hebben in landen die een blanco cheque geven aan Zuid-Europese
criminelen? Omdat die gecontroleerd gaan worden? Ha, ha, ha, goeie grap!
Rentederivaten
Waarom universiteiten tientallen miljoenen op het spel zetten om zich te ‘beschermen’ tegen rentestijgingen,
is een groot raadsel. Welke rentestijgingen en welke tientallen miljoenen? Wie dachten hiervan te profiteren,
wie hebben het goedgekeurd en wie gaan de schade vergoeden, want er zal wederom niemand worden
gearresteerd.
Spaanse uitvluchten
Eerst werd de crisis in Spanje toegeschreven aan de projectontwikkelaars in de bouwsector, toen aan de
banken en nu blijkt opnieuw dat ook de Spaanse overheden diep in de rode cijfers zitten. En dit ondanks de
jarenlange miljardensteun vanuit de EU. Waar is al dat geld gebleven of zijn jaarrekeningen ook daar zo
onleesbaar dat een accountant als Leo Verhoef nodig is om er doorheen te prikken? Wat er hier met allerlei
‘reserves’, kredietfaciliteiten en bijzondere uitgaven gebeurt, laat zich namelijk illustreren in de jaarrekening
van de Radboud-universiteit, van Amsterdam en van sommige provincies. En de uitvluchten zijn zeker zo
vindingrijk als in Spanje…
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Tweede kamer in conflict met mevr. Beatrix von Amsberg
De andere waarheid
Politieke kwesties eens van een andere kant bezien.
Machtstrijd Tweede Kamer en Beatrix
Wie heeft het in Nederland voor het zeggen? De Tweede Kamer wil een openbare beëdiging van ministers,
de koningin ziet er niets in. Beatrix wil de daadwerkelijke beëdiging een besloten karakter laten houden. Is
het omdat bewindslieden eeuwige trouw aan het huis van Oranje moeten zweren? Een trouw die kritiek en
oppositie niet toestaat? Een trouw die het ze ook niet toestaat veranderingen in de status van het huis voor
te stellen?
Het is te gek voor woorden in mijn ogen, maar de openbare beëdiging gaat een machtsstrijd worden die
nergens over gaat of over zou mogen gaan, maar die ons wel duidelijk kan maken wie er in Nederland aan
de touwtjes trekt. De politieke macht van de koningin is nog enorm. Slechts af en toe ‘zien’ we haar macht.
De meeste tijd blijft die macht onzichtbaar. Is het onderhand niet tijd te besluiten dat er slechts een
symbolische taak voor het huis Oranje is weggelegd? Ze krijgen daarvoor gewoon een loon en moeten
belasting betalen. Dat lijkt me een stuk gezonder en eerlijker. Ze moeten dan ook hun vermogen openbaar
maken en zijn persoonlijk strafbaar bij overtredingen.
Dit laatste is bij het vermogen van de Oranjes een probleem. Ze hebben namelijk een familievermogen naast
een persoonlijk vermogen. Hoe ga je als belastingdienst met een familievermogen om, omdat we dat in de
belastingwetten niet kennen. Alleen de superrijken kennen familievermogens en die superrijken betalen
nergens in de wereld belasting.
Overigens lijkt het me ook goed om iedere tien jaar het volk te vragen of ze nog een rol zien voor de
Oranjes. Ze zijn De laatste 200 jaar twee keer aan de macht gekomen door in feite een machtsgreep.
De eerste keer in 1813 en de tweede keer in 1945…
Die laatste zal ik binnenkort eens een verhaal over schrijven. Het kan te maken hebben met de status van
ons goud in Amerika.
Mede mogelijk gemaakt door: http://www.beursaccent.nl
Geplaatst door Beursbox op 10.7.12
Door Tom Lassing, 11 juli, 2012
Twee staatsgrepen sinds 1813 en ons goud
Het huis van Oranje heeft in tweehonderd jaar twee keer een illegale staatsgreep gedaan.
Vooral de tweede is interessant.
We stellen namelijk dat we allemaal aan de wet moeten voldoen en dan vooral aan onze Grondwet. Dat is
immers de belangrijkste wet van allemaal. In de grondwet die op 13 mei 1940 geldig was, stond overduidelijk
vermeldt dat de zetel van de regering in Nederland gevestigd diende te zijn.
Met de vlucht van de regering EN het koninklijk huis en de verplaatsing van de zetel van de regering naar
Londen kwam er daarom wettelijk gezien op dat moment een einde aan de periode van het huis Oranje en
haar regeringen.
Een andere machthebber kwam in beeld, Hitler met zijn soldaten. Ook illegaal, en met de macht van geweld.
Echter, nu komt het interessante deel. Toen die Duitse machthebbers op 6 mei 1945 hun illegale macht
afdroegen, aan wie deden ze dat toen? Ze tekenden een overgave met de Canadezen (Britse Gen.
Montgomery) . NIET met een Nederlandse democratisch gekozen vertegenwoordiging.
Zo ver mij bekend heeft er daarna nooit een overdracht plaatsgevonden tussen Canada, de geallieerden en
een vrije democratisch gekozen vertegenwoordiging van Nederland. Strikt genomen hebben wij als inwoners
van Nederland dus nooit vrij een vertegenwoordiging gekozen, want het huis van Oranje heeft haar plaats in
1945 weer teruggenomen, een plaats die ze zelf en geheel vrijwillig op 13 mei 1940 in overeenstemming met
de toenmalige grondwet afgestaan had. In feite gelden daarmee de afspraken met Willem 1 over het Huis
van Oranje niet meer.
In 1945 is daar nooit een probleem van gemaakt, want de toenmalige koningin was terecht razend populair.
Ze was de enige man in de Nederlandse regering gebleken en had de Nederlanders die onder de bezetting
geleden hadden een hart onder de riem gestoken. Wat ze vanuit Engeland voor Nederland gedaan heeft is
dan ook enorm geweest. Maar aan de belangrijkste wet die we hadden en hebben, heeft ze zich niet
gehouden. De zetel van de regering had indertijd naar bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen of Suriname
verplaatst moeten worden, of ze had nooit verplaatst moeten worden, slechts de personen hadden kunnen
kiezen zich te verplaatsen en ze hadden dan een schaduwregering in ballingschap kunnen opzetten. Men
koos voor een illegale opzet en wordt het niet tijd daar eens goed naar te kijken?
- Wat heeft dit alles met ons goud in Amerika te maken?
Ons goud is dus in mei 1940 met een illegale regering meegekomen. Onder welke naam en entiteit is dat
goud in Amerika in bewaring gegeven? Als de Nederlandse regering dat goud nu opvraagt, zou het dan niet
zo kunnen zijn dat Amerika het niet wil afgeven omdat de status van de toenmalige eigenaar discutabel
was?
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U denkt misschien dat het kul is, maar Amerika heeft een probleem. Ik vermoed namelijk dat ze het goud al
lang niet meer hebben. Ga je dat als Amerika toegeven, of ga je het op juridisch touwtrekken gooien, zodra
officieel de vraag komt om ons goud terug te sturen? Zegt u het maar? Wil de Nederlandse regering en het
Koningshuis serieus de discussie aan over de status van het huidige Koninklijk Huis? Ik denk het niet. De
Nederlandse regering durft dus gewoon ons goud niet op te vragen en doen ze het wel, dan is het mijn
kwartje dat Amerika er een juridisch touwtrekkerij van gaat maken.
Het eind van het liedje is dat we ons goud niet krijgen. Het is er immers al lang niet meer.
Geplaatst door Beursbox op 11.7.12
http://deanderewaarheid.blogspot.nl/2012/07/twee-staatsgrepen-sinds-1813-en-ons.html

Iraanse krant: ‘Syrië moet Israël aanvallen’. conflict gaat grenzen overschrijden
Geplaatst door xandrah op 25 juli 2012
o
‘Syrische president Assad moet Israël aanvallen’, zegt Iraanse vooraanstaande krant Kayhan
o
Conflict wordt complexer en grensoverschrijdender
o
‘Israël zoekt excuus om oorlog te starten’
Raket afgevuurd tijdens militaire oefening Syrië, Reuters/SANA
Assad’s verplaatsing chemische wapens is nietsverhullend dreigement
Iran denkt dat de val van Assad’s regime de Islamitische Republiek zijn
grootste bondgenoot kost, waardoor Hezbollah in Libanon onder druk zal
komen te staan. Hezbollah wordt door Iran aangestuurd. Assad heeft zijn
chemische wapens overgebracht naar vliegvelden aan de grenzen. Dit is
een nietsverhullend dreigement aan landen die actie tegen Syrië willen
ondernemen.
Kayhan: Israël zit achter de zelfmoordaanslag
Kayhan, de krant die direct onder de supervisie van Iran werkt, schreef
vorige week dat Assad reden genoeg heeft om Israël aan te vallen,
vanwege Israël’s claim op de zelfmoordaanslag in Damascus, waarbij
verscheidene militaire officieren van Assad gedood werden. Geen
journalist impliceerde dat Israël hierbij betrokken was, de vinger wees
naar Al Quaida, andere terroristen of/en de Syrische rebellen. Kayhan
schrijft dat de Israëlische troepen langs de grens met Syrië op de
Golanhoogte het bewijs zijn dat Israël achter de aanslag zit. Deze troepen
zijn daar echter continu aanwezig sinds het gebied in 1967 op Syrië werd
veroverd. Buiten Iran wordt dan ook aangenomen dat de aanslag werd gepleegd door islamitische terroristen
en/of leden van het Free Syrian Army. Ook schrijft de krant dat Israël zelf achter de aanslag van vorige week
op de bus in Bulgarije zit, waarbij 5 Israëli’s om het leven kwamen, met de opzet dat Iran de schuld krijgt.
Netanyahu geeft Iran de schuld en Iran zegt dat Israël Iran beschuldigt omdat het land op oorlog uit is.
De oproep tot oorlog die de krant deed, kan niet licht opgenomen worden. ‘Kayhan ‘geeft een dieper inzicht
in de meest extreme visies van Iran’s leiders en in de plannen van hen die in het centrum van de macht
zitten’, zo schreef New York Times.
‘Het is evident dat Israël niet opgewassen is tegen een militaire
confrontatie – integendeel, op dit moment zou het slechtst mogelijke
scenario voor het land een confrontatie met Syrië zijn,’ moedigt Kayhan
Assad aan. ‘Zo’n confrontatie zou de atmosfeer in de regio tegen het
Zionistische regime, Turkije, Saudi Arabië en Qatar keren, en tevens
tegen het hele Amerikaans-Zionistische front. Hierdoor zal het verzetsfront
worden verenigd en operationeel worden.’
De krant meldt ook in een commentaar dat Assad twee mogelijkheden
heeft:

een beperkte oorlog om delen van de bezette Syrische gebieden te bevrijden

of een complexere langdurigere oorlog tegen Israël en zijn bondgenoten, waarbij
behalve Iran, ook Hezbollah zich zal aansluiten. Dan zal er een gezamenlijke oorlog
zijn waarbij Syrië, Iran, Hezbollah en anderen het opnemen tegen het Zionistische
regime
Syrië erkent bezit chemische en biologische wapens
De voormalige Syrische ambassadeur in Irak, Nawaf Fares, zei vorige week dat de
Syrische president Assad is voorbereid op het gebruik van chemische wapens tegen
opstandelingen. Jihad Makdissi, woordvoerder van het Syrische ministerie van
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Buitenlandse Zaken heeft twijfels of Syrië al dan niet over chemische wapens beschikt, weggenomen. Door
te zeggen dat de voorraad chemische wapens van Syrië veilig opgeborgen is en dat de wapens alleen
ingezet worden bij een buitenlandse aanval, erkende Makdassi 23 juli jl. dat Syrië inderdaad over chemische
wapens beschikt. Makdassi zei ook nog dat de chemische en biologische wapens nooit tegen eigen
bevolking zullen worden gebruikt.
Israël’s Gilead en Gantz proberen angsten te sussen, maar spreken Barak en Netanyahu tegen
Ondertussen probeert Amos Gilead, Minister van Defensie van Israël angsten over een oorlog met Syrië,
Iran en Hezbollah te sussen, door te zeggen dat Assad de wapens van Syrië volledig onder controle heeft.
Benny Gantz, generaal in Israëlische leger zegt dat Israël niet van plan is om
Syrië aan te vallen. Damascus’ dreigement, om de chemische en biologische
wapens te gebruiken bij een buitenlandse aanval, is dus niet van toepassing
volgens de twee. Hiermee spreken ze Ehud Barak tegen, wat juist voor
verwarring zorgt onder de Israëlische bevolking. Ehud Barak, die in 1982 een
aanval op Syrië plande, zei juist dat Israël zich op het ergste voorbereid. ‘Ik
heb het leger opdracht gegeven zich voor te bereiden op een situatie waar wij
de mogelijkheid van een aanval moeten overwegen’, zei hij. ‘De staat Israël kan geen situatie toestaan
waarin geavanceerde wapensystemen van Syrië naar Libanon worden verplaatst’, voegde hij eraan toe,
doelend op de door Iran gesteunde Hezbollah-militie in Libanon. Israëlische premier Benjamin Netanyahu
zei afgelopen zondag dat Israël zal ‘moeten handelen’ als het Syrische regime instort en de chemische
wapens en raketten in handen van extremistische groepen als Hezbollah of Al-Qaida dreigen te vallen.
Volgens Media Werkgroep Syrië zoekt Israël een excuus om een oorlog te starten
Gilad Atzmon schrijft op de website van MWS:
“Vanuit Israëlisch militair perspectief wordt de huidige chaos in Syrië geïnterpreteerd als een ‘window of
opportunity’ (een waaier van mogelijkheden). Israëlische generaals gaan ervan uit dat het regime van Assad,
dat vecht om te overleven, zou afzien van deelname aan een aanval op Iran. Ook Israëli’s zijn van mening
dat zonder steun van Syrië, ook Hezbollah afzijdig zou blijven. In Israëlische militaire termen betekent dit dat
in het Noorden van Israël geen enkel gevaar dreigt voor middellange en korte afstandsraketten van
Hezbollah – in ieder geval voor het ogenblik.”
De kans dat het conflict grensoverschrijdend word, groeit met de dag, vooral omdat Syrische rebellen steeds
meer politieke en zelfs materiële steun ontvangen, ook van de internationale gemeenschap. Dat ondanks de
banden die de rebellen hebben met radicale islamistische groepen zoals de Moslimbroederschap, en het
feit dat zij Syrische Christenen en andere minderheden vervolgen. Er blijft ook bezorgdheid dat indien de
Syrische dictator Bashar Assad wordt verdreven, hij een laatste aanval kan uitvoeren tegen Israël, een daad
die zijn nagedachtenis voor veel Moslims zou versterken.
In reactie op de situatie heeft Israël de alarmfase langs de noordelijke grens verhoogd.
Dat het conflict steeds complexer en grensoverschrijdender wordt, blijkt alleen al uit de nieuwskoppen van
24 juli:
Syrië: oorlogsvliegtuigen bombarderen Aleppo. (de
telegraph.co.uk)
Rusland waarschuwt Syrië om geen chemische wapens te
gebruiken (haaretz)
Assad’s chemische wapen-plannen geblokkeerd door Moskou
(reuters)
Syrische Nationale Raad ontkent accepteren van eenheidsregering geleid door het regime (al arabya net)
Saudi Arabia’s donatiecampagne om Syrië te steunen levert 33
miljoen dollar op (al arabiya net)
Syrië crisis: woeste gevechten in Aleppo, rebellen proberen controle te krijgen over leger (bbc.co.uk)
Syrië: chemische wapens verplaatst, terwijl doden vallen in Aleppo’s gevangenissen (bbc.co.uk)
Israël: Syrië heeft beveiliging aanscherpt rond chemische wapens (bigstory.ap.org)
Israël: Amos Gilead en generaal Benny Gantz sussen angsten om oorlog en spreken hiermee Barak en
Netanyahu tegen (debka.com)
EU weigert Israël’s verzoek te honoreren om Hezbollah op de blacklist te zetten (naharnet.com)
Irak zet kampen op voor Syrische vluchtelingen (naharnet.com)
Turkije: Erdogan zegt dat Syrische rebellen dichtbij overwinning zitten (nowlebanon.com)
Frankrijk wijst verzoek af van Arabische Liga, om immuniteit Assad (syriafreedomls.tumblr.com)
Turkije waarschuwt hoofd van Syrische Nationale Raad ivm PKK vlaggen in noord Syrië (worldbulletin.net)
Bronnen: Debka, nederlands dagblad, trouw, media werkgroep syrië, Arutz7
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Voedselvoorraad van meer dan 7 dagen in de VS wordt aangemerkt als een terroristische daad
juli 25, 2012By: silviavideler
http://www.fas.org/irp/crs/RL32366.pdf
Mijn vriendin in Amerika vertelde me vanavond het een en ander wat er nu aan de hand is in Amerika.
Wat de regering aan het doen is, heel sneaky, is allerlei wetjes onder andere wetten aan het verstoppen,
zodat de “gewone” man niks doorheeft. Stap voor stap schijnen ze naar een situatie te werken waarin de
Amerikaanse bevolking totaal afhankelijk wordt van de regering en hun toestemming hoe 0m überhaupt te
kunnen leven. Bijv.: de wet in sommige staten, is nu al zover dat ze niet meer dan 7 dagen voorraad aan
voedsel in huis mogen hebben om te leven, dit was 30 dagen! Maar nu is het beperkt tot 7 dagen.
Te veel om op te noemen, ik heb haar bewijzen gevraagd en ze stuurde me alvast deze bovenstaande link
Maar er is meer, dat men na goed zoeken kan vinden en ze zou aan me denken als ze meer bewijzen vond.
NOG EEN:
http://www.shtfplan.com/headline-news/paul-to-congress-someone-who-has-guns-ammunition-7-days-offood-can-be-considered-a-potential-terrorist_12052011

Nieuwsoverzicht, interessante gebeurtenissen (links)
Prijzen maïs, graan, soja blijven stijgen
Weer duizenden dode vissen Japan
Tyfoon Khanun zorgt voor overstromingen en stroomuitval in Korea
H7N3-virus blijft zich verspreiden in Mexico
Assad gewond, echtgenote zit in Rusland
Polls van juli zien er niet goed uit voor Obama
Hamasleider ontmoet Mursi en noemt zijn benoeming: een nieuw tijdperk voor palestijnen en Egypte
Rellen en demonstraties in Madrid, politie treed hard op
Dader die bus met Israëli’s opblies in Bulgarije is jihadist
Assad-gewoon-in-presidentieel-paleis
Michelle-bachman-amerikaans-politica--moslim-broederschap-ver-geinfiltreerd-in-regering
(Lebanon) Syria uprising puts Hezbollah on defensive (July 19, 2012)
Syria rebels seize 40 prisoners in assault they say was ordered from Rebel base in Turkey
Syrian Military/Rebels clash in Damascus as China/Russia veto U.N. Syria resolution (July 19, 2012)
(Persian Gulf) US navy helicopter with 5 crew crashes in Oman (July 19, 2012)
(Syria) Update : Assad Say Will Use "ALL" Weapons Available To Wipe Out Traitors / Terrorist
Troops-ordered-to-kill-all-americans-who-do-not-turn-in-guns
BREAKING NEWS: Assad Is Wounded His Wife In Russia!
BREAKING: Assassination Attempt On Hillary Clinton In Israel
Jordan's King Abdullah II "Syria Last Chance To Survive"
Syrische veiligheidschef door rebellen vermoord:
http://www.focus.de/politik/ausland/syrien-auch-assads-sicherheitschef-von-rebellen-ermordet_aid_784822.html

300 doden bij gevechten Damascus:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/syrien-mehr-als-300-tote-bei-kaempfen/6901398.html
Iraanse media: Syrisch leger verovert gebieden op de rebellen terug:
http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/208755-wichtige-gebiete-durch-syrische-kraefte-zurueckerobert
Pravda: Mossad heeft aanslag op Israëlische toeristen gepleegd.
http://english.pravda.ru/hotspots/terror/19-07-2012/121685-bulgaria_burgas-0/
De VS is van mening dat Hezbollah voor deze aanslag verantwoordelijk is:
http://www.orf.at/#/stories/2131844/
Massa-protest in Madrid:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/sparen-in-spanien-madrids-massen-ziehen-auf-die-strasse/6899568.html

Finland wil prostitutie verbieden, in Noorwegen en Zweden is dat al verboden
.http://www.orf.at/#/stories/2131845/
Als alternatief voor de NOS bied ik nu de Zeit im Bild van de ORF aan.
http://tvthek.orf.at/programs/71256-ZIB-9/episodes/4352183-ZIB-9
Cholera-uitbraak in Afrika:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/07/19/cholera-outbreak-in-west-africa-leaves-62-dead-in-one-month/

Experts waarschuwen voor nieuwe rellen in Londen:
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/07/17/expert-warns-london-riots-will-happen-again/
Australische outback beleeft koudste winter in jaren:
http://www.smh.com.au/environment/weather/central-australias-frostiest-winter-in-a-decade-20120719-22c5a.html

Anchorage, Alaska, beleeft koudste juli ooit!: http://iceagenow.info/2012/07/anchorage-pace-coldest-july/
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Té veel fruit eten: dat kan ook nog !
Geplaatst door xandrah op 28 juli 2012
Fruit eten, dat schiet er nog weleens bij in. En dat terwijl twee stuks
fruit per dag, goed is voor onze weerstand. We kunnen niet zonder
fruit. Maar..je kan ook tevéél fruit eten.
‘Ik val niet meer af’
Fruit is voedzaam en gezond, maar ook gezonde voeding kan tot
gewichtstoename leiden. De sleutel is, de grootte van de porties
beheersen. Je overeten aan gezond voedsel is niet zo moeilijk, maar
voor gezond eten gelden dezelfde regels als voor junk food. Gewicht
schommelt op en neer, als het gebaseeerd is op de basis dat er meer energie inkomt dan er uitkomt. Als de
totale calorie-inname de energie overschrijdt die je kwijtwilt dan kom je aan. Is de calorie-inname lager, dan
val je af. Diëtiste Schantz zegt hierover: Veel cliënten vertellen me dat ze niet begrijpen waarom ze niet
meer afvallen. Dan vertellen ze, dat ze de hele dag fruit eten. Ze zijn meestal geshockeerd wanneer ik ze
adviseer om op de hoeveelheid voeding te letten, ook wanneer het gezond is.
Er is echter een uitzondering op de regel. Het is moeilijk te overeten
aan groente dat niet zetmeelrijk is, mits ze gepaard gaan met
onnodige calorierijke sauzen, kaas en boter. Wanneer sommige
groenten veel gegeten worden (zonder saus, kaas en boter) krijgt de
maag een vol gevoel vanwege de vocht en vezels in de groenten. De
groenten,waarmee men voorzichtig moet zijn, zijn de zetmeelrijke
groenten, zoals erwten, maïs en aardappelen.
Ook is het oppassen geblazen met voeding dat aan de man wordt
gebracht onder het label: vetvrij, of weinig vet. Omdat mensen de
neiging hebben, zich te overeten aan ‘gezonde’ voeding, neigen ze er
ook naar om veel te consumeren van ‘vetvrije’ producten. Ook al is een product ‘vetvrij’ of bevat het weinig
vet, het betekent niet dat dit ongelimiteerd gegeten kan worden. Niet in de laatste plaats omdat het product
misschien weinig vet bevat, maar wel veel suiker of andere aandikkende ingrediënten.
7 Geheime dikmakers
1. Diëten maakt vaker dik dan dun!
Vrouwen zijn gedurende hun leven ongeveer 31 jaar op dieet. De
gemiddelde lijnpoging duurt vijf en een halve week. De gouden regel
om af te vallen: stop met diëten! Vreemd? Niet echt. Telkens wanneer
je vanwege een dieet minder gaat eten wordt je lichaam zuiniger met
voedsel, zodra je weer normaal gaat eten slaat je lichaam alle energie
snel op in vet om goed voorbereid te zijn voor de volgende
‘hongersnood’. Bovendien heb je tijdens een dieet last van
onderdrukte behoeften naar snoep, vettigheid en zoetigheid. Iets wat
je niet altijd kunt volhouden.
Negeer de ‘hippe diëten’ en ga liever voor de drie G’s: Gezond,
Gematigd en Gevarieerd eten. Wanneer je gezond eet zul je
ongezonde snacks makkelijker laten staan omdat je lichaam meer in
balans is.
2. Vruchtensapjes
Wanneer we gaan afvallen grijpen we massaal naar de vruchtensapjes. Die zijn immers een stuk gezonder
dan frisdrank! Toch zijn ook deze sapjes niet altijd even verantwoord. Een glas vruchtensap bevat al snel
meer suiker dan drie stuks fruit! En deze overbodige suiker wordt omgezet in ongewenst vet. Drink dus liever
water en groene thee (zonder suiker!).
3. Gedachtenloos eten
Je kent het wel, je zit een filmpje te kijken en plotseling raakt je hand de bodem van de chipszak. Eten
zonder dat je erbij nadenkt is zonde omdat je het voedsel eigenlijk niet echt proeft. Herken deze
gedachteloze eetmomenten bij jezelf en perk ze in. Eet bijvoorbeeld uit een bakje in plaats van uit de zak.
Probeer rustig te eten en van elke hap te genieten, dan ben je sneller verzadigd en krijg je véél minder
caloriën binnen!
4. Vroeg aan de zoetigheid
Eet je al vroeg op de dag zoetigheid? Niet verstandig. Wanneer je veel suiker binnen krijgt stijgt je
bloedsuikerspiegel plotseling. Wanneer deze dan net zo snel weer daalt krijg je opnieuw een sterke drang
naar zoetigheid. Heb je trek in zoetigheid? Eet dan wat fruit of een volkorenproduct, dit helpt je
bloedsuikerspiegel te stabiliseren.
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5. Stress
Stress is de grootste vijand is van een gezond lichaam. Wanneer je langdurig gestresst bent zul je meer
gaan eten omdat je lichaam verstoord is. Door de spanning eten veel mensen meer als ‘troost’. Bovendien
gaat de spijsvertering langzamer werken met als gevolg gewichtstoename. Voorkom stress door regelmatig
rust te zoeken. Eventueel kun je dagelijks een paar minuten mediteren om tot jezelf te komen, dit heeft al
veel effect.
6. Niet ontbijten
Het is inmiddels wel bekend: het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Het activeert de stoelgang
(en dus de vetverbranding) en houdt je spijsvertering in balans. Heb je de neiging het ontbijt over te slaan
vanwege de calorieën? Bedenk dan dat je deze calorieën waarschijnlijk ook binnen zult krijgen via de
tussendoortjes die je eet om het ontbijt de vervangen. Je kunt ook mager en gezond ontbijten! Zolang je
maar ontbijt.
7. Teveel opscheppen
Misschien denk je er niet eens bij na, maar dat tweede bord pasta heb je écht niet nodig om in leven te
blijven. We eten al snel meer dan we nodig hebben, en dat zorgt voor gewichtstoename. Je kunt overeten
tegengaan door rustig te eten en naar je lichaam te luisteren. Je hersenen geven pas na 30 minuten het
signaal ‘vol’ door. In die tijd kun je, wanneer je te snel eet, héél veel eten naar binnen stoppen. Dus: geniet
van elke hap, eet rustig en luister naar je lichaam.
Bron: health.wealthwire.com, www.sochicken.nl

Gaten in ozonlaag, nu ook in Amerika (door hoeveelheid tropische stormen). Risico voor gezondheid
Geplaatst door xandrah op 28 juli 2012
Bron: nationalgeographic
Zomerstormen en opwarming van de aarde, kunnen nieuwe
gaten maken in onze ozonlaag wat de ultraviolette straling
versterkt in dicht bevolkte gebieden, volgens een nieuw rapport.
Als meer zonlicht de aarde bereikt, dan zal huidkanker het
nieuwe risico zijn van opwarming van de aarde. Als de aarde
opwarmt, komen er ook frequenter en intenser zomerstormen.
Dit geeft dan weer meer waterdamp in de stratosfeer (middelste
laag van de atmosfeer van de aarde, tussen de 14 en 35 km in
de lucht). Atmosferisch chemicus James Anderson van de
Harvard Universiteit ontdekten tijdens luchtonderzoeken dat
zomerstormen vaak waterdamp de stratosfeer inbrengen. De
waterdamp kon chemische reacties vrijmaken wat gaten in de
ozonlaag veroorzaakt, waardoor ultraviolette stralen meer en
heftiger de aarde bereiken. De damp maakt onder andere
(CFCs) vrij, en dit zit in verscheidene producten, waaronder
koelkasten en haarspray’s. Door CFCs wordt een vorm van
chlorine geproduceerd dat de ozonlaag vernietigt, en bekend
was dat dit met name boven de Arctic en Antarctic gebeurde.
Maar de meest recente studies werden boven de Verenigde
Staten uitgevoerd, en toonden dat boven de Verenigde Staten
zich hetzelfde effect voordoet, wat veroorzaakt wordt door de
zomerstormen. De tijd dat er een á twee keer per jaar heftige
stormen raasden in de Verenigde Staten is voorbij. Tegenwoordig razen er elke maand vele zeer heftige
stormen (tornado’s, tropische stormen en derecho’s). Dit heeft dus niet alleen gevolgen voor de
elektriciteitsnetwerken en de infrastructuur, maar zoals nu blijkt, ook voor de huid/gezondheid.
In gebieden waar veel waterdamp is, is er een verlies van 4 tot 6% ozon per dag. Dit effect houdt nog weken
aan na een storm. Anderson is bezorgd over wanneer en waar dit plaatsvindt. Waar het verschijnsel zich
vooral voordeed in Antarctica en de Arctic in winteromstandigheden, gebeurt dit nu ook in bevolkte
gebieden.
>global warming effects map
http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/ozone-depletion-overview/
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Amerika’s infrastructuur gaat kapot door extreem weer !
Geplaatst door xandrah op 26 juli 2012
De aanhoudende hitte in Amerika heeft niet alleen effecten op
de oogsten van maïs, graan en tarwe (en daarmee op de
voedselprijzen, ook elders in de wereld). Ook de infrastructuur
heeft zeer te lijden onder de afwezigheid van regen en de
andere barre weersomstandigheden zoals heftige stormen
(tropische stormen, cyclonen, tyfonen, derecho stormen).
Onderliggende grond krimpt waardoor wegen barsten
De snelwegen (Texas), nucleaire elektriciteitscentrales (Illinois), engineering (staal en overig)dat voor
Amerika’s infrastructuur zorgt, zijn hinderlijk getroffen door de droogte, hitte en heftige stormen. Zo kwam
een regionaal vliegtuig vast te zitten in asfalt dat door de temperatuur zacht geworden was. Een trein
ontspoorde, doordat de hitte een spoor had verdraaid en vervormd. In Texas hebben de hitte en droogte een
ontstellend effect op de kleirijke grond onder de auto- en snelwegen. De onderliggende grond krimpt,
waardoor de wegen barsten.
In het Noordoosten en het Midwesten van de Verenigde Staten, veroorzaken de hoge temperaturen dat
auto- en snelwegen uitzetten en tegen elkaar drukken en elkaar opdrukken. Dit veroorzaakt gaten en bulten.
In de regio van Chicago, moest een nucleaire fabriek speciale permissie krijgen om te draaien, omdat het
bad dat gebruikt wordt om water te koelen, tot een temperatuur steeg van 39 graden. De temperatuur mag
maar tot 37.7 graden gaan. (>lees meer) Andere nucleaire voorzieningen moesten sluiten vanwege
soortgelijke problemen.
Klimaatmodellen laten zien dat er nog meer extreme periodes gaan komen, ‘storm van de eeuw’ is nu
elk jaar
De frequentie waarin extreem weer voorkomt is pas sinds de laatste paar jaar opgevoerd. Mensen die met
infrastructuur te maken hebben, verwachten dat dit zich zo doorzet. Toonaangevende klimaatmodellen laten
inderdaad zien dat weergevoelige delen van de infrastructuur lang niet het grootste gedeelte gehad heeft,
maar dat er nog veel meer extreme periodes aan gaan komen, samengaande met verschuivingen in
weerspatronen en stijgende temperaturen. (>bekijk deze modellen)
Bill Gausman, senior vice president van Potomac Electric Power Company: “We hebben de ‘storm van de
eeuw’ nu elk jaar.” Potomac Electric Power Company had 8 dagen nodig om te herstellen van de
derechostorm van 29 juni, die miljoenen huishoudens zonder stroom liet zitten.
Vicky Arroyo, die de leiding heeft over Georgetown Climate Center, zegt dat het erop neerkomt dat in de
staal- en staalgerelateerde business, niemand echt plannen kan maken op deze manier. Zij leidt ook
Georgetown University Law Center in Washington, een organisatie die zich bezighoudt met strategieën
aangepast aan klimaatverandering.
Wegen zijn ontworpen voor lokale klimaat, waar nu geen peil meer op te trekken is
Het probleem met de infrastructuur is, dat auto- en snelwegen ontworpen zijn voor het lokale klimaat, waarbij
rekening gehouden wordt met de gemiddelde hoeveelheid regenval en lokaal geldende temperaturen.
Maar op lokale weersomstandigheden is geen peil meer te trekken en dan kan men eigenlijk maar weinig
beginnen. Nu er zulke verschuivingen in weersomstandigheden zijn, kunnen er dramatische fouten in
wegensystemen ontstaan. (> lees meer over de problemen die ontstaan)
Krimpende grond door droogte en hete temperaturen is ideale ‘voedingsbodem’ voor sinkholes
Dan is er nog het probleem van sinkholes (zinkgaten). Een zinkgat was normaal gesproken altijd een
natuurlijk verschijnsel. Een sinkhole is normaal gesproken een natuurlijk geslagen gat in de bodem. Meestal
ontstaan ze wanneer carbonaatgesteenten gaan ontbinden. Een
bodem erodeert makkelijk, wanneer een bodemoppervlak uit
kalksteen, zoutbedden of ander gesteente bestaat dat makkelijk
door water kan worden opgelost. Er ontstaan dan holle ruimten
onder de grond. De oppervlakte blijft nog wel een poos, totdat
deze gaat inzakken en er plotseling een enorm gat in de bodem
is. De laatste jaren neemt de hoeveelheid onnatuurlijke
zinkgaten echter toe. Oorzaken zijn dan grondwaterwinning
(verlaging van grondwaterstand), infrastructuurontwikkeling. Dit
erodeert ondergrond en verzwakt het. Gezien de aanhoudende
droogte en hitte in Amerika, stormen en tornado’s, is de kans groot dat er steeds vaker plotseling gapende
zwarte gaten in de grond opdoemen, zoals laatst in Colorado en Florida.
Bronnen: NYtimes, cnas.org, huffington post
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Grote aardbeving in Tokyo gaat zeer waarschijnlijk gebeuren
Amerikaans leger doet met Japanners aardbeving- en tsunami oefening alsof het gáát gebeuren
Geplaatst door xandrah op 23 juli 2012
Serieuze trainingen alsof men weet dat het scenario realiteit gaat worden. Wat verwachten ze ?
U.S. militair personeel participeren voor de eerste keer in een jaarlijkse Japanse oefening, met als doel:
voorbereiding op een megagrote aardbeving in Tokio. Tokio heeft namelijk 70% kans op een ernstige
aardbeving, zeggen experts. Dus deden Amerikaans lucht- en landmacht, en de U.S. marine een week lang
trainingen met 5000 Japanse soldaten, politie, piloten. Woordvoerders zeggen dat dit was om te testen of de
Amerikanen geschikt zijn om Japanse slachtoffers van een 8.2 aardbeving te voorzien van reddingswerkers,
voedsel en water. Ook hield men bij de trainingen rekening met een scenario van een eventuele tsunami van
3 meter hoog in het noorden van Tokio, en een scenario van ernstige Fukushima-schade waardoor mensen
massaal geëvacueerd moeten worden.
U.S. captain: ‘grote aardbeving in Tokio gaat zeer waarschijnlijk gebeuren’
U.S. Captain W. Wilson, een milieuwetenschapper die proefmonsters verzamelde van grond, lucht en water
om de giftigheid te testen zegt dat de mannen zich goed bewust zijn van het feit dat ze voor een reële
wereldmissie aan het trainen zijn.’Een grote aardbeving in Tokyo gaat zeer waarschijnlijk gebeuren,’ zei hij.
Bron: www.topix.com

Zwaar vervuilde vis in de Nederlandse supermarkten
Eind vorige eeuw kwamen de eerste signalen dat de zee eindig bleek. Als
resultaat van de overbevissing zijn we in groten getale vis gaan kweken, zoals
bijvoorbeeld de Tilapia en Pangasius, die u vast wel in de supermarkt heeft zien
liggen. De kweek van Pangasius vindt voornamelijk plaats in Azië en is de
afgelopen decennia geëxplodeerd. In 1990 werd er nog zo'n 10.000 ton
gekweekt, tegenover 1,1 miljoen ton in 2008. Eén derde hiervan komt terecht op
de Europese markt.
De Pangasius stelt weinig eisen
Pangasius is een van de makkelijkste vissen om te kweken, omdat de vis weinig
eisen stelt aan het leefmilieu. De waterkwaliteit is dan ook niet belangrijk voor de
overleving van de vis. In Azië wordt Pangasius voornamelijk gekweekt in de
Mekong delta in Vietnam. Dit is één van de zwaarst vervuilde rivieren ter wereld, met onder andere DDT,
PCB's, arseen en een bonte mix van bestrijdingsmiddelen. Alhoewel de vis hier zelf niet dood van gaat,
komen deze stoffen wel terecht in het vlees zelf. En zo komen deze giftige stoffen ook op uw bord terecht.
Het wordt nog bonter…
Bij het kweken van Pangasius wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van geneesmiddelen tegen parasieten.
Ook krijgen de vissen pre- en antibiotica toegediend, en wordt het bestrijdingsmiddel trifluralin gebruikt om
plantengroei tegen te gaan in de kweekvijvers. Dit is een stof, die in Europa verboden is wegens zijn moeilijk
afbreekbare eigenschappen, en het feit dat deze stof zich gemakkelijk ophoopt in de voedselketen.
Hormoonextract
Daarnaast geven veel kwekers de vrouwelijke pangasius een hormoonextract, dat gewonnen wordt uit de
urine van zwangere vrouwen. Hierdoor groeit de vis sneller en legt zij meer eieren. Wanneer de vis
uiteindelijk geoogst wordt, krijgt deze een injectie met het conserveermiddel pentanatriumtrifosfaatoplossing
(E451). Hierdoor wordt de visfilet zo'n 10 a 20% zwaarder.
Deze vis, die barst van de gifstoffen en geneesmiddelen, is te koop in uw supermarkt!
Terwijl de Nederlandse overheid verbiedt om paling te eten uit bepaalde gebieden in de Maas, vanwege
dioxine vervuiling, laten we deze zwaar vervuilde vis gewoon toe op de Nederlandse markt. Hoe is dit
mogelijk?
En er zit nóg een luchtje aan
Behalve dat consumptie van deze vissoort een directe bedreiging is voor de gezondheid, zit er ook nog een
ander luchtje aan deze vis. De productie is namelijk allesbehalve eerlijk. Langs de Mekong rivier is een
systeem ontstaan, waarbij de boeren ontzettend worden uitgebuit. Omdat zij het voer voor de vissen niet
kunnen betalen, krijgen ze het voer van handelaren in ruil voor de gehele oogst. Daarvoor krijgen de boeren,
naast het voer, slechts een kleine compensatie, die zo laag is dat de boeren op de armoedegrens leven.
Ondertussen betalen wij hier in Nederland zo'n 7 a 10 Euro per kilo vis.
Het leek eens zo mooi om vis te kweken, maar het is uitgelopen op een regelrechte ramp. Zowel voor de
consument, als voor het milieu en de arme viskweker.
Bron: 8965.cleverreach.de
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Elektromagnetische straling beschadigt DNA, en geeft tal van gezondheidsklachten
Geplaatst door xandrah op 23 juli 2012
Radiogolven uit mobiele telefoons hebben nadelige gevolgen
voor lichaamscellen en beschadigen DNA. Dat blijkt uit
laboratoriumstudies, mede gefinancierd door de Europese
Gemeenschap. Het onderzoek met de titel Risk Evaluation of
Potential Environmental Hazards from Low Energy
Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods
(REFLEX) werd uitgevoerd door wetenschappers in twaalf
landen. Het onderzoek, dat vier jaar duurde, stond onder toezicht
van een onafhankelijke Duitse stichting, VERUM uit München.
Foto links: Thermografisch beeld van hoofd dat niet is
blootgesteld aan GSM straling
Foto rechts: Thermografisch beeld van hoofd na een
telefoongesprek met GSM van 15 minuten. De gele en rode gedeeltes wijzen op warmte-effecten die
negatieve gezondheids-effecten kunnen veroorzaken
DNA in cellen gaat kapot
Projectleider Franz Adlkofer zegt dat de elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons die produceren,
tot gevolg hadden dat DNA in cellen kapot ging. De schade kon bovendien niet altijd door de cel worden
gerepareerd. Beschadigd DNA levert gemuteerde cellen op, wat tot kanker kan leiden – al haast Adlkofer
zich te zeggen dat de onderzoekers geen paniek willen zaaien.
Niet alleen kan straling gemuteerde cellen opleveren, wat tot kanker kan leiden.
Elektromagnetische straling levert ook de volgende symptomen op:
 Wakker worden tussen 03.00 uur en 06.00 uur:
Na heftig dromen, woelen, tandenknarsen, transpirend, met kramp in kuiten of voeten, stijf gevoel in benen
en rug bij opstaan, aandrang tot urineren (zonder dat er veel urine komt), hyperventilerend, benauwd, met
hartkloppingen (uitstralend van de borst naar schouders en kaken), met tintelend gevoel in maag en borst.
Na het opstaan verdwijnen de verschijnselen.
 Bij mensen die acuut reageren op elektromagnetische velden, treedt er een acute reactie op, op een
technisch stralingsveld: dit heet elektrohypersensitiviteit (EHS). Dit zorgt voor: hoofdpijn,
vermoeidheid, slaperigheid/dufheid, spierpijn, spierkrampen,slapeloosheid, prikkelbaarheid,
concentratieproblemen, nervositeit, buikklachten, drukgevoel op de borstkas, hartkloppingen,
oorsuizing, tintelingen/prikkeling, warmtesensatie, huiduitslag, jeuk.
Deze klachten verdwijnen weer als de stralingsbron wordt uitgeschakeld.
Ook acute lichamelijke reacties door straling
De gezondheidsraad schrijft deze acute reactie toe aan psycho-emotionele
reacties. Maar wetenschapper C. Smith heeft onomstotelijk bewezen dat
externe elektromagnetische velden bij EHS-patiënten acute lichamelijke
reacties uitlokken.
Smits’ onderzoek laat zien dat wanneer EHS-patiënten bij
stralingsdichtheid niet alleen acute lichamelijke reacties krijgen, maar dat
de reactie al optreedt wanneer het lichaam in contact komt met een
extreem zwak elektromagnetisch veld. EHS patiënten reageren dus eerder
op de frequentie van een elektromagnetisch veld, dan vanaf een bepaalde stralingsdichtheid. Reduceren
van stralingsdichtheid is dus niet de oplossing. De oplossing het is het uitschakelen (of niet gebruiken) van
de frequentie. Aangezien bijvoorbeeld in Nederland overal GSM 1800 MHz bereik is, zal er voor EHS
patiënten die een reactie hebben op de frequentie van GSM 1800 MHz in heel Nederland geen plek meer
zijn waar de frequentie niet een reactie zal uitlokken.
Verhaal van een EHS-patiënt
Een EHS patiënt die reeds meerdere jaren begeleid wordt in zijn zoektocht naar een stralingsarme
woning, omschrijft zijn elektrohypersensiviteit als volgt:
“Tussen 2005 en 2008 verergerden mijn EHS-klachten enorm, slapen kan ik ondertussen bijna nergens
meer. Mijn lichaam vibreert soms zo sterk dat mijn vriendin er moeite mee heeft om tegen me aan te
liggen. Ontspannen is nagenoeg nergens meer mogelijk. Ik ben reeds enkele keren publiek onwel
geworden. Ik moest twee keer verhuizen vanwege draadloze netwerken (WLAN) bij de buren en DECT
telefoons. En nu vind ik al 6 maanden geen geschikte woning. Ondanks toepassing van
afschermingsmaterialen voor elektromagnetische velden in mijn huidige woning, moet ik nu namelijk weer
verhuizen. De omgevingsstraling is te sterk. En steeds geven de metingen met professionele
meetapparatuur achteraf exact aan waar de problemen vandaan komen. Precies daar vandaan, waar ik
vermoedde dat ze vandaan kwamen. De onzichtbare maar wel meetbare stralingsbronnen.”
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Menselijk lichaam absorbeert van nature straling
Elk moment van de dag is het lichaam bezig om natuurlijke
stralingsvelden, die levensvormend en voedend zijn, van de zon en van
de aarde te absorberen. Ons lichaam functioneert o.a. als een antenne
die permanent in contact staat met haar omgeving en straling opneemt
en uitzendt.
Orthopedisch chirurg Robert O. Becker, M.D. geeft aan dat ons lichaam
functioneert bij de
gratie van ontelbare elektrische en elektromagnetische frequenties die
het biologisch systeem van de
mensen sturen. Elektromagnetisme is het fundament van het leven.
Dat elektromagnetisme veel levensprocessen aanstuurt bewees ook de onderzoeker J. Delgado die
experimenten uitvoerde met apen. Hij stelde verschillende apen bloot aan verschillende
elektromagnetische frequenties en constateerde dat bij specifieke frequenties de betreffende aap
specifieke spierbewegingen of emoties vertoonde. Met een druk op de knop kon Delgado het gedrag
van de aap beïnvloeden, hij concludeerde dan ook na zijn experimenten: “The animals looked like
electronic toys.”
Absorptie van onnatuurlijke (technische) stralingsvelden
Het menselijk lichaam is niet in staat om onderscheid te maken tussen natuurlijke en technische
elektromagnetische velden, het lichaam absorbeert daarom ook de technische elektromagnetische velden.
Dat door de absorptie van deze technische elektromagnetische velden in het menselijk lichaam biologische
ontregelingen optreden, staat voor alle
partijen, ook voor de gezondheidsraad, buiten kijf. Vanaf bepaalde stralingsdichtheden treden deze
ontregelingen op en bij blootstelling gedurende langere tijd kan dit leiden tot negatieve effecten op de
gezondheid.
Schadelijke effecten van elektromagnetische velden
Een centrale plaats in de erkenning van schadelijke effecten van
elektromagnetische velden neemt de
nationale gezondheidsraad in. Jarenlang heeft deze raad alleen de schadelijke
gevolgen van thermische
effecten erkend. De raad erkende niet dat er andere zogenaamde nietthermische effecten kunnen zijn.
De laatste tijd is hier echter verandering in opgetreden, ook niet-thermische
effecten van
elektromagnetische velden worden nu genoemd in het jaarbericht.
Momenteel worden de volgende effecten erkend (zie Jaarbericht 2008 over
Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad):
 veranderingen van de elektrische activiteit van de hersenen (via EEG);
 veranderingen van de lokale cerebrale bloedcirculatie (rCBF);
 verlenging van de tijd tot het inslapen.
De lijst met niet-thermische effecten van elektromagnetische velden wordt met de dag langer.
Hersen-bloedbarrière wordt doorlaatbaar door straling, was reeds in jaren 60 onderzocht
Onderzoeker Frey waarschuwde 50 jaar geleden al voor het dagelijkse gebruik van hoogfrequente
elektromagnetische velden. In zijn onderzoeken met mensen constateerde hij al in de jaren zestig dat
vanaf bepaalde stralingsdichtheden (9 V/m) de hersen-bloed barrière doorlaatbaar werd en dat mensen
bij bepaalde frequenties in hun hoofd sissende, klikkende of brommende geluiden hoorden. De afgelopen
jaren waren het Lund en Mosgoeller die deze effecten herbevestigden in hun onderzoeken.
Nederland loopt achter op België qua informatieverschaffing
In haar erkenning van niet-thermische effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden loopt de
Gezondheidsraad in Nederland achter bij haar Belgische buren, de Franse overheid en de Europese Unie.
Alle drie de instellingen hebben (voornemens) concrete (beleids)maatregelen te treffen om met name
stralingseffecten voor kinderen te beperken. Zo geeft de
Belgische overheid een brochure uit waarin
wordt gewaarschuwd voor de effecten van gebruik van
mobiele telefoons door kinderen. Deze
waarschuwing is terecht, omdat hoogfrequente
elektromagnetische velden veel dieper een
kinderschedel binnendringen dan bij een volwassene.
Van www.enlighteningmedia.nl:
“Vandaag sprak ik met een huisarts, osteopate en een
psycholoog. Allemaal vertelde ze hetzelfde verhaal.
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Patiënten met een nieuw klachtenpatroon sinds ze verhuisd waren naar een drukke stad: Slecht slapen,
(slaapstoornissen), veel zweten (opvliegers), hyperactiviteit in je hersenen… (veel nadenken, ratelen,
tobben, in de nacht wakker worden met een actief brein maar wel moe zijn. Trillen, zenuwachtig de hele dag,
onrustig, ongeconcentreerd. Gepaard met depressieve gedachten. Ook is bewezen met testten met muizen
dat gsm straling kankerverwekkend is. En alles valt stomtoevallig samen met het verhuizen.
Nu is het niet stomtoevallig meer. Stralingsziekte lijkt vooral in Nederland een nieuwe bevolkingsziekte te
worden. Nergens ter wereld mogen zoveel masten in 1 wijk staan, als in Nederland. In Zwitserland zijn zelfs
dergelijke masten verboden. Keer op keer, komen er rapporten uit over deze ziekte, en wordt dit door
Telecom bedrijven en de regering afgekocht en in de doofpot gestopt. Telecom providers kunnen makkelijk 1
mast met elkaar delen, maar ze plaatsen allemaal een andere mast op hetzelfde gebouw. Naar verluidt krijgt
een gebouw bijna 100.000 euro per jaar voor het toestaan van plaatsing van een mast. “
> Bekijk hoeveel gsm-palen er in je woonwijk staan
DNA in cellen gaat kapot. Australian Health Research Institute: in 2020, 2 miljard mensen kanker door
straling
De Australian Health Research Institute claimt dat in 2020 zo’n twee miljard mensen op deze wereld, dat is
ongeveer een derde van de totale bevolking, zal leiden aan vormen van kanker en andere ziektes die
veroorzaakt worden door de elektromagnetische straling van onder andere mobiele telefoons, zendmasten,
magnetrons en andere draadloze zend apparatuur.
Volgens de onderzoekers zal de continue blootstelling aan dergelijke straling, vooral door het gebruik van
mobiele telefoons, er toe leiden dat de zogenaamde ‘blood-brain barrier’ beschadigd wordt. Deze barrière
zorgt ervoor dat schadelijke (kankerverwekkende) stoffen niet kunnen doordringen in onze hersenen. Het
spreekt voor zich dat beschadigingen aan dit afweersysteem vervelende gevolgen kan hebben voor onze
gezondheid. Het onderzoek spreekt onder andere van diverse vormen van hersen-, oor- en oog tumoren,
epilepsie, hartfalen, migraine en impotentie.
Gerelateerde berichten:
‘Ziek van je mobieltje’, uitzending van Zembla: straling mobiele telefoons riskant voor kinderen
Muis krijgt ADHD van GSM straling
Wetenschappers zeggen: straling mobiele telefoons verandert DNA
Bronnen: Geophysics.org, enlighteningmedia.nl, www.mobilecowboys.nl

Israel blaast bus op om woiii te starten + *update*
Door: Mind over Matter op 18 juli, 2012
De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.
Op NU.NL kunnen we lezen dat er vandaag een terreuraanslag heeft
plaatsgevonden op een bus met Israelische tieners.
Oorlogscrimineel Netanyahu verwijst daarbij direct naar Iran, zonder ook
maar enige aanwijzing te hebben gehad. Zien jullie wat wij ook zien? Kunnen
jullie je nog herinneren dat bij de FALSE FLAG aanslagen van 9/11 direct de
“GEWENSTE VIJAND” werd aangewezen? De satanisten zijn wanhopig
mensen. De leugens werken niet meer, de False Flags werken niet meer. Uit
pure wanhoop blaast de Mossad zelf maar weer eens een bus met Joden op
om zo de schuld in de schoenen te kunnen schuiven van de “GEWENSTE
VIJAND”. De Rothschild Zionisten willen zo graag die allesverwoestende
miljarden mensen dodende 3e Wereld Oorlog beginnen. In de 2e Wereld
Oorlog offerden de Rothschild Zionisten ook al vele Joden op om daarmee
onder andere hun staat Israel te kunnen stichten. Wordt wakker mensen, trap niet in deze leugens, laat je er
niet in meeslepen, de False Flags vliegen je de laatste tijd om de oren als warme broodjes bij de bakker. Zij
die de oorlogstaal en de oorlogspropaganda in de mond nemen, dat zijn de werkelijke vijanden, de
Netanyahu’s, de Bush’s, de Obama’s, de Sarkozy’s, de Blair’s, de Cameron’s en al die andere
ROTHSCHILD / ROCKEFELLER handpoppen.
Beste Joden, Moslims, Christenen, en alle andere gelovigen en niet gelovigen, LAAT U NIET MISLEIDEN
EN MEESLEPEN DOOR DIT ALLER ALLER ALLERLAAGSTE SATANISCHE VERKOCHTE ZIELEN TUIG.
U bent gewaarschuwd. Vrede, vrijheid en onafhankelijkheid, daar draait het om. Een goede nachtrust
toegewenst en morgen WAKKER EN ALERT weer de 3D wereld in om het voort te zeggen.
*UPDATE* Bron: Argusoog.org
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Bizarre voorspelling Olympische Spelen
actueel nieuws | 29 Juli 2012
Er zijn ondertussen talloze verhalen verschenen over een
mogelijke False Flag aanval tijdens de komende Olympische
Spelen in Londen.
De kans hierop wordt ondersteund door een bizarre
voorspelling van de Argentijn Benjamin Solare Parravicini uit
1972.
De Olympische Spelen zijn inmiddels begonnen en gelukkig is
de openingsceremonie zonder noemenswaardige incidenten
verlopen. Dit betekent echter niet dat alle mogelijke
aanwijzingen en voorspellingen nu al van tafel kunnen worden
geveegd.
Begrijpelijkerwijs hebben veel mensen een False Flag operatie
in verband gebracht met de openingsceremonie, maar het zou
net ze goed tijdens de sluitingsceremonie op 12 augustus
2012 kunnen plaatsvinden en op ieder moment daarvoor.
Vandaar dat we toch een update brengen betreffende de
voorspelling van Paravicini.
De tekeningen van Paravicini laten een slang zien op de
plattegrond van het Olympisch dorp. Wij hebben deze slang
eerder in verband gebracht met de Arcelor Mital Orbit:
"Dan blijft er nog één ding over in de tekening en dat is de
slang in het midden. Als we weer kijken naar de plattegrond
van het Olympisch Dorp en dit vergelijken met de tekening,
dan staat in het dorp op de plaats waar in de tekening de
slang begint, de toren die heet ArcelorMital Orbit. Een hoogst
merkwaardige constructie die een opvallende overeenkomst
vertoont met een slang."
Dankzij een oplettende lezer ontvingen wij een foto, waarvoor
onze hartelijke dank, waaruit duidelijk blijkt dat er wel degelijk
een slang loopt door het hart van het Olympisch dorp, het
stadion.
Foto-update (lezersbijdrage) zie onderaan artikel
Sommige zieners zijn internationaal bekend geworden, zoals Nostradamus en Edgar Cayce. Anderen zijn
misschien net zo interessant, maar hun bekendheid blijft beperkt tot een bepaald werelddeel of taalgebied.
Een belangrijk voorbeeld uit de laatste categorie is de Argentijnse schilder, beeldhouwer en helderziende
Benjamin Solari Parravicini (1898-1974).
Hij maakte met name raadselachtige tekeningen vergezeld van kernachtige voorspellingen over de toekomst
van Argentinië en de rest van de wereld. Veel van zijn voorspellingen zouden uitgekomen zijn tijdens zijn
leven, zoals bijvoorbeeld de tekst uit 1938 boven de getekende stad Parijs: "Het hart van de wereld zal ten
val komen in 1940. Het zal ten val komen en Duits zijn tot 1944", naast de Eiffeltoren.
De manier waarop Parravicini werkte doet een klein beetje denken aan Nostradamus. Het grote verschil is
dat Parravicini er tekeningen bij maakte die aanwijzingen geven over de gebeurtenis, maar vooral waar dit
dan plaatsvindt. Dit is goed te zien in de volgende tekening die hij maakte in 1939. Duidelijk is het
vrijheidsbeeld in New York te herkennen met op de achtergrond twee torens die omvallen. De bijbehorende
tekst zegt: "De vrijheid van Noord-Amerika zal haar licht verliezen, haar toorts zal niet schijnen zoals gisteren
en het monument zal twee keer aangevallen worden".
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Twee jaar voor zijn dood maakte Parravicini in 1972 de volgende tekening. Dat deze tekening betrekking
heeft op de komende Olympische Spelen zou je misschien op het eerste gezicht niet zo snel concluderen,
maar hierna volgen een aantal argumenten waarom dit met vrij grote zekerheid wel zo is. Daarna volgt dan
de bijbehorende tekst.
In de linkerhand houdt het figuur op de tekening een fakkel in de hand. Dit is zoals op onderstaande foto te
zien is, een duidelijke aanwijzing dat het gaat om Olympische Spelen. Het geeft uiteraard geen aanwijzing
om welke Olympische Spelen het dan zou gaan. De eerste aanwijzing dat het om Londen gaat blijkt uit de
klok rechts bovenin. De komende Olympische Spelen zullen worden geopend door het luiden van een
enorme 27 ton wegende klok. Dit is een soort eerbetoon aan William Shakespeare, die zijn voorstellingen
altijd begon met het luiden van een klok. Deze is overigens gemaakt in Nederland, omdat de Engelsen zelf
niet in staat waren om een klok van deze omvang te maken. Op de foto hieronder het verband tussen de
tekening en de klok.

In de rechterhand houdt de figuur een zeis in de hand en als symbool is dat wellicht het bekendste attribuut
van De Dood. Het wordt vaak afgebeeld in de hand van de `grim reaper` oftewel de Engel des Doods. Het
was oorspronkelijk een vruchtbaarheidssymbool als een van de attributen van Saturnus. Dit gedeelte van de
tekening geeft een aanwijzing over de te verwachten gebeurtenis. Het volgende gedeelte van de tekening
geeft weer een aanwijzing van de locatie. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van het Olympisch Dorp ligt het
park Hackney Marsh. Van boven gezien vertoont de vorm van dit park een merkwaardige overeenkomst met
het lichaam van het figuur in de tekening.

Nog frappanter is de overeenkomst in vorm tussen het Olympisch Dorp zelf en het lichaam. Bijna volledig
identiek.
Dan blijft er nog één ding over in de tekening en dat is de slang in het midden. Als we weer kijken naar de
plattegrond van het Olympisch Dorp en dit vergelijken met de tekening, dan staat in het Dorp op de plaats
waar in de tekening de slang begint, de toren die heet ArcelorMital Orbit. Een hoogst merkwaardige
constructie die een opvallende overeenkomst vertoont met een slang.
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Als je al deze “toevalligheden” op een rij zet, dan zijn het er eigenlijk teveel in deze tekening om nog toeval
te kunnen zijn. Honderd procent zekerheid heb je nooit natuurlijk, maar het minste wat je kunt concluderen is
dat er sterke aanwijzingen in deze tekening zijn dat het betrekking heeft op de Olympische Spelen in
Londen.
En als dat zo is, dan is het natuurlijk ook heel interessant om te weten wat de bijbehorende tekst voorspelt
over de gebeurtenis die dan zal plaatsvinden:
Vuur, hongersnood, plagen, dood.
Deze kwesties zijn herhaaldelijk in de hele wereld aan de kaak gesteld door de rechtvaardigen.
Maar de wereld wilde niet luisteren.
Dan komt de duisternis van de Draak die leek te slapen.
Komt de verschrikking van de beer die zich liefdevol voordeed en broederschap veinsde.
Dan komt de bescheiden democratie, die eigenlijk nooit een democratie was.
En daarmee komt bodemloze armoede.
En met allen komen de verwoestende explosies.
Dan komt de Duisternis en dan Het Licht, uit het zuiden het Kruis.
In de tekst wordt gerefereerd aan de Draak die scheen te slapen. Dit is waarschijnlijk China, het land van de
Draak. De beer die broederschap veinsde zou heel goed Rusland kunnen zijn. Rusland wordt vaak
vergeleken met een beer. De bescheiden democratie is dan met grote kans Amerika. In naam een
democratie, maar waar alles met geld van de bankiers wordt gekocht, de democratie die eigenlijk nooit een
democratie was. Ook de bodemloze armoede die erop volgt zou betrekking kunnen hebben op de bittere
armoe in Amerika na de financiële crisis in 2008.
En dan de verwoestende explosies die met alledrie te maken hebben. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat
er iets gebeurt tijden de Olympische Spelen (False Flag misschien?), wat een oorlog tot gevolg heeft waar
alle drie supermachten bij betrokken zijn, een wereldoorlog dus.
Nog een bizarre toevalligheid met betrekking tot bovenstaande is het lied wat is uitgekozen als promotie voor
de Olympische Spelen. Het is van een punkband uit eind jaren zeventig, The Clash, met het nummer
London Calling. Als je de songtekst leest dan lijkt het heel erg veel op de voorspelling van Parravicini. Hier
volgt de originele Engelse tekst:
London calling to the faraway towns
Now war is declared, and battle come down
London calling to the underworld
Come out of the cupboard, you boys and girls London calling,
now don't look to us
Phoney Beatlemania has bitten the dust London calling,
see we ain't got no swing
'Cept for the ring of that truncheon thing
[Chorus 1:]
The ice age is coming, the sun's zooming in
Meltdown expected, the wheat is growing thin
Engines stop running, but I have no fear
'Cause London is drowning, and I live by the river
London calling to the imitation zone
Forget it, brother, you can go it alone
London calling to the zombies of death
Quit holding out, and draw another breath
London calling, and I don't wanna shout
But while we were talking, I saw you nodding out
London calling, see we ain't got no high
Except for that one with the yellowy eyes
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[Chorus 2: x2]
The ice age is coming, the sun's zooming in
Engines stop running, the wheat is growing thin
A nuclear error, but I have no fear
'Cause London is drowning, and I live by the river
Now get this London calling, yes, I was there, too
An' you know what they said?
Well, some of it was true!
London calling at the top of the dial
After all this, won't you give me a smile?
London calling I never felt so much alike [fading] alike alike alike
Parravicini, de man die in 1936 een tekening maakte van Mussolini, dood en ondersteboven hangend naast
zijn vriendin Carla Petacci, negen jaar voordat dit daadwerkelijk gebeurde. Er is nog een heel merkwaardig
aspect aan Parravicini. Hij claimde dat hij veelvuldig in contact stond met buitenaardsen. Ook dat hij was
meegenomen op een vlucht in een ruimteschip, door drie wezens met een Noord Europees uiterlijk en ogen
zo helder dat ze wel “blind” leken.
Parravicini noemt deze mensen “astronavigatoren” en ook “De Blauwe Wezens”, afkomstig van de planeet
KI-EN-KI. Volgens Parravicini waren deze buitenaardsen al tienduizenden jaren geleden op aarde en zullen
ze terugkomen in hun grote rode visvormige schepen. Hier nog enkele interessante uitspraken van
Parravicini over buitenaardsen uit 1960:
De astronavigator die op aarde kwam ten tijde van de creatie vanaf de planeet KI-EN-KI, hielp met de
constructie van de Egyptische piramides, hielp ook de Grieken en de Romeinen en probeert ook te helpen
met het sterker maken van de geest van de mens zodat atoomrampen kunnen worden voorkomen.
De grote vuurvisvormige sterrenschepen van KI-EN-KI zullen
naar de aarde reizen als een belangrijke missie om de aarde te
helpen. Zij zullen over de voor de hen heel bekende Zuidpool
reizen. Daar zullen ze in het ijs verblijven totdat het uur van het
uur heeft geslagen.
Ergens anders vertelt Parravicini ook over deze wezens dat ze
niet op aarde verblijven, maar in de aarde. Dat in combinatie
met het specifiek noemen van de Zuidpool waar verondersteld
wordt dat zich een ingang naar de holle aarde bevindt, maakt
het een interessant verhaal.
Hoe dan ook, Parravicini was een boeiend en interessant
mens die over speciale gaven beschikte. Laten we hopen dat
de astronavigator op 27 juli in de buurt is om een oogje in het
zeil te houden als de Olympische Spelen beginnen.
En ter afsluiting een positieve voorspelling van Parravicini uit
1960, getiteld: De buitenaardsen zullen in vrede naar de
aarde komen.
UPDATE: Onderstaande foto ontvingen wij van een
oplettende lezer (Dank!). De vorm van deze olympische klok
met logo vertoont wederom bizarre overeenkomsten met de
tekeningen van Parravicini.
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=662442&r=1&tbl_archief=&

Illuminatiekaart: nuclear plant. Laat de Illinois power plant het nu heel
moeilijk hebben ivm de hitte en droogte !
Geplaatst door xandrah op 29 juli 2012
Nuclear plant Illinois
Engelstalig artikel HIER.
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Bewezen: fluoride verlaagt het menselijk IQ !
Leugens in beeld… Een overdosis fluoride beschermt het
gebit helemaal NIET. Integendeel, tandglazuur en tanden
worden zo hard, dat het broos wordt en er bruine plekken in
het tandglazuur ontstaan!
Onderzoekers aan de Harvard Universiteit hebben definitief
aangetoond dat fluoride een ernstige invloed heeft, ook op de
hersenen.
Hun conclusie luidt: “Onze resultaten ondersteunen de
gedachte dat er schadelijke effecten optreden, door het
gebruik van fluor, op de ontwikkeling van kinderhersenen.”
Deze studie is gepubliceerd op 20 juli jl. in het tijdschrift Environmental Health Perspectives, een tijdschrift
dat wordt uitgegeven door het US National Institute voor milieu- en gezondheidswetenschappen. Het artikel
wordt door de NYSCOF aangepakt om de hele wereld attent te maken op de gevaren van fluoride!
(NYSCOF = the NYS Coalition Opposed to Fluoridation)
Significant lagere IQ’s
Wetenschapper Choi laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij meldt in het kader van het onderzoek:
“Kinderen in gebieden, waar in hoge mate fluoride wordt toegevoegd aan drinkwater, blijken significant
lagere IQ’s te hebben, dan in die gebieden waar lage fluorideringsgraden worden gemeten”.
Sodium Fluoride. ‘Keep away from children’… Snap jij het nog?
Waarom Fluor in drinkwater?
Nu fluor uiterst gevaarlijk blijkt te zijn, iets dat de Amerikaanse EPA, de
Environmental Protection Agency, ook al heeft geconcludeerd, is de vraag
waarom fluor als zogenaamde cariësbestrijder in het drinkwater wordt gedaan,
terwijl het aan de andere kant een erkend GIF is!
Fluoride nog steeds aan drinkwater toegevoegd!
Fluoride (fluosilicic acid) wordt in de VS en in veel andere landen in de wereld
officieel aan het drinkwater toegevoegd, in een verdunning van ongeveer, 1 deel
per miljoen, om zogenaamd tandbederf te voorkomen. In het onderzoek van
Harvard University werd de invloed van hoge concentraties fluoride in drinkwater
onderzocht, maar volgends onderzoeker Ding, zijn er ook al uiterst negatieve
invloeden van LAGE fluordoseringen in drinkwater gemeten!
Fluoride kan hersenbeschadigingen veroorzaken
Choi en zijn mede-onderzoekers melden: “Hoewel fluoride neurotoxisch is in alle dierenproeven die zijn
gehouden, waarbij acute fluoride-vergiftiging zenuwaantastingen veroorzaakt, is weinig bekend van de
effecten van fluoride op de ontwikkeling van kinderhersenen. Meer en intensiever onderzoek op dit gebied is
uitermate belangrijk! Het is daarbij voor ons onbegrijpelijk, dat onder het mom van het voorkomen van
tandbederf, kinderen en volwassenen worden blootgesteld aan een stof die hersenbeschadigingen kan
veroorzaken.
Heeft ‘terugdringen tandbederf’ hogere prioriteit dan hersengezondheid?
“Het lijkt vooralsnog aan te raden met onmiddellijke ingang te stoppen met het fluorideren van drinkwater!”
En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, meldt onderzoeker Choi, “Fluoride is een stof die simpel door de
placenta de ongeboren vrucht bereikt, en daardoor in staat is méér schade toe te brengen aan in
ontwikkeling zijnde hersenen, dan in volwassen hersenen. De mogelijkheid is niet uit te sluiten, dat fluoride
op deze wijze de oorzaak is van permanente schade aan de
hersenen van ongeboren kinderen”.
Fluoride stapelt zich daarnaast ook nog eens op in het lichaam
Zelfs kleine doses zijn gevaarlijk voor kinderen, nierpatiënten en
mensen die veel kraanwater drinken. Veel gemeenschappen in de
VS zijn al gestopt met het fluorideren van drinkwater; het tij is
gelukkig aan het keren. Maar de misdadigers die willens en wetens
burgers beschadigen, door toevoeging van fluor, om zogenaamd
‘tandbederf tegen te gaan’, dienen zich te verantwoorden! De
Amerikaanse EPA heeft DIT SCHEMA uitgegeven, waarbij duidelijk
in het rijtje BEWEZEN schadelijke stoffen, fluoride voorkomt!
Zie ook:
Fluoride-vermijden-en-veilig-verwijderen...
Het-gif-in-je-water-en-tandpasta
Toch-fluor-in-nederlands-drinkwater
Fluor
Bron: Wanttoknow.nl en Reuters.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
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Zee van Azov in Rusland kleurt bloedrood
Wetenschappers en burgers zijn verbijsterd als medio juli de
wateren van de Zee van Azov bloedrood kleuren, dichtbij het dorp
Berdyansk.
Dorpelingen verdachten onmiddellijk de grote vervuiling vanuit de
nabijgelegen fabrieken er van. Maar oudere plaatselijke bewoners
hebben gewaarschuwd dat het misschien wel een teken van de
komende gebeurtenissen is.
Wetenschapper echter beweren, dat de meest waarschijnlijke reden
voor de bloedrode kleur van de zee, algengroei is, die niet gevaarlijk
is voor de mens. De onderzoekers legden uit dat de felrode kleur
van de zee het gevolg is van hoge temperaturen, hetgeen leidde tot
de bloei van bruine algen. De zuidwesten wind ‘dreef’ algengroei
dichter naar de kust. Verdere groei kan leiden tot vissterfte van
massale proporties.
Hoewel de directeur van het Instituut Leonid Izergin beweert dat de
zee veilig is om in te zwemmen, geloven de dorpelingen van
Berdyansk hem niet. Zij beweren dat de zee een speciale metallic
geur afgeeft, die hen zorgen baart. Berdyansk staat bekend in de
Oekraïne als gevolg van de zeehaven en de industrie.
De Zee van Azov is een zee tussen Oekraïne en Rusland. De Zee van Azov ligt in Europa. De zee heeft
een oppervlakte van 37.600 km² en de diepte is 13 m onder het zeeoppervlak. Doordat de zee een
gemiddelde diepte van 13 m onder het zeeoppervlak heeft, is de zee één van de ondiepste zeeën ter wereld!
Zie ook:
Seismic-risk-high-for-indian-australian-plate-which-is-now-under-major-stress-6.0-strikes-off-the-coast-of-Mexico

Magnitude 6.0 - OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
Vloedgolf-Limburg-zeldzaam-voor-Nederland
Sunspot Region AR1532 unleashes a Strong Earth Directed M6.1 Class Solar Flare (July 29, 2012)
Bron en verder lezen: Thewatchers.adorraeli.com

Goed houdbare voedselvoorraad
Zelfs de overheid adviseert het ons: zorg dat je houdbaar voedsel hebt. Investeer in een voorraad met eten
en drinken waar je minstens een maand mee vooruit kan. Enkele suggesties:
Drinken
Koop een ruime hoeveelheid water in pakken of plastic flessen. Let in de winkel op de houdbaarheidsdatum
en kies de producten die het langst mee gaan. Koop ook regelmatig nieuw water, maar gooi het oude –
zolang het niet in de weg staat – niet weg. Grote kans dat het veel langer houdbaar is dan de datum
aangeeft.
Peulvruchten
Peulvruchten zijn lekker lang houdbaar. Zowel gedroogd als in blik/pot. Droog is wel efficienter qua opslag,
maar vereist water voor bereiding. Variëer ruim, daar heb je later profijt van. Koop van alles wat bij de
supermarkt, betere groenteboer en vergeet zeker de Aziatische toko niet!
Ingeblikt eten
Niets zo lang houdbaar als eten in blik. Soms wel 10 of 20 jaar, en dat staat dan zelfs officieel op de
verpakking als houdbaarheidsdatum. Maar in de praktijk kan het soms nog veel langer houdbaar blijven,
zelfs tot 50 jaar!
Kant-en-klaar houdbaar voedsel
Er zijn diverse soorten voedsel verkrijgbaar die met name geschikt zijn als noodvoedsel of noodrantsoen.
Denk hierbij aan pakjes NRG-5, BP-5 repen, Katadyn voedselpakketten, kant-en-klaar maaltijden van
Mountain House en Wise Company, eipoeder, melkpoeder, gevriesdroogd eten en meer.
Noodrantsoen kopen
Aanbieders met houdbaar voedsel die leveren in Nederland (en België):
 Liff.nl
 Noodzaken.nl
 Mini-pakket (via Marktplaats)
Bron: Preppers.nl
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Obama bevestigt overeenkomst tussen VS en Israël op 9 Av, een dag van rampen voor Israël!
Gepubliceerd op 27 jul 2012 door KijaniAmariAK
27 juli 2012 / 9 Av - President Barack Obama heeft Israël
verzekerd van zijn steun. Een nieuwe wet 'onderstreept onze
onvoorwaardelijke steun aan de veiligheid van Israël', aldus
Obama.
De wet die door Obama ondertekend werd in het Witte Huis
versterkt de militaire samenwerking tussen de Verenigde
Staten en Israël. Bij de ondertekening waren onder andere
vertegenwoordigers van de pro-Israël lobby AIPAC aanwezig.
Ook kondigde Obama aan dat er 70 miljoen dollar (56 miljoen euro) beschikbaar wordt gesteld voor de
financiering van een systeem om Israël te beschermen tegen raketaanvallen van islamitische militanten in
Libanon en Gaza.
BREAKING NEWS - Obama tekent wetsvoorstel om de samenwerking op veiligheidsgebied met Israël
te versterken
Is Israël opgenomen in een verbond met de dood op 27 juli 2012, ofwel op 9 Av?
Kan Daniël 9, vers 27 gezien worden als de 9 Av, 27 juli… 9…27?
‘En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en
spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de
voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.’
H.R. 4133: United States-Israel Enhanced Security Cooperation Act of 2012
http://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr4133/text
Omdat u heeft gezegd: ‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood, we zijn een overeenkomst
aangegaan met de hel. Als de verpletterende gesel over ons komt, zal hij ons niet deren, want wij hebben
van de leugen onze toevlucht gemaakt, het bedrog is onze schuilplaats.’ Jes. 28:15
Dit wetsvoorstel verklaart uitdrukkelijk, dat het is bedoeld om te helpen bij een onderhandelde oplossing van
het Israëlisch-Palestijnse conflict, dat resulteert in twee staten, die naast elkaar leven in VREDE EN
VEILIGHEID!!
Het is verbazingwekkend dat dit gebeurde op 27 juli en met 9 Av (Tisha B'Av), wat een dag is van calamiteit,
rouwen, huilen en problemen voor Israël. VEEL tragedies zijn ISRAEL overkomen, juist op deze dag!
- Zowel de 1e als de 2e Tempel werd vernietigd in Israël op deze dag.
- De Eerste Wereldoorlog brak uit op deze dag, enzovoort.
Zou dit dus de BEVESTIGING-VERSTERKING VAN HET VERBOND kunnen zijn, waar in Daniël over
gesproken wordt? De nieuwe wet roept ieder geval op tot nauwere samenwerking met Israël - de trouwste
bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten en een grote ontvanger van militaire hulp - van raketten
defensie en inlichtingendiensten, en betere toegang tot geavanceerde wapens.
Wat zeker is, is dat deze actie onderdeel uitmaakt van het eindtijdspel…
Bron: Powned.tv

‘Bidden’ tot Zeus in Londen
Door het zingen van het Olympisch volkslied ‘bidden’ christenen, boeddhisten, hindoes, moslims en
atheïsten allemaal tot dezelfde afgod: Zeus, schrijft het Weet Magazine. De Spelen werden voor het eerst
gehouden in 776 voor Christus, in de Griekse stad Olympia. Daar stond een tempel met erin een 14 meter
hoog beeld van de god Zeus. Aan hem waren de Spelen gewijd.
Zeus staat bekend als onbetrouwbaar, onrechtvaardig, listig, wreed en vol lust en misbruik. Priesters en
priesteressen van zijn tempel hadden de leiding over de Spelen. Aan deze vierjaarlijkse vieringen kwam een
einde toen de christelijke keizer Theodosios, in 391 na Christus, de Spelen afschafte, afgoderij verbood en
de tempel van Zeus sloot. Aan het einde van de negentiende eeuw besloten de Franse theoloog Henri Didon
en de baron Pierre de Coubertin de Spelen nieuw leven in te blazen. In 1896 werden de eerste moderne
Olympische Spelen gehouden in Athene.
Volkslied
Bij de opening en de sluiting werd het Olympisch Volkslied gezongen: ‘Onsterfelijke geest uit de oudheid.
Vader van het echte, mooie en goede. Daal neer, verschijn, spreid uw licht over ons. Over deze grond en
onder deze hemel […] Maak een onmetelijke tempel, waarin alle naties verenigen om u te aanbidden. O,
onsterfelijke geest uit de oudheid.’ Nog steeds wordt dit lied aan het begin van de Spelen door alle
deelnemers, juryleden en andere betrokkenen gezongen.
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Krant gebruikt photoshop om situatie Syrië te verergeren
Geplaatst door xandrah op 30 juli 2012

Foto: Gizmodo
De ‘Kronen Zeitung’ is de grootste krant van Oostenrijk met drie miljoen lezers. Deze krant heeft gisteren
gebruik gemaakt van het programma Photoshop om hun lezers erger te shockeren: een gezin in Syrië werd
in de krant opeens vergezeld door vernielde gebouwen op de achtergrond.
Bron: Metronieuws.nl
Gerelateerd:
 CNN zond per ongeluk opnames uit van oorlog tussen U.S./Iran. Scenario ligt al klaar, nepbeelden
zijn al gemaaktCNN ZOND PER ONGELUK OPNAMES UIT VAN OORLOG TUSSEN U.S./IRAN.
SCENARIO LIGT AL KLAAR, nepbeelden zijn al gemaakt.
 Meer medialeugens

Vrije verkiezingen?
We leven toe naar 12-9-12 en naar 14-10-12 en naar 6-11-12
De volgende verkiezingen gaan hun invloed doen voelen :
1. Nederland, woensdag 12 september ’12 met Tweede-Kamer verkiezingen.
2. België, zondag 14 oktober ’12 met Gemeenteraadsverkiezingen :
Antwerpen, Brussel.
3. Amerika, dinsdag 6 november ’12 Presidentsverkiezingen.
In Amerika bestuurt de CFR http://www.cfr.org/ het gehele Regeringsapparaat.
CFR bepaalt wie er President mag worden.
En niet alleen in Amerika…
In Israël is het lid van de CFR : Bibi Netanyahu aangesteld als Minister-President.
Zolang Bibi Netanyahu de beleidslijn van de CFR uitvoert, mag hij aanblijven als Minister-President in Israël.
In Amerika is Mitt Romney lid van de CFR.
Als de CFR vanuit haar belangen het verstandig vindt, dat Mitt Romney President wordt, dan wordt Mitt
Romney de 45e President van Amerika.
De media staan onder volledige controle van de CFR.
Amerikaanse verkiezingen op dinsdag 6 november 2012 zijn een uitgekiende massa-marketing show, waarin
de manipulatoren, spin-docters, enz.
de stemmen van de kiesgerechtigde Amerikanen precies naar het gestelde doel voeren.
Er wordt in de komende 14 weken in Amerika ongeveer 2.700 miljoen dollar uitgegeven aan TVcommercials, waarin de Presidentskandidaten elkaar zogenaamd aanvallen.
De sturing van de informatie naar de kiezers is fenomenaal.
Doch de uitslag staat al vast.
De CFR heeft al beslist wie ná 6 november 2012 de functie van het Presidentschap gaat vervullen.
Alleen wij weten het nog niet. Wij moeten nog even wachten.
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Westerse propagandacampagne over Syrië zo goed als mislukt
Reguliere media beginnen grip op bevolking en realiteit te verliezen
Bijna één jaar geleden -op 4 augustus 2011- berichtten we voor het
eerst dat de Westerse verslaggeving rond de opstand in Syrië
hoogstwaarschijnlijk gebaseerd was op leugens en pure
propaganda. Sindsdien hebben we daar regelmatig nieuwe bewijzen
van gepresenteerd, en nu begint zowaar ook de reguliere media in
te zien dat de situatie in Syrië op veel punten totaal anders is als de
afgelopen anderhalf jaar aan het publiek werd voorgehouden. Het getuigenis van de Nederlandse
fotojournalist Jeroen Oerlemans, die werd ontvoerd door jihadstrijders, doet ons eigen volk misschien -héél
misschien- de ogen openen voor het feit dat ook onze regering meehelpt om -vooral ten koste van de
christelijke minderheid- radicale Sharia islamisten in Syrië aan de macht te helpen.
Propaganda Houla ontmaskerd
De Duitse Frankfurter Allgemeine was in juni één van de eerste gezaghebbende reguliere kranten die
erkende dat het bloedbad in Houla niet zoals het Westen en Amnesty International beweerden gepleegd
werd door het leger, maar door de islamistische rebellen van het Free Syrian Army die worden gesteund
door Amerika, de NAVO en de Arabische landen. Andere kranten volgden, en plotseling waren ook de
gevestigde media er niet meer zo zeker van dat de 'wrede dictator Assad' de aanstichter is van alle ellende
en gruweldaden in Syrië.
Reguliere media verliezen grip op bevolking en realiteit
De afgelopen jaren zijn de reguliere media langzaam maar zeker hun grip op de bevolking en de realiteit aan
het kwijtraken en zijn alternatieve (internet)media sterk in opkomst. De aanvankelijke reactie van de
gevestigde journalistieke orde was er één van hard terugslaan; dit gold niet alleen het conflict in Syrië en
eerder Libië en ook de 'democratische' overname van de zogenaamd 'gematigde' Moslim Broederschap in
Egypte, maar ook andere onderwerpen waarover wij burgers vaak al vele jaren voortdurend worden
voorgelogen: 9/11, het klimaat / Global Warming, het Israëlisch-Palestijnse conflict, Barack Hussein Obama
en natuurlijk de steeds erger wordende eurocrisis.
Westerse spindoctors
Inmiddels beginnen de Syrische regeringstroepen de rebellen, die hoofdzakelijk bestaan uit
moslimterroristen (in de media gemakzuchtig samengevat met Al Qaeda, wat in werkelijkheid op zijn best
een slechts zeer los verband van verschillende terreurbewegingen is), terug te slaan. In een wanhopige
poging om dit te voorkomen proberen de Westerse spindoctors een nieuwe draai aan de gebeurtenissen te
geven en alsnog het streven naar het afzetten van Assad te rechtvaardigen door te suggereren dat
desnoods door een militaire interventie voorkomen moet worden dat 'Al Qaeda' de macht grijpt na de nog
altijd zo gewenste regimewisseling in Damascus.
NAVO helpt Al Qaeda
De Amerikaanse president Obama lijkt met zijn verwijzing naar de 'diepe verdorvenheid' van het Syrische
leger in Aleppo te geloven dat de Amerikanen en de rest van de wereldbevolking nog steeds niet
geïnteresseerd zijn in de waarheid en daardoor een nieuwe Westerse militaire interventie in het Midden
Oosten gelaten zullen accepteren. Maar hoe valt het uit te leggen dat de NAVO en de VS in Jemen en
Afghanistan vechten tegen Al Qaeda, maar dat dezelfde islamitische jihadstrijders in Libië en Syrië worden
ondersteund (1), ten koste van vele tienduizenden christenen die halsoverkop moeten wegvluchten omdat
hen via de moskee omroepers een ultimatum werd gegeven: bekeer je tot de islam, of sterf? (3)
Ontvoerde fotograaf: Rebellen willen Sharia staat
Het afzetten van Assad zal net als in Libië resulteren in de machtsovername door islamisten die van Syrië
een 100% islamitische Sharia staat willen maken, als onderdeel van het uiteindelijk op te richten islamitische
wereldrijk (de Umma). De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans en de Brit John Cantile werden onlangs
door Syrische rebellen ontvoerd. Beiden werden met de dood bedreigd als ze zich niet bekeerden tot de
islam. Bij een ontsnappingspoging raakten ze gewond door geweerschoten. Later werden ze dankzij andere
rebellen vrijgelaten, maar wat Oerlemans verklaarde mag niet worden genegeerd:
'Ze beweerden allemaal dat ze uit landen zoals Pakistan en Bangladesh en Tsjetsjenië kwamen. Eén van de
zwarte jihadisten flipte en schreeuwde: 'Dit zijn journalisten en nu zullen ze zien hoe wij hier een
internationale jihad voorbereiden'.' Wat hij vervolgens opmerkte zou iedere politicus in Den Haag grote
zorgen moeten baren: 'Zodra Assad is gevallen zullen deze strijders de islamitische wet, de Sharia, in Syrië
introduceren.'
Chemische wapens in handen van jihadisten
Dat betekent dat een tot de tanden toe bewapend land als Syrië, dat beschikt over één van de grootste
chemische wapenvoorraden ter wereld, in handen dreigt te komen van islamitische fundamentalisten die
niets liever willen dan Israël, het Westen en het Christendom totaal vernietigen, zodat de Koran en de islam
over de hele wereld zullen heersen. Hen steunen is dezelfde fout maken als de Amerikanen deden toen ze
trainingen en wapens gaven aan de Taliban om de Russen in Afghanistan (jaren '80) te bestrijden, waarmee
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Washington zelf verantwoordelijk werd voor de creatie van Al Qaeda (daarom door sommigen cynisch Al
CIAda genoemd). (2)
Socialisten willen islamisten aan de macht
Vooral socialisten zoals Barack Obama en de Franse president Francois Hollande lijken grote voorstanders
te zijn van deze ontwikkeling. Met name Hollande, die in eigen land dankzij de stemmen van 93% van de
Franse moslims aan de macht kwam, lijkt aan te dringen op militair ingrijpen in Syrië. Dat hij dit onder het
mom van de 'democratie' in Syrië wil doen kan op zijn zachtst gezegd naïef worden genoemd.
Meer achterdochtige waarnemers zouden echter kunnen concluderen dat Hollande en Obama in het kader
van de traditionele alliantie tussen 'links' en de islam doelbewust streven naar het aan de macht helpen van
jihadisten. Dit zou iedere Westerse burger die nog enigszins waarde hecht aan vrijheid en democratie op zijn
minst een zeer benauwd gevoel moeten geven over wat ook ons in de toekomst te wachten zou kunnen
staan.
Xander - (1) Infowars, (2) Shoebat, (3) World Net Daily

Atheïst mag vergiet op zijn hoofd zetten als ‘religieus hoofddeksel”
Geplaatst door xandrah op 30 juli 2012
De Oostenrijkse atheïst Niko Alm is een ‘pastafarian’, aanhanger van de
‘Church of the Flying Spaghetti Monster’. Deze nepreligie is bedacht door
ongelovigen die stellen dat hun verzonnen verhalen niet beter of slechter zijn
dan die van traditionele religies.
In 2008 eiste Alm dat hij op de foto voor zijn rijbewijs een vergiet op zijn hoofd
zou mogen dragen. Alm argumenteerde dat het vergiet zijn “religieus
hoofddeksel” is.
Alm werd aan een psychiatrisch onderzoek onderworpen en haalde eerder
deze maand zijn slag thuis:de overheid stond hem toe met een vergiet te
poseren voor de foto op zijn rijbewijs.
Bron: hln.be

'Inschakelen ECB voor oplossen schuldencrisis is brand blussen met benzine'
De vier grootste denkfouten van de eurofielen - Ook Duitsland en Nederland dreigen nu bankroet te gaan
De euro vernietigt Europa, maar desondanks blijft de ECB ten
koste van -letterlijk- alles en iedereen vasthouden aan de totaal
mislukte Europese eenheidsmunt (3).
De Oostenrijkse econoom en auteur Michael Hörl schrijft in het
Duitse Die Welt dat 'het spel voorbij is' nu ook de Europese
Centrale Bank (2) net als de Amerikaanse Fed lijkt over te gaan
tot het massaal bijdrukken van geld om de schuldenlanden en
hun failliete bankensystemen overeind te houden. 'Dit is net zo
efficiënt als het blussen van een brand met benzine,' aldus
Hörl, die haarfijn uitlegt welke vier grote denkfouten aan de
basis liggen van de faliekant mislukte Europese valuta unie.
Denkfout 1: Alle mensen zijn gelijk
Wat mensenrechten betreft klopt deze stelling, maar wat cultuur en mentaliteit betreft absoluut niet. De
Brusselse bureaucraten en hun eurofiele volgelingen in Den Haag en andere regeringssteden hebben het
naïeve idee opgevat dat de levensstandaard overal in Europa gelijk moet zijn. Het probleem is dat de
mentaliteit in Zuid Europa totaal anders is als in het veel gedisciplineerdere en productievere Noorden.
Voorbeeld: In de jaren '80 begon men in Noord Europa al te experimenteren met wind- en zonne-energie.
Ondanks het feit dat Griekenland en Portugal twee keer zoveel zon krijgen, uitgesproken windgebieden zijn
en hun Europese subsidiepotten rijkelijk gevuld zijn, wordt daar in deze landen zo goed als niets productiefs
mee gedaan.
Denkfout 2: Lage rente maakt staatsschuld goedkoper en bevordert de economie
Politiek 'links' heeft jarenlang bij de ECB gepleit voor een zo laag mogelijke rente. Dat komt omdat 'links' niet
gelooft in de kracht van het individu maar in dat van de staat, die volgens hen de hoofdmotor van de
economie zou moeten zijn.
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Deze Keynesiaanse basisfout heeft van Japan het land met de hoogste schuldenlast ter wereld gemaakt. In
Zweden deed men het veel slimmer en wist men de door de socialisten opgebouwde schuldenberg te
verminderen van 75% naar 38% van het BNP, bij gelijkblijvende economische groei.
De omschakeling van de Portugese escudo, de Griekse drachme, de Spaanse peseta en de Italiaanse lira
naar de euro heeft de rente voor deze landen in één klap drastisch verlaagd van 10% naar 2%. In plaats van
de uitgespaarde miljarden te gebruiken voor het verlagen van de staatsschuld ging men op typerend
socialistische wijze 'leuke dingen doen voor de mensen'. Immers, kostbare cadeautjes uitdelen verzekerden
de politici van hun herverkiezing.
Zo verdubbelde Griekenland in 10 jaar tijd het aantal ambtenaren en de hoogte van de pensioenen. De
economische 'boom' kwam uitsluitend tot stand door met de spotgoedkoop geworden kredieten massaal
goederen te importeren. Dat was de nekslag voor de eigen toch al in diepe slaap gesukkelde private
economie. De Griekse arbeidskosten verdubbelden eveneens, terwijl het land technologisch gezien nog
steeds alleen producten van jaren '70 niveau kon maken.
Denkfout 3: Eén renteniveau heft de verschillen op
Door de invoering van de euro kreeg een land met een zwakke munt zoals Spanje, met een rente vaak
boven de 10% en een hoge inflatie van eveneens veelal hoger dan 10%, plotseling een sterke munt met
slechts 2% rente en een even zo lage inflatie. De 'private' banken in Spanje en de andere schuldenlanden
konden enorme winsten maken door voor slechts 2% te lenen van de ECB en dit geld voor een veel hogere
rente aan hun klanten uit te lenen.
De miljardenbijdragen van Duitsland en Nederland aan de EU veroorzaakten een kunstmatige economische
'boom' in Zuid Europa en Ierland. Miljoenen Spanjaarden, Ieren, Grieken etc. begonnen door de fors
gedaalde rente massaal op de pof te kopen en te lenen. Hun banken werkten hier maar al te graag aan mee.
Toen het goedkope socialistische geld er echter doorheen was gejaagd zag men zich plotseling
geconfronteerd met een aandelen- en vastgoedzeepbel die sinds 2008 snel aan het leeglopen is. De burgers
in deze landen geven nu de banken de schuld, maar zelf hebben zij jarenlang enkel gekocht en nog eens
gekocht zonder ook maar iets innovatiefs voor de economie te bedenken en te produceren.
Denkfout 4: Eén munt leidt tot één loonniveau
Toen het zogenaamde 'lastige' wisselkoersen systeem -dat overigens perfect functioneerde!- in het jaar 2000
om puur ideologische redenen werd geschrapt reageerde het bedrijfsleven euforisch. Nu het hele continent
door de euro in een steeds diepere chaos terecht komt waren veel ondernemers liever nog de oude munten
blijven omwisselen. Duitse auto's waren altijd al technisch beter en duurzamer, maar omdat de Franse en
Italiaanse auto's door hun eigen zwakkere munt goedkoper konden worden gehouden wist men in deze
landen toch een acceptabel loonniveau te handhaven. Dat voordeel verdween al snel nadat de euro was
ingevoerd. Voor Franse, Italiaanse en Spaanse auto's moet inmiddels net zoveel worden betaald als voor
Duitse. Het gevolg: meer Europeanen kozen voor de betere Duitse auto's, waardoor fabrieken in Zuid
Europa hun deuren moesten sluiten.
Niettemin houden de Brusselse 'experts' nog steeds vast aan de verouderde regel dat als producten ten
opzichte van hun kwaliteitsniveau te duur zijn, de lonen dan net zo lang moeten dalen totdat productiviteit en
prijs weer in balans zijn. Dit is pure dwaasheid aangezien een dergelijke ontmoedigende arbeidsmoraal geen
klimaat creëert waarin de noodzakelijke denkomslag kan plaatsvinden.
Brand blussen met benzine
'Het is verloren,' concludeert Hörl dan ook. Het aanzetten van de geldpersen in Amerika en Europa (2) is
volgens hem net zo efficiënt als een brand blussen met benzine. Door de irreële miljardenaansprakelijkheid
die Brussel aan Duitsland en Nederland oplegt voor de ten dode opgeschreven schuldenlanden dreigen ook
wij bankroet te gaan. Europa's linksen en socialisten geven echter net als in de jaren '20 de banken en
speculanten de schuld, zodat we in alle opzichten op een herhaling van de Grote Depressie uit de jaren '30
afstevenen.
Griekenland gaat in ieder geval failliet - voor de zesde keer in 150 jaar tijd. Hopelijk erkennen de landen van
de eurozone dat hun gemeenschappelijke munt totaal mislukt is en voeren ze hun eigen oude munten weer
in. Dan worden de populistische Keynesiaanse waandenkbeelden automatisch vervangen door een serieus
en houdbaar spaarsysteem zoals in Zweden en Zwitserland en kunnen de Europeanen eindelijk beginnen
hun verwoeste economieën te herbouwen.
Xander - (1) , (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) NU
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Groot aantal CIA spionnen in Israël om verrassingsaanval op Iran te voorkomen
AP: CIA beschouwt Israël als grootste contraspionage bedreiging Midden Oosten - Witte Huis, Pentagon en
Perzische Golfstaten verwachten aanval in oktober
Mossad en CIA tegenover elkaar op Israëlische bodem.
Tussen de (voormalige?) bondgenoten VS en Israël woedt
achter de schermen een ware inlichtingen- en spionage
oorlog, zo hevig dat het internationale persbureau AP
gisteren meldde dat de CIA Israël inmiddels de 'de grootste
contraspionage bedreiging' in het Midden Oosten noemt.
Westerse inlichtingenbronnen melden dan ook dat de CIA
nog nooit eerder zo'n groot aantal undercover agenten in de
Joodse staat heeft gehad. Hun voornaamste taak is erachter zien te komen op welke datum Israël Iran
aanvalt. President Obama wil namelijk niet verrast worden en de regie zelf in handen houden. De Israëlische
inlichtingendiensten doen ondertussen alles om hun CIA 'collega's' dwars te zitten.
AP wist ook te berichten dat de gevreesde Israëlische inlichtingendienst Mossad huizen van Amerikaanse
officials zou zijn binnengedrongen. Het kantoor van premier Benyamin Netanyahu ontkende deze
aantijgingen echter ten stelligste.
CIA let op signalen aanval
Tegenover de buitenwacht benadrukken Amerikaanse en Israëlische overheidsofficials voortdurend dat ze
op dezelfde golflengte zitten wat betreft Iran, maar president Obama kan er in werkelijkheid bepaald niet
zeker van zijn dat premier Netanyahu en minister van Defensie Barak hem op zekere dag niet verrassen met
een niet aangekondigde aanval op Iran, die voor Obama mogelijk te vroeg komt om zijn herverkiezing in
november niet in gevaar te brengen. Daarom heeft hij de CIA opdracht gegeven er in Israël alles aan te doen
om elk teken dat de plannen voor een aanval op Iran in daden worden omgezet te rapporteren aan de
president.
Oktober
In het Witte Huis, het Pentagon en de top echelons van het Amerikaanse leger wordt oktober gezien als de
meest waarschijnlijke maand waarin Israël Iran zal aanvallen. Ook in Saudi Arabië en de andere Perzische
Golfstaten wordt gerekend op oktober, alhoewel deze landen liever zien dat Amerika het alleen doet en
Israël zich afzijdig houdt. Vooral de Saudi's hebben regelmatig geprobeerd Washington over te halen te
voorkomen dat Israël als eerste aanvalt. Het Witte Huis zou hebben gereageerd dat het doet wat het kan,
maar dat het niet zeker is of Israël van militaire actie kan worden afgehouden.
Nog geen besluit van Obama
Vandaag melden de reguliere media dat de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Thomas Donilon
Israël eerder deze maand zou hebben ingelicht over een plan van Obama om Iran aan te vallen (3). Het
nieuws wordt nu pas naar buiten gebracht om de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, die dit
weekend in Israël is, de wind uit de zeilen te nemen. Romney verklaarde gisteren middels zijn woordvoerder
dat hij een eenzijdige Israëlische aanval op Iran zal 'respecteren'. (2)
We berichtten op deze site al veel eerder over het bezoek van Donilon op 14 juli aan Israël. Hoewel een
Israëlische woordvoerder het vandaag ontkende bracht Donilon wel degelijk de boodschap dat Obama een
plan heeft om Iran aan te vallen. Er ontbrak echter één cruciaal 'detail': Obama heeft nog niet besloten of en
wanneer hij het plan doorzet. Netanyahu reageerde door te stellen dat Israël op het punt staat een besluit te
nemen over een aanval op Iran, maar dat er eveneens nog geen datum is geprikt.
Israël heeft besloten tot aanval
Dat dit besluit inmiddels genomen lijkt meldden we enkele dagen geleden. Op 26 juli verklaarde minister
Barak in een toespraak dat de prijs in middelen en mensenlevens van een confrontatie met een nucleair
bewapend Iran straks veel hoger is dan als nu ingegrepen wordt om een Iraanse kernbom te voorkomen.
Zijn woorden werden beschouwd als bevestiging dat Israël inmiddels er definitief voor gekozen heeft de
reeds lang geplande aanval uit te voeren. Wat mede de doorslag lijkt te hebben gegeven zijn de berichten
van onder andere het IAEA dat de Iraanse uraniumverrijking de laatste maanden is opgevoerd tot 30%,
terwijl 5% meer dan voldoende is voor een puur civiel nucleair programma. De regering in Teheran heeft dit
feit openlijk toegegeven en is er zelfs trots op dat er dit jaar duizenden nieuwe uraniumcentrifuges in gebruik
werden genomen. Daarnaast publiceerde de Iraanse Revolutionaire Garde plannen voor de productie van
brandstof voor nucleair aangedreven oorlogsschepen. Iran heeft deze schepen echter niet, maar de
brandstof kan wél worden gebruikt voor de productie van een kernbom.
CIA vs. Mossad
Aanstaande woensdag 1 augustus reist de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta naar Israël om
te proberen overeenstemming te bereiken over een eventuele datum waarop Iran aangevallen zal worden.
Omdat Obama keer op keer voor uitstel heeft gekozen wil Netanyahu echter de mogelijkheid van een
verrassingsaanval open houden. Vandaar het ongekend dichte spionagenetwerk van de CIA in Israël. Zodra
de Amerikaanse agenten ook maar iets zien dat lijkt op voorbereidingen van een aanval wordt Obama
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onmiddellijk ingelicht - mits zij niet effectief om de tuin worden geleid door hun tegenhangers van de Mossad
of één van de andere Israëlische inlichtingendiensten. Dat lukte immers ook in 1967, toen Israël voortdurend
met oorlog werd bedreigd door Egypte en -tot grote onvrede van Washington- een succesvolle
verrassingsaanval op de Egyptische luchtmacht uitvoerde. Bedenk dus dat als bijna iedereen het over
oktober heeft, de aanval waarschijnlijk op een ander moment -mogelijk al eerder- plaatsvindt.
Xander - (1) DEBKA , (2) Arutz 7, (3) NU

Russische vloot nadert Syrië; Iran dreigt met terugslaan als Westen ingrijpt
Turkse troepen naar grens Syrië - Minister BuZa Israël dreigt met aanval op Hezbollah - Assad: Rebellen in
oktober verslagen - Duitse kranten: Bloedbad Houla gepleegd door rebellen
De torpedojager Admiral Chabanenko (foto) koers met 3 schepen
vol Russische mariniers richting het flottielje dat zich al in de buurt
van Syrië bevindt.
Russische, Westerse en Arabische strijdmachten verzamelen zich
rond Syrië. Een oorlog lijkt dan ook steeds dichterbij te komen.
Eergisteren dreigde het regime van Bashar Assad chemische
wapens in te zetten tegen iedere buitenlandse mogendheid die zal
proberen hem met militaire middelen af te zetten. De Russen, die
hem openlijk waarschuwden deze wapens niet te gebruiken, sturen
ondertussen meer oorlogsschepen met grote aantallen mariniers
naar de oostelijke Middellandse Zee. Assads grootste bondgenoot Iran heeft ondertussen openlijk gedreigd
terug te slaan als de Westerse-Arabische coalitie militair ingrijpt.
De Russen, al lange tijd bondgenoot van Syrië en daar aanwezig met technici, apparatuur en militaire
'adviseurs', weten als geen ander wat er precies gebeurt in het land. Hun waarschuwing aan Assad geen
chemische en biologische wapens te gebruiken moet dan ook gebaseerd zijn op sterke aanwijzingen dat de
in het nauw gedreven president gevaarlijk dicht bij het besluit is om zijn enorme voorraad chemische wapens
-één van de grootste ter wereld- tegen zijn buurlanden te gebruiken. Israël, Turkije en Jordanië staan
bovenaan zijn lijstje met doelwitten.
Russische vloot met mariniers richting Syrië
Vanochtend meldde het Russische ministerie van Defensie -dat zelden mededelingen doet over militaire
manoeuvres- dat het anti-onderzeeër en luchtverdedigingsfregat Admiral Chabanenko door de Straat van
Gibraltar de Middellandse Zee is opgevaren. Het oorlogsschip wordt verzegeld door 3 schepen met grote
aantallen mariniers. Het eskader zal zich aansluiten bij het flottielje dat afkomstig is van de Zwarte Zeevloot
en al enige tijd in de oostelijke Middellandse Zee vertoeft. Het lijkt er dus op dat de Russen overwegen om
daadwerkelijk mariniers te laten landen op de Syrische kust. Dat zou om twee redenen kunnen gebeuren: of
het Kremlin besluit om Assad te redden, of ze worden ingezet om een overgangsregering helpen op te
zetten als er op het laatste moment overeenstemming wordt bereikt met de regering Obama over een
oplossing voor het Syrische conflict. Of dat lukt is nog maar de vraag. De Russische minister van
Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov beschuldigde de VS er vandaag van het 'terrorisme' tegen de Syrische
regering te rechtvaardigen. Hiermee reageerde hij op een verklaring van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken waarin werd gezegd dat de aanslagen op hoge officials van het regime Assad 'niet
verrassend' zijn. (2)
Assad: Rebellen in oktober verslagen
Afgelopen maandag hield Assad een vergadering met zijn commandanten waarin hij bezwoer dat de
rebellen aan het einde van de Ramadan op 18 augustus uit Damascus verdreven zullen zijn. In september
moet de regio rond de stad Homs gezuiverd worden en in oktober moeten de opstandelingen volledig zijn
verslagen. Een niet bij name genoemde regeringsofficial stelde dan ook 'bloedige weken' in het vooruitzicht
en bevestigde dat de Russen achter Assad zullen blijven staan. (5)
Volgens de Duitse inlichtingendienst BND werden er tussen eind december 2011 en begin juli 2012 zo'n 90
terreuraanslagen in Syrië gepleegd door islamitische / jihadistische groeperingen. De BND heeft tevens
informatie over de ware daders van het bloedbad in Houla, dat door de politiek en media aan het
regeringsleger werd toegeschreven. Deze rapporten worden echter geheim gehouden vanwege 'nationale
belangen'. Drie grote Duitse kranten - Die Welt, de Frankfurter Allgemeine en de tabloid Bild- hebben de
islamistische rebellen inmiddels openlijk de schuld gegeven van het massale afslachten van vrouwen en
kinderen in Houla. (6)
Iran zal 'hard terugslaan' bij interventie Syrië
Militaire bronnen in Londen lieten vandaag weten dat het moment snel dichterbij komt waarop ook Britse
troepen zullen worden ingezet om de Syrische crisis op te lossen. Hetzelfde geldt voor Iran. Vice
commandant van de Revolutionaire Garde generaal Masou Jazayeri waarschuwde gisteren dat het afzetten
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van Assad en een buitenlandse militaire interventie niet zullen worden getolereerd en dat Iran in dat geval
hard zal terugslaan. Daarbij noemde hij specifiek Saudi Arabië en Qatar, al zijn de VS en Israël volgens hem
de hoofdverantwoordelijken voor de campagne tegen Syrië. Het was de eerste keer dat Iran expliciet dreigde
met militaire interventie in Syrië. Turkije, dat al eerder werd bedreigd met Iraanse raketaanvallen, sloot
vandaag zijn grensovergangen met Syrië en heeft een groot aantal troepen richting de grens gestuurd. (1)
Israël dreigt met aanval op Hezbollah
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman verklaarde dat Assad weet dat Israël
onmiddellijk de islamitische terreurbeweging Hezbollah in Libanon zal aanvallen als het de beschikking
dreigt te krijgen over Syrische chemische wapens.
Gisteren vroeg Lieberman aan de EU om Hezbollah op de terreurlijst te plaatsen. Ondanks een groot aantal
aanslagen en aanvallen op met name Israëlische en Joodse doelen en een enorm arsenaal van 40.000 50.000 raketten beschouwt de EU Hezbollah nog altijd als een 'politieke organisatie'. De EU zou vooralsnog
niet van plan zijn dit te veranderen. (3)(4)
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Arutz 7, (4) Arutz 7, (5) World Net Daily , (6) Asia Times
Nuttige links m.b.t. Syrië:
Nuttig om de leugens van de msm te ontmaskeren. Het gaat hier niet zozeer om elkaar bestrijdende
moslims. Het gaat om door het Westen gestuurde en ondersteunde huurlingen. Net als in Libië het geval
was. En ook hier net als daar gaat het om olie. Syrië heeft 2,5 miljard vaten oliereserves:
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sy&v=97
Intussen bidden de christenen en moslims samen in de kerk voor Assad en Syrië, en willen ze niets weten
van die z.g. "opstandelingen" waarvan de meesten niet eens uit Syrië komen:
"Libya rebels go gunning for Syria to topple Assad":
http://www.youtube.com/watch?v=hODDRa6YUY8
"Syria 31-1-2012 - Christians and Muslims pray for Syria and the President Assad.":
http://www.youtube.com/watch?v=Z0Wfm5Gp5dc
"Syrian Christians and Muslims together in the Church":
http://www.youtube.com/watch?v=utemYtY3F_A
"President Bashar at a Church in Syria...No Difference Between Muslims & Christians.":
http://www.youtube.com/watch?v=ePoNp2V5SrA

Synthetische biologie (video): Een andere stap op weg naar het merkteken van het Beest
In mijn boek, Corrupting the Image, stelde ik dat een recombinant DNA
(rDNA) zal zeer waarschijnlijk worden gebruikt door de Antichrist om
het Beest te worden. Dat wil zeggen, zal hij het DNA van Satan krijgen
en vervolgens het opsplitsen in zijn eigen DNA.
Ik vraag me nu af of dat niet een “oude school” denken is. Met
synthetische biologie is het nu al mogelijk om een DNA code (op een
computer opgeslagen) en vervolgens een DNA streng af te drukken
(zoals op de video). De waarheid is, dat Satan niet eens iets fysieke
aan de Antichrist hoeft te geven, om hem te voorzien van zijn code.
Als wij mensen in staat zijn om de sequentie van onze broncode te krijgen, lijkt het op iets wat door God is
verklaard te zijn de som van wijsheid (Ezechiël 28:12) en in staat zal zijn voor de sequentie van het eigen
zaad-DNA (denk aan Gen 3:15). Zodra hij zijn code heeft, dan zou hij gewoon de gegevens moeten
doorgeven, en vervolgens de DNA-synthesizer (zoals een printer) produceren. Zodra dat klaar is kan het
beest vervolgens zijn eigen DNA versturen, misschien wel per e-mail (zie de video), voor hen die klaar staan
om het merk aan te nemen. Het merk mag dan een soort chip zijn, maar het is er niet alleen maar om heb in
staat te stellen om brood te kopen – het is ervoor om de persoon volledig te veranderen – daarbij het beeld
van God te vernietigen.
Laat me dit zeggen … wij gelovigen zijn niet tegen de wetenschap, en we erkennen dat we veel van de
producten die afkomstig zijn uit het onderzoek dat wetenschappers doen daarvan genieten. Het probleem is
dat alles wat te gebruiken is voor het goede ook zal worden gebruikt, zoals de geschiedenis ons heeft
geleerd, voor slechte.
Bron: DouglasHamp.com – Researcher and Teacher of God’s Word From Creation to the End Times
http://www.youtube.com/watch?v=rD5uNAMbDaQ
Bron: http://www.wimjongman.nl
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Congresleden eisen onderzoek naar infiltratie Moslim Broederschap in regering Obama
Hoge official regering Obama suggereert kritiek op de islam te gaan verbieden
De werkelijke loyaliteit van Barack Hussein Obama lijkt steeds
duidelijker op zijn (voor)hoofd gedrukt te staan.
Onlangs berichtten we dat de Huma Abedin, de stafchef van de
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton,
banden met de extremistische Moslim Broederschap blijkt te
hebben. Dit nieuws heeft een ware rel in Amerika veroorzaakt;
de door het Witte Huis gecontroleerde media -een feit dat de
New York Times onlangs openlijk toegaf! (6)- en de regering
ontkennen het in alle toonaarden, ondanks het feit dat er
steeds meer bewijs voor op tafel komt (4)(5). Vijf Congresleden
hebben inmiddels een onderzoek naar de infiltratie van de
Moslim Broederschap in de regering geëist. Als reactie suggereerde een hoge official van de regering
Obama echter dat ook in Amerika kritiek op de islam mogelijk verboden wordt.
Eén van de Congresleden, de republikein Trent Franks, vroeg bij een hoorzitting van het Gerechtelijke
Comité van het Huis van Afgevaardigden aan de assistent-procureur-generaal van de
Mensenrechtenafdeling van het ministerie van Justitie, Thomas Perez, of de vrijheid van meningsuiting ten
aanzien van het leveren van kritiek op religies -zoals gegarandeerd wordt in het Eerste Amendement van de
Grondwet- nooit gecriminaliseerd wordt. Perez weigerde dit te bevestigen. (1)(2)
'Moslims zijn het beste deel van Amerika'
Gezien de achtergrond van Perez zou iedere Amerikaan op zijn minst zeer achterdochtig moeten worden.
Perez -die het in 2008 opnam voor de radicale, racistische Amerikaanse moslimbeweging New Black
Panther Party (NBPP)- sprak in 2009 bijvoorbeeld de volgende woorden op de nationale conferentie van de
Muslim Public Affairs Council (MPAC):
'As-Salamu Alaykum aan u allen... MPAC is een organisatie die niet alleen het beste van de Amerikaanse
moslimgemeenschap vertegenwoordigt, maar het beste van heel Amerika. Ik ben hier gekomen om u te
verzekeren dat u de macht van de Amerikaanse regering (Obama) achter u heeft staan bij de strijd tegen de
opruiende, angst- en haatzaaiende krachten die veel te overheersend zijn in ons land.'
Steun aan Hamas en islamisering VS
Wat het zaaien van haat betreft heeft de MPAC echter zelf een zeer dubieus verleden. Zo beweerde Salam
al-Marayati, de oprichter van MPAC, op dezelfde conferentie dat Israël achter de aanslagen op 9/11 zat*.
Leider en bestuurslid Mahdi Bray is een openlijke antisemiet en heeft in een moskee in Florida geld
ingezameld voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas (3), wiens officiële hoofddoel de vernietiging van de
Joodse staat en de uitroeiing van het Joodse volk is.
Vorig jaar had Perez een ontmoeting met hardcore islamist Mohamed Magi, hoofd van de Islamic Society of
North America die openlijk streeft naar het islamiseren van de VS. Ook Magi pleit voor het invoeren van
straffen voor mensen die kritiek leveren op islamitische (Koran)teksten waarin wordt opgeroepen tot moord
en geweld tegen niet-moslims en de discriminatie van vrouwen, minderheden en andersdenkenden wordt
gerechtvaardigd.
'Kritiek op islam verbieden is Orwelliaans plan'
Het machtige islamitische blok in de VN probeert al sinds 1999 kritiek op de islam wereldwijd te
criminaliseren en verbieden. Officieel gaat het in de conceptwet over kritiek op alle religies, maar alle
voorstellen die tot nu toe in VN verband werden gedaan gingen uitsluitend over kritiek op de islam. Volgens
Jay Sekulow van het American Center for Law and Justice is dit dan ook 'niets anders dan een poging om de
islam speciale bescherming te geven.' Ook in de ogen van de organisatie Human Rights First schendt het
concept de vrijheid van meningsuiting.
Carl Moeller, hoofd van Open Doors USA, vergelijkt het 'slinkse' VN plan zelfs met de term 'dubbelspraak' uit
George Orwells beroemde roman '1984'. De moslimlanden zullen de wet volgens hem gaan misbruiken om
hun wereldwijde gewelddadige moordcampagne tegen christenen te rechtvaardigen, omdat zij alleen al het
belijden van Jezus Christus als 'kritiek' op en een 'belediging' van de islam opvatten.
* Een populaire maar valse antizionistische complottheorie, gebaseerd op de leugen dat er tijdens de
aanslagen van 9/11 geen enkele Jood zou zijn omgekomen. Dit is pertinent niet waar, aangezien er op die
dag tussen de 150 en 200 Joden de dood vonden.
Xander - (1) World Net Daily, (2) YouTube, (3) Walid Shoebat, (4) Walid Shoebat, (5) Walid Shoebat,
(6) Western Center for Journalism
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'Leugens om euro te redden leiden tot oorlog en Nürnberg 2.0'
Ex-IMF econoom: We wisten gelijk dat de hulp aan de Grieken zou mislukken
Gerichtssaal 600 in Nürnberg, waarin na WO-2 hoge Nazi's
werden berecht, kan na de volgende oorlog dienstdoen om de
eurofiele politici wegens hun permanente leugens en
landverraad aan te klagen.
De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse
president Francois Hollande bezworen gisteren de eurozone
ten koste van alles in stand te houden (1), ondanks het feit dat
de enige overgebleven onafhankelijke kredietbeoordelaar
Egan-Jones gisteren openlijk suggereerde dat Duitsland -en
daardoor ook Nederland- failliet dreigt te gaan (2) als de
schuldenlasten zoals de EU wil op de Duitsers (en Nederlanders) worden afgewenteld. De talloze gebroken
beloftes van de politici om de euro te redden ondergraven de solidariteit in Europa en dreigen een nieuwe
oorlog te veroorzaken, waarna er volgens de Duitse auteur Udo Ulfkotte een nieuw Nürnberg tribunaal nodig
zal zijn om 'onze' voormalige leiders als volksverraders te berechten.
'Stabiele munt'
'De euro is een stabiele munt en zal de welvaart in Europa verzekeren' is de eerste grote leugen geweest
waarmee de politiek de invoering van de euro en daarmee het opheffen van het perfect functionerende
wisselkoersensysteem rechtvaardigde. Veel onafhankelijke experts denken inmiddels dat de euro straks net
zoveel waard zal zijn als de dollar. Volgens sommigen een goede zaak omdat onze export dan goedkoper
wordt (2); volgens anderen echter de zoveelste misrekening omdat beide munten door het massaal
bijdrukken van geld door de centrale banken zullen gaan instorten.
'Iedere cent voor Grieken met rente terug'
In 2009 werd het nog een 'verkeerde vorm van solidariteit' genoemd als de Grieken met financiële hulp
zouden worden gered, iets dat expliciet verboden werd in het Verdrag van Maastricht. Vervolgens kwam er
in 2010 tóch een hulppakket van € 110 miljard. Ons werd verzekerd dat dit de financiële markten zou
geruststellen en dat de Grieken niet daadwerkelijk dit bedrag zouden krijgen. Bovendien zouden we volgens
minister van Financiën de Jager 'iedere cent voor Griekenland met rente' terugkrijgen. De crisis was nu bijna
voorbij, beloofde men.
'Symbolisch' hulppakket
Slechts 3 (!) maanden later werd duidelijk dat het geld niet enkel symbolisch op tafel was gelegd, zoals ook
EU president Van Rompuy had beweerd. Bovendien bleek dat het enorme hulppakket bij lange na niet
voldoende was. In juli 2011 kwam er dus een tweede, nog groter pakket van € 130 miljard, dat gepaard ging
met dezelfde loze beloften. Dat haalde zoals critici al voorspelden niets uit, zodat na korte tijd al weer
gesproken werd van een derde hulppakket.
'Schuldenkwijtschelding uitgesloten'
In mei 2011 noemde de huidige IMF chef Christine Lagarde -toen nog de Franse minister van Financiën- het
nog 'absoluut uitgesloten' dat er een Griekse schuldenkwijtschelding zou komen. Inmiddels wordt openlijk
overwogen om al voor de tweede keer een deel van de Griekse schulden -zo'n € 70 tot € 100 miljard- kwijt te
schelden zodat het land misschien toch in de eurozone kan blijven (4).
'We wisten dat hulp aan Grieken zou mislukken'
Het IMF zette Europa destijds onder grote druk om de Grieken het € 130 miljard grote tweede hulppakket te
geven. Panayiotis Roumeliotis, namens Griekenland voormalig onderhandelaar bij het IMF, beschuldigt de
organisatie er nu van al vanaf het allereerste begin geweten te hebben dat het Griekse
bezuinigingsprogramma dat moest worden ingevoerd in ruil voor de € 240 miljard hulp zou mislukken (5).
Hij is niet de eerste met forse kritiek op het IMF; een week geleden nam IMF econoom Peter Doyle,
voormalig hoofd van de Europa afdeling, ontslag vanwege het wanbeleid van de organisatie. 'Na 20 jaar
dienst schaam ik mij dat ik ook maar iets met het fonds te maken heb gehad,' waren zijn harde
afscheidswoorden (6).
Schuldenunie nieuwe EU religie
Het krampachtig vasthouden aan de euro begint een steeds grotere bedreiging voor de vrede en welvaart in
Europa te worden. De 'solidariteit' is door de EU tot een nieuwe religie verklaard die in werkelijkheid een
hemeltergend onrechtvaardige miljardenstroom van Noord naar Zuid Europa mogelijk maakt. De door
Brussel gewilde schuldenunie -waarin de Duitsers en Nederlanders permanent verantwoordelijk worden
gesteld voor schulden die zij niet gemaakt hebben- zal daarom een diepe wig tussen de Europese volken
drijven en uiteindelijk een nieuwe (burger)oorlog veroorzaken.
Dauerlügners
Ulfkotte noemt de politici in Europa die hun volken met valse beloften dit onhoudbare euro-schuldensysteem
hebben ingelokt met een mooi Duits woord Dauerlügners, oftewel permanente leugenaars. De allerergste
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gebroken belofte is ook uit de mond van onze eigen premier Mark Rutte te horen geweest, namelijk dat de
hulp aan de schuldenlanden de belastingbetalers niets zal kosten.
Oorlog en Nürnberg 2.0
Met ongekend hoge bezuinigingen die de komende jaren tot tientallen miljarden euro's zullen oplopen zal
deze leugen hem en en alle andere eurofielen waarschijnlijk automatisch in Gerechtszaal 600 in Nürnberg
doen belanden, denkt Ulfkotte. Die zaal staat overigens op de lijst om Werelderfgoed te worden en kan dan
opnieuw dienst doen om de land- en volksverraders annex politieke misdadigers, die hun volken door middel
van de euro naar de afgrond en een nieuwe oorlog leidden, te berechten (7).
Onder hen zal zich ongetwijfeld ook bondskanselier 'Mislukt de euro, dan mislukt Europa' Angela Merkel
bevinden. Deze valse uitspraak waarmee het lot van de euro aan dat van Europa werd verbonden zal in de
toekomstige geschiedenisboekjes als één van de belangrijkste redenen worden gegeven waarom er aan het
begin van de 21e eeuw opnieuw een grote oorlog op ons continent losbarstte (8).
Xander - (1) NU, (2) NU, (3) Basler Zeitung, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (6) Zero Hedge, (7) KOPP, (8) KOPP

Actuele wereldsituatie ondergraaft christelijke vervangingstheologie over Israël
Donkere wolken pakken zich samen boven het letterlijke Israël
en Jeruzalem, die volgens vele honderden Bijbelteksten een
centrale en cruciale rol in de eindtijd -en daarna- zullen blijven
spelen.
De afgelopen (bijna) 2000 jaar is de vervangingstheologie,
zoals deze nog altijd in verschillende vormen door zowel de
Rooms Katholieke als de protestantse en sommige
evangelische kerken en aanverwante groeperingen wordt
gepredikt, zonder twijfel één van de meest verdorven
theologische leerstellingen van het christendom geweest. De
gebeurtenissen in de wereld laten steeds duidelijker het
ongelijk zien van de opvatting dat de talloze Bijbelse profetieën en beloften van God niet meer van
toepassing zijn op Israël en het Joodse volk, maar zijn overgegaan op de christelijke kerk. De vraag is echter
of deze kerken en geloofsgroepen tijdig wakker zullen worden voordat de 'laatste dagen' zullen aanbreken.
De door de Rooms Katholieken bedachte en later door de Protestanten overgenomen vervangingstheologie
stelt in het kort gezegd dat God zijn verbond met het Joodse volk heeft verbroken nadat zij hun Messias
Jezus Christus verwierpen. De Tempel werd in het jaar 70 verwoest door de Romeinen en de Joden
vervolgens verspreid over de hele wereld. Dat was volgens deze kerken definitief 'einde verhaal' voor de
speciale positie die God het Joodse volk had gegeven. Gods beloften zouden vervolgens op de christelijke
kerk zijn overgegaan, een stelling die men onderbouwde door -overigens compleet uit zijn verband gerukteuitspraken van de apostel Paulus.
'Onze handen bevlekt met bloed'
De ingrijpende en zeer langdurige gevolgen van deze theologie zijn goed gedocumenteerd in onder andere
het boek 'Onze handen zijn bevlekt met bloed', geschreven door dr. Michael Brown. De
vervangingstheologie stond aan de basis van de Spaanse inquisitie, de verbanning van 150.000 Joden uit
Spanje in 1492, het afslachten van honderdduizenden Joden tijdens de kruistochten en niet te vergeten de
tot nu toe ultieme uitroeiingspoging door Hitlers Nazi's: de Holocaust. Naast de verschrikkelijke gevolgen die
het omarmen van deze theologie voor de Joden had is deze bovendien duidelijk in directe tegenspraak met
vele honderden Bijbelteksten en -passages. De vervangingstheologen passen de beloften en zegeningen
die God in het Oude Testament aan Israël belooft op een 'geestelijke' manier toe op de kerk. Zo verklaarde
bijvoorbeeld het Knox Theological Seminary in 2002 dat 'de kerk van Jezus Christus het ware Israël' is, een
positie die nog altijd door veel kerken en christenen wordt onderschreven.
Israël en Zion in honderden teksten 'geestelijk' verklaard
Het tegenstrijdige is echter dat deze theologen Gods oordelen over Israël in het Oude Testament wél
toepassen op enkel het letterlijke Israël, simpelweg omdat dat de kerken veel beter uitkomt. Daarnaast
ontkent de vervangingstheologie dat Jezus na Zijn Wederkomst vanuit Sion (/ Zion, Jeruzalem) over de
Aarde zal regeren. In de verklaring van het KTS: 'Er dient verder geen speciale dag te worden verwacht
waarop het koninkrijk van Christus Joodse kenmerken zal krijgen, noch wat betreft de locatie in 'het land'
(Israël), noch wat betreft enige ceremoniële instellingen en praktijken.'
Conservatieve prémillennialisten -die dat letterlijke Koninkrijk vanuit Jeruzalem wél verwachten- huiveren als
ze zien hoe de vervangingstheologen vele honderden Bijbelteksten op zo'n radicale wijze een totaal andere,
'geestelijke' betekenis hebben gegeven die vaak lijnrecht tegen de oorspronkelijke tekst ingaat. Voor 'Israël'
wordt steevast 'de kerk' gelezen. 'Zion' of 'Jeruzalem' is verallegoriseerd tot een algemene term als 'het
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onzichtbare Koninkrijk van God'. Vrijwel álles dat betrekking heeft op het letterlijke Israël, de fysieke stad
Jeruzalem en het Joodse volk heeft een vage, 'geestelijke', veralgemeniseerde en allegorische betekenis
gekregen. Overigens realiseren de meeste prémillennialisten -hoofdzakelijk te vinden in de evangelische- en
pinksterkerken- zich niet dat zij zich zelf ook schuldig maken aan eenzelfde vorm van Bijbelverkrachtend
tekstgeweld. Ze erkennen weliswaar dat de honderden teksten die gaan over Israël ook écht over het
letterlijke Israël gaan, maar vreemd genoeg worden talloze teksten waarin staat dat de Messias zal
terugkeren om oorlog te voeren tegen landen en volken plotseling vergeestelijkt.
De Messiasprofetie uit Numeri
Er kan een lijst van vele honderden voorbeelden worden gegeven, maar we pikken er één uit. In het boek
Numeri voorzegt Balaam aan Balak, de Moabitische koning, wat de Hebreeuwse Messias in de eindtijd met
de vijanden van Israël zal doen:
'En nu, zie, ik ga tot mijn volk; kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk uw volk doen zal in de laatste
dagen... Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een
scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Set. Dan zal Edom een
veroverd gebied wezen, en Seïr zal een veroverd gebied wezen - zijn vijanden. Maar Israël zal kracht
oefenen, en hij zal heersen uit Jakob, en de vluchtelingen uit de stad verdelgen. Toen hij Amalek zag, hief hij
zijn spreuk en zeide: Eerste der volken is Amalek, maar zijn einde zal ondergang zijn.' (Num. 24:14, 17-20)
De profetie voorzegd wat Israël en zijn koning zal doen in de 'laatste dagen'. In nieuwere vertalingen staat
hier 'de toekomst', maar de Hebreeuwse term akarayith yawm betekent letterlijk 'de laatste dagen'. Joodse
uitleggers begrepen vanaf het allereerste begin dat deze profetie gedeeltelijk van toepassing was op Koning
David, maar dat de Messias de ultieme vervulling zou zijn. Het is in ieder geval zeker dat de profetie niet
geheel werd vervuld door David, aangezien de profeet Jeremia ná zijn dood Balaams profetie herhaalde en
de vervulling nog steeds in de (verre) toekomst plaatste (Jer.48-49).
De kop van de slang: de zonen uit het Oosten
Wat zegt deze passage precies over wat de Messias zal doen als Hij terugkeert? Al in Genesis 3:15
beloofde God dat de Messias de kop van de slang en zijn 'zaad' zou vermorzelen. In de latere teksten werd
dit gespecificeerd met onder andere de namen Moab, Edom, de zonen van Set en de Amalekieten. De
oudste Joodse interpretatie van de 'zonen van Seth' is 'alle zonen uit het Oosten'. De verwijzingen naar
Moab, Edom (het huidige Saudi Arabië) en de Amalekieten wijzen dan ook allemaal naar dezelfde regio,
naar de woestijnvolken die oostelijk (en zuidoostelijk) van Israël leefden en die toen al vervuld waren van
een diepe antisemitische en antizionistische haat.
Israël wél letterlijk, maar Israëls vijanden niet?
Het tegenstrijdige is dat de meeste prémillennialisten Israël letterlijk uitleggen, maar Israël vijanden niet.
Plotseling passen zij dan zelf een 'vervangingstheologie' toe door deze namen niet letterlijk toe te passen op
de volken en landen rondom Israël, maar te veralgemeniseren tot een vage, universele 'vijand'. Deze hyperallegorische tekstverklaring maakt grote delen van complete Bijbelpassages volkomen zinloos, want volgens
deze uitleg moet voor Moab, Edom, de Amalekieten etc.. simpelweg 'de vijand' worden gelezen. Daarmee
maken de prémillenialisten zich net als de vervangingstheologen schuldig aan een even willekeurige als
inconsistente en onlogische tekstverklaring.
Ultieme uitroeiingspoging door moslimlanden
In zijn nieuwe boek 'Het Midden Oosten Beest: Schriftuurlijk bewijs voor een Islamitische Antichrist' geeft
Joel Richardson vele tientallen vergelijkbare voorbeelden uit de in veel kerken grotendeels genegeerde
profeten in het Oude Testament, waarin tot in de kleinste details staat voorzegd welke volken en landen in
de 'laatste dagen', in deze eindtijd, Israël zullen aanvallen met als doel het land en het Joodse volk totaal te
vernietigen, en wat de Messias -Jezus Christus- met deze volken zal doen als Hij terugkeert om deze
ultieme uitroeiingspoging te stoppen.
Aan de ontwikkelingen in de wereld is af te lezen dat we zeer waarschijnlijk zeer dicht het moment zijn
genaderd waarop de door de Bijbelse profeten voorzegde coalitie van Arabische- en moslimlanden een
massale aanval op de kleine Joodse staat zullen uitvoeren. Tevens zien we dat de grote eindtijd misleiding
grote delen van de wereld en helaas ook het christendom opnieuw in zijn ban heeft gekregen, namelijk dat
de Joden en Israël er niet meer toe doen of zelfs een complot hebben gesmeed om over de hele wereld te
heersen. Vanwege deze leugen zien ook veel 'christenen' Israël liever vandaag dan morgen verdwijnen.
'Vervangings'christenen lopen groot risico
Het is daarom de hoogste tijd dat de vervangingstheologie definitief ontmaskerd wordt als één van de
grootste, ronduit satanische leugens en misleidingen die veel kerken, christenen en hun leiders nog steeds
verblind heeft voor de letterlijke waarheid van vele honderden Bijbelse profetieën over de cruciale rol van
Israël in deze 'laatste dagen'. Doen zij dit niet, dan lopen zij volgens diezelfde Bijbel het grote risico samen
met de volken die Israël zullen proberen te vernietigen geoordeeld te worden door de teruggekeerde
Messias Jezus Christus.
Xander - (1) World Net Daily
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Israël schakelt over op oorlogseconomie
Reserve van $ 30 miljard voor oorlog met Iran, Hezbollah, Syrië en mogelijk Egypte - Minister Barak
suggereert dat besluit om Iran aan te vallen genomen is
De kans is levensgroot dat één van de sterkste, best uitgeruste
en meest gemotiveerde legers ter wereld binnenkort in actie zal
moeten komen om het voortbestaan van de Joodse staat veilig
te stellen.
Zonder dat het met letterlijke woorden werd gezegd heeft de
Israëlische regering Netanyahu deze week drastische stappen
ondernomen om over te schakelen op een oorlogseconomie.
De steeds dreigender wordende wolken aan de horizon van het
Midden Oosten maken het nodig dat de Joodse staat zich ook
financieel gaat instellen op een mogelijk langdurige en
grootschalige oorlog met Iran, Hezbollah en Syrië en wellicht
ook met Egypte. Aangezien Israël niet langer lijkt te kunnen rekenen op de steun van Amerika stuurt de
regering in Jeruzalem aan op een strategische oorlogsreserve van $ 25 tot $ 30 miljard dollar en misschien
zelfs meer. Een combinatie van bezuinigingen en belastingverhogingen moet de overheid op korte termijn $
1 miljard opleveren en in 2013 $ 5 miljard. Zo werden bier en sigaretten op slag duurder gemaakt. Onlangs
werd de BTW al met 1% verhoogd. Het begrotingstekort mag niet hoger uitvallen dan 3,4% omdat Israël wil
voorkomen dat zijn economie net als in Duitsland en de VS onder druk komt te staan en in een Griekse of
Spaanse ramp ontaardt.
De regering heeft niet duidelijk gemaakt wat precies de gevolgen van de maatregelen zullen zijn omdat
onduidelijk is hoe lang deze noodzakelijk zijn. Voorlopig blijven de budgetten voor onderwijs, sociale
zekerheid en defensie echter onaangetast. De leiders van de Joodse staat weten dat oorlog gevaarlijk
dichtbij is gekomen, maar kunnen niet zeggen hoe lang deze gaat duren. Een korte oorlog kan de economie
stimuleren, maar een langdurig conflict zal vele miljarden dollars gaan kosten.
Automatische steun VS is voorbij
Israëlische militaire analisten constateren dat de dagen dat het land kon terugvallen op de VS voorbij zijn. In
het verleden ontving de Joodse staat regelmatig financiële steun en gratis wapens om het in een oorlog
verschoten en verloren gegane materieel aan te vullen. Gezien de huidige slechte staat van de Amerikaanse
economie en het Israëlonvriendelijke beleid van president Obama -waardoor er mogelijk zonder
Amerikaanse hulp actie tegen Iran moet worden ondernomen- zal Jeruzalem ervoor moeten zorgen dat het
een grootschalige oorlog in zijn eentje kan financieren.
'Arabische lente' grote bedreiging voor Joodse staat
Premier Netanyahu en minister van Defensie Barak lieten de afgelopen dagen doorschemeren dat de
'regionale veranderen' -de 'Arabische lente'- het noodzakelijk maken het budget voor defensie te verhogen.
Niet alleen werkt Iran onverminderd door aan kernwapens, maar ook stromen er sinds de machtsovername
van de Moslim Broederschap in Egypte grote hoeveelheden terroristen en wapens ongehinderd de Sinaï
woestijn en de Palestijnse Gazastrook in. Daarnaast is er de dreiging dat de Syrische president Assad zijn
chemische wapens op Israël afvuurt als de Westerse-Arabische coalitie besluit militair in te grijpen.
Militair ingrijpen om de Syrische chemische wapens veilig te stellen gaat naar schatting zo'n $ 1 tot $ 2
miljard kosten. Er is een grote militaire macht nodig om te voorkomen dat deze wapens op Israël worden
afgevuurd. De vraag is wat er daarna moet gebeuren. Blijven de militairen aanwezig, worden de wapens
verwijderd of worden ze vernietigd, met alle risico's van dien? En hoe reageert het Syrische leger en/of de
Syrische rebellen op een Israëlische interventie?
Besluit om Iran aan te vallen lijkt te zijn genomen
Wat Iran betreft leek minister Barak aan te geven dat inmiddels definitief besloten is om de nucleaire- en
militaire installaties van het land aan te vallen. Tijdens een toespraak op het National Security College zei hij
dat er 'harde en cruciale besluiten' zullen moeten worden genomen ten aanzien van de veiligheid en
toekomst van het land. 'Ik ben mij heel goed bewust van de moeilijkheden rond het voorkomen van een
Iraanse kernbom. Desondanks is het duidelijk dat de dreiging zelf zonder twijfel veel gecompliceerder, vele
malen gevaarlijker en veel kostbaarder in middelen en mensenlevens zal zijn dan het voorkomen ervan.'
De crisis in Syrië heeft volgens Barak duidelijk gemaakt dat Israël wat de nationale veiligheid betreft alleen
op zichzelf kan vertrouwen. Ook deze uitspraak is een sterke aanwijzing dat de regering Netanyahu en het
leger zich voorbereiden op de in Israëls ogen noodzakelijke en onvermijdelijk geworden aanval op Iran. (1)
Xander - (1) DEBKA
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17 economen: Europa stevent slaapwandelend op enorme catastrofe af
Nederlandse historicus waarschuwt voor nieuwe grote oorlog in Europa als politici blijven vasthouden aan
euro en meer integratie
Het huidige streven naar een verenigd Europa is afkomstig van
Hitler en Mussolini (foto 1938 in Florence) en dreigt volgens
een bekende Nederlandse historicus opnieuw op een grote
oorlog uit te lopen.
Een groep van 17 gerenommeerde financiële en economische
experts waarschuwt dat Europa 'slaapwandelend op een
catastrofe van onafzienbare omvang' afstevent nu ook de
kernlanden Duitsland en Nederland met afwaardering worden
bedreigd. De oplossing voor de huidige crisis is volgens hen
niet gelegen in wat Brussel graag wil -een langdurige transferunie en eurobonds-, maar in het volledig nieuw
opzetten van het huidige eurosysteem. Als de eurozone echter op de huidige weg richting een 'Verenigde
Staten van Europa' verder blijft gaan zal er volgens een bekende Nederlandse historicus opnieuw een grote
oorlog op ons continent losbarsten. Duitsland en Nederland dreigen al op korte termijn overbelast te raken
door de schuldencrisis in Zuid Europa. Onder de titel 'Weg uit de doodlopende crisis' pleiten de experts in
een door het Amerikaanse Institute for New Economic Thinking geplubliceerde studie ervoor dat de
ouderdomsvoorzieningen in Europa voortaan gemeenschappelijk worden gedragen. Op korte termijn moeten
er hogere garanties voor de schuldenlanden komen die op hun beurt serieus werk moeten maken van de
hervorming van hun economieën en financiën. Om ook op de lange termijn geloofwaardig te blijven moet er
uiteindelijk een Europese bankenunie komen en moeten de financiële markten ingrijpend worden gewijzigd.
De staatsfinanciën moeten worden ontkoppeld van de kredietvoorziening en er moeten controlesystemen
komen voor het fiscale beleid van de lidstaten. Van cruciaal belang is het opstellen van een mechanisme
voor de verplichte uittreding van landen die zich niet aan de strenge regels houden.
Risico voor Duitsers kan oplopen tot € 770 miljard
Econoom Lars Feld noemt de door Moody's gepubliceerde negatieve kredietvooruitzichten voor Duitsland
(en Nederland) terecht. Hij wil Griekenland in de eurozone houden, maar is tegen een derde reddingspakket
als de Grieken zich niet aan de voorwaarden (van de eerste twee pakketten) willen houden.
Ook het Ifo Instituut in München kenschetst de negatieve beoordeling door Moody's als een duidelijk
waarschuwing. 'Wij zien onze analyse bevestigd dat ook 'redding' besmettend kan zijn,' aldus
conjunctuurchef Kai Carstensen. Als Griekenland failliet gaat dan gaat dat Duitsland minstens € 82 miljard
kosten en in het ergste geval zelfs € 770 miljard als de risico's van het EFSF/ESM reddingsfonds, de
aandelen van de ECB en de € 400 miljard aan Target-2 vorderingen worden meegerekend.
'Griekenland bodemloze put'
De CSU premier van Beieren, Horst Seehofer, vindt dat de financiële hulp Griekenland in en bodemloze put
verdwijnt als het land blijft weigeren structurele hervormingen door te voeren. 'Dat kan niet, dan moet
Griekenland zelf de consequenties dragen.' Ook de voorzitter van zijn partij, Gerda Hassenfeldt, zegt dat er
geen nieuw hulppakket voor Griekenland mag komen en er ook geen nieuwe concessies ten aanzien van de
bestaande afspraken met het land mogen worden gedaan.
Wolfgang Gerke, de president van het Financiële Centrum van Beieren, noemt de uittreding van Griekenland
onvermijdelijk. 'Hoe langer ermee gewacht wordt, des te meer zal het kosten. Het bekritiseren van
kredietbeoordelaars zoals Moody's door de regering is in deze een goedkope afleidingsmanoeuvre.'
Nederlandse historicus: Integratie zal nieuwe oorlog Europa veroorzaken
Eén van de bekendste Nederlandse historici, Thierry Bhaudet (3), heeft onlangs in een groot financieeleconomisch dagblad* een studie gepubliceerd waar de gevestigde orde -inclusief ons Koningshuisverbijsterd op zou hebben gereageerd. In de studie toont de historicus aan dat de maatregelen om de euro
te redden en het inleveren van steeds meer soevereiniteit aan Brussel weliswaar het behoud van de vrede
op ons continent als doel heeft, maar juist precies het tegenovergestelde zal bewerkstelligen. Hij waarschuwt
dan ook dat de Europese éénwording in een nieuwe grote oorlog zal eindigen.
Zowel het fascisme als het nazisme hadden als doel Europa te verenigen. Mussolini verklaarde al in 1933
dat Europa zijn leidinggevende rol in de wereld alleen zou kunnen terugkrijgen als het een politieke eenheid
zou worden. Nazi topman Joseph Goebbels zei op 11 september 1940 dat hij ervan overtuigd was dat de
Europeanen na 50 jaar niet meer in termen van hun eigen landen zou denken. Het huidige doel van een
verenigd Europa onder Brussels gezag is volgens Baudet dan ook van fascistische-nazistische oorsprong.
Iedere poging in Europa om de landen met elkaar te verenigen is tot nu toe zonder uitzondering in een grote
oorlog uitgelopen, en dat dreigt volgens hem nu opnieuw te gebeuren.
Xander - (1) Focus, (2) KOPP , (3) Nieuw Pierke
* Het volledige artikel met daarin de naam van de historicus en het dagblad wordt onthuld op het betaalde
gedeelte van KOPP online. Via een attente lezer heb ik inmiddels zo goed als zeker kunnen vaststellen dat
het hier om Thierry Baudet gaat.
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Financiële markten geven Spanje op - Paniek in Brussel
Spaanse regio's vallen als dominosteentjes om - Land moet € 547 miljard opnieuw zien te financieren - EU
Commissie president Barroso op mission impossible naar Athene
Het zoveelste kostbare socialistische project in Spanje dat
mislukte: De bij Ciudad Real voor € 1,1 miljard gebouwde
internationale luchthaven met HSL station moest al na 3 jaar
weer worden gesloten omdat er vrijwel geen enkel vliegtuig
kwam (10).
Spanje bevindt zich in een onstuitbare vrije val. Alle signalen
wijzen erop dat de financiële markten het land hebben
opgegeven. De prijs van zowel 5 jarige als de cruciale 10 jarige
staatsobligaties is compleet ingestort en de CDS
(kredietuitvalverzekeringen)-Cash basis is gezakt tot een
record dieptepunt, wat betekent dat Spanje nu zelfs het
vertrouwen heeft verloren van de weinige overgebleven investeerders die Spaanse staatsobligaties
opkochten (1). Aangezien het land tot 2015 maar liefst € 547 miljard nodig heeft kan de conclusie niet
anders zijn dat het hele land binnenkort een totale bailout nodig zal hebben om overeind te blijven.
Onhoudbare rente, spoedoverleg met Berlijn
Na Griekenland en Portugal is Spanje het derde eurozone land dat door de financiële markten is opgegeven.
De rente die het land moet betalen is tot een onhoudbare 7,62% gestegen (2). Afgelopen zondag berichtten
we al dat Spanje over 40 dagen blut is. De financiële nood is zó hoog dat het land onmiddellijk een
overbruggingskrediet nodig heeft omdat in oktober € 28 miljard aan lopende leningen moet worden
terugbetaald. Dat is dan ook de reden van het spoedbezoek van de Spaanse minister van Economie Luis de
Guindos aan Berlijn vandaag. Tevens hoopt hij dat de Duitsers alsnog akkoord gaan met het opkopen van
Spaanse staatsobligaties door de ECB (3).
€ 547 miljard nodig
Spanje moet tot 2015 een onvoorstelbare € 547 miljard opnieuw zien te financieren. Tegen de huidige
torenhoge rente is dat onmogelijk. Volgens de denktank Open Europe moet de echte crisis in Spanje
daarom nog beginnen, zeker als bedacht wordt dat de Spaanse staat het komende jaar ook nog eens € 105
miljard aan openstaande rekeningen moet betalen aan het bedrijfsleven. Lukt dit niet dan wacht het land een
nieuwe golf faillissementen (4).
Regio's vallen om
Ondertussen vallen de Spaanse regio's als dominosteentjes om. Na Murcia en Valencia moet nu ook het
voor de economie cruciale 'rijke' Catalonië aan het infuus. € 3,5 miljard is er nodig om het nog even te
kunnen uitzingen. De 17 autonome Spaanse regio's moeten dit jaar € 36 miljard zien te herfinancieren en
tegelijkertijd € 15 miljard bezuinigen. De druk op de regering in Madrid neemt door de catastrofale financiële
toestand van de regio's alleen maar verder toe. (5)
Paniek in Brussel
In Brussel lijkt nu echt paniek te zijn uitgebroken (6). EU Commissiepresident José Manuel Barroso reist
morgen naar Athene om hoogstpersoonlijk het heft in handen te nemen nu het eindelijk tot de eurocraten is
doorgedrongen dat Griekenland wel miljarden wil blijven ontvangen maar nog steeds weigert hier iets
tegenover te stellen. Nu steeds openlijker wordt vastgesteld dat Griekenland vrijwel zeker de eurozone zal
moeten verlaten gaat Barroso proberen te redden wat er te redden valt. Daarbij gaat het niet alleen om de
toekomst van de mislukte Europese valuta unie, maar ook om zijn baan.
Barroso op mission impossible naar Athene
Onafhankelijke waarnemers denken echter dat Barroso aan een mission impossible is begonnen en dat
Griekenland niet meer te redden is. Het land zelf staat er inmiddels zó slecht voor dat het feitelijk niet meer
uitmaakt of het in de eurozone blijft of niet. Vandaag werd bekendgemaakt dat de recessie in Griekenland
opnieuw erger is dan gevreesd en dat het land daarom wéér niet aan de bezuinigingseisen zal kunnen
voldoen (7).
Inmiddels heeft de EU ondanks het tegenstemmen van Nederland, Zweden en Groot Brittannië ingestemd
met een belastingverhoging van € 5,4 miljard in het jaar 2013. Dat betekent dat we nóg meer geld moeten
afdragen aan Brussel (9). Aan het nieuws dat het kleine EU lid Cyprus € 13 miljard nodig heeft, waarvan € 9
miljard voor de banken, wordt inmiddels nauwelijks meer aandacht besteed (8). De bedragen zijn in
vergelijking met de problemen in Spanje en Italië, waar de rente eveneens verder richting de
onhoudbaarheidsgrens stijgt (1), 'nihil' te noemen.
Xander
(1) Zero Hedge, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (9) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (10) Daily Mail
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Een oplossing uit de crisis
Tom Lassing, gepubliceerd op maandag 30 juli 2012
We weten één ding zeker, de huidige oplossing die bankiers en politici nu steeds kiezen, meer schuld, meer
fiat geld, is niet de oplossing die ons uit de crisis gaat halen. Het zal namelijk slechts het lijden van de
volkeren verlengen en hen verder verarmen. De vraag is tot wanneer. Immers weten vooral de bankiers zelf
ook heus wel dat hun oplossing uiteindelijk niet werkt. Ze zijn intelligent genoeg om die berekening te
kunnen maken. Maar waarom lopen ze die weg dan nu nog altijd en wat gaan ze uiteindelijk doen om uit de
problemen te komen? Ze hebben er namelijk geen baat bij als de economie volledig in elkaar stort en chaos
overblijft. Maar wat is dan hun einddoel... Wat ze eerst willen, is nog meer controle over de economie. Dat
voeren ze nu uit, want het is hun geld dat wordt bijgemaakt en aan hen wordt gegeven. De rest van de
economie betaalt de rekening en is dus aan het verarmen. Minder geld is minder macht. Bankiers krijgen
steeds meer macht in dit klimaat. Maar via deze weg is er uiteindelijk geen oplossing.
Die uiteindelijk oplossing is een heel logische. Die oplossing is tot nu toe steeds een grote oorlog geweest.
Zo'n oorlog lost veel op. Een beetje forse oorlog kan het probleem van overbevolking oplossen. Verder kan
er veel kapot gemaakt worden en bankiers en grote ondernemingen van de winnaars zullen die
herstelwerkzaamheden mogen doen. Wie zijn de bankiers en ondernemingen van de overwinnaars? Dat zijn
altijd dezelfde banken en bedrijven, want de bankiers en de multinationals kiezen beide partijen en hebben
nooit te maken met de oorlog. Kijk maar naar de grote Duitse bedrijven van 1939. Ze waren de verliezers,
maar ze verloren slechts een paar jaar een stukje van hun winst omdat er wat fabrieken platgebombardeerd
werden. Ze bestaan nog allemaal en zijn extreem machtig. Wie hebben de aandelen van die bedrijven? Zijn
het dus eigenlijk wel Duitse bedrijven? Het zijn multinationals in alle opzichten. De oorlog die gaat komen zal
de bankiers en multinationals altijd winst brengen. De onoplosbare economische crisis wordt opgelost zoals
ze dat altijd al deden. We gaan simpelweg klaargemaakt worden voor de volgende oorlog. Doet u gezellig
mee?
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/een-oplossing-uit-de-crisis.html
Prijs tarwe in anderhalve maand met ruim 50 procent gestegen & maïs met 45 procent – Mega
droogte
Wereldbank bezorgd over hogere voedselprijzen
Voedselprijzen zijn in korte tijd schrikbarend gestegen! De
Wereldbank staat klaar om kwetsbare landen te helpen in
reactie op de sterke stijging van de graanprijzen.
''We kunnen niet toestaan dat kortetermijnschommelingen in de
voedselprijs schadelijke langetermijngevolgen hebben op [het
meest arme en kwetsbare deel van] de wereld'', zei
Wereldbank-topman Jim Yong Kim maandag.
De prijs van tarwe is sinds half juni met meer dan 50 procent gestegen
en maïs werd sindsdien 45 procent duurder! En de prijs van
sojabonen, onder meer een belangrijk ingrediënt van veevoer, is de
afgelopen twee maanden met 30 procent gestegen.
Extreme droogte en record temperaturen
Extreme droogte in grote delen van de Verenigde Staten heeft de
verwachte graanoogst dramatisch verlaagd. Ook in Rusland, Oekraïne
en Kazachstan is sprake van droogte, terwijl Europa juist te maken
heeft gehad met extreem veel regen.
Dreiging rellen
In 2008 leidden sterke stijgingen in de voedselprijzen tot rellen in
sommige landen. Aan de positieve kant liggen de prijzen voor olie,
kunstmest en scheepvaart nu lager dan in 2008, waardoor de kosten
lager liggen voor het importeren van voedsel en het planten van de
oogst voor volgend jaar. Zie ook:
Kirishima-vulkaan-japan-on-high-alert-fase--Code oranje
Floods-force-evacuations-in-Costa-Rica
Little-rock-ar-hits-third-highest-temperature-ever-recorded-111-f (about 44 graden celsius)
Europe-wrestles-with-searing-high-temperatures
Bosbranden-in-Rusland-breiden-zich-steeds-verder-uit
Enorme stroomstoring-zet-300 (-370)-miljoen-Indiers-zonder-stroom!
Study-says-western-north-america-faces-21st-century-mega-drought
Bron: Nu.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com
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Juncker voor nieuw opkoopprogramma
AMSTERDAM - De Europese Centrale Bank (ECB) moet zijn
opkoopprogramma van staatsobligaties hervatten om de rentelasten voor
Spanje en Italië te verlichten.
Foto: AFP
Dat zegt de Luxemburgse premier en voorzitter van de eurogroep JeanClaude Juncker maandag in een interview met de Süddeutsche Zeitung.
Volgens Juncker moeten alle beschikbare middelen worden ingezet om de
gemeenschappelijke Europese munt te redden. "De wereld praat erover of de
euro over een paar maanden nog wel bestaat."
Een van de te nemen maatregelen is het opnieuw opkopen van Zuid-Europese staatsobligaties door de ECB
en het Europese noodfonds EFSF. Beide organisaties bereiden zich daar volgens Juncker op voor. "Maar er
is nog niet besloten wat we precies op welk moment gaan doen."
Duitsland
Juncker uitte verder scherpe kritiek op de Duitse neiging openlijk te spreken over een mogelijk vertrek van
Griekenland uit de eurozone. Volgens Juncker doen Duitse politici dit alleen voor binnenlandse consumptie.
"Waarom veroorlooft Duitsland zich eigenlijk voortdurend de luxe binnenlandse politiek met de eurocrisis te
vermengen?", vraagt de Luxemburger zich af. "Wat blijft er nog over van dat wat we gemeen hebben, als alle
zeventien regeringen dat zouden doen?"
Lees alles over de schuldencrisis in ons dossier http://www.nu.nl/schuldencrisis/
Vijf vragen over de Euro-obligaties http://www.afm.nl/
Door: Novum.
Er zijn helemaal geen beschikbare middelen bij de Europese EU-overheden. Ze hebben allemaal ons
belastinggeld verkwanseld en bijna altijd meer uitgegeven dan dat er werd ‘verdient’. Deze Luxemburgse
EU-crimineel wil nu nog meer geld stelen van Europese landen als Duitsland, Finland en Nederland (die hun
schulden nog enigszins hebben beperkt) door nieuw monopolie-geld bij te drukken en daarmee onze
persoonlijke- en gezamenlijke spaarpotten (o.a. pensioenen en verzekeringen) te plunderen.
Dit soort mensen hoort in strafkampen achter de tralies. Het merendeel van de Brusselse-maffia deugt
gewoon niet. Het zijn ordinaire rovers die zichzelf dikke beloningen geven en dure pensioenen bezorgen ten
koste van de Europese burgers. Geldontwaarding en belastingen met daarbij nog extreem lage
rentevergoedingen zorgt ervoor dat er straks bijna niemand meer is die nog geld heeft.
Vragen van de Tweede Kamerleden Wilders en Bontes (beiden PVV) aan de Minister-President, Minister
van Algemene Zaken en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over zakkenvullende eurocraten.
1.) Heeft u de uitermate schokkende televisie-uitzending ‘Terzake’ (Canvas, België) van dinsdag 24 juli
2012 gezien over de salarissen, pensioenen en vergoedingen van eurocraten? (*)
2.) Wat vindt u ervan dat een eurocommissaris inclusief woonvergoeding en representatiekosten per maand
maar liefst 27.318 euro ontvangt?
3.) Wat vindt u ervan dat een afgetreden eurocommissaris – zoals de in de uitzending genoemde Louis
Michel – drie jaar lang een uittredingsvergoeding ontvangt van 8.200 euro per maand en zonder ooit
pensioenpremie te hebben afgedragen, vanaf de 65-jarige leeftijd 5 jaar lang een pensioen ontvangt van
4.717 euro per maand?
4.) Wat vindt u ervan dat beginnende jonge ambtenaren bij de EU inclusief standplaatsvergoeding,
kindvergoeding en ontheemdingstoelagen 4.676 euro netto per maand toucheren en hun netto salaris hoger
is dan hun bruto salaris?
5.) Wat vindt u ervan dat Europarlementariërs een salaris ontvangen van 6.200 euro per maand waarboven
op nog 3.000 euro aanwezigheidsvergoeding (als ze voor een vergadering de aanwezigheidslijst hebben
getekend) en een kantoorvergoeding van 4.300 euro per maand, waardoor het totaal op 13.500 euro per
maand komt?
6.) Deelt u onze mening dat deze zakkenvullerij van al die eurocraten op kosten van ook de Nederlandse
belastingbetaler onmiddellijk moet stoppen? Bent u bereid de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie
onmiddellijk op te schorten totdat deze perverse salarissen en vergoedingen tot het verleden behoren? Zo
neen, waarom niet?
(*) Klik hier om de uitzending te bekijken à
http://www.canvas.be/programmas/terzake/server135811c22%3A1382dd68823%3A-77e8#panel-epi

Tv-uitzending gemist
Dit is heel knap in elkaar gezet. Het gaat niet goed met onze Euro.......
Klik op onderstaande link: http://www.youtube.com/watch_popup?v=g2bTfpaOkCI
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Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis
Elsevier, woensdag 27 juni 2012 11:26
Duizenden bestuurders en ambtenaren van het rijk, de provincies en grotere gemeenten reizen vaak
doelloos de wereld over.
Bestuurders maken vooral graag reizen naar BRIC-landen.
Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek door Elsevier naar de reizen van ruim drieduizend bestuurders en
ambtenaren de afgelopen zeven jaar naar de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). De
bestuurders en ambtenaren gaven tijdens ruim 1.700 reizen zo’n 15 miljoen euro uit. (gemiddeld €.8.823,53
per reis)
BRIC-landen
De economisch snelgroeiende BRIC-landen zijn populaire reisbestemmingen. Niet alleen ministers en
staatssecretarissen maar ook honderden regionale en lokale bestuurders stapten in het vliegtuig naar een
van de BRIC-landen. Meestal zonder duidelijk doel, en na terugkeer zonder evaluatie.
Elsevier verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur duizenden documenten van de elf
ministeries, twaalf provincies, en 27 grotere gemeenten over de reizen naar BRIC-landen.
Resultaten?
Bij het gros van de reizen is niet bekend waarom die worden ondernomen, ontbreekt een strategie en zijn
resultaten onbekend. Verantwoordingen over reizen worden nauwelijks gemaakt. De Tweede Kamer,
Provinciale Staten en gemeenteraden vragen daar nauwelijks naar.
Demissionair minister Uri Rosenthal (VVD) van Buitenlandse Zaken geeft in Elsevier toe dat iedereen
jarenlang eigenlijk maar wat deed. Het is volgens Rosenthal zelfs voorgekomen dat ministers binnen korte
tijd dezelfde buitenlandse stad en bestuurders bezochten zonder het van elkaar te weten.
De buitenlandse bestuurders moesten hen dat vertellen. Rosenthal introduceert daarom een zogenoemde
strategische reisagenda. Wekelijks krijgen bewindslieden een overzicht waarin staat wie waar naar toe reist
en wat het doel is. Rosenthal: 'Het moet allemaal wat strakker.'
Door Jelte Wiersma.
Nederland. Burgemeester Gouda vliegt zestien keer naar Ghana
Elsevier, woensdag 28 september 2011 Door Arne Hankel
PvdA-burgemeester van Gouda Wim Cornelis is de afgelopen drieënhalf jaar
zestien keer naar Ghana gevlogen. De burgemeester heeft een vakantiehuis
in de zusterstad van Gouda, Elmina. Cornelis reisde zestien keer naar
Ghana. Dat schrijft het AD woensdag.
Marokkaanse jongeren
Voor zijn zakelijke uitstapjes declareerde Cornelis vaak de vlucht en soms de hotelkosten. Cornelis vloog
zestien keer en was er in totaal ruim achttien weken, waarvan twaalf voor zakenreis.
Diezelfde Cornelis kreeg de afgelopen jaren veel kritiek over de gebrekkige aanpak van de gemeente van de
problemen met Marokkaanse jongeren in Gouda.
Projecten
De woordvoerder van Cornelis benadrukt dat de reizen in het teken stonden van projecten als
afvalinzameling en belastinginning. 'De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betaalt al die reizen en zij
vinden het aantal reizen niet heel bijzonder,' aldus de woordvoerder tegenover het AD.
Vorige week werd bekend dat Cornelis bij de bouw van zijn vakantiehuis in Ghana veel fouten heeft
gemaakt. De PvdA’er zei altijd dat hij geen zaken zou doen met een ondernemer die banden had met
Gouda, maar uit onderzoek van accountantskantoor KPMG blijkt dat hij dat wel heeft gedaan.
Eerder weg
Cornelis moet vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering onder meer tekst en uitleg geven over zijn
reizen naar Ghana. Cornelis liet in juni weten dat hij eerder opstapt dan gepland. Vorig jaar zei de
burgemeester nog tot begin 2014 te willen aanblijven, maar hij heeft besloten in 2012 met vervroegd
pensioen te gaan.

En kwaad dat ze was ......
Ik zei dat ze drie mooie kinderen had....
Wordt die daar kwaad zeg ...
Alez, een mens kan zich toch gewoon vergissen hé?
Daar hoef je toch niet voor te ontploffen van woede ?
Gigantische vuurballen slaan in op Rusland,zie video
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Niburu draag 80 miljoen kilometer metroriet stenen met zich mee,is dit een voorbode van wat ons te wachten
staat?
Ken je de film Battlefield Los Angeles? Daar lijkt het wel een beetje op... Ook
zoiets soortgelijks komt voor in de film Battleship... Worden we langzaam warm
gemaakt voor iets dat eerst gepresenteerd en geacceptteerd wordt als
fantasie, om daarna helemaal overrompeld te worden door een hele echte
heuse invasie... van de Goden van weleer?
Wat in godsnaam is er gaande?
http://www.youtube.com/watch?v=R3GK5XIDrLE

Prikbord nr 305 (leo j.j. dorrestijn)
Drogreden
Defensie moet bezuinigen en schrapt de topsporters van de loonlijst wegens gebrek aan toegevoegde
waarde voor de defensietaken. De politie moet bezuinigen en gaat topsporters aantrekken met dezelfde
drogreden als destijds Defensie. Zelfde kabinet, ander ministerie: niets geleerd.
Is een Italiaan te vertrouwen?
Het commentaar op de uitspraken van ECB-president Draghi komt erop neer dat de Duitse belastingbetaler
kennelijk verder zijn mond moet houden en accepteren dat de resterende welvaart wordt overgeheveld naar
de maffialanden. Als onze nieuwe regering verstandig is, gaan niet Griekenland etc. uit de eurozone, want
dan zijn we onze vorderingen kwijt als oninbaar, maar Nederland en Finland.
Zodra Duitsland dan financieel is doodgebloed, heft de EU zich vanzelf op en kunnen al die overbetaalde
zakkenvullers naar huis. Dat Draghi zich nu al onbeperkte macht wil toeëigenen, verraadt hoe hopeloos de
situatie is; dus zal Nederland meteen aan damage control moeten doen in plaats van een Italiaan te
vertrouwen.
Media
Om geïnformeerd te worden over de feiten inzake de zgn. onveiligheid in Mogadishu, het piramidespel van
de ECB of de afnemende welvaart in Duitsland, zouden onze media wat meer over de grens moeten kijken.
Daar worden regering, rechters, politiek en publiek uitgebreid op de hoogte gehouden van de actualiteit én
de verborgen agenda’s. Een Belgisch programma over de EU toonde niet alleen de absurditeit aan van een
frauderende EU-organisatie die landen aanspoort om méér te doen aan fraudebestrijding, maar belichtte
tevens de inkomsten van (voormalige) Europese commissarissen en ambtenaren die kennelijk jarenlang
zwijggeld ontvangen.
Dolgedraaide rechtspraak
Een vrouw krijgt door haar ex-man een kortgeding aangesmeerd, teneinde haar ongeveer € 15.000 te
onthouden, waarop ze recht heeft uit de boedelscheiding. Drie rechtszaken in 5 jaren verder en ruim €
30.000 armer door proces- en onderzoekskosten, wordt de vrouw in het gelijk gesteld, maar ontvangt
nauwelijks schadevergoeding. Niet voor het gedrag van de man en diens advocaat; niet voor de fouten van
kantonrechters, griffiemedewerkers en een ‘onafhankelijke’ taxateur; en helemaal niet voor de gederfde
rente en emotionele schade. Intussen werden ruim 100 leugens, verdraaiingen en suggestieve beweringen
van de advocaat van de man geregistreerd, naast misbruik van recht en een onrechtmatige daad: allemaal
toegestaan om de ‘belangen van een cliënt te behartigen’.
Topsport
De afwezigheid bij de ontvangst van de Nederlandse delegatie, de commentaren als de ‘nationale’ resultaten
tegenvallen en de interviews met de sterren maken één ding heel duidelijk: ook Olympische topsport is
vooral een leeg bestaan. Alle gewauwel over de financiële aspecten, het nationale ‘belang’ en de
kandidatuur van Nederland, doet daar niets aan af; integendeel. Koninklijke belangstelling, sponsoring uit het
politiebudget(!), culturele evenementen en ‘gereserveerde’ toegangskaarten kunnen niet verhullen dat de
echte belanghebbenden niet de sporters en trainers zijn. Daarbij kan IOC-president Rogge zijn Palestijnse
sjaal beter afdoen, en de moslim judoka haar hoofddoek, maar verdienen de enthousiaste vrijwilligers,
scheidsrechters en toeschouwers een groot compliment, evenals de best denkbare beveiliging.
Vergelijking
Nu het competitie-element in bepaalde tv-programma’s een steeds grotere rol speelt, zou het aardig zijn om
recente uitspraken van ‘onze’ financiële elite te vergelijken met de bekend geworden feiten. Zodat kan
worden vastgesteld wie de grootste nationale leugenaar is en wie op Europees niveau. De ‘prijs’ is een week
mogen werken bij een voedselbank.
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Milieuhysterie -- Door prof. dr. Bob Smalhout
Vorige week werden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland razendsnel hekken
geplaatst rondom een huizenblok met flats. Bij renovatiewerkzaamheden bleek
veel asbest als isolatiemateriaal tijdens de bouw te zijn gebruikt. Het is al meer
dan 50 jaar bekend dat het inademen van asbeststof longkanker en
longvlieskanker (mesothelioom) kan veroorzaken. Een afdoende therapie is daar
nog niet tegen gevonden. Het is dus begrijpelijk dat de overheid, na het vinden
van asbest, de meest uitgebreide veiligheidsmaatregelen neemt.
Maar soms worden die maatregelen toegepast met de intensiteit en de
agressiviteit die bijna pathologisch is. Vermoedelijk omdat wij, Nederlanders,
altijd al de neiging hebben het braafste jongetje van de klas te zijn. Zo waren er op die zondag huisvrouwen
die even wat boodschapjes hadden gedaan, maar die bij terugkeer hun eigen huis niet meer konden
betreden. De politie zag daar streng op toe. Er waren moeders die zeiden dat hun kleine kinderen alleen
thuis waren en dat ze zo snel mogelijk naar die kinderen toe moesten. Maar de politie, die altijd flink optreedt
als het niet nodig is, was niet te vermurwen. „Wij zullen de brandweer wel vragen uw kinderen op te halen”,
was het antwoord van de agenten.
Alle bewoners werden door de gemeentelijke overheid ondergebracht in hotels waar zich een nieuw
sociologisch fenomeen ontwikkelde, namelijk het ruïneuze optreden van zogenaamde ’asbestjongeren’. Het
Kanaleneiland is een wijk met een overwegend percentage allochtonen (vooral Turken en Marokkanen). De
als hangjongeren bekendstaande jeugdige vandalen werden ijlings omgedoopt tot ’asbestjongeren’. Ze
richtten onder meer vernielingen aan in het viersterrenhotel Mitland, waar het fraaie inpandige zwembad met
menselijke uitwerpselen werd bevuild en de reguliere hotelgasten met stoelen werden bekogeld, waardoor
de sterrenstatus van Mitland in gevaar kwam.
Isolatie
En dat alles omdat er asbest was vrijgekomen bij de renovatie van de flatgebouwen. Er zijn zeker zes
soorten asbest in uiteenlopende kleuren, zoals onder meer wit, blauw, groen, geel en bruin. Asbest is een
mineraal dat in mijnen wordt gedolven en dat al meer dan 3000 jaar wordt gebruikt. Het is een
wonderbaarlijke stof waarvan men alles kan maken, van bouwmateriaal tot textiel en van pijpleidingen tot
bloembakken. Het is vuurvast, slijtvast en het isoleert voortreffelijk. Vandaar dat het zo populair was. Er is
echter één nadeel: asbest bestaat uit fijne vezels die bij inademing in de vorm van stof, longkanker en
mesothelioom (kanker van het longvlies) kunnen veroorzaken.
Alleen, die ziekten ontstaan pas 20 tot 40 jaar na het inademen van het dodelijke stof. Vandaar dat het zo
lang geduurd heeft tot de relatie tussen asbest en kanker werd ontdekt. Asbest is daarom door de EU
verboden. Echter wordt zoiets een politieke kwestie dan storten zich er altijd horden ambtenaren op die in
Brussel hun brood verdienen met regelgeving en de discussies erover. Zo ontstaan dan onder meer de
allochtone asbestjongeren en mogen moeders hun jonge kinderen niet zelf uit huis halen. Hetzelfde speelt
zich af met het vloeibare, zilverkleurige metaal kwik, dat tot tien jaar geleden nog in alle thermometers en
barometers zat. Kwik is een edelmetaal dat voor alles is te gebruiken. Het is beroemd geworden door de
Italiaanse natuurkundige Evangelista Torricelli (1608-1647), die met behulp van een met kwik gevulde
glazen buis het begrip ’luchtdruk’ introduceerde. Sindsdien hadden alle scholen waar scheikunde en
natuurkunde worden onderwezen, een hoeveelheid kwik en glazen buizen om leerlingen vertrouwd te maken
met het meten van luchtdruk, die tot op heden nog veelal wordt uitgedrukt in millimeters kwik.
Het vloeibare metaal is geheel onschuldig, alleen bij verhitting ontstaan giftige kwikdampen. Ook de meeste
chemische kwikverbindingen, zoals methylkwik, zijn zeer giftig. Zij tasten het zenuwstelsel aan, waardoor
afschuwelijke verlammingen en hersenfunctiestoornissen ontstaan. De eerste ernstige kwikvergiftigingen
werden gezien in de omgeving van de Japanse vissersplaats Minimata. Een chemische fabriek met de naam
Chisso stortte haar afvalwater in de baai van Minimata, waardoor alle vissen kwikvergiftiging opliepen. Die
vissen werden gevangen en gegeten door de plaatselijke bevolking. Het gevolg was een medische ramp.
Verlamd
Een vijftienjarig meisje, genaamd Tomoka, verlamd en blind geworden door kwik, werd door de beroemde
Amerikaanse fotograaf William Eugene Smith (1918-1978) gefotografeerd toen ze door haar moeder in het
bad werd gedaan. Die tragische foto, getiteld ’Tomoka Uemura in her bath’, werd wereldberoemd en maakte
iedereen duidelijk hoe vreselijk een kwikvergiftiging kan zijn. Toen kwam het kwikgevaar in handen van
politici terecht, die meestal nauwelijks wisten waar ze over praatten. Dan wordt zoiets een politiek item. Het
resultaat is dat thans de kwikthermometers, kwikbarometers en bloeddrukmeters in de ban zijn gedaan. Het
meer dan 300 jaar oude ambacht van barometer bouwen is vrijwel uitgestorven. Het unieke
barometermuseum, het enige in de wereld, in Maartensdijk (bij Utrecht), is opgeheven en de oprichter en
eigenaar Bert Bolle is met zijn gezin geëmigreerd naar Australië. Degene die deze volkomen zinloze
maatregelen op EU-niveau heeft doorgeramd, is de PvdA-politica en EU-parlementariër Dorette Corbey, een
vroegere verpleegkundige, die zelfs de basisbegrippen van scheikunde en toxicologie niet kent, evenmin
klaarblijkelijk als de Nederlandse ambtenaren van het voormalige ministerie van VROM.
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Spaarlamp
Zodoende moeten wij thans veel te dure en ongezonde spaarlampen gebruiken en wordt de klassieke, doch
veilige, gloeilamp verboden. Maar in de nieuwe EU-spaarlampen zit kwik, dat als giftige verbinding vrijkomt
als de lamp per ongeluk valt en breekt. Voor de productie van de Nederlandse spaarlampen alleen al is
jaarlijks ruim twee ton kwik nodig. Het is eenvoudig uit te rekenen hoeveel kwik nodig is voor alle
spaarlampen in geheel Europa.
Dit bizarre beleid bevestigt weer eens de regel dat in hoge bestuurlijke functies vooral politici worden
benoemd die emotioneel bewezen hebben van hun taak absoluut geen verstand te hebben. Hun vaak
domme en hysterische optreden wordt door hun partijgenoten gezien als het bewijs van grote politieke
intelligentie. Er zijn nog geen tekenen waarneembaar die erop duiden dat het ooit beter zal worden. De
domheid en de hysterie zullen helaas blijven zegevieren.

Duizenden zwarte dominees VS steunen campagne tegen Obama
Steun zwarte bevolking voor Obama fors afgenomen, maar niet vanwege het homohuwelijk
Dominee Owens 'schaamt zich' voor de 'schandelijke weg' die
Obama volgens hem heeft gekozen door openlijk het
homohuwelijk te steunen.
Een groep zwarte conservatieve christelijke voorgangers en
dominees in de VS heeft een campagne opgestart om de
zwarte Amerikaanse bevolking zover te krijgen bij de
verkiezingen in november niet opnieuw op Barack Hussein
Obama te stemmen. Belangrijkste reden: Obama's openlijke
steun voor het homohuwelijk, dat bijzonder slecht gevallen zou
zijn bij de christelijke Afro-Amerikaanse gemeenschap.
Dominee Williams Owens is de oprichter en president van de Coalition of African-American Pastors en de
leider van de campagne, die volgens hem bedoeld is 'het gezin te redden'. Tijdens een persconferentie werd
hij vergezeld door 5 andere zwarte dominees en verklaarde hij dat de campagne wordt gesteund door in
totaal 3742 zwarte voorgangers. Op 16 augustus zal er voor het eerst een inzamelingsactie worden
gehouden voor de campagne, die daarna landelijk moet worden uitgerold.
'Ik schaam mij voor deze president'
'De tijd is gekomen voor een breed gesteunde aanval tegen de machten die onze cultuur willen veranderen
door mannen met mannen en vrouwen met vrouwen te laten trouwen,' aldus Owens. 'Ik schaam mij ervoor
dat de eerste zwarte president deze schandelijke weg heeft gekozen.'
Obama verklaarde in mei tijdens een interview met ABC News dat hij vindt dat homostellen met elkaar
moeten kunnen trouwen. Hij gaf toe dat hij wat dit onderwerp persoonlijk van gedachten was veranderd,
maar benadrukte dat het geen beleidswijziging inhield.
'Obama heeft zwarten genegeerd'
Owens leverde echter zware kritiek op Obama, die er volgens hem ten onrechte vanuit gaat dat de zwarte
bevolking toch wel op hem zal stemmen. 'De president heeft de (zwarte) mensen die hem in het Witte Huis
hebben gekregen genegeerd.' De dominee wees iedere in de media gemaakte vergelijking tussen de
homorechtenbeweging en de mensenrechtenbeweging resoluut van de hand en zei dat Obama's steun voor
het homohuwelijk neerkomt op het steunen van kindermisbruik.
'Als je kijkt naar de mannen die gepakt zijn voor het hebben van seks met kleine jongens zie je dat ze
allemaal zullen zeggen dat ze als kind zelf ook misbruikt zijn. Daarom is het onverantwoordelijk van de
president om dit soort gedrag goed te praten.' Later nam de dominee een deel van deze verklaring overigens
weer terug en zei hij niet te denken dat Obama kindermisbruik mogelijk maakt.
Steun zwarten voor Obama neemt fors af
Uit een peiling van het gerenommeerde Pew Research Center in april bleek dat 49% van de AfroAmerikaanse bevolking tegen het homohuwelijk is en 39% vóór. In 2008 was overigens 26% voorstander,
wat betekent dat het aantal tegenstanders aanzienlijk is afgenomen. Toch lijkt Obama niet meer op dezelfde
overweldigende meerderheid van de zwarte stemmen te kunnen rekenen als in 2008. Slechts de helft van de
zwarte bevolking geeft aan weer op Obama te zullen stemmen.
Volgens Pew CEO Robert Jones blijkt dat het homohuwelijk nauwelijks van belang is bij de aanstaande
verkiezingen. Slechts 18% van de zwarte Amerikanen achten het een 'kritiek punt'. De economie, het
onderwijs, de staatsschuld, de ook onder Obama almaar groter worden kloof tussen rijk en arm en de
immigratie worden als veel belangrijker onderwerpen gezien. (1)
Xander - (1) CNN

Nieuwsbrief 159 – 4 augustus 2012 – pag. 66

Rusland krijgt eerste moslimzender op televisie
RD, 30-07-2012. Moskou. Foto Dmitry A. Mottl, Wikimedia
MOSKOU – In augustus wordt in Rusland de moslimzender Al-RTV gelanceerd. Dat zal de eerste
islamitische zender worden op de Russische televisie. Dat maakte de Zwitserse nieuwsdienst Apic onlangs
(http://www.kipa-apic.ch/index.php?pw=&na=0,0,0,0,f&ki=233984) bekend.
De televisiezender werd opgericht op initiatief van leiders van grote moslimverenigingen en kreeg steun van
de federale overheid. Het kanaal wordt bekostigd door het vermogen van de oprichters en door donaties van
particulieren en bedrijven. De lancering is gepland op 19 augustus, op het feest dat het einde van de
ramadan, de islamitische vastenperiode, markeert.
De islam is de op na grootste religie in Rusland. In totaal wonen ongeveer 12 miljoen moslims in Rusland.
Rusland krijgt waarschijnlijk in januari volgend jaar er ook een publieke omroep bij.

Angela Merkel 'diep geschokt' omdat meerderheid Duitsers D-Mark terug wil
Slechts 29% Duitsers wil in de eurozone blijven - Kapitaalvlucht uit Spanje zwelt aan: land verloor alleen al in
mei € 41 miljard
Angela Merkel zou 'diep geschokt' zijn vanwege het feit dat de
meerderheid van de Duitsers haar pro-EU politiek afwijst en uit
de eurozone wil stappen.
Volgens politieke bronnen in Berlijn was bondskanselier Angela
Merkel eergisteren 'diep geschokt' nadat een opiniepeiling
uitwees dat inmiddels een meerderheid van 51% van de
Duitsers uit de eurozone wil stappen en de D-Mark terug wil
(1). Bovendien vindt 71% dat de Grieken de eurozone moeten
verlaten als ze er niet in slagen de afgesproken bezuinigingen
en hervormingen door te voeren. Daar lijkt het vooralsnog in geen velden op wegen op. Sterker nog, de
Griekse onderminister van Financiën verklaarde vandaag dat de bodem van de kas weer in zicht is en het
land een nieuwe lading geld van Europa nodig heeft om het staatsbankroet te voorkomen (2).
Merkel zou totaal overrompeld zijn door de snel groeiende euroscepsis onder het Duitse volk. Het is de
eerste peiling die een meerderheid laat zien voor een terugkeer naar de D-Mark, een feit dat haar met het
oog op de verkiezingen volgend jaar weinig speelruimte geeft. Slechts 29% denkt dat Duitsland beter af is in
de eurozone als erbuiten. Onze oosterburen zijn vooral bezorgd vanwege het feit dat de gigantische
schuldenlast van de Zuid Europese lidstaten voornamelijk op hun schouders wordt afgewenteld.
Jean-Claude Junker, de president van de Eurogroep (ministers van Financiën), gooide nog wat extra olie op
het vuur door de Duitsers ervan te beschuldigen de eurozone als 'ondergeschikte' te behandelen en enkel
voor de Duitse nationale belangen op te komen.
Spanje haalt WO-2 erbij
En we konden erop wachten: afgelopen zaterdag haalde de Spaanse minister voor Europa, Inigo Méndeze
de Vigo, in navolging van de Grieken de Tweede Wereldoorlog erbij als reden dat de Duitsers nu met
miljarden over de brug moeten komen om zijn land en de andere schuldenlanden te redden (3). Daarbij
'vergat' hij gemakshalve dat de Marshallhulp aan Duitsland na WO-2 ($ 1,4 miljard, omgerekend naar 2012
zo'n $ 15 miljard) in geen enkele verhouding staat tot de bijna $ 800 miljard die Spanje tot 2015 nodig heeft
om zijn financiële dorst te lessen.
Ondertussen neemt de kapitaalvlucht uit Spanje steeds grotere vormen aan. In de eerste 5 maanden van het
dit jaar haalden spaarders en beleggers € 163 miljard uit het land weg, waarvan alleen al € 41 miljard in mei.
Ter vergelijk: in dezelfde periode vorig jaar (januari - mei 2011) vloeide er 'slechts' € 14,6 miljard het land uit.
(4)
'Griekse' fraude in Spanje
Daarnaast verschijnen er steeds meer berichten dat de Spanjaarden waar het op financiën en eerlijkheid
aankomt nauwelijks beter zijn dan de frauduleuze Grieken. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid
constateerde dat er 150.000 verzekeringskaarten worden gebruikt door mensen die officieel al lang dood
zijn. Veel van deze kaarten zijn hoogstwaarschijnlijk misbruikt om recepten en medicijnen te laten
vergoeden. Bovendien zijn er 800.000 kaartenbezitters die ten onrechte extra voordelen krijgen omdat ze
hebben opgegeven afhankelijk te zijn van een sociale uitkering terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. (5)
Xander - (1) Daily Mail, (2) NU, (3) NU, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten
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Nieuwe stroompanne zet circa 600 miljoen Indiërs in de kou en/of de ondraaglijke hitte
31/07/12 – 12u08 Bron: belga.be, afp, rtr - © afp.
UPDATE In India zijn vandaag drie grote elektriciteitsnetwerken
overbelast geraakt, waardoor ongeveer 600 miljoen inwoners
zonder stroom kwamen te zitten. Het noordelijke elektriciteitsnetwerk bezweek voor de tweede dag op rij. Bovendien viel in
het oosten en noordoosten de stroom uit. Dat meldden Indiase
media. Gisteren hadden 300 miljoen mensen in negen staten al
last van de stroomstoring. Die werd ‘s avonds verholpen, maar
vannacht raakte het elektriciteitsnetwerk opnieuw overbelast.
Ook de hoofdstad New Delhi deelt opnieuw in de klappen. De stroomstoringen zorgen voor chaos in het
openbaar vervoer. Metro’s en treinen kunnen niet langer rijden.
Hoewel slechts 60 procent van de Indiase bevolking is aangesloten op het elektriciteitsnet, kan het land de
belasting in de piekuren niet aan. Burgers en bedrijfsleven roepen de Indiase overheid op tot het hervormen
van de energiesector. Niet alleen is er een energietekort in het land, maar ook wordt er veel elektriciteit
illegaal afgetapt. Het bedrijf dat de stroomvoorziening in India verzorgt, belooft dat de stroompanne tegen de
namiddag verholpen zal zijn. “We werken hard. Ik heb er vertrouwen in dat we om 19.00 uur (15.30 uur
Belgische tijd) het probleem hebben verholpen”, zei de directeur van staatsdistributeur PowerGrid. De
bestuurder sprak sussende woorden. “Onze boodschap aan de mensen is dat ze in veilige handen zijn. We
doen dit al jaren”, liet hij weten.
Bron: HLN

We moeten ons zorgen om ons voedsel maken
Door Tom Lassing
Toen de West-Europese regeringen in de jaren zestig besloten dat we betaalbaar voedsel voor de massa
moesten hebben, toen werd dat met gejuich ontvangen. Eindelijk kwamen lekkere groenten beschikbaar
voor de massa. Daarvoor waren aardappels en kolen het buikvuller voedsel voor de massa.
Nu konden ook andere groenten, die we ondertussen maar gewoontjes vinden, door iedereen betaalt
worden. De goedkope prijs in de winkel kwam wel met een hoge prijs op een ander vlak.
Niet alleen werden boeren in Afrika de dupe van de subsidies en bescherming van boeren in Europa, maar
de goedkope prijzen voor voedsel werden vooral mogelijk omdat we massaproductie in de land- en tuinbouw
gingen toepassen. De les van tientallen eeuwen landbouw werd losgelaten. De les van het voorkomen van
bodemuitputting en jaarlijks wisselen van gewassen. Met enorme hoeveelheden kunstmest en gif kon jaar na
jaar een enorme oogst van hetzelfde stuk land verkregen worden. Veredeling en DNA aanpassingen deden
de rest. Enorme oogsten werden mogelijk, maar één ding verloren we. Dat ding was de voedingswaarde.
Dat we dikker en dikker worden is vaak niet eens een zaak van te veel eten. Het is een zaak van verkeerd
eten. ALS we dan al groenten eten, dan is de voedingswaarde amper aanwezig. De groenten worden
gekweekt op dode bodem, of soms zelfs onder glas op een soort spons.
De plant groeit vanwege de kunstmest, maar de stoffen die ons lichaam nodig heeft, die zitten er niet meer
in. Die stoffen moet een plant uit de bodem halen. Onze bodem is echter, na ruim veertig jaar intensieve
land- en tuinbouw, volkomen dood. Het is niet voor niets dat zelf groenten verbouwen steeds populairder
wordt. Ik heb nu ook mijn eigen moestuin en ik moet u zeggen, mijn doperwten, peultjes, aardbeien,
aardappelen, courgettes en tomaten smaken veel beter dan uit de winkel en ik weet ook zeker dat er veel
meer voedingsstoffen in zitten. Een boer krijgt namelijk geen extra geld voor voedingsstoffen. Een boer krijgt
meer geld omdat een vrucht of groente zo mooi mogelijk is. Totaal onaangetast door beestjes. Een enorme
lading gif kan daar prima voor zorgen. Gif dat u vervolgens ook binnenkrijgt.
De keuze voor goedkoop voedsel bracht een enorme weelde naar ons allen toe, maar na ruim veertig jaar
kan je zien dat de voedingswaarde weg is en de gezondheid van mensen afneemt. Er moet een beweging in
de tegengestelde richting komen met beter en eerlijker voedsel en minder gif en kunstmest.
Ons slechte voedsel maakt het ondertussen keihard noodzakelijk dat we ook supplementen innemen. Wilt u
uw lichaam namelijk gezond houden, dan zult u de benodigde stoffen via een andere manier binnen moeten
krijgen. In uw reguliere voedsel zitten een aantal belangrijke stoffen niet meer.
Niet alleen ga ik me hard maken voor Perma-Cultuur en eerlijk voedsel, ook promoot ik producten die het
tekort aan extreem belangrijke stoffen weg kunnen nemen.
Op deze site komt in de toekomst mijn perma-cultuur site: www.perma-cultuur.nl. Ik heb al wel wat artikelen
over o.a. permacultuur geschreven op www.bestbest.nl
Wilt u de beste supplementen gebruiken die er nu in de wereld verkrijgbaar zijn? Kijkt u dan hier:
www.eetgezonder.com
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Mahdi's special forces Iran plannen totale confrontatie met het Westen
In de ogen van Iran is een frontale oorlog met Israël en
Amerika een absolute voorwaarde om de Mahdi te laten
verschijnen. Die zal vervolgens het Westen verslaan, de
ongelovigen vernietigen en de over de hele wereld de vlag van
de islam laten wapperen.
Ali Saeedi, bij de Iraanse Revolutionaire Garde de
vertegenwoordiger namens opperleider Ayatollah Khamenei,
hield tijdens een toespraak in Teheran afgelopen vrijdag zijn
toehoorders voor dat de islamitische republiek een directe
confrontatie met de Verenigde Staten moet aangaan alvorens
de moslim messias, de Mahdi, op het toneel kan verschijnen
om Israël, het Westen en alle ongelovigen te vernietigen en in alle uithoeken van de wereld de vlag van de
islam te hijsen. De Quds special forces hebben in dit kader de opdracht gekregen om grootschalige
terreuroperaties tegen het Westen voor te bereiden.
'Op drie momenten in de geschiedenis gaat Allah direct de confrontatie aan met de wil van de onhandelbare
mensen en zal het goede natuurlijk het kwaad overwinnen,' aldus Saeedi volgens Sepah News, een officieel
nieuwsorgaan van de Garde. 'Het eerste moment was tijdens het tijdperk van de farao's, het tweede was
Bani Abbas, en het derde is onze huidige tijd waarin het erop lijkt dat Allah heeft gewild dat wij de wereld
verlichten met de komst van de Mahdi.'
Tekenen dat komst Mahdi aanstaande is
'De afgelopen jaren waren al veel van de (noodzakelijke) tekenen voor zijn komst te zien. Het belangrijkste
teken zal echter pal voor zijn komst komen... De Revolutionaire Garde is één middel om zijn komst voor te
bereiden. De Quds strijdkrachten spelen bij het huidige islamitische ontwaken (de Arabische Lente) in de
regio en in de internationale arena een belangrijke rol om de mensheid klaar te stomen voor deze
gebeurtenis,' vervolgde Saeedi. 'De hoofdcommandant van de Garde en de vertegenwoordiger van de
Opperleider hebben de opdracht gekregen zijn komst op zowel individueel, regionaal als internationaal vlak
voor te bereiden.'
Totale confrontatie met het Westen
Het is de eerste keer dat een hoge Iraanse official openlijk verklaart dat de Quds strijdkrachten internationaal
zullen worden ingezet voor een totale confrontatie met het Westen. In de VS ziet Saeedi in de Occupy Wall
Street beweging en het verlies van het vertrouwen van de Amerikanen in de politiek en de VN een duidelijk
signaal dat ook het Amerikaanse volk wordt voorbereid op de komst van de moslimverlosser. Tegelijkertijd
laten de stormachtige ontwikkelingen in het Midden Oosten zien dat de regio inmiddels rijp begint te worden
om de Mahdi te kunnen ontvangen.
'21e eeuw wordt de eeuw van de islam'
In een ander wekelijks orgaan van de Garde, Sobhe Sadegh, staat op de voorpagina een analyse waarin
wordt geconcludeerd dat Iran erin is geslaagd zijn invloed niet alleen in het Midden Oosten, maar ook in
Afrika, Latijns Amerika, oostelijk Azië en zelfs in Europa en Amerika fors te vergroten. Het blad constateert
dat net zoals het socialisme en het Oostblok plotseling instortten, dit ook met het kapitalisme en de Westerse
liberale democratieën zal gaan gebeuren. Daarbij wordt verwezen naar vier uitspraken van de voormalige
leider van de islamitische revolutie, Ayatollah Khomeini:
* 'Ik zeg met absolute zekerheid dat de 21e eeuw de eeuw van de islam zal zijn.'
* 'Ik zeg met absolute zekerheid dat de islam alle belangrijke bolwerken van de wereld zal veroveren.'
* 'Ik zeg met absolute zekerheid dat de islam alle wereldmachten zal verslaan.'
* 'Ik zeg met absolute zekerheid dat de 21e eeuw de eeuw is waarin de onderdrukten zullen zegevieren over
hun onderdrukkers.'
Terreurcellen klaar voor actie
Terwijl de Quds strijdkrachten recent hun transporten van wapens en explosieven naar Latijns Amerika,
Afrika en andere landen hebben opgevoerd en hun terreurcellen in hoogste staat van paraatheid hebben
gebracht, heeft het islamitische regime in Teheran het aantal uraniumverrijkingscentrifuges vergroot naar
11.000, zodat in snel tempo steeds meer hoog verrijkt uranium -benodigd voor de bouw van kernwapenskan worden geproduceerd.
'Einde der tijden'
Volgens het laatste (mei)rapport van het IAEA heeft Iran inmiddels voldoende uranium om na verdere
verrijking zeker 6 kernbommen te maken. Ondanks alle sancties en de onderhandelingen met de 5+1
machten kondigde opperleider Khamenei onlangs aan dat Iran niet zal afwijken van het ingeslagen nucleaire
pad en dat het land zich dient voor te bereiden op 'het einde der tijden'.
Xander - (1) World Net Daily
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China: Romney's pro-Israël standpunt Jeruzalem kan oorlog veroorzaken
Romney hoopt dat Obama Amerikaanse strijdkrachten heeft voorbereid op oorlog met Iran
Mitt Romney bij de Klaagmuur in Jeruzalem, afgelopen zondag.
De Republikein beloofde als president de Amerikaanse
ambassade van Tel Aviv naar de Israëlische hoofdstad te
verplaatsen.
China heeft middels het persbureau Xinhua zware kritiek geuit op
de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, die afgelopen
weekend in Israël was en erkende dat Jeruzalem de hoofdstad
van Israël is. Volgens de Chinezen kunnen zijn woorden een
nieuwe oorlog tussen Israël en de Palestijnen / Arabieren
veroorzaken. Ondertussen voer een Chinees fregat enkele dagen
geleden door het Suez kanaal naar de Middellandse Zee,
vermoedelijk op weg naar (de wateren bij) Syrië (4).
Romney: Ambassade naar Jeruzalem
Mitt Romney verklaarde 'zeer geroerd' te zijn door in 'Jeruzalem, de hoofdstad van Israël' te mogen zijn.
Tevens beloofde hij dat hij als president de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen. Deze
belofte moet echter niet al te serieus worden genomen. Het Amerikaanse Congres besloot namelijk al in
1995 de ambassade te verplaatsen, maar iedere president heeft tot nu toe gebruik gemaakt van de uitzonderingsclausule dit besluit niet te hoeven uitvoeren als de 'nationale veiligheid' daarmee in gevaar komt.
'Gevaarlijke woorden'
Net als de Amerikanen beseffen de Chinezen dat de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse
staat de woede van alle Arabieren en moslims zal doen ontbranden. 'De gevaarlijke woorden van de
Amerikaanse presidentskandidaat zouden goed in de gaten moeten worden gehouden,' aldus Xinhua. 'De
status van Jeruzalem ligt zeer gevoelig vanwege de religieuze sentimenten en waardigheid van de meeste
Arabieren.' Verder werd opgemerkt dat Romneys partij kiezen voor Israël onverantwoord was en oneerlijk
tegenover de Palestijnen. (1)
Romney vóór tweestatenoplossing
In een interview met CNN zei Romney overigens vóór de oprichting van een Palestijnse staat te zijn. In
tegenstelling tot Obama vindt hij dat de grenzen moeten worden bepaald door onderhandelingen tussen
Israël en de Palestijnen en niet van tevoren moeten worden vastgelegd (2). President Obama maakte kort
na zijn aantreden snel duidelijk dat Israël zich moet terugtrekken naar de wapenstilstandsgrens van 1949 (in
de media de 'grenzen van 1967') genoemd, iets dat de Palestijnen een ononderhandelbare voorwaarde voor
vrede noemen. Dit zou de Joodse staat echter onverdedigbaar maken tegen een militaire aanval.
Het Chinese (staats)persbureau had ook geen goed woord over voor Romneys harde taal tegenover China's
bondgenoot en handelspartner Iran. Romney beloofde 'alle maatregelen te nemen om het Iraanse regime
van zijn nucleaire pad af te brengen' en zei te hopen dat de huidige president de Amerikaanse strijdkrachten
hier op heeft voorbereid. Middels zijn woordvoerder liet hij weten dat hij een eenzijdige Israëlische aanval op
Iran zou 'respecteren'. Zelf verklaarde hij dat de VS wat hem betreft altijd achter Israël zal blijven staan.
Lovende woorden voor Joodse volk
Romney had ook lovende woorden voor het Joodse volk. 'Nu ik hier ben en uitkijk over de stad (Jeruzalem)
besef ik wat het volk van dit land allemaal heeft bereikt door de kracht van hun cultuur en nog een aantal
zaken.' Daarbij noemde hij het innovatieve zakenklimaat, de hoge technologie, de democratie en persvrijheid
(7), de Joodse historie van opbloeien tijdens moeilijke omstandigheden en 'de hand der voorzienigheid'. 'Ik
hou van dit land, van Amerika en van onze vriendschap,' waren zijn afscheidswoorden. (6)
Palestijnen furieus
De Palestijnen reageerden zoals verwacht furieus op Romney's uitspraken over Israël en Jeruzalem. PAhoofdonderhandelaar Saeb Erekeat noemde Romney's woorden 'absoluut onacceptabel' (5) en beschuldigde hem van het 'belonen van de bezetter, agressie, nederzettingen en extremisme. Oost Jeruzalem is bezet
gebied. Degenen die vrede tussen Palestina en Israël willen en levens willen redden moeten pal staan voor
de tweestatenoplossing en Oost Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.' (3)
Chinees fregat richting Syrië
De Chinezen zonden afgelopen weekend een fregat door het Suez kanaal naar de Middellandse Zee (4).
Het oorlogsschip gaat mogelijk deelnemen aan militaire manoeuvres in de wateren bij bondgenoot Syrië.
Vorige maand verschenen er berichten dat China samen met Iran, Rusland en Syrië een massale
gezamenlijke oefening zouden plannen waaraan 90.000 soldaten en ander militair personeel moeten gaan
deelnemen. De Russen zijn inmiddels met zo'n 11 tot 15 marineschepen in de oostelijke Middellandse Zee
aanwezig.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News, (3) Arutz 7, (4) Ynet News, (5) Ynet News, (6) Ynet News
(7) Jerusalem Post
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De pedo databank: Hoe contraspionage vanuit de regering ingezet wordt op ‘sociale netwerk sites’
en forums
Door: moderator op 31 juli, 2012
Hoe de regering contraspionage inzet op ‘sociale netwerk sites’ en fora.
Dit blog is gepubliceerd in Namaste Magazine. Volume 12 issue 4. Link
naar hun website.
Het Vrijmetselaars logo, Ordo ab chao, vertaald: “Orde vanuit Chaos”
HET ONTMASKEREN VAN CONTRASPIONAGE AGENTEN VAN DE
REGERING
Ik wil met degenen die Hollie Greig en Robert Green ondersteunen (voor
achtergronden, zie o.a. link, red.) delen hoe contraspionage door de
regering ingezet wordt op Facebook en internet fora.
Deze tactieken zijn namelijk herhaaldelijk gebruikt in Hollie’s campagne; de
tactieken die hieronder belicht worden zijn een algemene blauwdruk die
regeringsagenten gebruiken in alle campagnes die zij als taak toebedeeld krijgen, in het algemeen omdat
deze, wat het doel ook is van de campagnes, in enig opzicht schadelijk kunnen zijn voor het establishment.
Psych-ops
Psychologische operaties – de naam zegt het zelf al – zijn de technieken die ze gebruiken om hun
slachtoffer te “head f**ken”, en ook om andere oprechte groepsleden in de war te brengen. Ik heb een lijst
gemaakt van verscheidene technieken waarvan ik óf slachtoffer ben geweest óf die ik gezien heb op sociale
netwerk sites, voornamelijk Facebook.
1. Karaktermoord:
Ze zoeken uit wie potentieel de grootste bedreiging vormt en doen dan álles om die persoon verwijderd te
krijgen uit de campagne; ze hebben verschillende manieren om dit te doen, waarvan de meeste die persoon
sowieso in diskrediet brengen. Fluisteren is hun meest gebruikte methode, dat wil zeggen, privé berichten
sturen naar andere groepsleden en leugens vertellen over hun slachtoffer. Vervolgens plukken ze een voor
een de leden van de groep eruit, totdat de enigen die nog over zijn de andere regeringsbedriegers zijn.
Wanneer ze vastgesteld hebben wie zij als de grootste bedreiging beschouwen, beginnen ze met de meest
afschuwelijke karaktermoord. Als je commentaar geeft op forums zullen ze verdraaien wat je zei; ze zullen er
altijd naartoe werken dat andere groepsleden denken dat zij goed en rechtschapen zijn en jij slecht en
immoreel. Ze nemen volkomen onschuldige dingen die jij hebt gezegd en proberen die zo te draaien dat het
lijkt alsof jij hypocriet bent, of een leugenaar, gevoelloos….het gaat maar door en maar door! Ze zullen zo
laag gaan als zij nodig vinden, ze kunnen zelfs bevriend worden met jouw bittere Ex-partners om jou zwart te
maken zoveel als mogelijk is. Geloof me, zogenaamde leden van de Hollie Greig campagne hebben dit
tegen mij gedaan, en berichtten dan juichend hun bevindingen overal op Facebook!
2. Fluisteren
Het ‘fluisteren’ kan andere campagnevoerders ‘vertellen’ dat hun uitgekozen slachtoffer hen óf belachelijk
heeft gemaakt óf iets heeft gezegd of gedaan wat schadelijk zou kunnen zijn voor de campagne. Om er
zeker van te zijn dat de persoon aan wie zij hun berichten doorgeven niet direct naar jou stapt en verslag
doet van de correspondentie, kunnen ze suggereren dat jij een gevaarlijke of erg wraakzuchtige persoon
bent en dat zij bang zijn van jou. Aangezien ik zelf slachtoffer ben geweest van hun fluistercampagnes, kan
ik je vertellen, dat het heel moeilijk is om jezelf te verdedigen tegen het onbekende; mensen nemen juist
afstand van jou en jij weet nergens van en weet totaal niet waarom.
3. Namaakvriend:
Een van hen zal bevriend worden met jou, zijn geheimen aan je vertellen en een bindingsproces beginnen.
Dit is een van hun dodelijkste wapens, het is zo gemaakt dat je dingen aan hen toevertrouwt en vervolgens
kunnen zij een “psychologisch profiel” van jou maken, wat zij dan tegen jou gaan gebruiken, omdat ze je
zwakke punten kennen. Je nieuwe “namaakvriend” zal koste wat het kost een band met jou opbouwen en je
vertrouwen winnen. Ze zullen zachtjes je standpunten proberen te beïnvloeden, waarbij ze vaak tegen je
liegen, en afstand creëren tussen jou en andere oprechte campagnevoerders.
Ik zal je een voorbeeld geven hiervan met betrekking tot de campagne voor Hollie. Mijn namaakvriend
stuurde mij een bericht dat iemand die ik geblokkeerd had mij belachelijk aan het maken was op zijn ‘wall’.
Ze wisten dat ik die persoon had geblokkeerd en dus diens ‘wall’ niet kon zien; vervolgens vertelde ze mij
dat Belinda McKenzie onder zijn reactie kleinerende opmerkingen over mij had gezet. Ik schakelde
onmiddellijk naar mijn tweede profiel om zijn ‘wall’ te bekijken. Belinda had geen reactie gezet onder zijn
reactie. Later vroeg ik aan Belinda of zij ooit een reactie had gegeven en zij verklaarde wat ik al wist,
namelijk dat zij geen FB kenner is en zeer zelden FB bezoekt, laat staan dat zij zich met onbelangrijk geklets
bezighield.
Dit is een uitstekende link die een uitleg geeft van NLP en de term “ANCHORING“. Wanneer zij hun
psychologische profiel van jou hebben gemaakt, gebruiken ze “anchoring” om op de knoppen te drukken bij
jou en jou te laten doen wat zij willen.
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Je nieuwe namaakvriend zal drama’s verzinnen, zeggend dat iemand heel erg gemeen is geweest tegen
hem/haar – die iemand kan dan een oprechte campagnevoerder zijn of een van het psych-ops team. Het
verzonnen drama zal op zo’n manier verteld worden dat een reactie van jou gegarandeerd is. Dit kan ertoe
leiden dat je in een openbare slepende woordenstrijd terechtkomt of dat je contact opneemt met de “gemene
persoon” en deze met beschuldigingen overlaadt. In beide gevallen kom jij er slecht uit, terwijl je
namaakvriend ‘volmaakt onschuldig’ is.
Namaakvriend kan ook doen alsof hij/zij een zodanige ziekte of kwaal heeft dat jij je heel beschermend zult
voelen ten opzichte van hem/haar. Namaakvriend kan heel slim zijn en zal jou als een viool bespelen!
Namaakvriend zal jou bewijzen leveren over andere oprechte campagnevoerders waardoor de schijn gewekt
zal worden dat zij in feite infiltrators zijn en niet vertrouwd kunnen worden. Wanneer jij dit in elkaar gestoken
bewijs gekregen hebt en jij op wat voor manier dan ook reageert en commentaar geeft op de persoon in
kwestie, zal dat commentaar aan hen doorgegeven worden. Wees je ervan bewust dat Namaakvriend de
hele tijd al jouw boodschappen zal doorgeven aan de andere leden van het psych-ops team. Het zal ook de
taak van Namaakvriend zijn om zaadjes van paranoia te planten, door almaar kletsverhaaltjes over de een of
geroddel over jou door de ander aan jou door te geven. Wanneer je uiteindelijk doorziet dat namaakvriend
jou heeft verraden, dan is dat het moment waarop namaakvriend het meest dodelijk wordt: zij weten nu dat
zij ontmaskerd zijn en zullen dan in het openbaar alle informatie die zij over jou hebben gebruiken op
openbare fora. In deze fase kunnen ze zeggen wat ze willen aangezien ze weten dat jij hen niet meer
vertrouwt, dus ze hoeven niet meer bezorgd te zijn over het beschermen van die band met mij.
Namaakvriend zal in deze fase, om zijn identiteit tegenover de rest van de groep af te schermen, jou, als je
aan de rest van de groep probeert te onthullen wat zij van plan waren, als paranoïde en gek neerzetten, als
een gestoorde gek. Namaakvriend is veruit het meest dodelijke lid van het psych-ops team.
4.Ruzies ruzies ruzies!
Ze beginnen ook ruzies binnen de groep; twee agenten zullen de leiding hebben over de twee ruziënde
partijen; onschuldige groepsleden zullen een kant kiezen en worden in het gefabriceerde drama getrokken.
Ze zullen de mensen die zij als hun grootste bedreiging zien openlijk aanvallen. Zij zullen op de meest
verachtelijke manier kwaadspreken over hen en hen in diskrediet brengen. Ze zijn gewoonweg dol op strijd
en zullen bij elke gelegenheid overal zaadjes planten om ruzies te starten. De meest effectieve manier om
een campagne schade toe te brengen is voortdurende strijd. Namaakvriend zal een grote rol hierin spelen,
omdat hij, als ze ergens iets lasterlijks hebben gezegd over jou en jij het niet gezien hebt, namaakvriend het
zal zien en aan jou zal doorgeven. Zelfs wanneer je bekend bent met hun tactieken en je weet dat zij enkel
proberen jou in een openbare slepende woordenstrijd te trekken, is het erg moeilijk om niet te reageren en
om de bende je maar te laten beschimpen op fora/groepen/pagina’s enz. In het opzetten van deze ruzies
zullen ze ofwel rechtuit liegen over je of dingen overnemen die je hebt gezegd en deze totaal uit zijn verband
halen en doorvertellen.
Het geheel loopt tenslotte uit op chaos: “verdeel en heers” de oudste truc in het boek!
De voortdurende ruzies leiden er vaak toe dat echte campagnevoerders vertrekken, nadat ze aangevallen
zijn of omdat het constante ruziën hen doodmoe maakt. Dan valt of de hele campagne uiteen of hun orde
wordt de orde van de groep. Als zij de controle hebben over de groep, zullen zij de groep in een richting
sturen die de gehele campagne zal hinderen en niet verder brengen..
5. Tijd verspillen:
Het psycho–ops team zal te allen tijde manieren bedenken om jouw tijd te verspillen. Verspilde tijd is tijd die
niet aan de campagne wordt besteed. Een voorbeeld hiervan is het jou in het openbaar beschuldigen van
iets verkeerds; het is menselijk om je naam te willen zuiveren, wanneer je ten onrechte beschuldigd wordt.
Het zuiveren van je naam kan inhouden het doorspitten van e-mails en berichten van twee jaar geleden om
jouw onschuld vast te stellen tegenover de kwaadsprekerijen. Een andere methode die zij gebruiken is dat
“namaakvriend” jou aanknopingspunten stuurt waarvan zij zeggen dat deze het bewijs zijn van verkeerde
daden van een ander teamlid; het uitspitten en doorzoeken van deze aanknopingspunten zal een
onevenredig deel van jouw tijd en energie opslokken. Namaakvriend is het gevaarlijkste lid van het psychoops team en zal te allen tijde achter je rug bezig zijn met het kapotmaken van jou. Namaakvriend zal je ook
links sturen van obscure forums over het gehele internet, waar de rest van het psycho-ops team jou
belachelijk maakt en kwaadspreekt over jou. Onthoud: dit is een voltijds betaalde baan voor deze mensen,
dus wees niet verbaasd over de enorme hoeveelheid tijd die zij nemen om deze venijnigheden in elkaar te
zetten.
6. Multi-karakters:
Een lid van het psycho-ops team kan in het echt 4 leden van de groep ‘zijn’. Ze zullen vaak talloze
identiteiten hebben, en beginnen vaak zelfs ruzies met henzelf om te proberen om andere groepsleden erbij
te halen en een kant te laten kiezen en zo betrokken te laten worden in het opgezette drama. Verdeel en
heers..
7. Slachtofferen:
Terwijl jij hun slachtoffer bent en zij te allen tijde ernaartoe werken om jou in diskrediet te brengen en jou tot
slachtoffer te maken, zullen zij pogingen doen om anderen te laten denken dat het in feite omgekeerd is. Er

Nieuwsbrief 159 – 4 augustus 2012 – pag. 72

zijn vele manieren waarop zij dit kunnen doen, maar ik zal je het recentste voorbeeld geven dat ik ben
tegengekomen. Een van de leden kwam op mijn Steun Hollie Greig en Robert Green groep en insinueerde
dat ik een hypocriet was en dat ik iets had gepost dat niet waar was. Ik herkende zijn tactiek meteen; hij was
zaadjes aan het planten om de andere groepsleden te laten denken dat ik een oneerlijke persoon ben.
Normaal gesproken zullen, wanneer ze met zoiets beginnen, twee of misschien drie andere psycho-ops
teamleden ‘binnenkomen’ en onderstrepen wat zij zeggen, maar op mijn groep waren hun teamleden
tamelijk snel eruit gehaald en geblokkeerd. Als het dan erg voor de hand ligt wat zij van plan zijn, en jij hen
blokkeert zullen ze de volgende twee dagen bezig zijn met alle fora te bezoeken om jou nog meer in
diskrediet te brengen vanwege de blokkade. Ze zullen jou ervan beschuldigen dat je egoïstisch bent, een
leugenaar, onbetrouwbaar enz. enz. enz. De hele tijd naar buiten brengend dat jij hun tot slachtoffer hebt
gemaakt! Als jij zou proberen om je acties te verdedigen op deze forums, dan zouden de andere psycho-ops
teamleden bovenop je springen, en een full scale slepende woordenstrijd zou beginnen. Ik negeer nu al
dergelijke pogingen om mij in hun drama’s te verwikkelen.
8. Ontmaskering:
Dit is hun grootste angst, en wanneer zij ontmaskerd zijn zullen zij met elkaar gaan samenwerken en
aanvallen als het nest adders dat zij zijn. Wanneer ze volledig ontmaskerd zijn betekent dat dat zij nieuwe
identiteiten moeten creëren en opnieuw door het proces moeten gaan van vertrouwen en invloed winnen in
de groep. Ze hebben dit in het verleden gedaan, maar zij geven er de voorkeur aan dit te voorkomen en de
posities te behouden die zij reeds hebben. Ze gaan heel ver om mensen te laten denken dat zij het
slachtoffer zijn en dat de persoon die hen ontmaskert in feite de infiltrator is. Ze zullen wijzen op alle tijd die
zij aan de campagne gewijd hebben, vaak meer dan wat de echte campagnevoerders hebben gedaan,
aangezien zij voltijds werknemers zijn, en betaald worden voor alles wat zij doen! Oppervlakkig beschouwd
kan het lijken alsof ze geweldige supporters zijn geweest, maar wanneer je de buitenkant slechts een heel
klein beetje open krast en uitzoekt wat ze in de schaduw hebben gedaan – en niet in het daglicht – komt er
een heel ander beeld naar voren van hun daadwerkelijke bijdrage.
Vergis je niet, deze mensen zijn vaak meesterlijk in wat zij doen, ze
zijn getraind in ‘mind manipulation’ en kennen elke truc om
groepsacties en gedrag te beïnvloeden. Hun uiteindelijke doel is om de
hele groep te ‘head f**ken’. Oprechte supporters zullen wanneer ze
geconfronteerd worden met dit niveau van Machiavellistische tactieken
opgeven en de campagne verlaten. Anderen zullen doorgaan met het
ondersteunen, maar vanaf de zijkant en ze doen niet mee met de
groepsactiviteiten, en ik verwijt hen echt niets!
Ik heb dit blog ten eerste geschreven om mijn eigen positie uit te leggen
waarin ik mij niet verdedigde tegen hun aanvallen, aangezien ik al lang
geleden besefte dat interactie met hen nutteloos is en er enkel toe leiden
dat de campagne geschaad wordt; ten tweede om anderen bewust te
maken van de tactieken die zij gebruiken. Als je je hiervan bewust bent, zal dat je een boel tijd en ergernis
besparen. Wat betreft Hollies campagne hebben zij hun best gedaan, en ik ben er nog steeds.
Toen Hollie en Roberts lijdensweg voor het eerst op Facebook kwam, werd er een groep van 27.000
mensen gevormd; de hierboven genoemde tactieken werden aangewend om de groep totaal te uit elkaar te
halen. De diehards zoals ikzelf blijven overeind, ondanks dat ik uitgekozen werd voor de meest verachtelijke
karaktermoorden. In de afgelopen maanden zijn Belinda McKenzie en Carl Simms ook steeds meer onder
vuur gekomen van deze bedriegers.
Ik ken Belinda nu bijna twee jaar en ik wil heel erg duidelijk maken, dat Belinda voor 100% de steun heeft
van Anne and Hollie Greig. Evenals Carl heeft Belinda onvermoeibaar en toegewijd Hollies belangrijkste
website gerund; Anne en Hollie vertrouwen haar dit zonder enige aarzeling toe.
Belinda en Carl hebben hier persoonlijk geen voordeel bij gehad, in tegendeel, zij hebben grote fondsen
verzameld in hun zoektocht om gerechtigheid voor Hollie te krijgen en ik wil op dit moment alle ECHTE Hollie
supporters oproepen om dit te zien zoals het is: deze antagonisten willen dat Belinda en Carl van de
campagne afgehaald worden, zodat zij hen kunnen vervangen en de campagne kunnen sturen in een
richting die hun agenda dient.
Degenen onder ons die vanaf het eerste begin bij Hollies zaak betrokken zijn geweest zijn ons er vanaf het
begin van bewust geweest, dat dit niet alleen om Hollie Greig gaat: het gaat om het ontmaskeren van het
netwerk van pedofielen die momenteel aan de macht zijn op elk gebied van het Britse establishment. Ze zijn
allemaal met elkaar verbonden; De misbruikers van Hollie zijn slechts een onderdeel van een veel grotere
groep en die groep heeft tentakels die zover gaan als de hoogste echelons van het Britse establishment. Zij
zullen hun positie ten koste van alles beschermen en dat is de reden waarom de campagne voor Hollie
vanaf het eerste begin hun meest vertrouwde agenten heeft aangetrokken.
Ik wil alle Hollie supporters oproepen om, als je merkt dat er ruzies onder Hollie supporters zijn, er helemaal
buiten te blijven. Laat hen maar met elkaar vechten, doe er niet aan mee, en laat je niet beheersen door de
leugens die zij vertellen.
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Belinda McKenzie is een van de liefste mensen ooit op deze aarde; zij heeft haar leven gewijd aan het
helpen van anderen die minder geluk hebben dan zijzelf en heeft het grootste deel van haar leven
campagne gevoerd om onrecht in recht te veranderen en slachtoffers van misbruik te helpen. Luister niet
naar de leugens die zij over haar uitbraken, vraag je af wat de motieven zijn voor het zo hard in diskrediet
brengen van een zo rechtschapen vrouw, die, zoals ik zei, de totale en complete steun heeft van Anne en
Hollie.
Sandra Barr
Facebook Group, Support for Hollie Greig and Robert Green
My Blog about Anne and Hollie Greig
Hollie Demands justice website
Short video outlining the basics about Hollie’s case
Het volgende werd op mijn Facebook gepost; het laat zien, welke tactieken geheime agenten van de
regering gebruiken en hoe ze steungroepen en campagnes kapot maken. Stel je zelf alsjeblieft op de hoogte
van deze tactieken, zodat je zult herkennen:
De vier belangrijkste methodes die politie-eenheden zoals in het Verenigd Koninkrijk de ‘National Extremism
Tactical Coordination Unit’ (NETCU) gebruiken tegen sociale rechtvaardigheidsbewegingen om zulke
bewegingen onder het mom van extremisme af te breken en te vernietigen. Het is wat de FBI als ‘Counter
Intelligence Programs’ aanduidde, die leiders van sociale bewegingen vermoordden zoals Malcolm X en
Martin Luther King en deze worden nu gebruikt door onze Politiestaat om de democratie te ondermijnen.
1. Infiltratie: Agenten en informanten bespioneren politieke activisten niet alleen. Hun hoofddoel is het in
diskrediet brengen en het verstoren. Alleen al hun aanwezigheid dient ertoe om het vertrouwen te
ondermijnen en potentiële supporters af te schrikken. De politie gebruikt deze angst om oprechte activisten
te belasteren alsof zij agenten zijn.
2. Psychologische oorlogvoering van buitenaf: De politie-eenheden (NETCU) gebruiken ontelbare andere
“dirty tricks” om progressieve bewegingen te ondermijnen. Ze plaatsen valse verhalen in de media en
publiceren belachelijke pamfletten en andere publicaties onder de naam van de groepen die hun doelwit zijn.
Ze vervalsen correspondentie, sturen anonieme brieven en houden anonieme telefoongesprekken. Ze
verspreiden misinformatie over bijeenkomsten en ‘events’, zetten valse groepen op die gerund worden door
regeringsagenten en MANIPULEREN ouders, werkgevers, huiseigenaren, schoolbestuurders, familieleden,
vrienden en anderen en zetten hen onder zware druk om de activisten problemen te bezorgen.
3. Getreiter door het juridisch systeem: De politie-eenheden (NETCU) misbruiken het juridisch systeem om
dissidenten te treiteren en hen als criminelen te laten overkomen. Gerechtelijke ambtenaren leggen valse
getuigenissen af en presenteren in elkaar gezet bewijs als een voorwendsel voor valse arrestaties en
onterechte gevangenneming. Ze voeren willekeurig belastingwetten uit en andere regeringsvoorschriften en
gebruiken opvallende observatie, “onderzoeks” ondervragingen en arrestatiebevelen in een poging om
activisten te intimideren en hun supporters de mond te snoeren.
4.Buitenwettelijke macht en buitenwettelijk geweld: De Politie-Eenheden (NETCU) zweren samen met lokale
politie afdelingen om dissidenten te bedreigen; om illegale inbraken te doen met als doel het doorzoeken van
de huizen van dissidenten; en om vandalisme en aanslagen te plegen, erop los te slaan en moorden te
plegen. Het doel is The object is om dissidenten bang te maken, te intimideren of te elimineren en om hun
bewegingen te verstoren.
Vertaald door: anti-zion2012
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/15500/hoe-contraspionage-vanuit-de-regering-ingezet-wordt

Hypotheektoppers (onder de politici)
http://www.quotenet.nl/trivia/halsema_hypotheektopper.php
14:30 dinsdag 21-11-2006 | Trivia - door: Jonathan Ursem
Halsema hypotheektopper
Het zal u opgevallen zijn: het h-woord is in menig campagne gevallen. Quote dook in de woningen van de
lijsttrekkers van de grote politieke partijen en vergeleek hun hypotheken. Wat blijkt? Vooral links leent er
lekker op los, met GroenLinks' krullenkoningin Femke Halsema voorop.
Bekijk hieronder het overzicht van op de pof levende politieke leiders en hun standpunten over de
hypotheekrenteaftrek.
Lijsttrekker Femke Halsema
Woonplaats Amsterdam, Koopsom huis €495.000, Hypotheek €650.000
Standpunt GroenLinks Hypotheekrenteaftrek vervangen door een hypotheekrentesubsidie waar niet langer
de hoogste inkomens het meest van profiteren.
Lijsttrekker Wouter Bos
Woonplaats Amsterdam, Koopsom huis €453.780, Hypotheek €567.225
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Standpunt PvdA Verlagen maximale aftrektarief van de hypotheekrente van 52 naar 42 procent.
Lijsttrekker Alexander Pechtold
Woonplaats Wageningen, Koopsom huis €398.000, Hypotheek €500.000
Standpunt D66 Hypotheekrenteaftrek in nieuwe gevallen beperken tot 500.000 euro.
Lijsttrekker Jan Peter Balkenende
Woonplaats Capelle a/d IJssel, Koopsom huis Onbekend, Hypotheek €249.579
Standpunt CDA Behouden hypotheekrenteaftrek in de huidige vorm.
Lijsttrekker Mark Rutte
Woonplaats Den Haag, Koopsom huis Onbekend, Hypotheek €153.150
Standpunt VVD Hypotheekrenteaftrek staat als een huis.
Lijsttrekker André Rouvoet
Woonplaats Woerden, Koopsom huis €193.991, Hypotheek €136.134
Standpunt ChristenUnie Beperken hypotheekrenteaftrek tot maximaal 42 procent voor nieuwe hypotheken.
Lijsttrekker Jan Marijnissen
Woonplaats Oss, Koopsom huis €156.554, Hypotheek €115.756
Standpunt SP Hypotheekaftrek garanderen en maximeren tot € 350.000, tegen een maximale
belastingaftrek van 42 procent.
Het papieren NRC Next van dinsdag 21 november geeft een analyse van de woonsituatie van
parlementariërs. Uit het overzicht blijkt o.a. dat kandidaat-politici van de Partij voor Nederland, het CDA en
de Partij voor de Dieren in de duurste buurten wonen. SP’ers wonen in de armste buurten. Dat krijg je, met
een gemiddeld fiscaal maandinkomen van 2.018 euro (in 2003).
Met dank aan Martin van Geest, redacteur Quote.
Beeld: Edwin Smulders voor Quote. - http://www.quotenet.nl/trivia/donner_hypotheektopper.php
Woensdag 21-02-2007 | Trivia - door: Martin van Geest
Donner hypotheektopper
Minister Piet Hein Donner (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is de absolute hypotheektopper onder
de nieuwe bewindslieden. Op zijn herenhuis aan de Hofstedelijke Statenlaan rust een hypotheek van ruim
een miljoen euro. Quote deed een ronde langs de woningen van de voltallige ministersploeg van Grijs I.
Minister Piet Hein Donner (CDA),
Hypotheek €1.062.000, Koopsom €920.000, Woonplaats Den Haag
Minister Ella Vogelaar (PvdA)
Hypotheek €645.000, Koopsom €563.822, Woonplaats Utrecht,
Minister Wouter Bos (PvdA),
Hypotheek €567.225, Koopsom €453.780, Woonplaats Amsterdam
Minister Bert Koenders (PvdA),
Hypotheek €480.000, Koopsom N.b., Woonplaats Amsterdam
Minister Camiel Eurlings (CDA),
Hypotheek €453.780, Koopsom Zelf gebouwd, Woonplaats Valkenburg
Minister Guusje ter Horst (PvdA),
Hypotheek €377.998, Koopsom Verkregen bij scheiding, Woonplaats Amsterdam,
Minister Gerda Verburg (CDA),
Hypotheek €317.646, Koopsom €349.411, Woonplaats Woerden
Minister Ronald Plasterk (PvdA),
Hypotheek €291.554, Koopsom €249.579, Woonplaats Bussum
Minister Eimert van Middelkoop (CU),
Hypotheek €251.500, Koopsom Zelf gebouwd, Woonplaats Berkel en Rodenrijs
Minister Jan-Peter Balkenende (CDA),
Hypotheek €249.579, Koopsom €294.957, Woonplaats Capelle a/d IJssel
Minister Maxime Verhagen (CDA),
Hypotheek €204.201, Koopsom €138.403, Woonplaats Voorburg
Minister Ab Klink (CDA),
Hypotheek €161.545, Koopsom €207.604, Woonplaats Capelle a/d IJssel
Minister Ernst Hirsch Ballin (CDA),
Hypotheek €120.000, Koopsom €120.252, Woonplaats Tilburg
Minister Maria van der Hoeven (CDA),
Hypotheek €100.000, Koopsom €183.781, Woonplaats Maastricht
Minister André Rouvoet (CU),
Hypotheek €90.756, Koopsom €193.991, Woonplaats Woerden
Minister Jacqueline Cramer (PvdA),
Hypotheek €68.067, Koopsom €115.714, Woonplaats Arnhem
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Een nieuw kabinet betekent een nieuwe lijst; een ronde langs de ministers van kabinet Grijs I leert dat er een
overtuigende nieuwe nummer één is, minister Donner. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen riep
Quote GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema uit tot ‘hypotheektopper’. Met een hypotheek van €650.000
zou zij niet misstaan op bovenstaande lijst.
Zoals u ziet, leent links er lekker op los; alle PvdA’ers staan in de top 8, met uitzondering van de nummer
laatst, Jacueline Cramer. Niet alleen haar Arnhemse woning is bescheiden, ook in haar tuin is niet groots
geïnvesteerd, wat blijkt uit de poedelprijs – een emmer met schepje en harkje - die zij met haar voortuin
‘won’ tijdens een lokale tuinencompetitie.
Tijdens de kabinetsformatie hebben de partijen overigens afgesproken dat er niet getornd wordt aan de
hypotheekrenteaftrek, de term is zelfs verbannen uit het coalitieakkoord. U ziet waarom.
Met dank aan Jonathan Ursem, webredacteur Quote. Beeld: Maurits Giesen voor Quote.
http://www.quotenet.nl/lijstjes/ivo-opstelten-hypotheektopper-rutte-i-top-11.php
Dinsdag 22-02-2011 | Lijstjes - Door: Jordy Hubers, Matthijs Goes en Henk Willem Smits
Top 11: Ivo Opstelten hypotheektopper kabinet Rutte I
Welk schandaal ‘onthulde’ Jan Nagel maandagavond bij Pauw & Witteman? Nou, dat ministers Ivo Opstelten
en Piet Hein Donner de hypotheekrente ten volle benutten. Niks erg aan, dat doet u natuurlijk ook. En Nagel
zelf liep vorig jaar vast vooruit op de hypotheekplannen van zijn partij.
Vorig jaar maart sloot Jan Nagel zelf nog een hypotheek af op zijn Hilversumse huis van €278.865. Nu het
nog kan, want zijn nieuwe bejaardenpartij schijnt tegen dit soort aftrekoptimalisatie te zijn. Of nou ja, zoiets
probeerde hij gisteren uit te leggen aan tafel bij Pauw en Witteman.
Update: Triiiing! Jan Nagel aan de telefoon. Hij wijst er op dat zijn hypotheek zonder het rentebedrag
€278.865 bedraagt (met het rentebedrag is het €418.298), en hij al een flink deel heeft afgelost. 'Het is nu
nog iets van rond de €220.000', meldt Nagel. Waarvan akte.
In de lijst, die in de nieuwe Quote van maart staat, blijkt dat Mark Rutte woont in een Robespierriaanse
kamer in Duinzigt. Maar zijn vrijgezellenstulpje heeft ook voordelen: gekocht in 1995 met twee kleine
hypotheken, waardoor hij met zijn jaarwedde van €139 duizend bruto gemakkelijk zijn spaarvarken kan
bijvullen. Ivo Opstelten lost Donner af als hypotheekkoning onder de excellenties en Maxime Verhagen heeft
zijn hypotheek inmiddels afgelost. Hoe zit het precies zit met alle regenten uit de Trêveszaal?
Hoe woont de wetgevende macht?
1. Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie
Woont in Rotterdam, Sinds 1999, Koopsom €1.050.501, Hypotheek €1.293.273 (twee hypotheken)
2. Piet-Hein Donner, Minister van Binnenlandse Zaken
Woont in Den Haag, Sinds 2005, Koopsom €920.000, Hypotheek €1.062.0000
3. Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid
Woont in Baarn, Sinds 2006, Koopsom €700.000, Hypotheek €825.000
4. Gerd Leers, Minister van Immigratie en Asiel
Woont in Maastricht, Sinds 2003, Koopsom onbekend, Hypotheek €820.000 (twee hypotheken)
5. Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Minister van Infrastructuur en Milieu
Woont in Leiden, Sinds 1995, Koopsom €215.546, Hypotheek €610.545 (twee hypotheken)
6. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, Minister van OCW
Woont in Schipluiden, Sinds 2004, Koopsom €419.000, Hypotheek €515.000
7. Jan Kees de Jager, Minister van Financiën
Woont in Rotterdam, Sinds 2002, Koopsom €296.841, Hypotheek €450.000
8. Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken
Woont in Rotterdam, Sinds 2004, Koopsom onbekend, Hypotheek € 350.000
9. Hans Hillen, Minister van Defensie
Woont in Hilversum, Sinds 1983, Koopsom €153.500, Hypotheek €173.000
10. Mark Rutte, Minister van Algemene Zaken (Minister President)
Woont in Den Haag, Sinds 1995, Koopsom onbekend, Hypotheek € 90.528,50 (twee hypotheken)
11. Maxime Verhagen, Minister van Economische Zaken
Woont in Voorburg, Sinds 1990, Koopsom € 138.403, Hypotheek afgelost
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Nazi fundament onder Europese Unie (1)
door een van onze correspondenten op jul.24, 2012
Eerste Wereldoorlog
Keizer Wilhelm met zoon en kleinzoon
De oorlogsverklaring in 1914, ondertekend door Keizer Wilhelm
en de toenmalige Duitse kanselier Bethmann-Hollweg, vormde
het startschot voor de Eerste Wereldoorlog. De directe
aanleiding die hiervoor werd aangewezen was de moord op 28
juni 1914 in Sarajevo op aartshertog Frans Ferdinand van
Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Een
aantal weken na de oorlogsverklaring, op 31 juli 1914, noteerde
de toenmalige kanselier echter in een verklaring waar deze
oorlog eigenlijk om draaide:
“September-Programm” vom 09-09-1914
Es ist zu erreichen die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes
durch gemeinsame Zollabmachungen, unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark,
Österreich-Ungarn und eventuell Italien, Schweden und Norwegen.
Dieser verband … unter Deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrnschaft Deutschlands über
Mitteleuropa stabilisieren.
Theobald von Bethmann-Hollweg, Deutscher Kanzler
In 1914 bestonden er dus al plannen in de hoofden van de toenmalige leiders van Duitsland voor één groot
Europa onder suprematie van de Duitsers. Ook hadden zij de gereedschappen om deze oorlog winnend af
te kunnen sluiten. In 1910 had de Duitse wetenschapper, Fritz Faber, in dienst van het Duitse chemiebedrijf
BASF ontdekt dat uit stikstof in de lucht, onder druk en in combinatie met hitte, ammoniak geproduceerd kan
worden, de grondstof voor TNT en dus ook voor bommen. BASF had hierop octrooi verkregen. Keizer
Wilhelm kon er dus op rekenen dat er aan bommen, die nodig waren om de zege te behalen, geen gebrek
zou zijn. In Leverkusen bevond zich het hoofdkantoor van Bayer. Ook daar dacht men na over een manier
om de verovering van de wereld zo snel mogelijk succesvol af te sluiten. Dit chemieconcern produceerde het
gifgas dat in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst werd gebruikt. Zoals we weten heeft Duitsland de Eerste
Wereldoorlog verloren en moest Keizer Wilhelm aftreden. De wetenschappelijke interesse en de
concernleiders van BASF en BAYER bleven echter aanwezig. Acht jaar na de mislukking van het eerste
veroveringsavontuur van het chemiekartel vond de officiële fusie plaats van de Duitse chemie-industrie en
fuseerden BAYER, HOECHST en BASF tot een naamloze vennootschap IG Farben. In 1926 had deze
vennootschap een bedrijfswaarde van elf miljard Reichsmark en werkten er 80.000 mensen.
Der Rat der Götter, IG Farben
De directie van IG Farben was erop uit om zoveel mogelijk
octrooien te vergaren van de chemische formules van
moleculaire combinaties met het doel om de wereldhegemonie
te veroveren in de chemisch/farmaceutische sector. De leden
van de raad van toezicht noemden zich “Der Rat der Götter”,
de Raad van goden. Ze waren zeker niet bescheiden. De
oorlog werd verloren, 20 miljoen mensen waren omgekomen,
maar het chemiekartel ging gewoon verder.
Tweede Wereldoorlog
Op 24 maart 1931 sprak Carl Duisberg, directeur van IG
Farben, de Beierse industriële vereniging toe. Hij vertelde:
“Alleen een gesloten handelsblok van Bordeaux tot Sofia zal
Europa de economische ruggengraat geven die daarmee
toelaat om haar belang voor de wereld te handhaven”. Inmiddels was er een nieuwe radicale politieke
groepering opgestaan in Duitsland, de nazi’s. De doelstelling en uitgangspunten van deze partij waren de
redenen waarom het chemiekartel het oog op hen heeft laten vallen. Volgens IG Farben was dit een
groepering die nogmaals wilde proberen om te komen tot één groot Europa. IG Farben investeerde meer
dan 40 miljoen Reichsmark in de kiescampagne van de nazipartij. Uit officiële officiële documenten van het
Nürnberg-tribunaal tegen IG Farben is gebleken dat zij de kiescampagne van de nazipartij heeft gesteund
met 40 miljoen Duitse Reichsmarken. Ook zijn er bewijsstukken gevonden die aantonen dat IG Farben de
coup van Hitler heeft gefinancierd. Een dag na de brand in de rijksdag maakte IG Farben 400.000
Reichsmark over op de derdenrekening van de nazi’s. Deze brand betekende het einde van de Duitse
democratie. In 1940 houdt Walter Hallstein, de juridische chef-strateeg van het naziregime, zijn historische
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toespraak in Rostock. Hierin beschrijft hij tot in detail de nieuwe rechtsorde die moet gaan gelden in door
Duitsland veroverde en geannexeerde landen. IG Farben streefde ernaar dat bij de herschikking van Europa
als eerste het octrooirecht opnieuw moest worden gedefinieerd. Vlak nadat Duitsland Frankrijk bezette werd
de regering Hitler benaderd door IG Farben in een brief van 20 juli 1940 met de volgende boodschap :
“Onder Duitse leiding moet een Europese ruimte ontstaan die naast Groot-Duitsland
uit een reeks verder soevereine staten bestaat,
een handelseenheid vormt en indien mogelijk later een douane- en muntunie zal vormen.
Als meest verregaande en ideale oplossing wordt uitgegaan van een eenheidsoctrooi voor de hele
Europese unie onder Duitse leiding waarbij het formele en materiële octrooiwet door een wet zal worden
geregeld”. Aldus een document van het Internationale Militaire Tribunaal tijdens het IG Farben proces.
IG Auschwitz
Het grootste industriële complex in de Tweede Wereldoorlog in
Duitsland was de IG Auschwitz, voor 100% dochter van Bayer,
BASF, HOECHST, IG Farben dus. Men tracht de wereld ervan te
overtuigen dat het perverse SS-artsen waren die in de kampen hun
misdadige experimenten uitvoerden. De documenten van het
Nürnberg-tribunaal vertellen echter een ander verhaal. Op de foto’s
die als bewijs werden ingediend, staat de naam van de afzender
van deze testpreparaten: “IG Farben Industrie Aktiengesellschaft,
BAYER”. De op de kampslachtoffers geteste preparaten waren
allemaal geoctrooieerd en behoorden toe aan BAYER en
HOECHST. De Amerikaanse hoofdaanklager in het Nürnberg
tribunaal, Telford Taylor, vatte het als volgt samen: “De Tweede
Wereldoorlog was alléén mogelijk dankzij IG Farben. Zij
produceerden vrijwel alle springstoffen en materialen die nodig
waren voor het voeren van de oorlog. In Nürnberg werden 24
directeuren van IG Farben aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. In 1948 bijvoorbeeld werd
BAYER-directeur Fritz Ter Meer veroordeeld tot 7 jaar cel voor plundering, slavenarbeid en massamoord. De
economische begunstigden en figuren achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog, waaronder de
firma IG Farben, werden in het naoorlogse Duitsland al snel weer gevierd als industriële bolwerken. De
aandelen van IG Farben, de belangrijkste oorlogsbuit van de geallieerden, kwamen onder controle van de
investeringsfondsen van Rothschild en Rockefeller, twee schatrijke Joodse bankiersfamilies, die evenals IG
Farben van oorsprong uit Frankfurt kwamen.
IG Farben na de Tweede Wereldoorlog
Slechts enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden door IG Farben de belangrijkste
economische posities opnieuw ingenomen.
Een voorbeeld:
Kurt Hansen, BAYER-president van 1961 tot 1974. Deze man was in de Tweede Wereldoorlog
medeorganisator van de veroveringstocht in het hoofdkantoor voor grondstoffeninvoer in Berlijn, de plaats
van waaruit de economische uitbuiting van de veroverde landen werd gecoördineerd.
Carl Wurster, BASF-president en lid van de raad van commissarissen tot 1972. Tijdens het naziregime
leider in de “Reichswirtschaftskammer”, de kamer van koophandel, tevens lid van de raad van
commissarissen van de Zyklon-B fabrikant, Deutsche Gesellschaft für Schädlingbekämpfung (Degesch).
Carl Winnacker, HOECHST-president van 1952 tot 1969. Maakte deel uit van de coalitie tussen de nazi’s
en IG Farben, tevens lid van de NSDAP en HOECHST-manager ten tijde van de menselijke experimenten in
de kampen Auschwitz en Buchenwald. Hij inspecteerde het Auschwitz-complex op 17 juli 1942 en werd daar
gefotografeerd.
Fritz Ter Meer, veroordeeld tot 7 jaar cel wegens plundering, slavenarbeid en massamoord, werd vervroegd
vrijgelaten en bekleedde in 1956 alweer een directeurs positie in de raad van commissarissen van BAYER.
Politiek
Ook in de politiek was IG Farben na de Tweede Wereldoorlog druk om hun mensen weer op belangrijke
posten te kunnen laten plaatsnemen.
Ludwig Erhard, Bondskanselier van West-Duitsland van 1963 tot 1966. Hij was Tijdens het naziregime
adviseur van IG Farben in de “Reichsgruppe Industrie” van de nazi’s.
Kurt-Georg Kiesinger, Bondskanselier van 1966 tot 1969, was NSDAP-lid van 1933 tot 1945 en leider van
de omroep- en propaganda afdeling onder naziminister van buitenlandse zaken, von Ribbentrop.
Karl Schiller, minister van financiën van 1966 tot 1972. NSDAP-lid tijdens de Tweede Wereldoorlog, actief
bij het “Weltwirtschaftsinstitut” van de nazi’s in Kiel en auteur van een opstel over de herschikking van
Europa welke uitgevoerd zou moeten worden na de eindoverwinning van de nazi’s.
Europese Unie
Ze hadden allemaal twee hoofddoelen in het naoorlogse Europa. Ten eerste: Het uitbouwen van de
Bondsrepubliek Duitsland tot bolwerk van de farmaceutische en chemische industrie, en ten tweede: De
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opbouw van de “Europese Unie”. In 1949 benoemde de eerste Duitse bondskanselier, Konrad Adenauer,
Hans Maria Globke tot hoofd van de kanselarij. Deze Hans Maria Globke was co-auteur van de
rassenwetten van Nürnberg waar de eindoplossing voor het Joodse vraagstuk werd besproken, nummer 101
op de oorlogsmisdadigerlijst van de geallieerden maar vanwege een kroongetuigenregeling ontliep hij een
veroordeling tijdens de Nürnberg processen. Als hoofd van de kanselarij verkreeg hij een van de
belangrijkste posities in de Duitse regering. Alle bevoegdheden betreffende partijen, buitenlandbeleid, EUuitbreiding, regering, geheime diensten en leger, alle correspondentie verloopt via het hoofd van de
kanselarij voor ze de bondskanselier bereikt.
Walter Hallstein, nazi-architect voor één groot Europa onder leiding van
Duitsland. In 1958 benoemd tot eerste voorzitter Europese Unie.
In 1958, werd Walter Hallstein, voormalig juridisch-strateeg van de nazi’s,
aangesteld als eerste voorzitter van de Europese Commissie. Hij beschreef zijn
positie ooit als een “soort minister-president van Europa” Niemand van de politiek
verantwoordelijken in Europa maakte bezwaar tegen de aanstelling van deze
nazi-architect voor Europa. Zijn visie in 1940 over de structuur van Europa en de
inrichting ervan legde duidelijk de basis om deze man tot architect van de
Europese Unie te maken.
De politieke structuur en samenwerking wordt tot op de dag van vandaag nog
steeds beïnvloed door de ‘erfenis’ van het naziregime en het kartel van de
chemische en farmaceutische industrie.
Een van de grote ‘voorvechters’ voor de Europese eenwording, Helmut Kohl,
heeft zijn ‘opleiding’ gehad bij IG Farben en gewerkt onder voormalig nazimedewerker Carl Wurster, de president van BASF. Hij werd 16 jaar later bondskanselier van Duitsland. Nog
voor het einde van zijn ambtstermijn benoemde hij Angela Merkel tot zijn opvolger.
Bron: Dr. Rath – EU Politiek Perspectief (video, Nederlands ondertiteld)

Nazi fundament onder Europese Unie (2)
door een van onze correspondenten op jul.28, 2012
ServicesMenselijk lichaam als jachtgebied
Het menselijk lichaam van 6,5 miljard mensen wereldwijd is
een enorme afzetmarkt voor bestaande, maar vooral ook
nieuwe chemische ‘medicijnen’ die de farmaceutische industrie
moet ontwikkelen om hun omzetten te kunnen laten groeien.
Hiervoor moeten steeds nieuwe ziektes en aandoeningen
worden gecreëerd en is een overkoepelend coördinatiecentrum
nodig, een soort van politbureau, om dit internationaal in de
juiste banen te kunnen leiden. Stond dit gebouw van het
chemiekartel tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn,
tegenwoordig is het hoofdkwartier ondergebracht in het
gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Hier bepalen economische belangen de politieke
beslissingen van Europa. Vanuit deze locatie treden de leiders van de kartels in het openbaar naar voren. Al
in 1969 werd er door de ex-nazi’s Walter Hallstein en Karl Winnacker een actiecomité voor de vorming van
een “Verenigde Staten van Europa” opgericht. Zoals reeds eerder vermeld werd Hallstein in 1957 benoemd
tot de eerste voorzitter van de pas opgerichte Europese Economische Gemeenschap (EEG), het fundament
van de latere Europese Unie (EU). Alles wat Hallstein al in 1939 in nazi-Duitsland openlijk verkondigde, kon
hij vanaf 1957 in Brussel in praktijk gaan brengen.
Europese Unie is een dictatuur
De Europese Unie, ontstaan uit de Europese Economische Gemeenschap, is in feite niets anders dan een
centraal kartelbureau, het hoogste instituut dat de kartelbelangen in Europa ten uitvoer brengt. De Europese
Commissie is de politieke uitvoerende macht van dit kartel. Deze commissie wordt niet democratisch
gekozen, maar wordt benoemd. Deze commissie maakt de wetsontwerpen en het is de taak van het
Europese Parlement om ze goed te keuren. Bij belangrijke kwesties of vragen vaardigt de Europese
Commissie ook richtlijnen en verordeningen uit, die zonder tussenkomst van het parlement wetten worden
voor meer dan 500 miljoen Europeanen. De Europese bevolking wordt wijsgemaakt dat de EU een
democratische unie is! Dit is echter een pertinente onwaarheid. De daadwerkelijke macht ligt bij de Europese
Commissie, het kartel-politbureau. Europeanen mogen weliswaar om de vier jaar het Europees Parlement
kiezen, maar een recht op wetsvoorstellen, het kenmerk van elke democratie, heeft het Europese Parlement
echter niet. Om de machtsverhoudingen beter te begrijpen is het wellicht handig om te weten dat de
Europese Commissie bestaan uit 27 commissarissen, gesteund door een apparaat van 54.000 technocraten
en bureaucraten. Beroepsbureaucraten, die jarenlang worden betaald om er kartelbelangen doorheen te
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drukken. Het EU-parlement bestaat uit 736 afgevaardigden en de Europese Commissie heeft per
parlementslid de beschikking over 80 bureaucraten om deze afgevaardigden in toom te houden.
Samenvattend kan gesteld worden dat de Europese Unie geen democratie is maar een heuse dictatuur. Een
voorbeeld is het Verdrag van Lissabon, dat door de kiezers van Frankrijk, Nederland en Ierland werd
afgewezen, maar er toch op zéér ondemocratische wijze doorheen werd gedrukt. In de overige lidstaten
vonden de politici het niet eens nodig dat het volk werd geraadpleegd. Macht welke uitgaat van het volk, dat
is het grondbeginsel van elke democratie.Wanneer de politieke uitvoerende macht, in dit geval de Europese
Commissie, niet meer door het volk wordt gekozen en, belangrijker nog, niet kan worden weggestemd, dan
wordt elke democratie een dictatuur.
Controlewaanzin
Zo wordt ook duidelijk waarom de kartel-commissarissen van
de EU lijden aan een buitensporige mate van “controlewaanzin”
waardoor ze heel Europa tot op het ziekelijke af bespieden.
Omdat deze kartelcommissarissen precies weten wat ze doen
zijn ze bang. Ze zijn bang dat, wanneer de mensen eindelijk
begrijpen in welke situatie ze zijn gemanoeuvreerd, ze op een
dag de straat op zullen gaan en eisen dat er in Europa een
echte democratie moet komen. Dit zal chaos veroorzaken
waarop het hele kaartenhuis in elkaar zal storten! Hier hebben
deze kartelpolitici schrik voor. Daarom is het voor hen van
levensbelang om het doen en laten van de menselijke
samenleving te controleren. Op alle mogelijke manieren worden de Europeanen gecontroleerd via hun
internetaccount, gsm, bankrekening, medisch dossier, openbaar vervoer tot aan het gebruik van de privé
auto toe.
Derde poging tot wereldheerschappij
De Eerste en de Tweede Wereldoorlog werden ontketend met als doel om militaire wereldheerschappij te
verwerven voor economische doeleinden. Dit is twee keer mislukt, maar de kartels geven niet op. Het
probleem is dat zij hun doelen niet meer openbaar kunnen verkondigen, omdat men niet zal toelaten dat
voor de derde keer de aftocht zal moeten worden geblazen. Zij zullen dus een andere manier moeten vinden
om de landen die veroverd moeten worden ook zonder wapens op de knieën te krijgen. Maar hoe moet dat
voor elkaar gekregen worden?
Welnu, dit bleek achteraf niet zo heel moeilijk te zijn!
Euro
Eerst werden de Europese landen, met uitzondering van Groot Brittanië,
Noorwegen, Zweden, Denemarken en Zwitserland, ondergebracht in een
muntunie met maar één munt, waarin geen afzonderlijke devaluatie mogelijk
is. Tegelijkertijd werden de regels versoepeld voor het uitgeven van
staatsobligaties waardoor veel Europese politici doelbewust in de verleiding
zijn gebracht om enorme staatsschulden op te bouwen. Vervolgens
ensceneerden de banken een financiële crisis. Hierdoor werden de
economieën van complete landen flink beschadigd en in een aantal gevallen
zelfs geruïneerd zodat ze onder curatele kwamen te staan. De ‘Derde
Wereldoorlog’ is momenteel al volop aan de gang in Europa, met als
uiteindelijk doel dat ieder land zijn soevereiniteit zal moeten opgeven. Dit
wordt bereikt door financiële chaos te creëren in diverse landen met als gevolg dat de bevolking door
armoede of dreigende armoede zodanig murw wordt gemaakt dat zij uiteindelijk akkoord zullen gaan met het
opgeven van hun soevereiniteit. Als voorbeeld hebben we Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië en
het is nog maar een kwestie van tijd dat ook de overige Europese landen aan de beurt zullen komen. Als de
Europese burger niet in actie komt dan zal de derde poging van de kartels om tot wereldheerschappij te
komen worden gewonnen zonder dat er ook maar één schot hoeft te worden gelost. Het kan geen toeval zijn
dat het juist het land is van waaruit IG Farben zijn twee eerdere pogingen heeft ondernomen, dat als
financiële ‘winnaar’ uit de strijd tevoorschijn zal komen.
Er is maar één mogelijkheid om aan deze geraffineerd opgezette val te ontkomen, en dat is door Europa als
politieke- en als muntunie met de meeste spoed vaarwel te zeggen.
Bron: Dr. Rath – EU Politiek Perspectief (video, Nederlands ondertiteld)
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Ayatollah Khamenei waarschuwt zijn leiders: Over enkele weken oorlog
Een Amerikaanse B-52 werpt een testversie van de MOP af, de
grootste bunkerbuster die ooit is gebouwd. Afgelopen vrijdag
kondigde de luchtmacht aan dat de bom klaar is voor gebruik.
De Iraanse opperleiders Ayatollah Khamenei heeft afgelopen
vrijdag tijdens een topontmoeting met de hoogste militaire
leiders -veelzeggend de 'laatste oorlogsraad' genoemd- gezegd
dat het land over enkele weken in oorlog zal verkeren met de
Verenigde Staten en Israël. De leger-, luchtmacht- en
marinecommandanten kregen de opdracht hun
strijdmachtonderdelen paraat te houden. Tevens gaf Khamenei
het bevel de nucleaire installaties in het land zo goed mogelijk
te beschermen tegen de beste Amerikaanse superwapens door dikke lagen met staal bedekt beton aan te
brengen en talloze luchtdoelraketten op te stellen.
Grootste bunkerbuster klaar voor gebruik
Toeval of niet, afgelopen vrijdag onthulde de Amerikaanse luchtmacht dat de nieuwste bunkerbuster, de
Massive Ordnance Penetrator (GBU-57), klaar is voor gebruik. Met zo'n 13,6 ton is het de zwaarste
smartbom die ooit is gebouwd, bedoeld om door een laag van 20 meter versterkt beton te kunnen dringen.
De MOP is zó zwaar en groot dat alleen Amerikaanse bommenwerpers zoals de B-2 hem kunnen vervoeren.
Israël beschikt niet over dergelijke toestellen.
Uranium verder verrijkt; Vergeldingsaanvallen
Khamenei gaf het bevel om de uraniumvoorraad verder te verrijken naar 60%, steeds dichter bij het niveau
van 90% dat nodig is voor de bouw van een kernbom. De oorlogsraad besloot tevens op welke wijze er
vergeldingsaanvallen zullen worden uitgevoerd nadat de nucleaire installaties van het land door de VS en/of
Israël zijn gebombardeerd. De in de afgelopen maanden vaak geteste ballistische Shahab-3 raketten zullen
massaal op Israël, Saudi Arabië en Amerikaanse doelen in het Midden Oosten worden afgevuurd.
Ook Hezbollah en Jihad Islami vallen Israël aan
De islamitische terreurbewegingen Hezbollah in Libanon en Jihad Islami op de Gazastrook zullen de Joodse
staat vanuit respectievelijk het noorden en het zuiden aanvallen. Saudische olieterminals zullen worden
vernietigd en de straat van Hormuz zal worden afgesloten met mijnen, zodat 20% - 30% van de wereld
olietransporten stil komt te liggen.
September of oktober
De opperleider zei dat de oorlog met Amerika in Israël in september of oktober zal losbarsten. De Iraanse
theocraten verwachten tijdens deze oorlog de komst van de Mahdi, de moslimverlosser die volgens de
islamitische eindtijdtheologie Israël zal vernietigen, het Westen zal verslaan en de islam over de hele wereld
als de voor alle mensen verplichte en enige toegestane religie zal vestigen. (1)
Xander - (1) DEBKA

Opstelling EU-lidstaten inzake begroting irriteert Brussel
woensdag 25 juli 2012 16:00 - Door Jeroen Langelaar
De Europese Commissie is boos over de opstelling van EU-lidstaten inzake
de Europese begroting voor volgend jaar.
Barroso wil opnieuw meer geld van lidstaten
EU verhoogt belastingen
Brussel wil de uitstoot van CO2 voor het bedrijfsleven duurder maken. De
Ondernemingen zijn verplicht certificaten te kopen waarmee ze C02 mogen
uitstoten. Door een overaanbod, mede door de economische crisis, zijn de
prijzen voor de certificaten laag. De Commissie denkt nu aan het uitstellen van veilingen van certificaten.
Door het aanbod te beperken, kan de prijs worden opgedreven.
De EU-landen willen die verhogen met ‘slechts’ 2,79 procent.
Volgens commissievoorzitter José Manuel Barroso voeren lidstaten hiermee een verkeerd
bezuinigingsbeleid. Brussel wilde de begroting verhogen met liefst 6,8 procent.
Geen verhoging
Europese landen stemden vandaag in met de uitbreiding van 2,79 procent. Alleen Nederland, GrootBrittannië en Zweden stemden tegen. Deze lidstaten willen geen enkele verhoging van de EU-begroting.
Oostenrijk onthield zich van stemming. Barroso vreest dat door de beperking van het budget Europese
projecten, bedoeld om de groei te versterken, in gevaar komen.
De Europese begroting van volgend jaar komt uit op 132,7 miljard euro. Barroso waarschuwt dat dit ernstige
gevolgen kan hebben voor het economisch herstel.
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Komende maanden miljoenen Europeanen dakloos of onder armoedegrens
De euro is dood, alleen willen de meeste mensen en onze leiders dat nog niet weten
'Kleine' drama's waar geen politicus enige aandacht voor heeft. Deze
77 jarige vrouw in Madrid moet samen met haar 3 volwassen dochters
op straat slapen nadat de enige die nog een baan had werd ontslagen
en de sociale dienst slechts 15 dagen tijdelijk onderdak verleende (3).
De eurozone, iets meer dan een decennium na de invoering van de
gemeenschappelijke munt. Steeds meer Europeanen hebben niet
voldoende geld om voedsel te kopen voor zichzelf en hun kinderen en
halen dit uit de afvalcontainers achter de supermarkten. Hele straten
van grote steden in Zuid Europa krijgen dagelijks nieuwe -ook
hoogopgeleide- daklozen te verwerken, mensen die alles -hun werk,
hun huis- hebben verloren. Sinds de invoering van de euro is zowel de levensstandaard als de
levensverwachting van de gemiddelde Europeaan dramatisch gedaald. Kortom: de euro is een totale ramp
voor steeds meer burgers, maar denk maar niet dat de politici ooit deze onvoorstelbare fout zullen toegeven.
De armoedekloof in Europa wordt schrikbarend snel groter. In Spanje is al meer dan een kwart van de
beroepsbevolking en ruim 52% van de jongeren tot 25 jaar werkloos. In Griekenland is de situatie nóg erger.
Wie kan verlaat het land naar betere oorden. Wie niet kan, pakt iedere baan beet die er nog te krijgen is.
Zuid Europese academici werken desnoods als landarbeiders. De gemiddelde levensverwachting daalt, zelfs
in Duitsland: in slechts 10 jaar tijd met bijna 2 volle jaren (2).
Sociale structuur valt uiteen
De Europese rijken worden echter steeds rijker, net als in de rest van de wereld. De armen worden juist
armer. Inmiddels lijden er wereldwijd 1,2 miljard mensen dagelijks honger en sterven er dagelijks 10.000
kinderen en 25.000 volwassen door gebrek aan voedsel. Zo ver is het hier gelukkig nog niet, maar de
situatie wordt in ijltempo steeds slechter. De complete sociale structuur in Zuid Europa begint door de
enorme financiële en economische problemen uit elkaar te vallen, waardoor miljoenen Europeanen de
komende maanden dakloos zullen worden en/of zullen verarmen.
Geen gewone recessie maar een systeemcrisis
Het zal duidelijk zijn dat deze ontwikkeling, die angstwekkend veel gelijkenissen vertoont met de Grote
Depressie uit de jaren '30, in toenemende mate een kruitvat wordt dat op ieder moment kan ontploffen. De
geschiedenis dreigt zich te herhalen, maar de meeste mensen blijven braaf als ratten in hun kooitje zitten en
hopen dat het vanzelf weer beter wordt, net als bij eerdere recessies. Deze keer echter niet. Dit is namelijk
geen gewone recessie, dit is een systeemcrisis. Alle landen hebben jarenlang op de pof geleefd en geleend
maar zitten nu aan het plafond. Het geld is op - althans, voor de burgers, want er gaan wél miljarden en nog
eens miljarden naar het bankensysteem, dat juist één van de hoofdveroorzakers is van de huidige crisis. Op
20 juli besloot de eurozone € 100 miljard aan de Spaanse banken te geven. Op dezelfde dag werd bekend
dat steeds meer Spaanse regio's blut zijn. Was het geld voor de banken aan de burgers gegeven, dan zou
dit 2000 euro per inwoner zijn, dus 8000 euro per 4-koppig gezin.
ECB gaat geldkranen openzetten voor de banken
€ 100 miljard voor de Spaanse banken, een gigantisch bedrag dat binnen enkele weken in rook zal zijn
opgelost. Spanje moet de komende 3 jaar namelijk zo'n € 650 miljard bij elkaar zien te krijgen om overeind te
blijven. De banken zijn niet meer te redden, maar men gaat het toch proberen. Waarschijnlijk zal de ECB
deze week besluiten om de geldkranen helemaal open te draaien. Alleen de banken hebben hier baat bij,
want de gewone man zal hier op den duur voor moeten bloeden zodra devaluatie en inflatie onverbiddelijk
toeslaan.
Steenrijke elite wil de rest arm houden
Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 vindt er op ongekend grote schaal een herverdeling van
de welvaart plaats. Er komen steeds meer miljonairs en miljardairs en die worden steeds rijker, terwijl het
aantal armen eveneens groeit. Het uiteindelijke doel is vrijwel alle rijkdom en welvaart te laten bezitten door
een klein eliteclubje, en 99,9% van de wereldbevolking door middel van 'socialistische' armoede volkomen
afhankelijk te maken en op deze wijze onder totale controle te houden. Om dit te bereiken moet met name
de welvaart van de Westerse burger worden verwoest. Eén van de belangrijkste middelen om dit te bereiken
is het overhevelen van miljarden belastinggeld naar de banken en de invoering van torenhoge -maar
volstrekt zinloze en zelfs contraproductieve- Co2- en milieubelastingen.
De euro is klinisch dood
Ondertussen wordt de 'klinisch dode' europatiënt met allerlei lapmiddelen, loze beloften en zowel
doorzichtige als ondoorzichtige trucs overeind gehouden. Politici geven immers slechts zelden hun foutieve
beleidskeuzes toe, en helemaal als deze zoals nu zullen leiden tot de ondergang van de democratie,
welvaart en toekomst van hun kiezers. Zij zullen dus nooit vrijwillig tot inzicht komen en rechtsomkeert
maken op de doodlopende weg van de euro. Daarmee volgen ze slaafs de fatale koers die de banken voor
zowel hen als ons hebben uitgestippeld.
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Ook hier raakt het geld op - en dan?
De oprichting van het ESM betekende het definitieve einde van onze democratie, vrijheid en ons
zelfbeschikkingsrecht. Zichzelf vorstelijke salarissen en toelagen gevende bureaucraten in Brussel
beschikken vanaf nu over ons geld. Miljarden zullen uit onze samenleving worden weggezogen om de
failliete banken en de al even bankroete Zuid Europese landen nog enige tijd overeind te houden, totdat ook
hier -dus voor u en mij- het geld op is. Dan is het echter te laat. Op 12 september zou u heel misschien nog
iets kunnen veranderen, maar de opiniepeilingen laten zien dat we na de verkiezingen geen millimeter van
de snelweg naar de euro-afgrond zullen afwijken.
Aan u de keus
De euro, ja, de hele EU in zijn huidige mislukte vorm is geschiedenis, al weten de meeste mensen dit nog
niet en willen onze leiders dat nog altijd niet inzien. Het is echter de hoogste tijd voor grote veranderingen.
Die komen overigens sowieso, of u deze nu wilt of niet. Laten we het aan de huidige gevestigde orde in de
politiek, de banken en de media over, dan zal de eurotrein onverminderd doordenderen tot een afschuwelijk
pijnlijke en hoogstwaarschijnlijke bloederige crash met onvoorstelbare en permanente gevolgen. Of zullen
we eindelijk massaal onze ogen opendoen, weigeren nog langer mee te werken en eisen dat er een einde
komt aan het huidige perverse euro/bankensysteem, zodat we onze kinderen alsnog een betere toekomst
kunnen geven? Aan u de keus.
Xander - (1) KOPP ; (2) KOPP ; (3) Reuters

Als het aan de wet ligt krijgen alle Amerikanen binnenkort een microchip
Vanwege de nogal obscure omschrijving in de wet, hebben nog niet veel
Amerikanen in de gaten wat er nu eigenlijk precies staat.
Binnenkort zullen ze ruw wakker schrikken als ze beseffen dat wat er staat
betekent dat ze allemaal een microchip in hun lichaam zullen krijgen.
Alle Amerikaanse burgers, inclusief baby’s, zullen binnenkort een verplichte
microchip ontvangen. Dit is géén complottheorie maar iets wat openlijk door
de twee Amerikaanse partijen al vanaf 1974 is bediscussiëerd en
tegenwoordig deel uitmaakt van de Amerikaanse wet. Een geïmplanteerde
microchip is onderdeel van het Obama Healthcare plan.
Dit wordt echter niet door veel mensen opgemerkt omdat het nogal
verborgen is omgeschreven door tweeslachtig en technisch taalgebruik. Het staat letterlijk omschreven als
“A Class II device that is implantable”. Volgens de definitie van de regering zelf hebben we hier te maken
met een transponder of RFID chip. Het is daarom een microchip.
Wat wel belangrijk is om te weten is dat het plan om alle Amerikanen te microchippen niet van Obama
afkomstig is. Dit proces was al in gang gezet lang voordat Obama in het Witte Huis toetrad. Ook is het niet
belangrijk van welke partij het afkomstig is omdat allen de agenda van de Globale Elite dienen. De
uitvoerenden ontvangen de instructies van hun meesters die gezorgd hebben dat ze op die plek
terechtkwamen. Het doel is uiteraard het chippen van de totale wereldbevolking. India is bijvoorbeeld al
begonnen met het implementeren van een microchip in de identiteitskaart van honderden miljoenen mensen.
Het plan is afkomstig van de Democratische Senator Tommy Thompson die zich sterk maakte voor de
microchip ten tijde van de regering van Bush. Degene die toen populair was, was de Verichip, deze werd
gepresenteerd als een “handig hulpmiddel” voor het vastleggen van medische informatie. “Toevalligerwijze”
zat Thompson ook in de directie van Verichip. Ironisch genoeg weigerde hij zelf zo'n microchip, ondanks het
feit dat hij de gehele bevolking met Amerika een chip wilde laten implanteren.
Alhoewel het overduidelijk is dat met de geïmplanteerde microchip “het merk van het beest” wordt bedoeld in
de Bijbel, zijn er toch talloze zogenaamd Christelijke politici die dit initiatief volledig steunen. Of dit is omdat
ze onder een bepaalde invloed staan of dat ze nog nooit goed de bijbel hebben gelezen, is niet duidelijk.
Je kunt het draaien of keren zoals je wilt en in discussie gaan over de inhoud van de wet, maar je kunt niet
om het feit heen dat er een plan klaarligt, vastgelegd in een wet, om de bevolking te chippen. RFID staat
voor Radio Frequency Identification Transponder en dat betekent dat er via radiofrequenties een draadloos
communicatiesysteem tot stand is gekomen waarmee men volledig automatisch iedereen kan identificeren
en volgen.
Men heeft nu ook al de beschikking over een zogenaamde Nanochip. Deze is zo klein dat je hem binnen zou
kunnen krijgen via bijvoorbeeld een vaccinatie, zonder dat je er íets van merkt. Met Nanotechnologie heb je
geen batterij nodig. Als krachtbron kan bijvoorbeeld de elektriciteit in je lichaam dienen. Deze piepkleine
chips kunnen uitzenden via radiogolven op verschillende frequenties.
Via de microchip heeft de elite volledige controle over grote bevolkingsgroepen, het creëert een land met
robots en totale elektronische mind control. En dit is pas het begin; science fiction is werkelijkheid geworden.
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Elf tekens dat er niet veel tijd meer is
Woensdag, 01 augustus 2012
En dan hebben we het in dit geval niet over het einde van de wereld,
maar over het wereldwijde economische en financiële systeem.
Terwijl de kranten bol staan van de optimistische berichten, loopt de
boot sneller vol met water dan wie dan ook kan hozen.
Naderen we nu heel snel het kritieke moment voor het financiële
systeem? Augustus is per definitie een rustige maand aangezien veel
mensen in Europa met vakantie zijn, maar daarna zullen we ons in
een “gevarenzone” begeven waar letterlijk alles mogelijk is. Historisch gezien is er ook meer kans dat er iets
in de herfst gebeurt dan op een ander moment in het jaar.
De focus dit najaar zal liggen op het wel of niet uiteenvallen van de Eurozone. En zelfs als men erin slaagt
de club bijelkaar te houden, dan nog ligt er een scala aan serieuze problemen. Landen als Griekenland en
Spanje bevinden zich nu al in een staat die je niet anders kunt omschrijven dan als “depressie”. En de rest
van de wereld schuift langzaam maar zeker richting crisis.
In sommige delen van Europa is de werkeloosheid gestegen tot recordhoogte, Europese banken balanceren
aan de rand van insolvabiliteit en de kredietstroom wereldwijd is opgedroogd. Als er ook maar iets verkeerd
gaat, dan zal deze crisis heel snel vele malen erger worden dan die van 2008. Aangezien het weredlwijde
financiële systeem zo gecompliceerd is, is het heel moeilijk om een precieze datum te voorspellen waarop er
iets zou kunnen gebeuren. Maar, wat we wel weten is, dat er zich voor deze herfst donkere stormwolken
aftekenen aan de hemel.
Hier volgen 11 tekens waaruit blijkt dat er niet veel meer tijd is voor het financiële systeem:
1) In de maand september zullen een aantal belangrijke beslissingen genomen worden aangaande de
toekomst van Europa. Om er maar eens een paar te noemen: In Duitsland zal de rechtbank beslissen of het
Europese reddingsfonds legaal gezien doorgang kan vinden, in Nederland zijn verkiezingen, Griekenland wil
opnieuw onderhandelen over voorwaarden, de Europese top moet knopen doorhakken met betrekking tot de
redding van Spanje en Italië of wat te doen in het geval deze twee dominostenen omvallen.
Om een voorbeeld te geven: de redding van Spanje zal waarschijnlijk het dubbele bedrag zijn van de
reddingen van Griekenland, Ierland en Portugal bijelkaar opgeteld. En dat terwijl de Italiaanse economie
dubbel zo groot is als die van Spanje.
2) In een bericht van Reuters staat te lezen dat de Spaanse Minister van Economische Zaken, Luis Guindos,
heeft gesuggereerd dat Spanje een bedrag nodig heeft van 300 miljard Euro.
3) Spanje glijdt dieper weg in een recessie. De Spaanse economie is met 0,4 procent gekrompen in het
tweede kwartaal van 2012, nadat het in het eerste kwartaal al met 0,3 procent was gekrompen.
4) De werkeloosheid in Spanje is nu opgelopen tot 24,6 procent.
5) Volgens de Wall Street Journal is er een gat ontdekt in het reddingsplan voor Griekenland van 30 miljard
Euro.
6) Volgens een analyse van Morgan Stanley zal de werkeloosheid in Griekenland volgend jaar oplopen tot
boven de 25 procent.
7) De verwachting is dat de Griekse economie in 2012 in totaal met 7 procent zal krimpen.
8) De Duitse Minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zegt dat de rest van Europa geen enkele
concessie meer zal doen naar Griekenland.
9) De Engelse economie is een diepe recessie ingedoken. Gedurende het tweede kwartaal van 2012, kromp
de Engelse economie met 0,7 procent.
10) De Federale Index van Dallas welke de activiteiten registreert van Amerikaanse bedrijven, daalde in juli
met 13,2 procent. Nog een teken dat de Amerikaanse economie snel op een depressie afstevent.
11) De tijd van het jaar. We zitten vlak voor de herfst. De historie laat zien dat de grote crashes van 1929,
1987 en 2008 allemaal in de herfst gebeurden.
De Europese leiders hebben tot nu toe de ene na de andere kortetermijn “oplossing” bedacht en geen van
allen heeft gewerkt. Of zoals een Eurodiplomaat het onlangs uitdrukte: “Twee jaar lang hebben we de
reddingsboot opgepompt en beslissingen genomen waardoor er net voldoende lucht in de boot bleef komen,
alhoewel het een lek heeft. Maar nu is het lek zo groot geworden dat we niet genoeg lucht in het vlot kunnen
pompen om het drijvende te houden".
Er zijn inmiddels talloze “experts” die het ongelimiteerd bijdrukken van geld zien als de oplossing. Ook dat
zal niets oplossen. Het probleem is niet dat er niet genoeg geld in omloop is, het probleem is dat er teveel
schuld is. Misschien kan met bijdrukken het crisispunt iets worden uitgesteld, maar kómen gaat het. Ieder
financiëel systeem óóit wat niet gebaseerd was op onderliggende waarde (fiat currency), is altijd in elkaar
gestort. We weten nu in ieder geval al de financiële weersverwachting voor de herfst: Storm.
Bron: The Economic Collapse
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2803:elf-tekens-dat-er-niet-veel-tijd-meeris&catid=15:financieel&Itemid=28
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Vegetatie op Mars? Planten, bomen ... of iets anders?
actueel nieuws | 31 Juli 2012
Op MarsAnomalyResearch .com staat een analyse van een merkwaardige foto van een gebied op Mars. De
foto is genomen met de Mars Reconnaissance Orbiter in 2008.
De foto (hiernaast) toont iets dat sterk gelijkt op vegetatie, zoals planten of bomen.
Volgens NASA betreft het een optische illusie.
Het zou een soort zwart basalt zand zijn dat zich manifesteert in de duinen.
Op MarsAnomalyResearch.com doet men een analyse die toch iets verder gaat dan de verklaring van
NASA. Deze foto kan u ook terugvinden op een officiële website van NASA - KLIK HIER of KLIK HIER.
Zoals u kan zien, is de foto niet gemanipuleerd.
Men kan zich bijvoorbeeld de vraag stellen waarom deze vreemde structuren een schaduw hebben.
Een illusie? Of heeft zand op Mars een schaduw?
Als deze zwarte structuren echt zwart basalt zand zijn, waarom hebben zij dan quasi allemaal gelijke vormen
onderaan, dewelke sterk gelijken op wortels?
Een illusie? Of verspreid zwart zand zich op Mars altijd in een zelfde vorm?
Voor de geprikkelde lezer; hieronder nog enkele gelijkaardige foto's - uiteraard met de link naar de
betreffende officiële NASA-webpagina - zodoende u de echtheid kan verifiëren. Ook de link naar de fotoanalyse wordt vermeld.
Officiële website NASA (kies uit verschillende formaten) - Foto-analyse
Officiële website NASA (kies uit verschillende formaten) - Foto-analyse
Officiële website NASA (dunne strook links - formaat kiezen) - Foto-analyse
Officiële website NASA - Foto-analyse
Officiële website NASA (strook vergroten) - Foto-analyse
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Waarom worden er in Europa zoveel moskeeën gebouwd?
Vrijmetselarij en de architectuur van de moskee
Dit artikel gaat over de reden waarom de moskeebouw in Nederland en de rest van Europa zo'n hoge vlucht
heeft genomen. Ook wordt de werkelijke betekenis van godsdienst onder de loep genomen. Natuurlijk is het
aantal islamitische gelovigen met de massale immigratiegolf vanaf begin jaren '70 flink toegenomen. Onze
vrijheid van godsdienstbeleving in het Westen heeft ervoor gezorgd dat er veel moskeeën zijn gebouwd. In
de middeleeuwen heeft de Rooms Katholieke kerk in samenwerking met de Vrijmetselaarsorden ervoor
gezorgd dat er veel kerken en kathedralen in Europa zijn gebouwd. Dit waren kapitale investeringsprojecten
die met het geld van de Rooms Katholieke kerk (lees: van het geld van de RK gelovigen) zijn gebouwd. En
niet zomaar! De kerkbouw heeft, naast het bouwen van een plek, waar gelovigen kunnen samenkomen voor
hun godsdienstbeleving, een dieperliggende reden. Er zijn namelijk in de Heilige Mis echte energetische en
occulte spirituele processen aan de gang. Mensen die bekend zijn met de occulte traditie, weten misschien
dat kerkelijke rituelen een occulte, dat is verborgen, achtergrond hebben.
Occultisme in religieuze rituelen
In het ritueel van de Eucharistie, de Heilige Mis, wordt de psychische energie van gebed van gelovigen
gebruikt en opgespaard door de priester. Helderziende waarnemingen geven aan, dat er in de Rooms
Katholieke mis een energievorm wordt opgebouwd uit de aanbiddingsenergie van de deelnemers aan het
ritueel. Met deze psychische energie wordt er in de loop van het ritueel een energetische vorm opgebouwd.
Deze energetische vorm is een soort stolp waarin de devotie-energie van gelovigen wordt opgespaard. Aan
het einde van het ritueel wordt deze energie als 'zegen van God' uitgestort over de deelnemers en ook over
de directe omgeving. In het boekDe Mysteriën van Bernard Heuvel wordt dit in detail uitgelegd.
Heuvel geeft aan dat de invloed van de kerk niet alleen politiek en religieus dogmatisch was en is. Er is
daarnaast ook een werkelijke spirituele, energetische component aanwezig, die de omgeving daadwerkelijk
kan beïnvloeden. Nu werkt deze invloed niet als er geen mensen meer in de kerk komen. Want zonder
mensen met hun energie van devotie kan de Eucharistische vorm niet worden opgebouwd. Hierdoor kan ook
de uitstorting van de 'zegen van God' niet meer optimaal plaatsvinden.
Occulte islamitische superstructuur
Nu de Islam sterke voet aan de grond heeft gekregen in Europa, is de moskee goed gevuld door aanbidders
van Islam. In principe is daar niets op tegen. Wij als Europeanen zien in de vrijheid van godsdienst een groot
goed. Deze vrijheid wordt op dit moment ten volle benut door Islamitische gelovigen, die in hun moskee,
door hun rituelen een vergelijkbare invloed, dat is occulte-, energische invloed laten gelden op de westerse
samenleving. Natuurlijk is onze Rooms Katholieke Eucharistische dienst een sacramenteel systeem. Net
zoals het Katholicisme de zegen van God heeft verbreid over de omgeving, heeft nu de Islam met hun
aanbidding van Allah in dit opzicht de overhand gekregen in Europa.
Als voorbeeld haal ik hier twee foto's aan uit het boek De Mysteriën. De ene foto laat een afbeelding zien
van de energetische stolp waar ik net over sprak, die in het ritueel van de eucharistie ontstaat. De tweede
foto is die van de Taj Mahal. Als je deze foto's met elkaar vergelijkt, dan valt meteen op dat de vorm van de
Taj Mahal, het fysieke gebouw, vrijwel overeenkomt met de Eucharistische energievorm. Dit hebben de
Vrijmetselaars en de Katholieke elites altijd geweten. Hieronder een citaat uit hoofdstuk 13 van De
Mysteriën:
Charles Webster Leadbeater werd een bisschop van de vrije katholieke kerk en was betrokken bij deze
praktische esoterische magie. Hij verklaart dat de heilige eucharistie een methode is om de evolutie van de
wereld te bevorderen. Dit wordt gedaan via uitstoting en verspreiding van spirituele krachtstromen. De
heilige eucharistie is de meest verheffende ceremonie. Het beïnvloedt de hele omgeving van de kerk waarin
de mis wordt gehouden. Leadbeater zegt dat werkelijke religie altijd een objectieve kant heeft. Het werkt niet
alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf, zodat verfijnde en subtiele invloeden een blijvend effect hebben
op alle subtiele lichamen of voertuigen van bewustzijn van een persoon.
De bouwactiviteiten van de Vrijmetselarij zijn de fysieke,
architectonische neerslag van het energetische gebouw,
dat in de religieuze riten ontstaat. Hierover heeft theosoof
en hoofd van de Vrije katholieke Kerk, C.W. Leadbeateer in
1924 uitvoerig geschreven in zijn boek De Wetenschap der
Sacramenten. Daarnaast komt nog het feit dat de moskee
van oorsprong een christelijk orthodoxe kerk was, die pas
later, na verovering, door de Islam in gebruik genomen is.
Hierboven is de Eucharistische afbeelding te zien van het
gecompleteerde subtiele energiegebouw, veroorzaakt door
de rituelen van de eucharistie (Uit: Leadbeater, De
wetenschap der sacramenten).
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Hierboven is een afbeelding te zien van de Taj Mahal in
India. Als we deze vergelijken met de eucharistische
energievorm, dan kunnen we duidelijk zien dat de vorm
van het eucharistische gebouw bijna hetzelfde is als de
architectuur van dit heilige tempelgebouw.
Het verspreiden van de goddelijke zegen en kracht
Over het uitstorten van de goddelijke zegening of genade
zegt Leadbeater het volgende:
We moeten niet van deze genade denken dat het een
soort poëtische uitspraak is, of op zijn minste gradatie
vaag is; we hebben te maken met een kracht die net zo
absoluut is als elektriciteit , een spirituele kracht die in de ruimte verspreid
wordt over de mensen op een bepaalde manier, die zijn eigen effect achterlaat, en zijn eigen voertuigen
nodig heeft, net als elektriciteit zijn toepasselijke machinerie nodig heeft. Het is via helderziende waarneming
mogelijk om deze kracht in actie te zien, om te zien hoe de dienst van de eucharistie een gedachtevorm
opbouwt, waardoor de priester met behulp van de engel de kracht verspreidt die voor dat doel is
opgeroepen. Echte religie moet volgens Leadbeater proberen ook de omgeving te beïnvloeden. De kerk,
moskee of tempel is niet alleen een plaats van gedienstigheid, maar ook een centrum van magnetische
uitstraling, waardoor een hele regio kan worden beïnvloed. Het Christelijke schema heeft een groot aantal
kerken nodig die over het hele land zijn verspreid; het Egyptische plan vereiste alleen de actie van een paar
Grote Loges die in de belangrijkste steden waren gevestigd om het hele koninkrijk te overstromen met het
Verborgen Licht. Het Verborgen Licht is de goddelijke kracht die in iedereen huist, ook wel de 'goddelijke
vonk' genoemd. Maar de spirituele kracht die wordt uitgestort werd ook het Verborgen
Licht genoemd. Dit kan verwarring scheppen.
Het islamitische sacramentale syteem bedient zich ook van vele, dicht bij elkaar staande moskeeën. Dit is
een religieuze en architectonische superstructuur, die op dit moment de sacramentele structuur van het
Katholicisme aan het verdringen is. Zonder hier politieke uitspraken over te hoeven of willen doen, kunnen
we dus stellen, dat niet alleen de politieke-, maar vooral de religieuze-, occulte invloed van de Islam
voornamelijk te danken is aan de vele moskeeën die in Europa zijn en nog worden gebouwd.
Geheime verborgen kennis achtergehouden door godsdienstige elite
De religieuze elite van de verschillende wereldreligies en ook van de Vrijmetselarij zijn hier altijd op de
hoogte van geweest. Deze elite had echter politieke belangen om deze kennis niet wereldkundig te maken
aan hun religieuze onderdanen. Daarom zie ik het als mijn plicht om de mensen erop te wijzen dat deze
kennis eeuwenlang bewust geheime, verborgen kennis is geweest. Boeken over dit onderwerp zijn zo goed
als nauwlijks voorhanden. Om de lezer kennis te laten maken met een uitgebreide uitleg over deze
sacramentele systemen, voeg ik als link de gratis PDF-download bij van de Engelse versie van het boek The
Mysteries, Knowledge of Subtle Energy in Ritual. De Nederlandse versie van De Mysteriën is vooralsnog
alleen via internet verkrijgbaar als paperback.
Dit artikel is bedoeld als een aanvulling op het boek om in te spelen op de actuele toenemende invloed van
de islamitische religie met de bijbehorende religieuze infrastructuur. Ik hoop de lezer enig inzicht gegeven te
hebben in de werking van ritueel en religie en de occulte achtergond daarvan.
En wat kunnen wij hier nu aan doen?
Om enig tegenwicht te bieden aan de opkomst van de Islam in Europa, is er mijn inziens maar één
oplossing. Wij als Europeanen moeten weer naar de kerk, de mis bijwonen, waardoor de invloed van het
Christelijke sacramentele systeem weer zal toenemen. De oorspronkelijke reden dat mensen naar de kerk
gaan, heeft niet te maken met het luisteren naar een preek of het zingen van mooie liederen. Nee,
godsdienst is de dienst aan God, iets wat de gelovige mens geeft aan God. Het is een soort offer aan God,
want het offer is de psychische energie van gebed in het ritueel van de mensen die wordt genomen en wordt
opgespaard. De mensen zullen zich moeten bekeren tot God en in de kerk God weer moeten aanbidden. Dit
zorgt voor een spirituele tegenkracht tegen de spirituele, energetische invloed van Islam.
De kerken moeten weer volstromen!
Leadbeater zegt dat alleen de oude traditionele mis het enig werkzame invocatie-instrument is om de occulte
energie te kunnen verspreiden over de omgeving. De nieuwe mis, die in de meeste kerken tegenwoordig
wordt gehouden, mist deze heilzame, energetische werking! Kortom, het Westen zal zich moeten bekeren.
Als dit niet massaal gebeurt, voorzie ik dat de invloed van Islam, ongeacht of die als goedaardig of
kwaadaardig wordt beschouwd, blijft toenemen in onze verwereldlijkte, uit Gods genade gevallen, westerse
multi-culturele samenleving.
Maar is deze christelijke-, islamitische- of maçonnieke invloed wel heilzaam?
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Hier zijn de meningen over verdeeld. Rooms Katholieken zullen beweren van wel, maar er zijn ook andere
geluiden die aangeven dat het Katholieke sacramentele systeem van Babylonische oorsprong is. Het misritueel is van oorsprong afkomstig van de Babylonische Mysterie-religie en heeft dus niets te maken met de
verlossingsboodschap van God (JHWH)!
Jesaja 45:22
22 Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.
De rituelen van de Vrijmetselaars hebben ook een sacramenteel systeem en hun logegebouwen hebben ook
een functie als invocatie-instrument.
Het grote verschil tussen het Katholieke mis-ritueel met rituelen van de Vrijmetselaars, is dat de Katholieke
mis de hoge engelen oproept om bij de verspreiding van de zegen werkzaam te zijn en dat de Vrijmetselaars
lagere natuurgeesten (elementalen of deva's) inroepen om bij hun ritueel te helpen. Echter, beide systemen
zijn van Babylonische oorsprong.
De ceremonieën van de christelijke diensten en de ceremonieën van de Vrijmetselarij bereiken een
vergelijkbaar doel, maar op een verschillende manier. In de christelijke dienst wordt eerst een grote
gedachtevorm gebouwd. Deze dient als een soort
opslagbatterij of condensator van kracht. Als de kracht langzaam en geleidelijk wordt gegenereerd, kan het
worden opgeslagen voor gebruik, in plaats van dat de kracht in de lucht vervliegt.
Er is dus een groot verschil tussen christelijke- en maçonnieke rituelen. Het Christendom roept in hun
diensten de grote engelen aan. Deze wezens zijn veel verder gevorderd in spirituele ontwikkeling dan wij
mensen. Ik citeer hier Leadbeater (The Hidden Life in Freemasonry, 1926, p. 132):
In het Christendom roepen wij grote engelen aan die ver boven ons staan in spirituele ontwikkeling en
plaatsen onszelf in een aanzienlijke mate in hun handen en bevoorraden hen met het materiaal van liefde en
devotie en aspiratie die de dienst uit ons losmaakt en wij laten aan hen voornamelijk het bouwen van de
vorm en de verspreiding over. In de Vrijmetselarij roepen we ook de hulp van engelen aan, maar van
diegenen die dichter bij ons eigen ontwikkelingsniveau staan, en elk van hen brengt met zich een aantal
ondergeschikten, die zijn aanwijzingen uitvoeren. Deze ondergeschikten zijn assistenten van het rijk van de
natuurgeesten en ook van de elementalen.
Conclusie: Wat is godsdienst?
Het is dus maar helemaal de vraag of de occulte invloed van kerkrituelen wel zo heilzaam is als de elite van
de Katholieke kerk beweert. Het staat in ieder geval vast, dat zowel de Islam als het Christendom en de
Vrijmetselarij sacramentele structuren hebben, die het doel hebben om door middel van godsdienstige
rituelen de mensen en de omgeving wezenlijk te beïnvloeden.Godsdienst is dus dienst aan een god of
afgod, zoals men wil. Wij zijn gedienstig aan God en verspreiden de spirituele invloed hiervan via religieuze
rituelen, of het nu dienst aan God is (in het Christendom), of aan de Grootarchitect van het Universum,
Lucifer/Satan (in de Vrijmetselarij, zie PDF van Morals and Dogma van Albert Pike, p.210) of aan Allah (in de
Islam).
Ik laat het aan de lezer over om te beoordelen hoe heilzaam of kwalijk deze invloeden zijn. Een ieder kan
hierin met behulp van zijn of haar geestelijke onderscheidingsvermogen, met gebruikmaking van
onderstaande literatuur,zelf zijn conclusies trekken.
Links en literatuur:
1 HEUVEL, BERNARD Gratis PDF-download van de Engelse versie van het boek The Mysteries,
Knowledge of Subtle Energy in Ritual
2 HEUVEL, BERNARD, Nederlandse en ook Engelse versie als paperback bij Lulu.com te koop: De
Mysterien, Over Occultisme en Religie door Bernard Heuvel
3 LEADBEATER, CHARLES WEBSTER, De wetenschap der sacramenten, reprint 1924, Schors,
Amsterdam, 2001. Dit boek is makkelijk verkrijgbaar bij de boekhandel. PDF download van Engelse versie:
The Science of the Sacraments
4 LEADBEATER, CHARLES WEBSTER, PDF-download: The Hidden Life in Freemasonry, Theosophical
Press House, 1926
Auteur: Eindtijdsmysterie, 5 mei 2010

Een bloemetje voor Tante Agent
Door prof. dr. Bob Smalhout. 30 juni 2012
De afgelopen week heeft iedereen op de televisie kunnen zien hoe een
vrouwelijke politieagent een dronken en hulpeloze man in elkaar trapte. Haar
mannelijke collega stond erbij en keek ernaar. De schokkende beelden waren
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met een smartphone door een toevallige voorbijganger opgenomen waarna het filmpje via YouTube op ons
televisiescherm terecht kwam.
Uiteraard ontstond er een enorme rel, want onze politie vindt het niet prettig dat haar soms ruwe en tactloze
activiteiten aan het grote publiek worden getoond. De missers van de politie worden altijd met de mantel der
liefde toegedekt. En die mantel is veel groter dan de meeste burgers wel denken. Daarbij komt dat het, in het
geval van de Rotterdamse dronkenlap, een vrouwelijke agent betrof. Dat ligt sowieso al erg gevoelig, want
die politievrouwen klagen immers al jaren over discriminatie en seksuele intimidatie door mannelijke
collega’s. Oorspronkelijk was de politieorganisatie een typische mannengemeenschap, net als ons vroegere
leger. Er heerste een machocultuur waar de meeste vrouwen niet goed tegen konden.
Nederland voorop
Vrouwen hebben er bijna honderd jaar over gedaan om zich binnen dat systeem en die cultuur een plaats te
veroveren. Velen weten niet dat de allereerste politievrouw al in 1911 te Rotterdam in dienst trad. Dat was
een zekere Dina Sanson, een van huis uit maatschappelijk werkster. Tot de jaren vijftig zorgden vrouwelijke
agenten vooral voor meisjes, kinderen en vrouwen die in problemen raakten. Ze bonden de strijd aan tegen
pooiers, bordelen en vrouwenhandelaars. Ze vingen dakloze meisjes op en zorgden ervoor dat die niet in de
prostitutie terechtkwamen. Nederland liep hiermee internationaal voorop.
In de jaren vijftig en zestig kwamen geleidelijk geüniformeerde vrouwelijke agenten in het zogenaamde
’executieve werk’ terecht, zoals het bestrijden en arresteren van criminelen. Ze moesten leren schieten en
vechten en dat ligt veel vrouwen niet zo goed. Menige mannelijke agent vond die in zijn ogen bewapende
’mutsen’ maar niks en liet dat ook duidelijk merken. Daarbij kwam dat in de jaren zestig het gezag van de
politie ernstig werd ondermijnd door linkse sociale filosofieën die te ver doorgeschoten waren. De politieman
werd vanaf die tijd ’Oom Agent’ genoemd. In 2007 schreef de journalist Syp Wynia in Elsevier: „ Er is geen
land dat zó een klap van de molen van de jaren zestig heeft gekregen als Nederland. ” Ieder gezag werd
ondermijnd. We moesten een blind vertrouwen hebben in ’het goede van de mens’. Wij werden ook het
meest liberale drugsland ter wereld.
Softies
Mannelijke agenten moesten zich moreel laten omscholen van stoïcijnse, autoritaire kerels tot gevoelige en
emotionele softies die aangemoedigd werden in huilen uit te barsten als er iets ergs was gebeurd. Op deze
wijze werd dan het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) naar alle waarschijnlijkheid voorkomen. Als
compensatie maten de vrouwelijke agenten zich geleidelijk een meer mannelijk ego aan. Vermoedelijk als
ultieme wraak op vele jaren nauwelijks verhulde discriminatie. Op het YouTube-filmpje van de schoppende
agente is dat gehele proces in luttele seconden te aanschouwen.
Het beschonken slachtoffer hangt hulpeloos tegen een muur geleund. ’Tante Agent’ doet twee passen naar
voren en schopt de man trefzeker en krachtig in zijn kruis. De dronken man zakt in elkaar, hij ligt in een soort
foetushouding op straat. Tante Agent gaat dan nog even door met trappen. De Oom Agent staat erbij en
grijpt niet in. Mogelijk was hij een beetje bang voor de losgeslagen kenau. Het slachtoffer werd geboeid
afgevoerd. Nederland ontplofte zowat van verontwaardiging.
Het verweer van Tante Agent was dat wij alleen maar dat kleine stukje film hadden gezien en niet wisten wat
eraan vooraf was gegaan. De dronken man namelijk zou toen zeer agressief zijn geweest. Dat kan best wel
waar zijn, maar op het moment dat hij door Tante Agent in elkaar werd getrapt, was hij dit zeker niet. Hij kon
amper op zijn benen staan. Maar alle officiële instanties haastten zich het incident te vergoelijken. Het
openbaar ministerie keurde in recordtijd het politieoptreden goed. Ook de Tweede Kamer deelde deze
mening. Slechts GroenLinks en Leefbaar Rotterdam (Rotterdamse gemeenteraad) vonden dat de agente
onnodig en veel te gewelddadig was opgetreden.
Het is onbegrijpelijk dat de trappende agente nog een bloemetje heeft gekregen van de Rotterdamse
gemeenteraad. Vooral ook indien men kennisneemt van alle missers die de politie de laatste jaren een
slechte naam hebben bezorgd. De lengte van deze column is veel te gering om ze allemaal te kunnen
vermelden. Maar de meeste schokkende staan vermoedelijk iedere krantenlezer nog in het geheugen
gegrift. Een van de meest gruwelijke is de dood van Björn Jue, een jongeman van 28 jaar, die te Pernis in
2008 in een leegstaand pand werd doodgemarteld. Zijn pijn- en angstkreten waren in de hele buurt te horen.
De politie kwam, maar bleef voor de deur staan en deed niets. Ze moesten op versterking wachten, zeiden
ze. Pas na een half uur drongen de (gewapende) dienders naar binnen. Het slachtoffer was toen juist
gestorven aan onder meer een gebroken nek, een verbrijzeld strottenhoofd en talloze zware kneuzingen.
Talrijk zijn ook de berichten over de grofheid en het tactloze optreden van de politie waarbij overigens
keurige burgers worden gearresteerd en in de cel gegooid alsof het levensgevaarlijke criminelen zijn. De
rustige, verstandige en ervaren politieman, die zelden of nooit een wapen nodig had, maar wie, door grote
ervaring en kennis van zaken, geen zee te hoog ging, lijkt kennelijk uitgestorven.
De agente die een hulpeloze dronken man volkomen onnodig in elkaar heeft getrapt krijgt bloemen van de
gemeenteraad. Zoiets heet een gotspe. Maar de vraag is of Dina Sanson, de allereerste politievrouw in
Rotterdam, trots zou zijn geweest op haar politionele kleindochter, Tante Agent.
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Aliens zijn niet onze broeders of zusters
Het Vaticaan heeft zijn leden verteld dat aliens heel waarschijnlijk bestaan en dat de Katholieken in hen
kunnen geloven. Hun hoofdastronoom verklaarde dat aliens misschien geen verlossing nodig hebben en
mogelijk geen erfzonde hebben. Hij zei dat we aliens als onze “broeders en zusters” moesten zien. Hij zei
ook dat we de aliens moesten dopen en dat het niet uitmaakt hoeveel tentakels ze hebben, ze een ziel
hebben.
Wel, ik geloof dat het Vaticaan voorloopt op alles dat aliens betreft. Ze weten dat er een onthulling zal zijn en
ze zijn de mensen langzaam aan het voorbereiden hierop. De hele alien agenda zal op een of andere
manier gebruikt worden om te proberen het Christendom te doen instorten en Christus af te doen als een
uitvinding van aliens. Aliens die de aarde contacteren zullen dan “nieuwe technologie” met zich mee brengen
om het milieu te redden en Christenen die in de Bijbel geloven zullen dan zover gebracht worden dat ze de
“evolutie van de mens en de aarde” door de strot krijgen geramd. Dit is natuurlijk maar mijn opinie over waar
dit naartoe leidt.
Ik weet een ding : aliens, als ze bestaan, zijn ze demonisch. Ze zijn geen buitenaards fenomeen, maar
demonische entiteiten die door Satan worden gestuurd. Sommigen zeggen dat ze de Nephilim zijn uit
Genesis 6 :
Genesis 6: 1-6
Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van
God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Maar de
heer zei: ‘Mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen; de duur van
zijn leven zal honderdtwintig jaar bedragen.’ In die dagen – en ook nog daarna – leefden er reuzen op de
aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun
zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd.
De heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen, en hoezeer de begeerte
van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Daarom kreeg Hij spijt dat Hij de mens op de aarde
gemaakt had, en Hij was er zeer verdrietig om.
De duivel wil de aarde controleren en wil aanbeden worden en hij is bezig zijn koninkrijk op te richten.
Efeziërs 6:12
Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.
Als er nieuws is dat aliens de aarde aanvallen, weet dan dat ze niet onze broeders of zusters zijn, en dat ze
komen om de geesten van de mensen in verwarring te brengen. Ze komen om de Ene Ware God en Zijn
Woord te ontkennen en dat ze niets liever willen dat zoveel mogelijk mensen met hen naar de Hel willen
voeren. (Sue)

Jezus zei dat zoals het was in de dagen van Noah, zo zal het zijn in de dagen van de komst van de
Mensenzoon. In Genesis 6 staat dat de “zonen van God” (de Hebreeuwse bene ha Elohiym = gevallen
engelen) en de mensendochters samenleefden en een ras van mutanten, reuzen voorbrachten. We kennen
dit ras als de Nephilim. Ze waren deels mens, deels geest. De gevallen engelen leerden de mensheid hoe
de zogenaamde ‘transhumans’ voort te brengen (= avatars en chimera). Wanneer God de Zondvloed
veroorzaakte verloren deze wezens hun fysieke lichamen. Ze zijn er nu nog altijd, en hebben geprobeerd om
lichamen te scheppen om te bewonen, net zoals Jezus zei dat ze zouden doen. Deze demonische geesten
hebben nog steeds lichamen nodig en daarom is bezetenheid aanwezig. Dat was al in Jezus’ tijd zo toen hij
een legioen demonen uitdreef en ze in de zwijnen dreef die in het water sprongen en verdronken.
Het Komende Grote Bedrog
2 Tess. 2:9-12 : De komst van de wetteloze zal steunen op de kracht van de satan, en vergezeld gaan van
allerlei machtsvertoon, van misleidende tekenen en wonderen, en van alle mogelijke misdadige verleiding,
bestemd voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de liefde tot de waarheid, die
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hen had kunnen redden. En daarom zendt God hun een kracht die hen verleidt om geloof te hechten aan de
leugen, opdat allen veroordeeld worden die geen geloof hebben geschonken aan de waarheid, maar hebben
gekozen voor de ongerechtigheid.
Matteϋs 24:24 : Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en
wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen.
Grote tekenen en wonderen, zelfs de uitverkorenen? Wat zou de uitverkorenen kunnen misleiden? UFO’s,
demonen of aliens in welke vorm dat ze kiezen om mensen te misleiden.
Volgens 2 Kor. 11:14 : En geen wonder: de satan zelf vermomt zich als een engel van het licht.
Gevallen engelen kunnen iedere vorm aannemen die ze willen tot zelfs een engel van het licht. Kunnen jullie
je voorstellen dat gevallen engelen naar de aarde terugkeren in de vorm van aliens in UFO’s en beweren dat
ze alle religies ineengestoken hebben? Ik denk dat er een groot deel van de uitverkorenen zouden misleid
zijn en zelfs deze leugen zouden geloven. Men ziet het aantal UFO waarnemingen maandelijks toenemen.
Waarom? Omdat Satans tijd kort is en hij bereid het komende Grote Bedrog voor, samen met zijn aardse
volgelingen. (zijn volgelingen zijn voornamelijk geconcentreerd in de VN)
Jezus waarschuwt hen herhaaldelijk voor bedrog, als reactie op de vraag van zijn leerlingen over Zijn
Tweede Komst en het Einde van het Tijdperk. Hij wees erop dat bedrog een serieus probleem zou zijn in de
laatste dagen en dat vele mensen erin zouden lopen. Zo groot zou het bedrog zijn dat Hij ons allen toen
waarschuwde.
Openbaring 13:11-14 : Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. Het had twee hoorns als een
lam, maar het sprak als een draak. Alle macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het
bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de doodwond genezen was.
Het verricht grote tekenen; het laat zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van de
mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde, door de tekenen die het verricht in opdracht van het beest.
Het haalt hen ertoe over om een beeld op te richten ter ere van het beest dat door het zwaard werd gewond
maar in leven bleef.
Zou het Vaticaan nog altijd zo graag deze wezens dopen? In elk geval :
2 Tess. 2:3-4 : Laat niemand u hoe dan ook iets wijsmaken! Eerst moet de geloofsafval komen en moet de
mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft
boven al wat God heet of verering ontvangt, zelfs zo zeer dat hij zich neerzet in Gods tempel en zich voor
God uitgeeft.
Zorg ervoor dat je geloof standvastig is en bedrog te boven gaat. Als Christenen vechten we niet tegen
wereldse zaken maar zoals Efeziers 6:12 zegt : Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar
tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de
geesten van het kwaad in de hemelse regionen.
Zijn deze hemelse regionen een verwijzing naar het bedrog van de gevallen engelen? Zouden deze gevallen
engelen in de vorm van aliens kunnen terugkeren? Het zou gemakkelijk kunnen.
Winston Churchill werd beschuldigd van een cover-up van een ontmoeting tijdens de Tweede Wereldoorlog
tussen een UFO en een RAF vliegtuig omdat hij publieke paniek vreesde, volgens geheime documenten.

Bill Cooper over een valse Alien aanval - Vrij vertaald fragment door René Voogt: 23/3/2012
Jaren geleden, vele jaren geleden in feite, in 1972, zat ik ‘s morgens om 4.30 uur aan mijn bureau van het
hoofdkwartier van de commandant van de U.S. Pacific Vloot, waar ik bezig was met het sorteren van de
binnengekomen informatie van de afgelopen 24 uur tot een logische volgorde, zodat we een briefing konden
voorbereiden voor de Admiraal en zijn staf, die later die ochtend plaats zou vinden. Onder de documenten
die ik op mijn bureau vond, zat een document genaamd “Operatie Majority”. Het betrof hier niet het
complete papierwerk over die operatie, maar het was meer een samenvatting van de operaties en projecten,
die daar weer onder vielen.
Eén van de betreffende projecten was project “Red Light”. Het doel, volgens dat document, was de
wederopbouw van ingenomen E.T. (buitenaardse) technologie, zodat het in het ruimteprogramma van de VS
gebruikt kon worden. Sindsdien geloof ik dat het gedeelte over buitenaards onzin is, maar dat de technologie
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echt is! Die is echt. Ik geloof dat in de afgelopen jaren velen deze documenten hebben gezien, zodat we er
later over zouden praten. Ik bedoel, hoe kun je het bestaan van ET’s, als ze echt zijn, geheim houden? Hoe
zou iemand kunnen zwijgen, wetend, dat ze documenten hadden gezien, officiële overheid documenten,
bestempeld als “Top Secret”, die te kennen gaven dat deze buitenaardsen echt waren en dat ze deze
planeet bezocht zouden hebben? Ik wilde weten HOE wáár dat dit allemaal was en begon een onderzoek
om uit te vinden of ET’s ‘echt’ waren...
Het eerste wat ik deed, was alle documentatie verzamelen die ik maar vinden kon, uit zowel de “vrijheid van
informatie” wet, maar ook elders, zoals boeken die gedrukt waren over UFO’s, en natuurlijk via mijn netwerk
van vrienden en de inlichtingendienst gemeenschap.
En wat ik ontdekte was verbazingwekkend
Wat ik ontdekte dames en heren, is dat er al een plan bestond, dat al bestaat sinds ongeveer 1917, en
waarschijnlijk nog langer!, om een kunstmatige buitenaardse dreiging te creëren voor de aarde, om een één
wereld totalitaire socialistische overheid te creëren. Een van de eerste documenten die ik vond op mijn
zoektocht was deze, “THE IMPERIAL JAPANESE MISSION 1917” een verslag over een bezoek aan de
Verenigde Staten over een speciale missie onder leiding van burggraaf Ishii. En toen deze keizerlijke
afgevaardigden in New York waren, hadden zij een etentje, waarbij nogal prominente lieden spraken, en één
van hen was John Dewey. John Dewey is de grondlegger van ons falende desastreuze publiekelijke
onderwijssysteem, en dit is wat hij zei; luister aandachtig: (John Dewey, professor in Filosofie aan de
universiteit van Columbia, die de volgende spreker zou zijn, luisterde naar een grote gerichtheid), hij zei, en
ik citeer:
“Iemand merkte op, dat de beste manier om alle volkeren op deze globe te verenigen, een aanval zou
zijn, afkomstig van een andere planeet. In het licht van een dergelijke vreemde vijand zouden mensen
reageren met een gevoel van eenheid, in het belang van, en voor het doel”.
Nu, denk eraan vrienden – dit was 1917!
Een van de volgende documenten die ik vond, en ik vond er behoorlijk wat, maar één ervan is behoorlijk
belangrijk, is genaamd: “Report from Iron Mountain – On the Possibility & Desirability of Permanent
Peace”. Ik moedig u aan dit boek te zoeken, waar je het ook maar kunt vinden, en ik weet niet waar je het
kunt vinden, maar vind het.
Pagina 66: “Geloofwaardigheid ligt in feite in het hart van het probleem voor het ontwikkelen van een politiek
alternatief voor oorlog. Dit is waar voorstellen uit de ruimte race, die op vele manieren bruikbaar zijn, maar
als economische substituten voor oorlog te kort schieten. Het meest ambitieuze en onrealistische ruimte
project kan niet uit zichzelf een geloofwaardige externe bedreiging genereren. Er werd hevig over
geargumenteerd, dat een dergelijke dreiging “de beste en laatste hoop op vrede zal bieden” etc., door de
vereniging van de mensheid tegen het gevaar van vernietiging door wezens van andere planeten of vanuit
de ruimte. Experimenten zijn voorgesteld om de geloofwaardigheid van een buitenaardse invasie op onze
wereld te testen.”
En het gaat verder op een andere pagina:
“Niettemin, een effectief politiek substituut voor oorlog ZAL een alternatieve vijand nodig hebben, waarvan
sommigen misschien vergezocht lijken in de context van het huidige oorlogssysteem. Het zou bijvoorbeeld
kunnen inhouden, dat de bruto waarde van “de vervuiling van het milieu” uiteindelijk de mogelijkheid van
massale vernietiging door nucleaire wapens kan overstijgen, als het belangrijkste substituut voor oorlog”.
Begint u de boodschap te begrijpen mensen?
Het vergiftigen van de lucht, en de voornaamste delen van de voedsel- en watervoorzieningen, is al
vergevorderd. En op het eerste gezicht lijkt het er in dit opzicht veelbelovend uit te zien; het vormt een
bedreiging die uitsluitend aangepakt kan worden door een sociale organisatie en politieke macht. Maar
gezien de huidige indicaties, zal het één tot anderhalve generatie duren voordat de vervuiling van het milieu,
in ernstige mate bedreigend genoeg zal zijn, op mondiale schaal, om een mogelijke basis voor een
oplossing te kunnen bieden.
Hoe onwaarschijnlijk een aantal van de mogelijke alternatieve vijanden die we noemden ook mogen lijken,
we MOETEN benadrukken dat we er één MOETEN vinden, van geloofwaardige kwaliteit en omvang,
wanneer er ooit een overgang naar vrede tot stand moet komen zonder sociale integratie. Het ligt meer voor
de hand, naar ons oordeel, dat een dergelijke dreiging gefabriceerd moet worden, eerder dan ontwikkeld
door onbekende omstandigheden.
Dames en heren, ze hebben zoveel alternatieve vijanden gecreëerd, om hun één wereld totalitaire
socialistische staat te kunnen creëren, dat wij niet weten in welke vijand we zouden moeten geloven en of
deze nou echt of vals is, en waarvan men zich er beter niet één van laat aanpraten.
Ontwapening is geen toeval
De wetten uit het congres die onze wapens afnemen, is geen toeval. De opzettelijke vervuiling van het
milieu, onze meren, rivieren, beekjes, oceanen en grachten is geen toeval, zoals u daarnet gehoord heeft,
werden deze plannen vele vele jaren geleden al gepland! Het bombarderen van het publiek met films over
vliegende schotels in de jaren ‘50, net nadat het U.N. verdrag getekend was, en de medezeggenschapwet
voor de U.N. door het congres werd gedrukt.
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Alle incidenten sindsdien hebben de meerderheid van het Amerikaanse volk ervan overtuigd dat vliegen
schotels “echt zijn”, en dat aliens ‘bestaan’, en dat de vliegende schotels van “buitenaardse oorsprong zijn”.
Dit wordt op vele manieren verkondigd, door televisie reclames, in de films en in de kranten, door het
creëren van echte of verzonnen incidenten. Ik geloof als gevolg van mijn onderzoek, en door de gigantische
bult documentatie die ik vond, hetgeen ik ook vermeld in mijn boek, is dat dit hele scenario gecreëerd werd,
om ons een kunstmatig gecreëerde bedreiging vanuit de ruimte te kunnen geven.
Tijdens het kabinet Reagan hield Reagan 6 speeches, waarin hij specifiek sprak over een buitenaarde
bedreiging door wezens van een andere planeet. Waarom zou de President hetzelfde zes maal herhalen,
wat “door hemzelf” aan de speech toegevoegd werd? De speech schrijvers hadden het niet in de speech
vermeld; Ronald Reagan heeft het uit zichzelf aan de speeches toegevoegd.
“Misschien hebben we een bedreiging nodig van buiten het universum. Ik denk soms, hoe snel onze
verschillen wereldwijd zouden kunnen verdwijnen, als we geconfronteerd zouden worden met een
bedreiging die afkomstig is van buiten deze wereld”.
Dit was een krachtige suggestie om in de geest van de mensen van de wereld te planten, dat er werkelijk
een bedreiging door een ander soort zou bestaan, afkomstig van een andere planeet – voor deze wereld.
Welnu, jullie daarbuiten hebben het UFO fenomeen veel te lang genegeerd. Het heeft alle kenmerken van
de meest succesvolle, geavanceerde, mindcontrol operatie in de geschiedenis van de wereld. En JULLIE
negeren het! Wat zou een betere manier zijn, om een plan te implementeren voor de totstandkoming van de
één wereld regering, dan het creëren van een mogelijkheid - in de hoofden van de mensen van de wereld dat we bedreigd worden door een soort van een andere planeet. Hetgeen ze doen op een manier, zodat als
iemand vragen stelt, het betwist, of er openlijk over wil praten, dat hij belachelijk gemaakt zal worden. En het
uiteindelijke doel is om de aarde erg klein te laten lijken, om de mensen van de wereld te behoeden voor een
externe bedreiging voor deze wereld, door een superieur ras afkomstig van een andere planeet. Gigantisch
superieur ten opzichte van ons intellect, filosofie en technologie, met het oog op “de ontbinding van naties en
staten”, “de ontbinding van alle bestaande religies”, voor de vorming van een “totalitaire socialistische wereld
regering”.
http://www.bloggen.be/levend_geloof8/archief.php?ID=1914177

Wetenschappers vinden bewijs voor nephilim DNA in mensen
Christenresearcher Tom Horn waarschuwt dat moderne gentechnieken de mensheid binnenkort voorgoed
zullen veranderen
In de tijd van Noach mengden de (gevallen) 'zonen Gods' (die
er i.t.t. tot de afbeelding uiterlijk als mensen moeten hebben
uitgezien) zich met vrouwen en produceerden met hen
nageslacht, de nephilim (Genesis 6).
Wetenschappers van de Universiteit van Washington hebben
bewijs gevonden voor 'vreemd DNA' in de menselijke
bevolking. Dat kan daar volgens Joshua Akey maar op één
wijze zijn ingekomen: 'We hebben het hier over seks.' Het
controversiële concept dat mensen ooit paarden met andere
soorten bestaat al langer en wordt in wetenschappelijke
kringen inmiddels breed geaccepteerd. In Bijbels kader
betekent dit dat er nu bewijs is gevonden voor het eeuwenlang onbegrepen verslag in het boek Genesis
waarin staat hoe gevallen engelen zich in de tijd van Noach mengden met de mensheid en nageslacht, de
nephilim, produceerden.
Het vreemde DNA werd aangetroffen in drie groepen moderne Afrikanen. Het betreft genetische 'resten' die
op geen enkele wijze overeenkomen met het DNA van moderne mensen en ook niet met dat van de
Neanderthalers, wier DNA nog terug te vinden is in sommige hedendaagse Europese volken. Voorlopig
wordt de nieuw ontdekte soort gekenschetst als een zusterras van de Neanderthalers. De vermenging zou
volgens Akey zon 20.000 tot 50.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden, in dezelfde tijd dat het aantal
Neanderthalers in Europa aan het afnemen was. Omdat het nieuw ontdekte DNA niet in Europese volken is
gevonden heeft de nieuwe soort zich waarschijnlijk niet buiten Afrika begeven. Volgens Akey moet de
nieuwe soort op moderne mensen hebben geleken, anders was het produceren van nageslacht onmogelijk
geweest. Het vermengen van deze soort met de moderne mens is te vergelijken met hoe paarden en ezels,
leeuwen en tijgers en walvissen en dolfijnen met elkaar kunnen paren en baby's kunnen krijgen. (1)
Razendsnelle ontwikkeling transhumane technieken
Tom Horn wordt door zowel geloofsgenoten als niet-christelijke experts beschouwd als één van de
gezaghebbende en best ingelichte Amerikaanse researchers ten aanzien van de razendsnelle
ontwikkelingen in de gentechnologie. In 2010 plaatsten we op deze site de artikelenserie 'Verboden

Nieuwsbrief 159 – 4 augustus 2012 – pag. 93

Poorten', waarin Horn bewijs leverde dat de mensheid op de drempel staat om voorgoed te worden
veranderd door het 'geknutsel' aan ons DNA en het vermengen van onze genen met die van andere soorten,
iets dat volgens hem ook in de tijd van Noach gebeurde.
Eergisteren schreef Horn in een deelartikel op zijn website dat de ontwikkelingen in deze 'transhumane'
technieken nog sneller gaan dan hij twee jaar geleden had voorzien. 'De belangrijkste overheids- en sociale
denktanken ter wereld richten zich op het tijdbestek 2012 en daarna, waarin de eerste stapjes in de 'Mensen
Verbeterings Revolutie' gezet zullen worden. Hierachter zit mijns inziens een demonische geest in de vorm
van een technocratische godin ("HER": Human Enhancement Revolution).
De term 'transhumanisme' omvat ontwikkelingen in de genetica, robotica, kunstmatige intelligentie,
nanotechnologie en synthetische biologie. Onze hersenen, herinneringen, innerlijke en uiterlijke kenmerken,
nakomelingen en volgens auteur Joel Garreau (in zijn bestseller Radicale Evolutie) zelfs onze zielen zullen
als het aan de wetenschap ligt binnen afzienbare tijd voorgoed worden veranderd.
Niet-menselijke mensen
Om aan te geven hoe dichtbij we zijn gekomen: een elitegroep wetenschappers genaamd JASON, die de
Amerikaanse overheid adviseert op wetenschappelijk en technologisch gebied, heeft het ministerie van
Defensie opgedragen 'geen 24 maanden te wachten voordat de hoogste prioriteit wordt gegeven aan het
onderzoek naar de verbetering van mensen, dat kan leiden tot zowel genotypische als fenotypische
veranderingen.' Genotype heeft betrekking op ons DNA, onze innerlijke bouwstenen, en fenotype op onze
fysieke kernmerken, zoals ons uiterlijk, onze vorm, onze lengte, de manier waarop we ons voortbewegen, et
cetera. De JASON groep waarschuwt dat het Amerikaanse leger 'onherstelbaar achterop' raakt als tot na
2012 wordt gewacht met het ontwikkelen en toepassen van technieken die mensen (in eerste instantie
natuurlijk soldaten) 'verbeteren', boven hun biologische limieten doet uitstijgen en allerlei 'supermens' achtige
kenmerken moet geven. Het Brookings Institute in Washington, dat algemeen wordt beschouwd als 's wereld
meest invloedrijke en gezaghebbende denktank, schrijft zelfs al over het veranderen van de Grondwet, zodat
de wetten die de mensenrechten beschermen straks ook van toepassing zijn op de genetisch
gemodificeerde, niet langer volledig menselijke mensen.
Tijd van Noach op herhaling
Horn schrijft in zijn studie 'Transhumanisme en conservatieve Eschatologie' over de betekenis van de komst
van deze niet-menselijke mensen (of 'transmensen') voor de Bijbelse eindtijd. Kort gezegd komt het er op
neer dat we in een herhaling van de tijd van Noach terecht komen, waarin gevallen engelen zich mengden
met de mensheid, hun eigen DNA met dat van mensen mengden, en zo een niet-menselijke tussensoort
produceerden: de nephilim.
'Teken' van het Beest
Het achterliggende spirituele doel hiervan was tweeledig. Ten eerste zou het 'zaad' van de vrouw (Genesis)
permanent gecorrumpeerd worden, zodat de redding en behoudenis van de mens door God onmogelijk zou
worden gemaakt. Dit zou het 'teken van het Beest' kunnen zijn in het Bijbelboek Openbaring. Iedereen die dit
teken ontvangt -zich laat 'modificeren' of 'veranderen'?- zal volgens dit boek voor eeuwig worden verdoemd,
volgens Horn mogelijk omdat zo iemand geen 'mens' meer zal zijn zoals God hem heeft geschapen.
Het tweede doel was destijds de komst van de Messias Jezus Christus onmogelijk maken. Dat doel is zoals
bekend mislukt, maar desalniettemin lijkt het erop dat dezelfde spirituele machten en krachten achter dit
duivelse plan om de mensheid letterlijk voor eeuwig te vernietigen in onze tijd een nieuwe, ultieme poging
wagen de mensheid via de moderne wetenschap onherstelbaar te corrumperen, zodat de komst van de
Messias bij voorbaat zinloos wordt gemaakt omdat er dan geen 'echte' mensen meer over zijn.
Nephilim als 'aliens'
Dit plan ontwikkelen deze machten hoogstwaarschijnlijk al vele tientallen jaren in samenwerking met
(onderdelen van) machtige overheden zoals die van de VS, wat een verklaring zou kunnen zijn voor de vele
UFO- en alienverschijningen sinds de Tweede Wereldoorlog.
Volgens Horn en anderen zouden de (teruggekeerde) nephilim al op korte termijn kunnen besluiten zich aan
de wereld bekend te maken als 'aliens', wezens van andere planeten, die zullen beweren te zijn gekomen
om de mensheid te redden van een wisse ondergang. Zodra dat gebeurt zal ook het laatste aspect van de
'dagen van Noach' letterlijk worden herhaald, waarmee volgens Jezus Christus' eigen woorden Zijn
terugkomst zeer nabij zal komen, omdat 'anders geen vlees' behouden zou kunnen worden (Matteüs 24:22).
Xander - , 1) Seattle Times, (2) Raiders News Update
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Premier Italië waarschuwt voor anti-EU regering als miljardenhulp uitblijft
Verdergaande instorting Europese economie: Aantal orders in 3 jaar tijd niet zó scherp gedaald
De Europese auto industrie krijgt zware klappen. Peugeot schrapt
14000 banen en sluit een fabriek bij Parijs. Tot eind volgend jaar
gaan er alleen al bij de Europese toeleveringsbedrijven 500.000
banen verloren.
Zoals verwacht door alle sceptici zijn de Spaanse en Italiaanse
rentes opnieuw aan het stijgen nadat de ECB besloot om voor dit
moment (nog) geen staatsobligaties van deze landen op te kopen.
De Italiaanse premier Mario Monti zette de verhoudingen in de EU
verder op scherp en dreigde dat als de ECB niet alsnog met
miljarden over de brug komt en zo de Italiaanse rente drukt, er een
anti-EU regering in Rome zal komen die zich niet langer aan de Europese begrotingsregels zal houden.
Ondertussen laten de nieuwste cijfers zien dat de instorting van de Europese economie steeds ernstigere
vormen aan begint te nemen.
Monti strijkt steeds vaker tegen de haren van met name de Duitsers in. Zo wil hij dat het ESM een
bankenlicentie krijgt, zegt hij nog steeds dat er Eurobonds zullen worden ingevoerd en dringt hij er bij de
ECB op aan om weer te beginnen met het opkopen van de Italiaanse en Spaanse staatsschulden.
Opnieuw chantage door premier Italië
Tijdens zijn bezoek in Finland waarschuwde hij gisteren dat 'als de rente voor Italië nog een poosje op dit
niveau blijft, er in Italië een regering komt die zich niet op de EU richt maar tegen de euro zal zijn en zich niet
aan de begrotingsdiscipline zal houden.' Normaal zou dit in de media gewoon 'chantage' en 'afpersing'
worden genoemd. Dat dit nu niet gebeurt komt omdat we niet te maken met gewone criminelen, maar met
degenen die beweren 'onze' leiders te zijn en die ons continent door de euro regelrecht naar de totale
ondergang voeren.
Enkele dagen geleden had Monti overigens nog vol goede moed beweerd dat hij inmiddels licht aan het
einde van de tunnel ziet. Dat was echter nog vóórdat ECB president Mario Draghi zijn belofte 'alles te doen
de euro te redden' vooralsnog niet meteen omzette in het opendraaien van de geldkranen, omdat Duitsland waar men nog heel goed weet dat dit uiteindelijk leidt tot hyperinflatie en bittere armoede- hier faliekant op
tegen is. Draghi wil pas ingrijpen als de eurolanden eerst het EFSF/ESM gaan inzetten om Spanje en Italië
overeind te houden.
'Spanje vraagt bailout bij 7,75%'
De Amerikaanse zakenbank JPMorgan rekent erop dat als de Spaanse rente tot 7,75% is gestegen (nu bijna
7,4% (4)) de Spaanse premier Mariano Rajoy een bailout van zijn complete land zal aanvragen. We
berichtten de laatste weken al vaker dat Spanje tot 2015 zo'n € 650 miljard euro nodig zal hebben. Ook
gevestigde pro-euro economen geven toe dat deze enorme som niet op te brengen is door de eurozone. (5)
Bedrijfsleven zinkt steeds verder weg
Terwijl de financiële markten negatief reageerden en de rente voor Spanje en Italië na een kleine dip weer
snel is gaan stijgen, laten de nieuwste economische cijfers zien dat de EU steeds dieper in de crisis
wegzinkt. Het aantal orders voor het Europese bedrijfsleven is sinds 3 jaar niet meer zó scherp gedaald. In
zowel Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland lag de Markit Eurozone Composite Index voor de tiende keer in
11 maanden tijd onder de 50 (46,5). Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn sinds begin 2009
niet meer zó pessimistisch geweest.
Grootste zorg: Duitsland. Als ook Duitsland in een recessie wegzinkt, dan 'betekent dit dat ook de
zwaargewichten collectief wederzijds in de zinkende maalstroom getrokken kunnen worden,' gaf Chris
Williamson, hoofdeconoom van het Markit-Institute, als commentaar. (2) Eén van de vele sectoren die zware
klappen krijgt is de auto industrie. De autoverkopen dalen dit jaar met 7% tot het niveau van 17 jaar geleden.
Tot eind volgend jaar gaan er daarom alleen al bij de toeleveringsbedrijven een half miljoen banen verloren.
Sinds 2007 zijn er overigens al 800.000 arbeidsplaatsen uit de autobranche verdwenen. (3)
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) NU, (5) Zero Hedge

Protest tegen zakkenvullende eurocraten
Uit de uitermate schokkende televisie-uitzending 'Terzake' (Canvas, België) van dinsdag 24 juli 2012 is gebleken
dat eurocraten op een schandalige manier hun zakken lopen te vullen. Zo verdient een eurocommissaris inclusief
woonvergoeding en representatiekosten maar liefst 27.318 euro per maand. Een afgetreden eurocommissaris
ontvangt drie jaar lang een uittredingsvergoeding van 8.200 euro per maand en zonder onder ooit pensioenpremie
afgedragen te hebben, ontvangt een gepensioneerde eurocommissaris 4717 euro per maand.
Beginnende jonge ambtenaren bij de EU toucheren 4.676 euro netto per maand. Hun netto salaris is hoger dan
hun bruto salaris? Rara hoe kan dat?
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Een europarlementariër komt totaal op 13.500 euro per maand. Zeer schokkend daarbij is dat een groot deel van
de europarlementariërs nog een vermogen (100.000 euro in het voorbeeld van de uitzending) bijverdient aan
nevenfuncties, waarbij sprake kan zijn van ernstige belangenverstrengeling.
De PVV zegt: geen cent van Nederland meer naar Brussel zolang deze perverse zakkenvullerij voortduurt!
De resultaten van deze website zullen voor de Europese Top van 18 oktober 2012 aangeboden worden aan
premier Mark Rutte en aan de voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy.
De PVV heeft ook Kamervragen aan premier Rutte over deze zakkenvullers gesteld. Klik hier om deze
Kamervragen te kunnen bekijken.
Klik hier om de TV Uitzending van Canvas te kunnen terugkijken.

http://stopdeeuropesezakkenvullers.nl/

Hitlers Jungvolk model voor Palestijnse kinderkampen
Palestijnse verheerlijking van zelfmoordterroristen puur kindermisbruik
Op Westerse kinder- en jeugdkampen wordt gevoetbald en
gekampeerd. Palestijnse kinderen leren echter maar één ding: hoe
zo snel mogelijk een (zelfmoord)terrorist te worden, zodat zoveel
mogelijk Joden kunnen worden opgeblazen.
Het door de Palestijnse Autoriteit gefinancierde kinderkamp 'Zusters
van Dala Mugrahbi' bij Jericho is vernoemd naar de gelijknamige
terroriste die bij een aanslag in 1978 in één klap 37 Israëliërs waaronder 12 kinderen- vermoordde. Het is één van de vele
manieren waarop de Palestijnen iedereen vereren die ooit een of
meerdere Joden heeft omgebracht. Opnieuw komt er geen enkel
protest uit Brussel, Den Haag of enige andere regeringsstad in Europa. Sterke nog, men gaat gewoon door
met het financieel ondersteunen van één van de grootste terreurbroeinesten ter wereld waar al decennialang
officieel de vernietiging van Israël en de uitroeiing van de Joden wordt nagestreefd.
Oefenen met nep bommenriemen
Palestijnse kinder- en jeugdkampen lijken in veel opzichten als twee druppels water op Hitlers Jungvolk, het
Nazi kinderleger zoals dat tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. Net als toen
worden ook nu kinderen van slechts 10 jaar oud gehersenspoeld en krijgen zij te horen dat het opblazen van
Joodse vrouwen en kinderen de grootst mogelijke eer is en een zekere plaats oplevert in het moslimparadijs.
Om zich volledig op hun toekomstige doel te kunnen richten worden de kinderen omgord met een nep
bommenriem. In het kamp bij Balata, vlakbij het Joodse dorp Itamar waar Palestijnen in maart 2011 op
gruwelijke wijze een Israëlische gezin -inclusief baby en jonge kinderen- afslachtten, dragen de Arabische
kindertjes kettinkjes met daaraan foto's van hun helden: zelfmoordterroristen.
'Martelaarschap is heilig'
'Deze kinderen zijn ervan overtuigd dat het martelaarschap heilig is, iets dat het ultieme respect verdient,'
legde Munir Jabal, hoofd van een leraarsvereniging in Balata al enkele jaren geleden tegenover de
Canadese Toronto Star uit. 'Ze aanbidden deze foto's. Ik denk dat hen dit in de toekomst ertoe zal leiden
hetzelfde te doen.'
Deze krankzinnige Jodenhaat neemt almaar ernstigere vormen aan. De Palestijnse Autoriteit heeft minstens
100 woonwijken, scholen, wegen, stadions en evenementen naar zo'n 50 verschillende terroristen
vernoemd. In leerboeken op de basisschool staan teksten zoals 'Ik zie mijn dood en haast mij ernaar toe.'
Kindermisbruik
Net als in de Palestijnse kinderkampen werden er destijds trektochten, bijeenkomsten, kampeerexpedities
en zangavonden georganiseerd voor Hitlers Jungvolk, dat destijds een magnetische aantrekkingskracht
uitoefende op de Duitse jeugd. Dezelfde vorm van ideologische indoctrinatie, verheerlijking van het
martelaarschap en religieuze mystiek zien we terug bij de Palestijnen, die hun kinderen psychisch ernstig
mishandelen en misbruiken en daardoor doelbewust veranderen in volkomen gehersenspoelde fanatici die
volgepompt zijn met niets anders dan intense haat.
Wegvagen van het Joodse volk
Hitlers Jungvolk kreeg destijds het bevel de Pichelsdorf brug in Berlijn te verdedigen tegen de geallieerden.
De Palestijnse jeugd wordt geleerd dat ze in de toekomst zullen moeten vechten, zichzelf moeten opblazen
en moeten sterven voor het grote doel: het van de aardbodem wegvagen van een compleet volk, de Joden.
Daarbij worden ze gesteund door de EU en door de VS, die deze terreurbende ten koste van Israël een
eigen staat wil geven, in de even ijdele als grenzeloos naïeve hoop dat er dan eindelijk vrede komt. De
Palestijnen laten tijdens dit soort kinderkampen zien dat juist het tegendeel het geval zal zijn.
Xander
(1) Arutz 7
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