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De onbekende Angela Merkel
Posted on 10 oktober 2012 by E.J. Bron
Bundeskanzlerin Frau Merkel is voor mij een raadsel en mijn poging om dat
raadsel op te lossen gaat mislukken, dat weet ik nu al. Het was ook veel
beter geweest als nooit de vraag; “Wie is Angela Merkel” bij me was
opgekomen. Het is ook nog veel te vroeg voor een grote, alles overbodig
makende biografie, want haar politieke leven is nog helemaal niet voorbij.
Dus ik kan niet bij een standaardwerk over Angela Merkel te rade gaan. Niet
dat er niet onnoemlijk veel over haar is geschreven en dat elke dag weer. Maar ieder die probeert om een
totaal plaatje van Angela Merkel te maken, moet heel diep graven om dan te ontdekken dat er niets te
vinden is en dat is raadselachtig.
In het leven is er geen schandaal of bijzondere gebeurtenis anders dan dat ze erin slaagde Helmut Kohl
opzij te schuiven en als CDU-kandidaat Schröder in de verkiezingen te verslaan en in 2007 door Forbes tot
machtigste vrouw ter wereld verkozen worden, dan heb je het als domineesdochter uit de Uckermark niet
slecht gedaan. Als je dan ook nog alle potentiële concurrenten, die als wolven op jouw stoel loeren, het bos
in weet te sturen (Merz, Koch, Wulff), dan kan alleen een groot schandaal of een verkiezingsnederlaag haar
uit het Kanzleramt verdrijven.
Hoewel geprobeerd is haar een SED-verleden aan te praten, is dat nooit echt gelukt. Hubertus Knabe als
directeur van de Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen doet dat in “Die Tater sind unter uns” ook niet.
Merkel wordt een keer zijdelings genoemd in de kwestie over DDR-pensioenen en dat is het. Het verwijt dat
Merkel in Moskou zou hebben gestudeerd en welk gerucht door Oskar Lafontaine in de wereld werd gezet,
blijkt gewoon niet te kloppen. De man heeft wat betreft contacten met het DDR-regime overigens boter op
zijn hoofd. Ernstiger is de beschuldiging dat ze als IM Erika voor de Stasi heeft gewerkt. Als Informele
Medewerker en o.a. Robert Havemann, een bekende regimecriticus die huisarrest had in Grünheide, heeft
bespioneerd. Er schijnt een foto te zijn waar Merkel bij het huis van Havemann te zien is, maar ze heeft
publicatie wegens inbreuk op de privésfeer weten te voorkomen.
Merkel werd nooit lid van de partij, de SED, of de Jonge Pionieren en dat
heeft haar studieloopbaan niet in de weg gezeten. Misschien heeft daar
een rol gespeeld dat haar ouders zich conformeerden aan het kerkbeleid
van de DDR. Als student natuurkunde in Leipzig en later in haar baan op
de Akademie der Wissenschaften in Berlijn werd ze wel lid van de Freie
Deutsche Jugend (FDJ). Hier wordt gewoonlijk aangenomen dat een
weigering om lid te worden haar carrière zou hebben geschaad. De
laatste premier van de DDR, Lothar de Maizière, deed haar bezigheid
als Secretaris Agitatie en Propaganda af met “iemand moet toch kaartjes
voor concerten regelen en het geld voor de verstrekte melk inzamelen.” Merkel zelf omschreef het later als
“Kulturarbeit”. Het blijft allemaal relatief onschuldig en de teksten zijn doorspekt met “vermoedelijk” en
“waarschijnlijk”. Ik heb geen hard bewijs van Angela Merkel als IM Erika op het internet gevonden en als dat
er geweest was, zat er nu iemand anders als kanselier in Berlijn. Tenzij.
Hieronder een vertaling van een artikel op Metapedia, dat meer informatie geeft over de omgeving van
Angela Merkel en tegelijkertijd een beeld geeft van de DDR;
Ministerie voor Staatsveiligheid
De vader van Angela Merkel wordt ervan verdacht IM voor de Stasi geweest te zijn. Horst Kasner werkte
nauw samen met Stasi informant Clement de Maizière. Clement de Maizière (* 1910, † 1980) was een
advocaat, lid van de Oost- CDU en lid van de Synode van de Kerk Berlin-Brandenburg en Stasimedewerker.
Ironisch genoeg is het de zoon van Clement de Maizière, Lothar de Maizière , die ook als Stasi IM Czerny
onder verdenking geraakt is, die Angela Merkel later aan de macht brengt en
haar als persvoorlichter van de DDR minister-president in het (laatste) kabinet
haalde. Angela Kasner/Merkel behaalde aan de EOS Hermann Matern in
Templin haar diploma middelbare school, waar ze al als een leidend FDJkaderlid van de school de plechtige sluitingsceremonie voor afstuderende
senioren organiseerde. In het auditorium stapte ze naar het podium en riep op
tot solidariteit en giften voor de marxistisch-leninistische Frelimo
bevrijdingsbeweging in Mozambique, waar een burgeroorlog werd uitgevochten
en werd gestreden voor een communistische transformatie van de ZuidAfrikaanse staat. Ze zamelde geld in voor wapens en apparatuur voor de
gewapende strijd van de Frelimorebellen tegen het VS-imperialisme, de ZuidAfrikaanse politiek van apartheid en racisme. Ook het ANC en ZANU van
Zimbabwe en de marxistische rebellen van Angola waren bondgenoten in de
oorlog tegen het imperialisme en westerse dominantie in Afrika.
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Observatie door de Stasi
Een van de grootste campagnes in de geschiedenis van de Stasi was de lange termijn observatie van de
communistische ideoloog Robert Havemann , die ook zijn boeken in het Westen liet verschijnen en er een
westerse bankrekening op na kon houden. De bewaking door de Stasi was van 1979 tot aan de dood van
Havemann in 1982 op z’n hoogtepunt. Op zijn luxe landgoed in Grünheide (Mark) was Robert Havemann
onder huisarrest geplaatst en het onroerend goed werd hermetisch afgesloten. Politieauto’s werden
gestationeerd op de uiteinden van de straat en boottochten werden vanaf het water begeleid door
politieboten. Zelfs een houten hut op het terrein werd door mevrouw Katja Havemann na de scheiding aan
een Stasi IM verkocht. Het recht op toegang en het recht van overpad werden aangetast en Havemann
aldus bedolven onder processen.
Januari 1978. De Stasi stelde een nieuw operationeel plan op tegen Havemann in Grünheide en wierf meer
IM’s aan voor de Stasi om het destructieve werk voort te zetten. Onder andere een “IM Chef” en een “IM
Alexander Reinhardt” werden op Havemann gezet en ze moesten de subversieve activiteiten intensiveren.
Men trok ook het rijbewijs van Havemann in wegens “gezondheidsredenen”.
Gregor Gysi verdedigde Havemann in een proces wegens een depositorekening in het Westen bij de
rechtbank Fürstenwalde. In mei 1979 werd er een totaal verbod voor Havemann afgekondigd op het
ontvangen van bezoek. Adolescenten in de leeftijd van Angela Merkel hebben het Stasitoezicht op het
grondstuk de klok rond waargenomen. Op sommige momenten werden er tot 200 Stasi-agent ingezet op het
grondstuk en behalve het huisarrest moest Havemann sinds 1976 leven met een afgesloten telefoon. De
observatie kostte 740.000 DDR Mark. Aangezien het vonnis niets over bezoek en de gereguleerde toegang
regelde, deed de Stasi dat zelf zonder wettelijke basis. De Stasi liet alleen bepaalde mensen door die het
pand mochten betreden, waar dominee Meinel toe behoorde.
Carrière
Angela Merkel was in die tijd student en promovendus bij het Centraal
Instituut voor Fysische Chemie van de Academie van Wetenschappen van de
DDR en was FDJ secretaris (agitatie en propaganda) aan de Academie van
Wetenschappen van de DDR en stond in het bijzonder in deze tijd dichtbij de
staat. Haar kantoor deelde ze met een zoon van Havemann, wiens familie
werd verscheurd, doordat zijn vrouw zich van hem liet scheiden.
Angela Merkel zei later tegen de biograaf Langguth dat ze geen bijzonder
contact met Havemann Jr. had gehad en dat ze opvattingen over de “derde
weg tussen communisme en kapitalisme” nooit hadden gedeeld. Een op Havemann losgelaten IM
Bachmann berichtte over Merkel: “Merkel heeft een positieve houding ten opzichte van het marxismeleninisme”. De kamergenoot van Angela Merkel van 1984 tot 1986 aan de Academie van Wetenschappen
van de DDR in het elitecentrum in Berlijn Adlershof was Michael Schindhelm , die in 1978 in Voronezh had
gestudeerd en IM van de Stasi was. Achteraf gezien probeert hij zichzelf te portretteren als slachtoffer en hij
is nu theaterintendant in Basel. Hij tekende voor het MfS (= Ministerie voor Staatsveiligheid)) in 1984 in
Voronezh en werd beloond met overplaatsing naar de Academie van Wetenschappen van de DDR, naar het
kantoor van Angela Merkel, die daar van 1978 tot het einde in 1990 werkte.
Merkel probeerde zich als FDJheldin te profileren door een huis met andere FDJers in Prenzlauer Berg, in
het midden van Berlijn, te bezetten nadat de SED een nieuwe slogan had uitgevaardigd, om het
huisvestingsprobleem in de DDR als een sociaal probleem “definitief historisch op te lossen” en een
gigantische, destructief sociale woningbouwprogramma op gang bracht.
Poging tot werving door het MfS
Angela Merkel heeft in 1978 een verbintenisverklaring van de Stasi gekregen als
voorwaarde voor werkgelegenheid aan de DDR-elite-instelling. Het is
ongeloofwaardig dat ze de IM-activiteit afwees en toch werd bevorderd tot de
Academie van Wetenschappen van de DDR. Tegelijkertijd werd ze ook lid van
het FDJ districtshoofdkwartier en aan de academie zelfs voorzitter (secretaris)
van de FDJ-afdeling op de elite-instelling van de DDR. Aangenomen mag
worden dat de Stasi-activiteiten een “onofficiële” conditio sine qua non was voor
het werk op de DDR elite-instelling. Zelfs het verschijnen van Angela Merkel op
het gegettoïseerde familielandgoed van de familie Havemann in Grünheide in
1980 duidt op een stedelijke (Berlijn) verbinding.
Omineuze foto
Op de WDR-redactie plande men de reportage “In het Centrum van de
Macht – de foto’s van de Stasi” en wilde onderzoek doen naar het werk van
de Stasi. De redactie stuitte op een foto met een jonge vrouw die omstreeks
1980 het grondstuk van de familie Havemann Grünheide in Berlijn naderde:
Op de foto was Aangela Merkel te zien die het grondstuk van Havemann
naderde in de tijd van de isolatie van Havemann. Benaderde een van de
200 Stasi IM’s het perceel Havemann of was het toeval?
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De door de WDR gevonden Merkel-foto’s mogen niet worden getoond, omdat Angela Merkel elke publicatie
van de foto’s heeft verboden. De foto is tot dusver nog niet te zien geweest. Aangenomen wordt dan ook dat
Angela Merkel werkte voor de Stasi en werkte aan de observatie van regimecriticus Havemann. Misschien
kreeg ze toegang tot de woning van Havemann door zich bij de zoon van Havemann “te laten aandienen”.
Verwijzing naar IM Erika
Kamergenoot aan de Academie van Wetenschappen van de DDR was Michael Schildhelm , die later een
theaterdirecteur in Basel werd en een roman geschreven heeft genaamd “Roberts reis.” Hij beschrijft het
milieu aan de Academie van Wetenschappen van de DDR in Berlijn Adlershof. Schindhelm werd als IM van
de Stasi ontmaskerd en ook werd zijn verbintenisverklaring gevonden. Over Angela Merkel heeft hij vreemd
genoeg nooit geschreven.
In tegenstelling tot de roman “Roberts reis”, waarin een vrouwelijke collega en wetenschappelijk assistent
voorkomt die Schindhelm in de roman “Roberts reis” de naam “Erika” geeft. Deze “Erika” is zijn kamergenoot
Angela Merkel. Maar waarom noemt hij als Stasi IM Angela in de roman “Erika”? Als het verhaal van een
zekere mevrouw Kathrin Schmidt in het weekblad “Vrijdag” op 03/06/2005 klopt, dan heeft Angela Merkel
niet alleen haar eigen Stasi-bestanden, maar ook de Stasi-bestanden van vader Horst Kasner in beheer.
http://de.metapedia.org/wiki/IM_Erika
De persconferentie waarin Günther Schabowski de opening van de Muur “ab sofort” afkondigde, zag Angela
Merkel op tv, maar het nieuws drong niet echt tot haar door. Ze ging naar de sauna en was de volgende
morgen gewoon weer op haar werk. Ze keek een beetje rond bij de burgerrechtenbewegingen zoals Neues
Forum en Bündnis’90 en sloot zich al in december aan bij de Demokratischer Aufbruch. Het kostte haar
geen enkele moeite om van de ene dag op de andere van ideologisch kamp te veranderen. Uit
beschrijvingen van Merkel uit die tijd blijkt ook een zekere naïviteit, bijvoorbeeld haar verklaring dat ze nooit
had gedacht dat de Muur ooit zou vallen. Die uitspraak komt haar wel goed uit, maar de vraag is of deze ook
maar een greintje waarheid bevat. Het kenmerk van Angela Merkel is juist dat het allemaal vaag en
ongrijpbaar blijft, ook haar DDR-verleden. Ze blijft daarom een raadsel.
Bronnen:
Hubertus Knabe – Die Täter sind unter uns.
Hubertus Knabe – Honeckers Erben, Die Wahrheit über Die Linke.
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/angela-merkel/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-64845674.html
http://de.metapedia.org/wiki/Merkel,_Angela
Tekst en vertaling: Vederso (voor http://ejbron.wordpress.com/)

Is dit het nieuwste wapen tegen de overbevolking??? De ‘slimme’ energiemeter!
oktober 20, 2012By: silviavideler
Ik hoorde van een meteropnemer dat de ‘slimme’ energiemeter er toch aan zit te komen, onder het mom van
efficiënter en dus kostenbesparend kunnen stoken, of het gemak van nooit meer de meter hoeven (laten)
opnemen. Ik weet niet of het verplicht wordt, maar weet wel dat dit een apparaat is waar we nog
argwanender tegenover moeten staan dan bijvoorbeeld vaccinaties en E-nummers.
Dr. Dietrich Klinghardt heeft in Amerika een praktijk waar veel mensen komen met chronische klachten,
zoals spier,- en gewrichtspijnen, chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en hoge bloeddruk. Die mensen
hebben al jaren allerlei andere artsen en hulpverleners bezocht, maar die hebben hen niet kunnen helpen.
Volgens deze arts is electromagnetische straling een killer voor onze gezondheid, dit wisten de meeste van
ons al. Echter de “slimme’ energiemeter gaat nog verder. Bij 24 minuten gaat het over dit apparaat. Het zend
op 900 megaherz (het magnetronlevel) met 170-190 pulses per dag, maar ook in de nacht waarin we het
meest gevoelig zijn voor deze straling. Deze arts kwam er achter dat veel van zijn patiënten rond de 6
maanden na installatie, serieuze klachten kregen die eerder veel beter of hersteld waren. Bij een aantal met
de dood tot gevolg. Ook ontwikkelden een aantal kinderen taalproblemen of (gedrags-)stoornissen na de
installatie van deze meter.
Dr Klinghardt heeft ook een veelvoorkomende oorzaak van autisme gevonden.
Een serieuze waarschuwing bij deze: weiger dit ding ondanks alle mooie verkoopverhaaltjes want het doet
ernstige schade aan de gezondheid.
Hierbij de zeer duidelijke (Engelstalige) video.
https://www.youtube.com/watch?v=PktaaxPl7RI&feature=g-vrec de duur van de video is 43 minuten.
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De Vaticaanse Sterrenwacht en het Lucifer-instrument
woensdag, 10 oktober 2012 geplaatst in: Het Complot
De Large Binocular Telescope bevindt zich op een hoogte van 3300
meter op de Mount Graham in de Pinaleno Mountains in zuidoostArizona.
De LBT behoort tot de telescopen met de hoogste resolutie en is één
van de meest gevanceerde optische telescopen.
Het gaat om een gezamenlijk project van de astronomische
gemeenschap, diverse Amerikaanse universiteiten en laboratoria en
de LBT Beteiligungsgesellschaft in Duitsland.
Heilig
De locatiekeuze heeft aanzienlijke controverses opgeroepen, zowel bij de leden van de San Carlos
Apachestam, die beweren dat de berg heilig is, als bij milieubeschermers die stellen dat het observatorium
het einde zou betekenen voor een bedreigde ondersoort van de Amerikaanse rode eekhoorn. Er zijn meer
dan 40 rechtszaken aangespannen, waarvan er acht voor het federale Hooggerechtshof zijn gekomen, maar
het project kon uiteindelijk toch doorgaan.
Inmiddels hebben de telescoop en het observatorium in acht jaar tijd twee grote bosbranden overleefd,
waarvan de meest recente in de zomer van 2004.
In 2010 werd een nieuw instrument aan de telescoop gekoppeld. Lucifer, wat staat voor Large Binocular
Telescope Near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research, is vernoemd
naar de duivel. In het Latijn duidt de term meestal op de morgenster.
Het instrument wordt afgekoeld tot -213 graden Celsius zodat nabij-infrarode straling kan worden gemeten.
Die metingen kunnen astronomen helpen begrijpen hoe planeten zich vormen.
Lichtvervuiling
De Large Binocular Telescope bevindt zich pal naast de Vaticaanse Sterrenwacht op Mount Graham in
Arizona. In 1935 werd de Vaticaanse Sterrenwacht vanwege de lichtvervuiling in Rome naar het pauselijk
zomerverblijf in Castel Gandolfo overgebracht. Aangezien de lichthinder daar ook te sterk is werd in 1993 de
nieuwe Pauselijke Sterrenwacht geopend. De sterrenwacht van het Vaticaan in Arizona wordt bemand door
jezuïtische astronomen. Het apparaat dat bij hun buren staat is vernoemd naar de duivel. Wetenschappers
van vijf Duitse universiteiten ontwikkelden het instrument en bedachten de naam, aldus woordvoerder van
de Universiteit van Arizona Daniel Stolte.
Nephilim
De duivel, Lucifer, is in de joodse en christelijke traditie een gevallen engel. Eigentijdse priesters en
exorcisten Gabriele Amorth en Jose Antonio Fortea menen op grond van ervaring en studie dat Lucifer en
Satan twee verschillende wezens zijn. Het woord ‘satan’ slaat op een spiritueel wezen. In 2 Henoch was de
duivel een aartsengel die zijn troon hoger dan de wolken wilde plaatsen. In de literatuur wordt ook gesproken
van engelen die verleid werden door de schoonheid van vrouwen en dat zij en hun afstammelingen de
nephilim worden genoemd, wat Hebreeuws is voor ‘de gevallenen’. In zijn boek Morals and Dogma of the
Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry schrijft de invloedrijke 19e-eeuwse vrijmetselaar Albert
Pike: “Lucifer, de lichtdrager. Vreemde en mysterieuze naam om aan de geest der duisternis te geven.
Lucifer, de zoon van de morgen. Is hij het, die het licht draagt en met zijn onverdraaglijke schittering zwakke,
zinnelijke of zelfzuchtige zielen verblindt? Twijfel er niet aan.”
Bron: Popsci.com
http://www.niburu.nl/het-complot/de-vaticaanse-sterrenwacht-en-het-lucifer-instrument.html

IMF Alarm: Europese banken moeten spoedig voor $ 4,5 biljoen activa gaan verkopen
www.zerohedge.com
Middels hun Globale Financiële Stabiliteits Rapport laat het IMF weten dat
Europese banken de aankomende 14 maanden voor ongeveer $4.500 miljard
aan activa moeten gaan verkopen.
Deze activa bestaan oa. uit (al dan niet waardeloos) schuldpapier en u mag
verder zelf raden wie zeer waarschijnlijk al dit rotte activa-spul massaal zal gaan
opkopen (Hint: zijn broer heet Luigi).
Pak dus gerust een biertje+chips en geniet mee van de gênante Europese
financiële supernova in slow-motion. Tenzij je een soort arbeider bent natuurlijk,
dan graag 2x zo hard en lang doorwerken voor half salaris aub.
Lees meer: http://www.nujij.nl/economie/imf-alarm-europese-banken-moeten-spoedig-voor-45.19438158.lynkx#ixzz28x62QsER
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MasoniChip: waarom verzamelen de vrijmetselaars kinder-DNA?
dinsdag, 02 oktober 2012 geplaatst in: Het Complot
Ze worden vaak een geheim genootschap genoemd, maar vrijmetselaars zien
zichzelf meer als een esoterisch broederschap dat streeft naar verlichting.
Je kunt een hogere status krijgen door bij een ritus of de legendarische Orde
van de Tempeliers te gaan. De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint
Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, voluit.
Naar verluidt zijn ze voortgekomen uit de christelijke militie die ooit eens het Vaticaan op de rand van
faillissement bracht. Ondanks inspanningen om zichzelf te distantiëren van politiek en religie laten
Scandinavische loges tot op de dag van vandaag alleen christenen toe.
MasoniChip
Op haar website stelt de Grand Lodge of Canada dat ‘de vrijmetselarij een broederschap is van mannen met
goede en hoge idealen, maar dat het geen openbaar genootschap is’.
Waarom verzamelt een geheime groep het DNA van onze kinderen, met de steun van de Canadese en
Amerikaanse politie en overheid? Het gaat om de zogeheten MasoniChip, die zogenaamd is ingevoerd om
onze kleinen te beschermen. Ze gaan samenwerkingsverbanden aan met de politie en bieden hun diensten
zelfs aan de Noord-Amerikaanse scholen aan. In de staat Massachusetts werd dit programma van de
vrijmetselaars gepromoot door CBS News. Journalisten verzuimden echter te vermelden dat de overheid er
zelf weinig mee te maken heeft. Op het eerste gezicht lijkt de MasoniChip de kinderen te kunnen
identificeren, mochten ze ooit ontvoerd worden of iets dergelijks. Er waren al speciale pakketten verkrijgbaar
die de lengte, het gewicht, de kleur van het haar en van de ogen en vingerafdrukken opslaan. De mensen
van de vrijmetselaarsloges gingen nog een stap verder.
Ze begonnen digitale vingerafdrukken, digitale videobeelden en DNA-tests op afgenomen uitstrijkjes aan te
bieden, enkel compatibel met software die wordt gebruikt door de lokale en nationale politiediensten.
Zorgverleners
Over hun missie zeggen de vrijmetselaars: “Wij de vrijmetselaars zijn de enige ‘sponsor’ van het Masonic
Safety Identification-project. Wij plannen de gebeurtenissen en verstrekken de benodigde apparatuur,
materialen en vrijwilligers. Alle groepen en individuen mogen met ons meewerken, maar ze worden dan
alleen vermeld als ‘partner’.”
Data van kinderen worden opgeslagen en ‘zorgverleners’ zullen DNA afnemen. Het zijn mensen die worden
ingehuurd door de vrijmetselaars of leden van de broederschap die de organisatie beschermen.
Ouders zouden de broederschap moeten vertrouwen zodat kwaliteit kan worden geleverd en de privacy van
het gezin kan worden gewaarborgd. Omdat de vrijmetselaars het initiatief zelf financieren zijn ze ook zelf
eigenaar van de data.
Misleiden
Iedere vrijmetselaarsloge mag meedoen en zelf bepalen hoe het programma wordt uitgevoerd. Het project
van de vrijmetselaars wordt niet ondersteund door de DNA-databanken van de regering.
Het ware doel van de MasoniChip wordt niet vermeld omdat volgens de FBI slechts een enkele haar
voldoende is voor een DNA-databank.
Inmiddels zijn de gegevens verzameld van 1,5 miljoen kinderen. De vrijmetselaars willen zo veel mogelijk
kinderen in hun databanken. Ze staan opgesteld in supermarkten, bij kermissen, in bibliotheken en in
banken om alle informatie over de kinderen te verzamelen waar ze hun handen maar op kunnen leggen,
relevant of niet. Het is de bedoeling dat het programma wordt uitgebreid zodat ook het DNA van invaliden en
ouderen kan worden verzameld. De vraag is wie hier beter van wordt. En waarom helpt de overheid via de
scholen en de politie privé-organisaties om ouders op grote schaal te misleiden?
Meer informatie: Masonichip.org
Bron: Huffingtonpost.com

Docu: biologische landbouw ruim voldoende voor 9 miljard monden
Bron / origineel: www.arte.tv
Op Arte wederom een hele sterke (duitstalige) docu van Marie-Monique Robin.
Ondanks de wetenschappelijke vooruitgang is het de mensheid nog steeds niet gelukt
om de honger in de wereld te overwinnen. Nog altijd lijdt 1/6 van de wereldbevolking
aan ondervoeding. Maar volgens Robin is er voldoende biologisch eten voor iedereen,
haar docu laat zien dat de biologische landbouw, in tegenstelling tot wat Big Agra
beweert, voldoende voedsel voor de gehele wereld kan produceren en daarbij ook
nog het milieu spaart. Nee beter gezegd, met het milieu samenwerkt!
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/docu_biologische_landbouw_ruim_voldoende_voor_9_miljard_monden
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Farmageddon en de medische maffia
Belfort – group
Er zit een olifant in onze woonkamer en zijn naam is Farmageddon !
17 oktober 2012
Geachte lezer,
Onlangs kreeg ik een aantal recente exemplaren toegestuurd van ” Medisch Dossier ” , de Nederlandse
uitgave van het Britse ” What doctors don’t tell you “. Daarin worden maandelijks enkele medische
onderwerpen kritisch doorgelicht. Deze lectuur maakt je echt niet vrolijk, maar ik wil de voornaamste
vaststellingen toch kenbaar maken.
Waarom?
Het gaat echt niet op dat we met zijn allen de huidige ontwikkelingen van de westerse medische wetenschap
en praktijk blijven ondergaan. Niet reageren staat gelijk met aanvaarden dat ze normaal zijn en dat zijn ze
niet ! Geneeskunde zou ons moeten helen en het tegenovergestelde blijkt meer en meer het geval te zijn.
Je hoeft echt geen complotdenker te zijn om te zien wat zo duidelijk wordt : we worden met zijn allen
onvoorstelbaar en onaanvaardbaar door big mama farma misleid, belogen en bedrogen. Vele duizenden
mensen zijn ook in ons land professioneel en met de beste intenties bezig met gezondheidszorg, maar ze
kunnen, durven, mogen niet onder ogen zien hoe er vooral de laatste tien jaar zich een tendens voorgedaan
heeft onder druk van de farmaceutische multinationals waardoor de volksgezondheid bedreigd in plaats van
beschermd wordt.
Wie een misdaad of een crimineel fenomeen ziet gebeuren heeft de verdomde morele plicht dit te melden bij
de verantwoordelijken. Precies deze verantwoordelijkheidszin is wat ons drijft bij iedere mail die wij zoals
deze doorsturen naar honderden adressen van politici, pers, professoren en andere actoren ook al weten wij
dat we hierdoor allerminst populair worden in deze kringen .. .
Met verontruste groeten,
Peter Vereecke, Doorniksesteenweg 81, 8500 Kortrijk, tel. 056/256150, peter@belfort-group.eu
***************************************************************
I. Big mama farma is de meest frauduleuze en dodelijke bedrijfstak !
 In de USA is er één sterfgeval per 14 minuten of 37.485 per jaar door medicijnen. Bovendien
belanden 2,3 miljoen mensen per jaar in de kliniek door bijwerkingen bij normaal gebruik en 1,2
miljoen na verkeerd gebruik. Medicijnen zijn de derde doodsoorzaak en men schat dat twee op drie
gebruikers last heeft van bijwerkingen
 De laatste 20 jaar hebben de farmabedrijven 20.000.000.000 dollar aan boetes en
schadevergoedingen betaald maar hun omzet is verzesvoudigd.
 De vaststelling van allerlei wettelijke overtredingen vloeit meestal niet voort uit overheidscontrole
maar wordt gesignaleerd door zogenaamde klokkenluiders, dus door werknemers van de bedrijven
zelf
 Ongeveer 40 % van de inkomsten komt tegenwoordig van ‘ off label ‘-gebruik, m.a.w. medicijnen
voorgeschreven voor indicaties of leeftijdsgroepen waarvoor het niet bedoeld is
 Dr. Allen Rozes, vice-president van GSK, gaf in 2003 toe dat 90 % van hun producten bij een
meerderheid van patiënten niet werken. Ook de Brittish Medical Association concludeerde in 2007
dat slechts 13 % van de medicijnen een bewezen werking heeft
 meer info lees je in dit artikel van Lynn McTaggart
II. De grote depressie-zeepbel
 10 % van de volwassenen in de westerse wereld is gebruiker van SSRI-antidepressiva (vooral
Prozac) met een jaarlijkse omzet van 14 miljard dollar
 de basisredenering van ‘ chemische disbalans ‘ ( een te laag serotonine-gehalte) is een
wetenschappelijke kwakkel. Bij twee op drie is er geen bewezen effect, wat bewust verzwegen wordt
 bij velen zijn er integendeel ernstige bijwerkingen : bloedingen, beroertes, problemen met maag,
darm, hart en stolling tot en met de dood
III. Diabetes : epidemie op recept
 De voornaamste oorzaak van de spectaculaire toename van deze ziekte ( ook bij jongeren) is het
overmatig gebruik van antibiotica en bepaalde chemische stoffen in medicijnen
IV. Dood door aspirine
 Aspirine is de meest verkochte pijnstiller : per jaar zo’n 50 miljard stuks !
 Het wordt ook preventief genomen tegen beroertes, hartziekten en sommige kankers. Dit klopt langs
geen kanten en is gebaseerd op gemanipuleerde onderzoeksresultaten
 Wereldwijd sterven jaarlijks 100.000 mensen aan aspirine en vergelijkbare ontstekingsremmers en
nog eens 500.000 moeten gehospitaliseerd worden met ernstige bijwerkingen
V. De meervoudige vaccinaties
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men is overgeschakeld op het geven van meerdere vaccins tegelijk, tot zelfs zeven !
dit veroorzaakt bij vrijwel ieder kind nadelige gevolgen en systemische reacties als koortsstuipen,
bewustzijnsverlies, ontroostbaar huilen, onsteking van de hersenen, enz.
 er is geen enkel onderzoek dat het nut aantoont van dit gecombineerd toedienen
 bij elke vernieuwing van het vaccinatieprogramma voegt men er nieuwe vaccins aan toe : onze
kinderen lijken wel speldenkussens geworden
 risico op polio is zo laag geworden dat vrijwel elk polio-geval wordt veroorzaakt door het vaccin zelf
VI. De vogelgriep-mythe
 een gezond lichaam kan vrijwel elke virusaanval overleven
 belangrijk is het immuunsysteem te versterken met vitamine A,C en E, Echinaca, vlierbes,
karmozijnbes en lichaamsbeweging
 er bestaat geen enkel vaccin dat mensen kan beschermen
 de kans op griep stijgt als je een geneesmiddel gebruikt zoals antibiotica
VII. De baarmoederhalskanker-psychose
 in 2006 lanceerde Merck het vaccin Gardasil en kort daarna deed GSK hetzelfde met Cervarix.
Beide producten zijn even duur …
 dit vaccin is een typische illustratie van de strategie ‘ bedenk eerst het probleem en verkoop dan de
oplossing ‘
 er is geen enkel langetermijnonderzoek gedaan naar veiligheid en effectiviteit, zeker niet bij de
doelgroep van jonge meisjes van 12-13 jaar
 er was vooral een mega reclame-campagne gebaseerd op angst ‘ one less ‘
 er zijn duizenden meldingen van ernstige blijvende schade
 er is allerminst bewezen dat HPV-infectie leidt tot baarmoederhalskanker

Aarde warmt al 16 jaar niet meer op !
20 oktober 2012
Dit bericht bevestig het nog maar eens :
 de aarde is al 16 jaar niet meer warmer geworden
 de temperatuur op aarde tussen begin 1997 en augustus 2012 is niet gestegen
 ook in de periode vóór 1980 is de aarde gedurende 40 jaar niet warmer geworden of werd het zelfs
kouder op onze planeet
 Klimaatwetenschapper Phil Jones van de Universiteit van East Anglia vindt dat 15 of 16 jaar veel te
kort is om conclusies te trekken
 professor Judith Curry van het Georgia Institute of Technology zei juist dat de computermodellen die
zijn gebruikt om de opwarming van de aarde te voorspellen overduidelijk ‘zeer gebrekkig’ waren
 volgens steeds meer serieuze klimaatwetenschappers lijkt het erop dat de computermodellen die al
jaren worden gebruikt door onder meer het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van
de Verenigde Naties, verkeerd zijn en dat het klimaat vele malen complexer is dan men denkt
 er is nog nooit zo veel zee-ijs rond Antarctica gemeten als vorige maand. Op 26 september lag er
het meeste ijs van deze winter op de zee bij de Zuidpool, bijna 20 miljoen vierkante kilometer.
 De industrialisatie de afgelopen 130 jaar blijkt bijna geen invloed op de temperatuur op aarde gehad
te hebben.
Dat zijn dus de feiten . Maar wat zien we?
 de media geven hieraan geen enkele aandacht
 overheden blijven doorgaan met miljardenverslindende projecten gericht op CO2-reductie
 we blijven maar meer betalen voor fossiele brandstoffen, voor isolatie, voor eco-systemen van
bedenkelijk allooi
Zou hier toch een complot kunnen achter zitten?
Hoogachtend, Peter Vereecke
PS Andere artikels in deze zin :
 Groenland smelt niet weg: NASA slaat plank volledig mis
 50 wetenschappers en astronauten roepen NASA op te stoppen met global warming onzin
 Vergeet global warming: Aziatische gletsjers groeien aan
 Gelekte documenten onthullen geheimen van klimaatontkenners
 Klimaatonderzoek gefinancierd door Charles Koch Foundation

Nieuwsbrief 165 – 1 november 2012 – pag. 9

De grond onder centrale Fukushima zakt weg!
oktober 17, 2012
De mainstream media ontwijkt al langere tijd de hachelijke situatie rondom
de Fukushima kerncentrale. En dat terwijl de situatie erger wordt in plaats
van beter.
Bovenop alle bestaande risico’s betreffende Unit 4, heeft men nu ontdekt
dat de grond eronder langzaam wegzakt.
De vroegere Japanse ambassadeur in Zwitserland en Senegal, Mitsuhei
Murate, legt uit dat de grond onder de beruchte Unit 4 langzaam aan het wegzinken is en dat de hele
structuur van het gebouw, of wat er nu nog van over is, op het punt staat volledig in elkaar te storten.
Dit is een uiterst zorgwekkende situatie omdat er in Unit 4 nog meer dan 1500 gebruikte brandstofstaven
liggen opgeslagen die gezamenlijk een totaal van 37 miljoen curies aan radioactieve straling
vertegenwoordigen. Als deze zouden vrijkomen dan zou dat een groot gedeelte van de wereld
onbewoonbaar maken.
Volgens de secretaris van de vroegere Japanse Minister President, Naoto Kan, is de grond onder Unit 4 al
ruim 80 centimeter weggezakt sinds de ramp in maart 2011. De grond zinkt ook niet gelijkmatig maar op
sommige plekken sneller dan andere. Als de bodem, zoals men verwacht, verder zakt of er vindt een
aardbeving plaats op die locatie van ongeveer 6 op de Schaal van Richter, dan is er een grote kans dat wat
er nog over is van het gebouw volledig in zal storten.
Dit op haar beurt zou ervoor zorgen dat het bad waar de staven in liggen om gekoeld te blijven, droog komt
te liggen en een rampzalige meltdown tot gevolg hebben. Dit zal dan waarschijnlijk de ergste crisis worden
die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Niemand zal in staat zijn om ook maar in de buurt van de centrales
te komen om te blussen of anderszins te helpen. Alles zal weggesmolten zijn en een grote brand hebben
veroorzaakt die onvoorstelbare hoeveelheden radioactief materiaal de atmosfeer in zal sturen.
Volgens Murata: “Veel wetenschappers zeggen dat als Unit 4 in elkaar stort niet alleen Japan in puin ligt,
maar zal ook de rest van de wereld ernstige schade oplopen”.
Men vermoedt dat één van de redenen dat de mainstream media hier weinig aandacht aan besteedt is dat er
in Amerika nog 31 nucleaire Units zijn van hetzelfde type als Unit 4 in Japan. Op dit moment is het
Amerikaanse publiek zich dat nauwelijks bewust en de regering wil dat het liefst zo houden. Daarom worden,
als er al gerapporteerd wordt over Fukushima, de gevolgen gebagatelliseerd en de bevolking slapende
gehouden.
En hoewel Tepco (eigenaar van de centrale) heeft verklaard dat ze het gebouw dusdanig hebben versterkt
dat het minimaal een aardbeving met een kracht van 6 op de Richterschaal kan weerstaan is dat niet het
werkelijke probleem. Het echte probleem is de grond die langzaam wegzakt waardoor de versterkingen aan
het gebouw weinig of geen effect zullen hebben.
Zoals Ambassadeur Murate zegt: “Ik heb mijn boodschap doorgegeven aan de wereld en het is nu aan die
wereld om actie te ondernemen, want dit is niet alleen een Japans probleem”.
http://nieuwsbreker.wordpress.com/

Grond onder Fukushima zakt weg. Wat zijn de gevolgen?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 oktober 2012
Over Fukushima horen we niet veel en het lijkt alsof de MSM bezig is met een cover up. De gevolgen van
Fukushima, van wat we wél te weten zijn gekomen, liegen er niet om, maar nu blijkt dat bovenop de
vreselijke gevolgen, de grond onder Fukushima langzaam wegzakt.
Fukushima:
 radio-activiteit stroomt rijkelijk door oceanen
 radio-actieve modder bedreigt meren
 radioactiviteit bedreigt Finse bossen
 vrouwen laten hun baby aborteren uit angst
 straling over de hele wereld
 nucleaire impact op oceanen
 japan vanaf 2015 onbewoonbaar
 fukushima, een kwestie van tijd
De voormalig Japanse ambassadeur in Zwitserland, Murate, legt uit dat de grond onder reactor 4 langzaam
wegzinkt. De structuur van het gebouw staat op instorten. Angstaanjagend, omdat er in reactor 4 nog 1500
gebruikte brandstofstaven liggen, die samen voor 37 miljoen curies aan radioactiviteit bevatten. Een groot
gedeelte van de wereld wordt onbewoonbaar, indien dit vrijkomt. Naoto Kan, secretaris van vroegere
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Minister President van Japan, zegt dat de grond onder reactor 4 al minstens 80 cm gezakt is sinds maart
2011, toen de enorme ramp plaatsvond. De grond zakt ongelijkmatig. In de loop der tijd hebben
verschillende experts gezegd, dat er maar weinig voor nodig is om de boel in te laten storten. Een
aardbeving van ongeveer 6.0 of een storm. Japan heeft er hier al diverse van gehad sinds maart 2011, dus
in die zin tot nu toe nog geluk gehad. Deze ramp is vele malen erger dan tsernobyl, zelfs nu al, nu de reactor
nog staat. Wanneer de boel instort kan niemand in de buurt komen om de ramp te beperken. Alles zal
smelten en enorme hoeveelheden radioactieve straling verspreidt zich dan in de atmosfeer.
Volgens Murata: “Veel wetenschappers zeggen dat als Unit 4 in elkaar stort niet alleen Japan in puin ligt,
maar zal ook de rest van de wereld ernstige schade oplopen”.
De stilte van de MSM is opvallend. In Amerika zijn nog 31 units van het zelfde type als reactor 4/Fukushima.
Men wil geen slapende honden wakker maken. Wát er over Fukushima geschreven wordt, wordt
gebagatelliseerd.

Europese Unie: 70% van de Nederlanders is voor referendum
Posted by administrator ⋅ 18 oktober 2012
In Brussel begint vandaag de zoveelste crisis-top van EU-ministers.
Ongekozen bureaucraten willen dat de EU meer macht krijgt om de Euro-zone te redden en de crisis te
bezweren.
Er is natuurlijk helemaal geen crisis, er is slechts sprake van een mega bankfraude met desastreuze
gevolgen die moet worden verdoezeld. De daders blijven voortvluchtig, omdat ze de lobbyisten in hun zak
hebben. De planners van de Europese eenwording grijpen de vermeende crisis aan, om de soevereine
landen uit te schakelen en totalitaire bevoegdheden onder te brengen bij hen, die niets anders
vertegenwoordigen dan de onzichtbare macht, de grootzakelijke overzeese belangen. Politici zijn
omgekochte grootzakelijke lobbyisten, slechts denkend aan henzelf. De gelegaliseerde burgerroof met de
naam ESM is slechts één van de bedreigingen die de burger staat te wachten. Spaar- en pensioenpotten,
gasreserves en goudvoorraden: NIETS is meer veilig voor de grijpgrage tentakels van de EU bureaucraten.
Eén Vandaag heeft een opinipeiling gehouden onder naar zeggen 21.000 deelnemers.
De uitslagen zijn niet echt schokkend, maar bevestigen voor de zoveelste keer, dat de Nederlander geen
vertrouwen heeft in het beleid wat door de politiek in Den Haag wordt gesanctioneerd. We vatten de
bevindingen kernachtig als volgt samen:
 De Europese Unie mag GEEN extra invloed krijgen……………………………..zegt 75%;
 De Euro-crisis wordt door meer invloed van de EU NIET opgelost………….zegt 55%;
 De Europese Unie is NIET democratisch……………………………………………..zegt 67%;
 Er moeten voor belangrijke beslissingen REFERENDA worden gehouden..zegt 70%;
Deze percentages liegen er toch niet om, zou je zeggen. Echter politici hebben alleen de neiging zich
hier niets van aan te trekken, omdat ze weten dat nog steeds een meerderheid hen achteraf gelijk
geeft, door hun stem te verkwanselen aan hun eigen ongeluksbrengers.
Referendum ondemocratisch?
Uit het onderzoek komt nog iets duidelijks naar voren. De partijen die in hun programma’s de mond vol
hebben over betrokkenheid van de burger bij de politiek en het zegt op te nemen voor de minder bedeelden,
natuur en milieu, hebben een achterban die heel wat anders vinden, als het gaat om het ultieme
democratische machtsmiddel: het REFERENDUM. Van de VVD-ers zegt 72% van de achterban, dat ze voor
een volksraadpleging zijn. In het programma wordt daar niets over gezegd. Bij de PvdA zegt slechts 63%
van de achterban referenda te willen houden. Maar de achterbannen van GL en D66, de “Eurofielen” bij
uitstek, willen van een referendum helemaal NIETS weten. Een zeer tegenstrijdige ontwikkeling op zijn
zachtst gezegd, want welke politicus wil nu geen stevige back-up van zijn achterban hebben om te weten
waar het heen moet?
De conclusie van 70% van de Nederlanders, dat de EU een ondemocratisch gedrocht is, steekt schril af bij
de splintergroepjes D66, CDA en Groen Links. Indachtig de uitspraak van de doorgeleerde heer Plasterk van
de PvdA, dat referenda ondemocratisch zijn, omdat ze de parlementaire democratie ondermijnen, wordt
pijnlijk weerlegd door een overweldigende meerderheid van de Nederlanders.
Het lijkt ons dat er een dikke rode streep is getrokken:
“Tot hier en niet verder én…… in het vervolg het volk raadplegen!”
De Haegsche Politiek zal op haar nummer worden gezet, als er wat anders wordt afgesproken en getekend,
dan dat we hier concluderen. We zijn benieuwd. Want Drs. Rutte met zijn grote mond is niet vertrouwd in de
buurt van stippellijntjes en een kruisje: “Hier tekenen, venteke!!”
Want als het aan Drs. Markie Rutte ligt…. u kent dit rekenkundig genie inmiddels.
http://opinie.eenvandaag.nl/uitslagen/41637/geen_vertrouwen_in_uitbreiding_bevoegdheden_eu
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EU blijkt bespottelijke Nobelprijs aan zichzelf te hebben toegekend
Prijzen historisch uitgereikt aan globalisten die meewerken aan
totstandkoming wereldwijde tirannie onder VN autoriteit
Het is beslist geen toeval dat NWO-globalisten en propagandisten zoals
(vlnr) Al Gore (/ IPCC), Herman Rompuy (EU) en Kofi Annan (VN) de
Vredesprijs kregen toegekend.
Dat de Nobelprijs voor de Vrede al tientallen jaren volstrekt
ongeloofwaardig is en enkel voor politieke doeleinden wordt toegekend is de oplettende lezer inmiddels wel
bekend. Toch is het Nobelcomité met het toekenning van de prijs aan de Europese Unie tot nieuwe diepten
gezonken: de voorzitter van het comité is namelijk ook de secretaris-generaal van de Raad van Europa. Met
andere woorden: de EU heeft de prijs feitelijk aan zichzelf uitgereikt. Bespottelijker kan het bijna niet, zeker
niet in het licht van de voortgaande vernietiging van de democratie en het zelfbeschikkingsrecht in Europa
door de fascistische eurocraten in Brussel.
Vorige week namen we een paar eerder notoire Nobelprijswinnaars zoals Bilderberger en NWO intrigant
Henry Kissinger, terreuraartsvader annex massamoordenaar Yasser Arafat, pathologische leugenaar en
oorlogspresident Barack Obama en sharia-voorstander Mohamed El Baradei onder de loep.
IRA terrorist en CIA medewerker
Dit bizarre lijstje kan verder worden aangevuld met bijvoorbeeld de Ierse 'mensenrechtenactivist' Sean
MacBride, die in 1974 de 'illustere' prijs ontving. MacBride was vroeger het hoofd van de geheime dienst van
de Ierse terreurorganisatie IRA en werd later secretaris-generaal van de International Commission of Jurists,
een door de CIA opgericht en gecontroleerde instelling. MacBride had tevens een leidinggevende positie bij
Amnesty International. Volgens oprichter Peter Benenson behoorde MacBride dan ook tot het netwerk van
de CIA.
Klimaatkerk Al Gore
In 2001 kreeg de VN de Nobelprijs voor de Vrede en in 2007 het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), het extreem manipulatieve, angstzaaiende en door talloze onafhankelijke wetenschappers
gedebunkte propagandaorgaan van de VN dat werd opgericht als voorloper van een wereldwijde
(klimaat)regering. Hetzelfde geldt voor Al Gore, wiens documentaire 'An Incovenient Truth' zóveel feitelijke
onwaarheden, misleidingen en regelrechte leugens bevat, dat deze op Britse scholen alleen nog mag
worden vertoond als de leerlingen ook op al deze inhoudelijke fouten wordt gewezen.
Globalisten
Conclusie: wie meeloopt aan de leiband van de globalisten, die streven naar één centraal gecontroleerde
wereldwijde autoriteit, maakt een grote kans de Nobelprijs voor de Vrede toegekend krijgen. In dat opzicht
was de Europese Unie een logische kandidaat, aangezien Brussel al jaren alle moeite doet om de
onafhankelijke lidstaten in één totaal gecontroleerde totalitaire dwangbuis te persen waarin de afzonderlijke
volken vrijwel alle zeggenschap over hun eigen landen, financiën en regels zullen zijn kwijtgeraakt.
Raad van Europa opgericht door CIA
Nog even los van het feit dat de EU volop meewerkt met de Arabische Lente opstanden, oorlogen en
islamistische vervolgings- en uitroeiingscampagnes in Libië, Egypte en Syrië en op eigen bodem al vele
tientallen gewelddadige massademonstraties keihard heeft neergeslagen, blijkt ook de Raad van Europa,
waar Nobelcomité voorzitter Thorbjorn Jagland de secretaris-generaal van is, een CIA uitvinding te zijn.
De Raad van Europa werd namelijk in 1949 op aandringen van de CIA organisatie American Committee for
a United Europe opgericht. De chefs van dit comité waren William 'Wild Bill' Donovan en Allen Dulles, twee
van de beruchtste leiders van de Amerikaanse geheime diensten. Deze door de CIA opgerichte Raad van
Europa wordt dus geleid door dezelfde Nobelcomité voorzitter die er mede voor gezorgd heeft dat de
Europese Unie, zowel proeftuin als troetelkind van de Nieuwe Wereld Orde elite, in navolging van de VN, het
IPCC, de klimaatkerk van Al Gore en allerlei louche politieke activisten en zelfs terroristen de prestigieuze
'Vredes'prijs ontvangt.
'Vrede' van elite = wereldwijde tirannie
Wat de elite met 'vrede' bedoelt blijkt dus iets totaal anders te zijn dan waar u en ik aan denken. Als gewone
burgers hadden we dit wellicht al langer moeten weten, aangezien de vader van de Nobelprijs, Alfred Nobel,
de uitvinder van het dynamiet was. In dat licht is het eigenlijk niet vreemd dat veel Nobelprijswinnaars hun
prijs hebben verdiend met oorlog, misleiding, intrige, leugens en terreur - kortom alles wat meewerkt aan de
totstandkoming van een ongekend wrede wereldwijde tirannie onder auspiciën van de VN. Om met de
toepasselijke slotzin uit het vorige artikel over dit onderwerp af te sluiten: Proficiat, EU! Jullie hebben het dik
verdiend.
Xander
Zie ook: 12-10: Nobelprijs Vrede: EU sluit zich aan bij notoir gezelschap Arafat en Obama
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Rusland richt S-400 raketten op luchtruim Turkije
Spanningen tussen Rusland en NAVO lopen verder op - Hezbollah verplaatst eenheden en raketten naar
Syrië - Syrische rebellen moorden complete christelijke dorpen uit
Russische S-400 raketten tijdens een militaire parade in Moskou.
Kolonel Igor Gorbul kondigde gisteren aan dat Rusland vanaf deze week is begonnen met het opstellen van
geavanceerde S-400 luchtafweerraketten in het meest zuidelijke deel van het land, niet ver van Turkije.
Gorbul verklaarde expliciet dat deze raketten, die een bereik hebben van 400 kilometer, gericht worden op
Turkije en het NAVO raketschild in dat land. Tevens geeft het Kremlin hiermee aan het Syrische luchtruim te
zullen beschermen tegen Turkse- en/of NAVO indringers*.
De opstelling van de raketten is een krachtige reactie van Moskou op het tot landen dwingen van een
Russisch commercieel toestel door de Turkse luchtmacht vorige week woensdag. Naar verluid zouden de
Turken hiertoe aangezet zijn door Amerika. Aan boord van dat toestel zouden volgens de Turken wapens
zijn aangetroffen met bestemming Syrië, iets dat door de regering in Moskou krachtig werd ontkend.
* Het bereik van de raketten is echter niet groot genoeg om vanuit Rusland het Syrische luchtruim te
bestrijken.
Militair antwoord
Het Kremlin waarschuwt nu dat dergelijke incidenten voortaan militair beantwoord zullen worden. Kolonel
Gorbul benadrukte dat de S-400 raketten niet alleen alle soorten vliegtuigen kunnen vernietigen, maar ook
ballistische- en ultra-stratosferische raketten. De Russen lijken daarmee aan te geven geen enkele vorm van
Westers/Turks/Arabisch militair ingrijpen in Syrië te zullen tolereren.
Vicepremier Dmitri Rogozin herhaalde vandaag dat Rusland de VN sancties tegen Syrië niet overtreedt met
de wapenleveranties, omdat deze enkel bedoeld zijn voor de Syrische defensie en de luchtverdediging.
Victoria Nuland, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, erkende later dat de
wapens aan boord van het door de Turken tot landen gedwongen toestel niet onder de sancties vielen (3).
Hezbollah verplaatst wapens en eenheden naar Syrië
De door Iran aangestuurde islamitische terreurorganisatie Hezbollah is begonnen met het verplaatsten van
eenheden en raketten van Libanon naar Syrië. Het is voor het eerst dat de wapenstroom de andere kant op
gaat; de afgelopen jaren werden er uitsluitend grote hoeveelheden raketten, explosieven en andere wapens
in Zuid Libanon gepompt, bedoeld voor een toekomstige oorlog tegen Israël.
Clinton zwijgt over moordcampagne rebellen
Afgelopen dinsdag verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton dat
Hezbollah nu een deel van Assads 'moordmachine' vormt (1). Clinton zei echter opnieuw geen woord over
de uitroeiingscampagne die de door de NAVO gesteunde islamistische Syrische rebellen voeren tegen
christenen en andere minderheden die weigeren partij te kiezen in het conflict. Complete dorpen worden
door de rebellen platgebrand en de christelijke bevolking -inclusief kinderen- uitgemoord of verjaagd (2).
Xander - (1) DEBKA, (2) Christian Aid Mission, (3) RIA Novosti

Volgens prof. politieke wetenschappen werkt Israël toe naar een groot-Israël
Geplaatst door xandrah op 10 oktober 2012
In deze YouTube, korte uitleg red.:
Dit is dag 5 van een vuurgevechten tussen Turkije en Syrië. De Joodse lobby (zionisten) zal er alles aan
doen om een diplomatieke uitweg te blokkeren w.b. Syrië en Iran, volgens professor John Mearsheimer, die
dit tijdens een lezing in Turkije op 4/5 oktober zei. Volgens de professor zet Israël zijn strijd voor een Groot
Israël voort, omdat de zionisten geen Arabische staat in het Heilige Land accepteren. Oorspronkelijk behoort
Syrië Israël toe, van origine. Je merkt nu dus ook de strijd om dit stuk ‘Israël’. Van dit stuk ‘Israël’ naar het
huidige Israël denken ze allen. Israël herkent die plannen wel. Luister naar deze interessante lezing die deze
professor politieke wetenschappen in Turkije gaf, het bevat waarschuwingen omtrent het buitenlands beleid
van Turkije. Amerika en Israël blijven zich inzetten voor een oorlog met Iran, Irak, en Syrië. Wat betreft
Turkije en Syrië betreft: dit is wat beschreven wordt in Jesaja 17. Men denkt alsmaar dat alles ‘los’ gaat na
de verkiezingen. Na de verkiezingen? Israël, Iran en Turkije zijn wel met wat anders bezig dan de
verkiezingen. Turkije staat nog in Ez. 38 opgetekend. Syrië niet. Het is dus mogelijk dat Turkije deze profetie
vervult. Als Israël een aanval doet op Iran of vice versa, want die wachten wellicht ook niet tot na de
verkiezingen, dan is het gebeurd met Damascus. Iran zal dan de straat van Hormuz sluiten, en dan is het
helemaal gebeurd met de economie in Amerika, die nu al op de rand van de afgrond staat. En Iran weet dat.
—xandrah—
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Topvoetballers Real Madrid betaald met Europees hulpgeld
Via het ESM nóg meer geld voor Griekenland - ESM niet groot genoeg om eurozone te redden - Griekse
anti-bailoutpartij en neonazi's in peilingen op forse winst
Gisteren braken er opnieuw hevige rellen uit in Griekenland tegen de
bezuinigingen. Het onverzadigbare land gaat opnieuw miljarden euro's van
Europa ontvangen om overeind te blijven.
De bizarre gevolgen van het in Den Haag doodgezwegen Target-2 systeem
blijken nu zelfs in het internationale voetbal zichtbaar te worden. De Spaanse
topclub Real Madrid, dat honderden miljoenen euro's heeft uitgegeven, blijkt in
ieder geval de bekende Duitse voetballers Mesut Özil en Sami Khedira via het
Target-2 systeem van de eurozone te hebben betaald. Met andere woorden: niet Real Madrid, maar de
Duitse belastingbetalers hebben € 29 miljoen moeten ophoesten voor de transfers van de twee voetballers
naar Spanje. Volgens de Duitse Bond van Belastingbetalers zijn de transfers van Özil en Khedira in 2010 als
volgt afgehandeld. De Spaanse Centrale Bank gaf namens Real Madrid de Duitse Bundesbank de opdracht
om € 15 miljoen voor Özil en € 14 miljoen voor Khedira uit de betalen aan respectievelijk Werder Bremen en
VfB Stuttgart. Ter 'compensatie' kreeg de Bundesbank een positieve Target-2 vordering, oftewel een
papieren schuldbekentenis van de Europese Centrale Bank.
Nederlanders en Duitsers voor honderden miljarden garant
Op deze wijze hebben de Zuid Europese schuldenlanden Spanje, Italië, Griekenland en Portugal de Duitse
Bundesbank al voor ongeveer € 700 miljard geplukt. Het bedrag voor de Nederlandse Centrale Bank (= de
Nederlandse belastingbetaler) zal navenant in de honderden miljarden euro's lopen. Al dat geld is in een
bodemloze put verdwenen en is definitief verloren gegaan voor de samenleving.
Het is 'prettig' te weten dat de forse bezuinigingen op onder andere de gezondheidszorg en de sociale
voorzieningen in Nederland voor een 'goed doel' worden gebruikt, zoals het via het Target-2 systeem
sponsoren van één van de rijkste voetbalclubs ter wereld en in Griekenland bijvoorbeeld voor de aanleg van
een Formule-1 circuit. Maar zolang het gros van de burgers de gevolgen nog niet voelen kan Brussel rustig
doorgaan met het blijven overhevelen van miljarden van Noord naar Zuid Europa. (1)
Weer extra geld naar Grieken
Dat gaat binnenkort opnieuw gebeuren nu op de EU top gisteren werd verklaard dat de Grieken op de
'goede weg' zijn met het hervormingsprogramma, waardoor het land de volgende lading miljarden uit het
tweede hulppakket tegemoet kan zien (2). Tevens wordt overwogen om de Grieken via het ESM extra geld
te geven, zodat het opnieuw een deel van zijn schulden kan afschrijven (8).
Gisterenmiddag verklaarde premier Mark Rutte echter doodleuk dat Griekenland geen thema zou zijn op de
top (3). De door ervaring sceptisch geworden toehoorder wist onmiddellijk dat juist het tegendeel het geval
zou zijn, maar het gros van de mensen laat zich -getuige de opiniepeilingen- nog steeds het bos in sturen
met dit soort geruststellende maar misleidende verklaringen.
Anti-bailout partij de grootste
In Griekenland zelf kwam het opnieuw tot ernstige rellen en botsingen met de politie toen 80.000 mensen
demonstreerden tegen de door de Troika geëiste bezuinigingen (4). Volgens recente opiniepeilingen zou de
linkse anti-bailoutpartij Syriza 30,5% van de stemmen krijgen en daarmee de grootste partij van Griekenland
worden. De huidige regeringspartij Neo Democratia staat op 27,5%; de socialisten van Pasok en Democratisch Links zouden slechts 5% halen, terwijl de neonazistische Gouden Dageraad partij naar 14% stijgt (9).
Begin Bankenunie een feit
Even opvallend is de almaar summierder wordende verslaggeving in de reguliere media over de crisis in de
eurozone. Zo werd het besluit om tot een Europese bankentoezicht te komen (5) duidelijk op dezelfde
geforceerde positieve toon als de politici aanslaan gebracht en werd vermeden te melden dat dit het begin
van een Europese Bankenunie is. Klaarblijkelijk hebben Duitsland en Nederland hun verzet hiertegen
opgegeven, met uiteindelijk als gevolg dat het failliete bankensysteem in Zuid Europa met Noord Europese
miljarden overeind zal worden gehouden, zeker als later besloten wordt om een gemeenschappelijke
depositogarantie in te voeren.
ESM niet groot genoeg om ook Italië te redden
De eurozone hoopt ondertussen vurig dat Spanje niet meer nodig heeft dan 'slechts' € 100 miljard euro, want
nu na Griekenland, Cyprus en Spanje ook Italië volgens het IMF snel een bailout moet aanvragen (6) zal de
€ 500 miljard die het ESM nu bevat niet toereikend zijn. Italië kampt bovendien met een vastgoedzeepbel die
uit elkaar dreigt te spatten, waardoor de Italiaanse banken tot € 100 miljard euro zullen verliezen. Sinds 2008
zijn de reële vastgoedprijzen in Italië met 44% gedaald. Desondanks daalde het aantal verkochte huizen
sinds 2006 met 38% en staan er inmiddels zo'n 600.000 onverkochte nieuwbouwwoningen leeg. (7)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (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) Zero Hedge
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Waarom exploiteert Griekenland zijn enorme goud-, olie- en gasvoorraden niet?
Expert: Grieken hebben voor $ 9 biljoen aan olie en gas
Boorplatforms voor de kust van Griekenland.
Wat aanvankelijk slechts een gerucht leek wordt door steeds meer
gevestigde en gezaghebbende bronnen bevestigd: Griekenland is helemaal
niet arm, maar bezit over een enorme voorraad onontgonnen aardolie,
aardgas en goud, waardoor het land gemakkelijk al zijn schulden zou
kunnen afbetalen (1). Op de vraag waarom dit dan nog steeds niet gebeurt
worden verschillende antwoorden gegeven. Volgens sommigen is er sprake
van een heus complot - hetzij van de EU, dat de Griekse rijkdommen zou willen afpakken, hetzij van de
Grieken zélf, die eerst bankroet willen gaan zodat ze hun enorme schuldenlast niet hoeven terug te betalen
met de toekomstige miljardeninkomsten uit de verkoop van olie en gas.
Rijkste land van Europa?
Het klinkt ongelooflijk: het naar verhouding diepst in de schulden gestoken land van de eurozone, met een
economie die al ruim 20% is gekrompen en waar al meer dan 1 op de 4 mensen werkloos is, zou in
werkelijkheid één van de rijkste landen van Europa zijn. Aanvankelijk was dit niet meer een gerucht dat door
sommigen als complottheorie werd afgedaan, maar inmiddels lijkt het wel degelijk te kloppen.
De Griekse goudwinning stokte tot nu toe vanwege de enorme bureaucratie in het land. Volgens de
internationaal gezaghebbende economische site Bloomberg staat Griekenland echter op het punt om de
goudwinning te verhogen naar 425.000 ounce in 2016, waardoor het land de grootste goudproducent van
Europa wordt. Gemeten naar de goudkoers op 5 oktober gaat het hier om een waarde van $ 757 miljoen. (2)
Voor $ 9 biljoen aan olie en gas
Dat is echter nog niets vergeleken bij wat het land kan verdienen als de enorme olie- en gasvoorraden voor
de westelijke kust van de Middellandse Zee worden geëxploiteerd. Al in juli berichtte het internationale
persbureau Reuters dat inmiddels acht buitenlandse concerns dingen naar de rechten om deze voorraden te
ontginnen. (3). Het zou hier gaan om minstens 283 miljoen vaten aardolie, maar uit een geologische studie
zou blijken dat er in de Ionische Zee maar liefst 22 miljard vaten te halen zijn en uit de noordelijker gelegen
Egeïsche Zee 4 miljard vaten. De miljarden kubieke meters aardgas zouden zelfs zo'n $ 1 biljoen waard zijn.
De vermoedelijke voorraden in de zuidelijke wateren bij Griekenland zijn hier nog niet eens in meegerekend.
De Amerikaanse aardolie expert David Hynes van de Tulane Universiteit in New Orleans denkt dan ook dat
de Grieken de komende 25 jaar op zijn minst $ 302 miljard zullen verdienen met de nieuw ontdekte olie- en
gasvoorraden. De Griekse expert Aristoteles Vassilakis denkt zelfs dat het land in totaal voor ongeveer $ 9
biljoen aan aardolie en aardgas kan ontginnen. Griekenland kan daarmee ruimschoots al zijn schulden
afbetalen, zelfs al zou maar een klein deel van de voorraden worden geëxploiteerd.
Wie bedriegt wie?
Sommigen beweren dat de EU al lang van deze rijkdommen af weet en ze middels een verkapt Grieks
faillissement wil 'afpakken', zodat de olie en gasvoorraden in handen komen van buitenlandse concerns.
Anderen zeggen echter dat de Griekse regering doelbewust bankroet wil gaan en zo een complete
schuldenkwijtschelding probeert af te dwingen, zodat het de toekomstige biljoeneninkomsten uit olie, gas en
goud niet hoeft te gebruiken voor het afbetalen van de honderden miljarden die het land van de EU heeft
gekregen. Gezien het feit dat massale fraude en bedrog historisch gezien de Griekse volkssport nummer
één is, lijkt de laatste verklaring wellicht de meest waarschijnlijke. Desondanks valt een combinatie van
beide scenario's zeker niet uit te sluiten, vooral niet als gekeken wordt naar hoe irrationeel het Griekse
lidmaatschap van de eurozone tot stand kwam en hoe ontzettend veel moeite de EU nu doet om de Grieken
binnenboord te houden.
Xander - (1) KOPP, (2) Bloomberg, (3) Reuters

Het geld is op, de banken willen geen geld meer uitlenen.
www.telegraaf.nl
Dat stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. De bond legde onlangs 23
hypotheekaanbieders het geval voor van een werkloos geworden huiseigenaar. Hij heeft moeite met het
betalen van zijn hypotheeklasten en wil daarom verhuizen naar een goedkopere woning, die wel betaalbaar
voor hem is.
Van de 23 geraadpleegde hypotheekverstrekkers weigeren 13 mee te werken aan deze oplossing, die
overigens ook in het belang van de bank zelf is. Tot de weigeraars behoren Delta Lloyd, ING en Rabobankdochter Obvion. De overige tien financiële dienstverleners, waaronder ABN Amro, Aegon, Rabobank en
SNS Bank, geven aan alleen ‘bij uitzondering’ er over te willen nadenken
Lees meer: http://www.nujij.nl/economie/het-geld-is-op-de-banken-willen-geen-geldmeer.19575810.lynkx#ixzz29kJ4dwFY
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Is ons kraanwater wel zo schoon als men ons wil doen geloven?
Bron: Wetapwater
We gebruiken het allemaal en iedere dag opnieuw. We drinken het, wassen ons ermee
en denken er meestal niet echt dieper over na.
Nederland is een veilig land en het water uit de kraan kun je drinken. Maar is dat
eigenlijk wel zo’n goed idee?
Als je het water wat je drinkt onder een microscoop zou analyseren dan zou je
waarschijnlijk schrikken. Je denkt dat het schoon is, maar dat is niet zo.
In principe is ons kraanwater ‘veilig’ en toch komen er stoffen in voor die er niet in
thuishoren en schadelijk zijn voor onze gezondheid.
“Drinkwaterbedrijven nemen preventieve maatregelen of zetten extra zuiveringstechnieken in om te
voorkomen dat de concentraties bestrijdingsmiddelen in drinkwater de norm van 0,1 μg/l overschrijden”.
“Geneesmiddelen komen eveneens in zeer lage concentraties voor in drinkwater”.
“Opvallend zijn de 28 normoverschrijdingen voor Legionella in het distributiewater”.
Het kan ook zijn dat je water uit de kraan gewoonweg niet lekker smaakt of dat het veel kalk bevat waardoor
je apparaten snel last krijgen van aanslag. Al deze ongemakken en potentiële risico’s kun je voorkomen door
gebruik te maken van een waterfilter.
Maar, ook hier telt: je hebt filters en filters.
Een waterfilter dat voldoet aan de strengste eisen en dat gegarandeerd alle vervuilende elementen eruit
filtert is een waterfilter dat wij ontdekten in Oostenrijk. Het is het enige filter wat door meerdere erkende
instituten professioneel is getest en goed bevonden (testresultaten op aanvraag). Het filtert ondermeer ook,
naast alle meer voor de handliggende zaken zoals kalk, zo goed als alle residu van pijnstillers, hormonen,
antibiotica en zware metalen uit het water. Deze stoffen zien we steeds vaker en in steeds grotere
concentraties terug in ons kraanwater. Steeds frequenter is er te lezen over deze zorgelijke ontwikkeling.
Onderaan dit artikel plaatsen we wat extra informatie linkjes aangaande verontreiniging van ons drinkwater.
Waarbij als het bijvoorbeeld gaat over Amerika, dat niet uitmaakt. Het gaat er bij ons exact hetzelfde aan toe
en soms nog erger.
Waterleidingbedrijven gebruiken geen filters die in staat zijn deze afwijkende stoffen eruit te halen. Sterker
nog, de kwaliteit van ons drinkwater wordt helemaal niet bepaald aan de hand van de aanwezigheid van
deze chemicaliën. Wel zijn er steeds meer onderzoeksresultaten beschikbaar die erop wijzen dat veel van
de (welvaarts)ziektes die we zien wel eens (mede) veroorzaakt kunnen worden door al die chemische
componenten in ons drinkwater. Wij hebben dit filter zes maanden geleden zelf ook geïnstalleerd en zijn
zéér tevreden over het resultaat.
Wat bovendien heel bijzonder is aan deze (instap)versie is dat je het zelf met een handomdraai aan je kraan
monteert. Alles wordt meegeleverd. Er zit een tapje aan de zijkant waarmee je kunt kiezen tussen gewoon
kraanwater of de gefilterde versie. Als je met vakantie gaat kun je hem zelfs net zo makkelijk losdraaien en
meenemen. Hoef je op je vakantieadres ook niet meer te slepen met flessen water (die bovendien ook
steeds vaker vervuild blijken te zijn)
Wat dit filter behalve fantastisch schoon filteren ook doet is het weer levend maken door het te vitaliseren.
Dat gebeurt door binnenin het element het water te:
Lees verder op: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2948:is-ons-kraanwaterwel-zo-schoon&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Communistisch Logo in EU Poster
Kijkt u eens goed naar de post hieronder. Dat is een
promotieposter die op de muur hangt bij de Europese
Commissie. Valt u iets op?
De idee achter deze poster is die van (religieuze) tolerantie,
zoals bij deze poster het geval is:
Islam, vrede, mannelijk en vrouwelijk, judaisme, christendom, boeddhisme, en ga zo maar door. Bij de
Europese poster is er echter een symbool toegevoegd, te weten de hamer en sikkel. Jawel, het logo van de
Sovjet Unie wordt nu gebruikt om tolerantie te prediken.
Daniel Hannan, Tory MEP, heeft er geen goed woord voor over:
For three generations, the badge of the Soviet revolution meant poverty, slavery, torture and death. It
adorned the caps of the chekas who came in the night. It opened and closed the propaganda films which hid
the famines. It advertised the people's courts where victims of purges and show-trials were condemned. It
fluttered over the re-education camps and the gulags. For hundreds of millions of Europeans, it was a
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symbol of foreign occupation. Hungary, Lithuania and Moldova have banned its use, and various former
communist countries want it to be treated in the same way as Nazi insignia.
Yet here it sits on a poster in the European Commission, advertising the moral deafness of its author (I hope
that's what it is, rather than lingering nostalgia).
Het communisme is de meest moordlustige ideologie ooit. In een normale
wereld zou het logo van zo'n zieke ideologie een reden zijn om in woede te
ontsteken, niet om gezellig met elkaar te keuvelen over 'tolerantie' en 'make
love, not war'.
Helaas, zoals wel vaker kunnen we alleen maar concluderen dat de EU alles
behalve normaal is.
Ook aanwezig: de drietand van Shiva, de hindoegod van de vernietiging. Zijn
kleur is grijswit, aangezien hij zich insmeert met de as van
lijkverbrandingsplaatsen.
Verder valt het op, dat de Islam (met 270 miljoen slachtoffers) 3 keer
gerepresenterd wordt, namelijk door de hand, het pentagram (ook
satanistische magie dus) en de maan+ster.
Het pentagram met de punt boven is het symbool van esoterie en occultisme,
met de punt naar beneden van satanisme en hekserij. Wellicht het 'teken aan
de wand' van de NWO??
http://t.co/an5T4jr6 | http://tinyurl.com/8d6mvpc |http://tinyurl.com/98kdxmd

Een drone in je lichaam?
Ergens in een kamer zit iemand gebogen voor een computerscherm
en bestuurt een pil die zich in jouw lichaam bevindt.
Jij hebt vol vertrouwen die pil ingenomen omdat je denkt dat deze jou
beter gaat maken….
Een leuke intro voor een science fiction roman ergens in een verre
toekomst misschien?
Helaas, was dat maar zo. Het is de werkelijkheid anno 2012 en
dichterbij huis dan je denkt. Het volgende bericht valt te lezen op de
website van RTV Utrecht:
“ Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het UMC Utrecht onderzoeken een op afstand bestuurbare
pil. Daarmee kan medicatie precies op de juiste plek in de darmen terechtkomen. De eerste testen zijn
achter de rug en de resultaten daarvan zien er goed uit.
De nieuwe vinding geeft hoop aan patiënten met maag- en darmproblemen, zoals mensen met de ziekte van
Crohn. Die kunnen in de toekomst door de pil waarschijnlijk beter worden behandeld. De pil heeft een
afmeting van 2,5 bij 1 centimeter en zit vol met de nieuwste technieken en een medicijnreservoir.
Daardoor kunnen patiënten in de toekomst minder medicijnen nodig hebben of een beter effect van de
medicijnen ervaren, zegt Peter van der Schaar, maag- en darmarts bij het UMC Utrecht. De pil is succesvol
getest op gezonde proefpersonen en het Sint Antonius Ziekenhuis en UMC zoeken nu uit of het ook bij zieke
patiënten werkt. Het kan nog enige jaren duren voordat de pil kan worden ingezet bij een reguliere
behandeling.
Wel zullen farmaceutische bedrijven het apparaatje gebruiken bij het testen van nieuwe medicijnen”.
De wereld waarin wij leven begint eng te worden. De doorsnee consument wordt overdonderd met een
aantal argumenten waarom deze pil zo goed voor hem of haar is en omdat de mens is zoals zij is, zal deze
pil in korte tijd door velen zonder protest worden geslikt.
Wat je daarmee toestaat is dat iemand een op afstand bestuurde drone in je lichaam kan besturen. Ieder
moment van de dag kun je je afvragen of op dat moment iemand achter een computerscherm bezig is met
de drone in jouw lichaam. Je hebt geen flauw benul wat voor soort elektronica deze drone aan boord heeft
noch wat er in het laadruim van deze drone zit.
We zijn nu enkele jaren verder. Iedereen is massaal gehersenspoeld en is er van overtuigd dat bestuurbare
pillen dé oplossing zijn voor behandeling van allerlei kwalen en ziektes. Deze medicijnen worden
gecontroleerd via grote computersystemen en alles komt precies op de plek terecht waar het moet komen,
prachtig toch?
Het is weer eens zover, er breekt een wereldwijde paardengriep uit. Helaas is deze nog vele malen
gevaarlijker dan de originele varkensgriep en de Wereld Gezondheidsorganisatie bepaalt dat de gehele
wereldbevolking razendsnel moet worden beschermd door bestuurbare vaccinaties. Bij de paardengriep is
het uiterst belangrijk dat de vaccinatie precies op de goede plaats in je lichaam terechtkomt. Er hoeft niet
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meer geprikt te worden en dat is goed nieuws voor al diegenen die tot nu toe de broodnodige vaccinaties
moesten ontberen omdat ze bang waren voor een prik.
Inderdaad, het laatste stukje is science fiction, maar waarschijnlijk dichterbij dan je denkt.
Bron: RTV Utrecht
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3237:een-drone-in-je-lichaam&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Stof in Chinese plant laat kanker in 40 dagen verdwijnen
Bron / origineel: naturalsociety.com
Een weinig bekende plant met een werkelijk bizarre naam staat nu in het nieuws als
een kankermoordenaar, vanwege de stof in de plant die tumoren bij muizen met
alvleesklierkanker laat verdwijnen. Bekend als de "donder god klimplant" of lei gong
teng, is de Chinese plant daadwerkelijk geïntegreerd in de Chinese geneeskunde en
is al eeuwen gebruikt bij het verhelpen van een aantal aandoeningen, inclusief
reumatoïde artritis. Volgens het nieuwe onderzoek van de University of Masonic
Cancer Center Minnesota, leidde de stof in de donder god plant tot geen tekenen
van tumoren na een periode van 40 dagen, zelfs na het stoppen met de
behandeling. Gepubliceerd in het tijdschrift Science Translational Medicine en
gefinancierd door de National Institutes of Health, werden zelfs de wetenschappers die aan het project
werkte verbluft door de antikanker eigenschappen van de stof. Bekend om iets te bevatten als triptolide, dat
geïdentificeerd is als een kankerbestrijder in eerder onderzoek, waarvan wordt aangenomen dat dit het
belangrijkste component is dat verantwoordelijk is voor de antitumor capaciteiten. Onderzoekleider en
vicevoorzitter van het onderzoek aan het Cancer Center legde Bloomberg uit hoe hij sprakeloos was door de
effecten van de eenvoudige plant: "Deze stof is gewoon ongelooflijk krachtig in het doden van tumorcellen",
zei hij. En net als met tal van andere krachtige substanties, zoals kurkuma en gember, is de gangbare
wetenschap nog steeds traag in de bevestiging van wat veel traditionele beoefenaars hun hele leven bekend
is. Dit is natuurlijk te wijten aan het feit dat er eenvoudigweg geen geld is voor grote bedrijven in het
onderzoek naar de genezende krachten van natuurlijke kruiden en stoffen, zoals de stof in de donder god
klimplant. Van kurkuma en gember bijvoorbeeld, is ontdekt dat het verbazingwekkende stoffen tegen kanker
zijn die vrijwel gratis zijn ten opzichte van dure en gevaarlijke kankermedicijnen. Niettemin zijn de door Big
Pharma gesponsorde coöperatieve wetenschappers erin geslaagd om deze specerijen zoveel mogelijk te
negeren. In feite zijn ze zelfs keer op keer gepakt voor het vervalsen van duizenden onderzoeken om op
frauduleuze wijze de, veronderstelde waarde, aan te tonen van farmaceutische geneesmiddelen die door
grote Pharma kolossen gepusht worden, waarvan vele later gedwongen zijn om miljoenen aan boetes te
betalen die slechts weinig invloed hebben op hun miljarden aan winst.
Winsten die worden bedreigd door de vele echte onderzoeken die werden uitgevoerd door wetenschappers
die de verjongende kracht van goedkope ingrediënten zoals kurkuma onderzochten, dat gevonden is door
vergelijkend onderzoek naar positieve invloed
op 590 aandoeningen dat beschikbaar is op
PubMed.
Hoewel het geweldig nieuws is dat dit
onderzoek de gunstige effecten van goedkope
en bijna gratis plantaardige stoffen aan het licht
brengt, het slechte nieuws is dat de personen
die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek
feitelijk op zoek zijn naar een farmaceutisch
geneesmiddel uit het essentiële component
triptolide te creëren. Een geneesmiddel dat
FDA goedkeuring zal proberen te krijgen en
uiteindelijk worden geoctrooieerd, met
geruïneerde voedingswaarde, en verkocht voor
exorbitante hoeveelheden geld. Probeer in
plaats daarvan gewoon wat donder god
klimplant voor jezelf te bemachtigen.
Door, Anthony Gucciardi - zaplog.nl
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De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe waardevol zijn informatie is, dl. 1
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 19 oktober 2012, een artikel van xandra
Mensen die geen genoegen nemen met nieuws uit de Mainstream Media, omdat ze inmiddels door hebben
dat deze MSM zich van propaganda bedienen, omdat het elite-marionetten zijn, kunnen blij zijn met de
zogeheten klokkenluiders. Klokkenluiders zijn meestal niet populair en echte luizen in de pels. Maar
waarheidsbrengers waren al nooit populair. Zeker niet als het een slechte boodschap betreft, en dat betreft
het meestal. Een klokkenluider is een insider geweest, en heeft dus iets onthullends te vertellen. Iets dat
verborgen moest blijven voor het grote publiek. Een ijkpunt om te bepalen hoe waardevol het is wat ze
vertellen, is de mate waarin de klokkenluider vervolgd wordt. Krijgt een klokkenluider veel vervolging te
verduren, ga er dan maar vanuit dat hij een heikele waarheid vertelt.
Thomas Drake bijvoorbeeld, van NSA (National Security Agency), zag 35 jaar gevangenisstraf tegemoet.
Een klokkenluider van veel waarde dus. Drake schreef twee boeken: The Puzzle Palace en Body of Secrets.
Hij onthulde een enorme spionnenstructuur die de mogelijkheden en capaciteiten van de CIA ver overtreft.
Zo werd NSA’s ‘apparatus Bamford’ onthuld, die programma’s als Echelon onder de hoede had. Niet alleen
hield dit een hele indrukwekkende verzameling van internationale data en spionagepraktijken in, maar ook
inlandse operaties. Insiders op hoog niveau, zoals Thomas Drake, bevestigen dit. Drake verscheen in een
artikel van de Baltimore Sun. In het artikel in de Baltimore Sun werd het programma ‘ Trailblazer‘ besproken,
een 1.2 biljoen dollar kostend programma. Drake noemde dit een programma van fraude, verspilling en
misbruik. Hij werd veroordeeld conform de Espionage Act en kon 35 jaar gevangenisstraf tegemoet zien.
Drake’s verdedigingsteam vroeg James Bamford als getuige met expertise. De zaak, die 10 beschuldigingen
van misdrijven inhield kon niet blijven staan en kwam tot een schikking. Drake was de eerste onder de
klokkenluiders die goed stand hield onder een klimaat van formele agressieve ten laste legging.
Project Echelon
Echelon is een geautomatiseerd internationaal onderscheppingssysteem, opererend vanuit Amerika,
Engeland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Het onderschept met name de communicatie die per
satelliet verloopt. De NSA heeft de leiding erover, en die werkt samen met de inlichtingsdiensten van andere
vier landen. Echelon gebruikt talloze satellieten uit talloze steden, de satellieten zenden de informatie naar
de centra, de hoofdcentra bevinden zich in Amerika (bij Denver), Engeland (Menwith Hill), Australië en
Duitsland. Echolon onderschept ook Internetcommunicatie. De organisatie heeft ook ‘snuffel’ instrumenten
geïnstalleerd, deze ‘snuffelaars’ verzamelen informatie uit datapakketten terwijl ze internet afsurfen en
middels hun zoeksoftware om websites die voor hen interessant zijn (lees: verdacht) af te speuren. Echelon
gebruikt zelfs apparatuur voor onder water om kabels af te tappen, eén van die taps werd in 1982 gevonden.
Een interview van zender ‘Democracy Now’ met Drake
In bovenstaande YouTube, een interview met Thomas Drake over het verspillingsbeleid en schendingen van
de wetgeving door NSA.

De mate waarin een klokkenluider vervolgd wordt, laat zien hoe waardevol zijn informatie is, dl. 2
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 oktober 2012
Mensen die geen genoegen nemen met nieuws uit de Mainstream Media, omdat ze inmiddels door hebben
dat deze MSM zich van propaganda bedienen, omdat het elite-marionetten zijn, kunnen blij zijn met de
zogeheten klokkenluiders. Klokkenluiders zijn meestal niet populair en echte luizen in de pels. Een
klokkenluider is insider geweest, en heeft dus iets onthullends te vertellen. Een ijkpunt om te bepalen hoe
waardevol het is wat ze vertellen, is de mate waarin de klokkenluider vervolgd wordt. Krijgt een klokkenluider
veel vervolging te verduren, ga er dan maar vanuit dat hij een heikele waarheid vertelt.
Stellar Wind aast op burgers en moet in september 2013 rond zijn
William Binney bijvoorbeeld, voormalig topman bij NSA (National Security Agency). Binney is wiskundige en
was codebreker bij NSA. Onlangs onthulde hij publiekelijk het ziekelijke toezichtprogramma op doorsnee
burgers in Amerika, sinds 9/11. Hij luidt het alarm omtrent de enorme omvang van dit project, dat 24 uur per
dag onafgebroken de Amerikaanse bevolking aftapt. Nu was het verhaal van Thomas Drake al onthullend,
maar Binney doet onthullingen over het programma ‘Stellar Wind’. Het programma, dat zo’n 2 biljoen dollar
kost moet in september 2013 compleet zijn. Het kan 100 jaar electronische informatie opslaan en Binney is
bezorgd dat Amerika hard afstevent op een
totalitaire staat. De klokkenluider gelooft dat het ziekelijke toezicht op huishoudens wijdverspreider is
geworden onder Obama. Hij schat dat de NSA maar liefst 20 triljoen transacties verzameld heeft van
telefoontjes, emails en andere vormen van dataverzameling van normale Amerikaanse burgers. Binney is
een van de mensen die zich openlijk afvroeg hoe legaal deze activiteiten zijn.
Een voorbeeld van Stellar Wind: het programma heeft 3 Amerikanen op het oog. Een topman van de
inlichtingendienst van de regering, een filmproducer en een hacker. Geen van drieën hebben een strafblad,
maar toch worden ze (digitaal) gevolgd, in de gaten gehouden en aangehouden (soms terwijl ze onder vuur

Nieuwsbrief 165 – 1 november 2012 – pag. 19

gehouden worden) en ondervraagd zonder tussenkomst van advocaat. Ieder van hen blijft zich resoluut
verweren tegen deze geschifte manier van handelen van de regering.
‘Na 9/11 gingen alle remmen los qua spionagepraktijken op burgers’
William Binney werkte bijna 40 jaar bij de NSA: de Amerikaanse spionageorganisatie. Als technisch directeur
van de NSA’s World Geopolitical and Military Analysis Reporting Group, werd Binney gevraagd hoe NSA het
beste datagegevens en analyses m.b.t militaire en geopolitieke kwesties over de hele wereld kon vergaren
en opslaan. Door de jaren 90 heen ontwikkelde NSA een grootschalig afluistersysteem, ThinThread, waarbij
nog enigszins rekening werd gehouden met de privacy van Amerikaanse burgers. Maar volgens Binney
gingen alle remmen los voor NSA na 9/11 en werden grootschalige spionagepraktijken op de burgers de
norm. Binney vertrok bij NSA op 31 oktober 2001.
Binney meldde samen met een paar andere NSA topmannen zijn zorg bij het Congres en het Department of
Defense. In onderstaande video wordt Binney gevraagd of de NSA kopieën heeft van al het emailverkeer in
Amerika, waarop hij bevestigend antwoordt. Er zijn nog twee senators, Ron Wyden en Mark Udall die zeer
bezorgd over de overtrokken spionagepraktijken zijn, maar dit niet durven uit te spreken omdat ze anders
hun posities binnen de Senate Select Committee on Intelligence kwijtraken.
Binney: “I’m tired of my government harassing me and violating the Constitution”.
Oorlog tegen klokkenluiders
Julian Assange van Wikileaks, sprak in augustus van dit jaar en deed een oproep aan Amerika om de oorlog
tegen klokkenluiders en dissidenten te eindigen. Hij noemde ook de voormalig NSA topmannen William
Binney en Thomas Drake als slachtoffers van deze oorlog. Hij drong er bij de Amerikaanse regering ook op
aan om het onderzoek naar stichters, eigenaren, managers en werknemers van WikiLeaks af te sluiten. Zijn
speech is op de video onder dit artikel te zien/beluisteren. Aan het geprek (RT news) nemen ook Mark
Weisbrot (Center for Economic and Policy Research), en Sam Sacks (host) deel.
Sacks zei in de uitzending dat Binney, Drake en Wikileaks de nieuwe gezichten en de nieuwe slachtoffers
zijn van een aanklacht van de U.S. tegen hen die corruptie, oorlogsmisdaden, schending van rechten en
corruptie van regering in de spotlight brengen. Zij, tegen wie de hetze gericht is, zijn de klokkenluiders en
vrijheid-van-informatie-activisten die de corruptie blootleggen en de onverschrokken verspreiding van die
corruptie over de aarde. Deze strijd is nog intensiever dan die van Assenge en Wikileaks, zei Sacks.
Weisbrot; ‘Het is voor het eerst dat iemand een toevluchtsoord zoekt, vlucht voor vervolging door de
Amerikaanse regering om naar een democratisch land te gaan om politiek asiel te verkrijgen. De rollen van
Zweden en Engeland zijn gewitwasd. ‘ Assange is niet veroordeeld voor misdaad, ze kunnen hem in
Engeland ondervragen. En maar weinig journalisten, en dat is het trieste aan het journalistieke vak
tegenwoordig, hebben getracht een antwoord te krijgen. Als dit zogenaamd om een criminele kwestie gaat,
waarom laten ze dan twee jaar voorbijgaan zonder het te onderzoeken?’
Vooral vanaf 13.20 wordt het interessant:
http://dissenter.firedoglake.com/2012/08/21/war-on-whistleblowers-bigger-than-assange-wikileaks-video/
http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_Wind_(code_name)
http://www.businessinsider.com/nsa-whistleblower-william-binney-explains-nsa-surveillance-2012-8
http://xandrah.wordpress.com/

Zelfs in het ziekenhuis is uw DNA al niet meer veilig, Big Brother zit letterlijk overal!
oktober 20, 2012 By: silviavideler - Bron: Dagblad Spits.
Edith Schippers wil uw dna. NU!
Schippers: dna ziekenhuis naar Justitie
In de toekomst moet justitie dna kunnen gebruiken dat in
ziekenhuizen ligt opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Dit
staat in een concept-wetsvoorstel van minister Schippers van
Volksgezondheid. Dit voorstel is in handen van het
televisieprogramma KRO Reporter. Dit meldt de NOS op haar
website. Volgens Schippers biedt de toegang tot dit dna-materiaal
justitie een extra mogelijkheid om misdrijven op te lossen. Het
desoxyribonucleïnezuur, zoals dna voluit heet, zou alleen gebruikt mogen worden na ernstige misdrijven als
moord en verkrachting. Critici, waaronder een hoop wetenschappers, zijn echter bang dat het daar niet bij
blijft. Er wordt gevreesd dat door dit slopen van uw privacy patiënten niet meer willen meewerken aan
wetenschappelijk onderzoek. Artsenfederatie KNMG gaat zelfs nog verder. Die noemt het wetsvoorstel een
poging om een landelijke dna-databank te creëren.
In de verschillende ziekenhuizen in ons land ligt dna-materiaal van miljoenen Nederlanders opgeslagen. Het
gaat hierbij vaak om weefsel dat na behandeling voor onderzoek bewaard wordt.
Het nieuwe kabinet moet uiteindelijk beslissen of de nieuwe wet er ook daadwerkelijk komt.
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Opnieuw verzoek aan Vaticaan de Tempelschatten terug te geven
Gershon Salomon, voorzitter van de Stichting “The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement”, te
Jeruzalem, doet een oproep aan Paus Benedictus XVI, om de Tempelschatten w.o. de Menorah en al het
andere Tempelgerei aan de Israël terug te geven. Salomon is van mening dat de Derde Tempel spoedig
herbouwd zal worden en roept daarom de paus op het Tempelgerei onverwijld terug te sturen naar
Jeruzalem zodat het gebruikt kan worden zodra de Tempel klaar is. Volgens Salomon is God bezig de
laatste eindtijdprofetieën en beloften in vervulling te doen gaan waaronder de herbouw van de Tempel,
precies zoals de profeten Jesaja (2:2-4), Micha (4:1-4) en alle andere profeten van Israël dat lang geleden
hebben aangekondigd. De profeet Zacharia heeft de Goddelijke gebeurtenis die op dit moment in Israël
plaatsvindt letterlijk beschreven. Centraal staan hierbij de profetische woorden over de vernieuwing van de
Tempel, waar de God van Israël weer te midden van Zijn volk Israël zal wonen (Zacharia 8:1-9, 20-23)
Gershon Salomon is een uitgesproken voorstander van de herbouw van de Tempel. De plannen voor de
herbouw van de Tempel zijn al in een zeer gevorderd stadium en de conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd
hierin opnieuw een teken te zien dat de wereld in de eindfase van het huidige wereldbestel is aangekomen.
Salomon stamt af van rabbi Abraham Salomon Zalman Zoref, die zich al in 1811 als eerste Joodse pionier in
Jeruzalem vestigde. Gershon wist zich als kind al geroepen door God om zich in te zetten voor de verlossing
van Israël. Hij heeft zich ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting en het
verdwijnen van de islamitische heiligdommen (Rotskoepel en Aksa moskee) zodat de Tempelberg opnieuw
aan de Here kan worden toegewijd. Er is nooit een spoor teruggevonden van al het vaatwerk dat door de
Romeinen in het jaar 70 na Chr., uit de Tempel in Jeruzalem is geroofd en meegenomen naar Rome.
ste
Josephus Flavius de bekende Joodse historicus en geschiedschrijver uit de 1 eeuw na Chr., doet in de
zevendelige serie “Joodse oorlog” verslag over de belegering en verwoesting van Jeruzalem en de Tempel
door de Romeinen waarbij duizenden Joden om het leven kwamen. Nadat de stad was verwoest werden
vele gevangenen meegenomen om als gladiatoren in de arena’s van de Romeinen op te treden. Meer dan
700 Joden werden in triomf in Rome te kijk gezet, met de buit van de tempel waaronder de Menora. De val
van Jeruzalem werd door Titus als een grote overwinning beschouwd en ter herinnering eraan werd in Rome
een triomfboog op het Forum Romanum opgericht waarop te zien is dat soldaten de Menora uit de tempel
dragen.
Menorah in triomftocht meegenomen naar Rome
Er bestaan in Israël verschillende organisaties die zich met de
herbouw van de Tempel bezig houden. Een van deze organisaties is
het in 1987 opgerichte Tempel Instituut (Machon HaMikdash). Het
Tempel Instituut is gevestigd in het Joodse Kwartier in de Oude Stad
van Jeruzalem. Volgens dit Instituut is de herbouw van de Tempel
een Bijbelse opdracht. Daarnaast zijn hun inspanningen er op gericht
het publiek bewust te maken van het feit dat de Tempel opnieuw
herbouwd zal moeten worden, om opnieuw een centrale rol in het geestelijk leven van mensen te spelen. De
organisatie “The Institute for Talmudic Commentaries” heeft maar liefst 25 boeken met Bijbelteksten
gepubliceerd die handelen over de komende Tempel.
Al jaren gaan geruchten dat de Tempelschatten terug te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan. Feit
is dat het Romeinse rijk zich later bekeerde tot het christendom en daarom is de gedachte niet zo vreemd
dat alle heilige Joodse voorwerpen uiteindelijk in het Vaticaan terecht zijn gekomen en daar zijn opgeborgen.
Woordvoerders van het Vaticaan hebben zich tot dusver nooit geroepen gevoeld vragen hieromtrent te
beantwoorden. Historici en andere onderzoekers zijn er echter zeker van dat de geroofde Joodse
eigendommen door het Vaticaan in geheime kamers verborgen worden gehouden.
Begin januari 2003 richtte de voormalige Israëlische president Moshe Katzav, een verzoek aan Kardinaal
Angelo Sudano, een lijst samen te stellen van alle schatten en andere Joodse voorwerpen die in het bezit
zijn van het Vaticaan. Katzav vroeg de kerk van Rome om dit vraagstuk wat voor Israël zo gevoelig ligt, te
helpen oplossen. Naast de Menorah gaat het om een hele serie andere heiligdommen waaronder oude
Torah-rollen, Joodse manuscripten, muziekinstrumenten, de gouden kroon van de Hoge Priester, gouden en
zilveren messen, schalen, koperen gereedschappen, vuurpannen, de sprengbekkens, werktuigen om te
gebruiken voor de wierook en offers diensten en vele andere voorwerpen. Het Vaticaan heeft nooit
gereageerd op het verzoek van Katzav. Ook de voormalige Israëlische Minister van Religie, Shimon Shitreet
heeft enige tijd geleden eveneens aan het Vaticaan het verzoek gedaan om de Tempelschatten aan Israël
terug te geven maar ook zijn verzoek is door het Vaticaan genegeerd.
Voor Israël bestaat geen enkele twijfel dat de tempelschatten in het Vaticaan te vinden zijn en men gelooft
dat ze eens op een dag naar Jeruzalem terug zullen keren. Het feit dat men gelooft dat de heilige Joodse
voorwerpen in Rome te vinden zijn heeft vele Joden aangespoord het Vaticaan te bezoeken om ze
persoonlijk te aanschouwen. Sommige bezoekers getuigden dat ze de voorwerpen met eigen ogen gezien
hebben inclusief de Menorah in één van de catacomben. Sommige priesters hebben eveneens toegegeven
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dat de tempelschatten in het Vaticaan zijn. De Getrouwen van de Tempelberg hebben het Vaticaan en de
paus al erder verzocht de Joodse heiligdommen aan de rechtmatige eigenaar Israël terug te geven. Het
Vaticaan en de paus hebben ook dit verzoek echter nooit ingewilligd.
Franklin ter Horst

Amerika: het weigeren van de rfid-chip heeft nu al consequenties voor studenten!
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 17 oktober 2012
—met dank aan Jan D. voor artikel/vertaling–
RFID chipping voor studenten zal landelijk zijn
Op 13 oktober jl. kon u op dit blog lezen over de uitbreiding van RFID-chipping onder studenten. Men begon
hiermee in Texas, schooldistrict San Antonio en inmiddels zijn er meer scholen die tot het verplicht chippen
van studenten overgaan. Zoals een school in Maryland, die Palm Secure geïnstalleerd heeft. Dit is een
biometrisch scansysteem. Studenten moeten hun hand op infrarode scanners plaatsen om de lunch op
school te betalen. De unieke kenmerken van iedere student’s hand wordt opgeslagen met een code
(numeriek algoritme). Het volgen en controleren van mensen in de maatschappij door middel van RFID
chipping pleegt een aanslag op de privacy en is in strijd met de constitutionele burgerrechten. Op de RFID
chip komt gevoelige informatie te staan; sofinummer, adres, medische gegevens, schoolresultaten, strafblad,
financiële gegevens. De chip is leesbaar van een afstand van 3 kilometer of meer van de drager. Satellieten
kunnen toegang krijgen tot de informatie op de chip en dit kan naar database centra gezonden worden waar
het gebruikt kan worden in een digitaal profiel. Er zijn nu 70 ‘counterterrorism fusion centers’ gebouwd die
verspreid staan over het hele land. Dit laat zien dat Amerika van plan is RFID chipping voor studenten in het
hele land in te voeren. De centra krijgen allerlei informatie, ook informatie die vrij ongewoon is als het alleen
maar om veiligheid gaat. (de centra, het RAPPORT)
Studenten die weigeren wordt toegang tot ruimten als bibliotheken ontzegd
De verspreiding van de Big Brother-achtige behandeling van burgers voert nog verder door, voor degenen
die weigeren mee te gaan in deze ontwikkelingen: zij krijgen te maken met verwijten en repressailles. Dit
gebeurde namelijk met studenten op de John Jay High School en Anson Jones Middle School in San
Antonio, wiens ouders weigerden om hun kinderen te laten opsporen door schoolpersoneel. De
schooldistricten voerden de regel in per 1 oktober jl.: om deel te nemen aan de klassen was voor iedere
student een ID kaart vereist, met foto en RFID chip, zodat personeel hun sporen direct na kan gaan.
Pedagogen zegen dat dit nodig is notoire spijbelaars te kunnen opsporen. Wanneer het programma effectief
blijkt te zijn, wordt het doorgevoerd in de andere 112 scholen in het district, in totaal zouden dan zo’n
100.000 studenten zo’n kaart met chip moeten dragen.
Wie niet de ID tracker draagt is schietschijf van leraren
Kinderen die de ID trackers niet dragen (ze moeten in de zak of om de nek gedragen worden), melden nu al
dat ze de schietschijf van leraren zijn en zijn van bepaalde schoolfuncties uitgesloten. Sommigen zeggen dat
hen de toegang wordt geweigerd in algemene ruimtes zoals bibliotheken en cafeterias. Bibliotheken, hoezo,
het programma was toch om spijbelen tegen te gaan? (bron)
Een studente van John Jay, Andrea Hernandez, zegt dat onderwijzers doof zijn voor haar smeekbeden om
haar privacy te respecteren en dat de onderwijzers haar te kennen hebben gegeven dat ze niet mee mag
doen in schoolverkiezingen, wanneer ze niet instemt met het opsporingsprogramma. Blijkbaar wordt de
Constitution niet meer onderwezen in Amerikaanse scholen.
In een interview met Salon, vertelde Hernandez dat zij het zo ervaarde dat wanneer ze zich zou
onderwerpen aan continue gemonitord worden, het voor haar hetzelfde is als gemerkt worden met het ‘teken
van het beest’, refererend aan het boek Openbaring. In ander interview met
WorldNetDaily, vertelde Hernandez dat de school haar weigering wil beantwoorden door haar het recht te
stemmen te ontnemen, bij schoolverkiezingen. ‘Een leraar vertelde me dat ik niet mag stemmen omdat ik
niet het juiste ID daarvoor heb. Ik had mijn oude ID kaart bij me, waarvan ze hebben gezegd dat die zou
volstaan alle vier jaren van onze schooltijd. De leraar vertelde me dat ik de nieuwe met chip moest hebben
om te mogen stemmen. ‘ Alsof ze studenten met een ‘oude’ ID kaart niet meer kennen.
Ook meldde dezelfde webkrant, dat adjunct-toezichthouder Ray Galindo de ouders van Hernandez
meedeelde: ‘we vragen simpelweg dat uw dochter een ID bij zich draagt, zoals iedere student dat moet op
onze campus. En als ze dat niet doet, dan worden de maatregelen strenger dan alleen maar de intrekking
van haar recht om te stemmen in schoolcontesten. Ik dring er bij u op aan dit te aanvaarden, zodat uw
dochter’s schoolprogramma niet nadelig beïnvloedt wordt. Er zitten consequenties aan het niet willen dragen
van een ID kaart. ” (bron)
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Vrij baan voor huisbezoek AOW’ers
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering, waardoor
ook AOW’ers te maken kunnen krijgen met onaangekondigde huisbezoeken, zonder dat er een gerichte of
gegronde verdenking van uitkeringsfraude is. Pijnpunt is vooral de regelgeving voor AOW’ers met een
(nieuwe) partner, die op subjectieve, niet meetbare gronden als ‘samenwonend’ worden aangemerkt,
waardoor zij gekort kunnen worden op hun AOW-uitkering en soms voor duizenden euro’s aan teveel
ontvangen AOW moeten terugbetalen. ANBO vroeg aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel
terug te sturen, en de Tweede Kamer aan te sporen eerst met deugdelijke wetgeving te komen alvorens de
fraudeopsporing uit te breiden.
Duur, zinloos en traumatiserend
“Er moet korte metten gemaakt worden met uitkeringsfraude. Maar veronderstelde AOW-fraude, op basis
van een subjectieve beoordeling van een sociaal rechercheur, is onacceptabel. Zinloze huisbezoeken zijn
duur zijn en leiden onterecht tot grote financiële problemen en emotionele trauma’s”, aldus Liane den Haan,
algemeen directeur van ANBO. ANBO gaat in gesprek met de leden van de nieuwe Tweede Kamer om te
komen tot een nieuwe wetswijziging.
Objectieve criteria
ANBO eist al langer objectieve criteria, zodat er eenvoudig getoetst kan worden of iemand samenwoont of
niet. Nu beslist de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die o.a. de AOW uitkeert en de rechtmatigheid
controleert, of stellen “meer dan de helft van de tijd” samen doorbrengen. De SVB beslist in hoeverre stellen
die samen eten, samen boodschappen doen of samen op vakantie gaan een huishouding delen. ANBO pleit
ervoor de Gemeentelijke Basisadministratie als uitgangspunt moeten nemen voor controle. “Samenwonen
doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn”, aldus Den
Haan. “Huisbezoek om uitkeringsfraude op te sporen zou alleen moeten plaatsvinden bij een gerede
verdenking, gebaseerd op meetbare, objectief vast te stellen criteria.
Proefproces
ANBO heeft zich eerder verzet tegen de huisbezoeken van de SVB, die in het leven geroepen zijn door
toenmalig staatssecretaris Aboutaleb. Ook de rechter maakte in een door ANBO aangespannen proefproces
korte metten met de huisbezoeken van sociaal rechercheurs.

Turkije werkt achter de schermen nauw samen met CIA aan regionale oorlog Syrië
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 oktober 2012
De CIA werkt achter de schermen nauw samen met de Turkse regering om de situatie in Syrië te vergeren
en een regionale oorlog te bewerkstelligen, terwijl hooggeplaatste Amerikanen en NAVO openlijk roepen om
beteugeling van de situatie. Amerikaanse ambassadeur in Turkije Francis J. Ricciardone Jr. zei deze week:
‘Ik kan u verzekergen dat onze militaire machten contact hebben en praten over Syrië om alle mogelijkheden
te bespreken. Er is nog geen beslissing genomen over een no-fly-zone boven Syrië, hoewel Amerika, Turkije
en de NAVO hieraan werken. Amerikaanse inlichtingsdiensten vertelden the Washington Post vrijdag, dat ze
achter de het landen van het Syrische vliegtuig zat, dat vloog van Moskou naar Damascus. Turkije beweerde
dat het vliegtuig wapens vervoerde. Het vliegtuig bevatte delen voor Syrië’s verouderde radarsysteem. De
gevestigde media in Amerika publiceerde de aantijginngen dat de Russen in het geheim de Syrische
regering bewapenden. Er volgde een geregisseerde propagandacampagne om Rusland en Syrië te
demoniseren. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, zei dat het transport uit
elektrische middelen voor radars bestond. Het was een legitieme vracht die volgens de internationale
wetgeving plaatsvond. Lavrov zei dat de vracht voor een tweeledig doel was.
Turkije ging door met het bombarderen van Syrisch grondgebied na het incident van 3 oktober jl. waarbij een
Syrische granaat op Turks grondgebied kwam. De afzender van de granaat ligt voor de hand. De CIA en
rebellen van het FSA werkten samen met de zegen van Turkije. Turkije bleef Syrië aanvallen en
waarschuwde Damascus dat de kans op een regionale oorlog steeds groter wordt. De grenssituatie
dusdanig veranderd dat het Amerikaanse militairen en inlichtingsdiensten de kans bij uitstek geeft om
nauwer met Turkije samen te werken. De Turken zijn bezig een regionale oorlog tegen Syrië te regisseren.
Turkse minster van Defensie Ismet Yilmaz en Generaal Necdet Ozel ontmoetten NAVO maar hebben nog
niet een formeel verzoek tot militaire assistentie ingediend. Voormalig Amerikaans ambassadeur in Turkije
Ross Wilson, vertelde de Washington Post dat Turkije nu in de eerste plaats openlijke steun van de NAVO
wil en de verzekering dat de NAVO het land komt helpen, indien nodig.
NATO is an important element in the war on al-Assad and Syria due to paralysis in the United Nations.
“NATO is the new U.N. for Ankara when it comes to Syria,” explained Soner Cagaptay, director of the
Turkish Research Program at the Washington Institute for Near East Policy, an organization joined at the hip
to the American Israel Public Affairs Committee.
BRON - http://xandrah.wordpress.com/
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Regering mag gedetailleerde informatie Amerikaanse burger overal vandaan halen, privacy stelt niks
meer voor
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 oktober 2012
De regering moet van de rechter beginnen met het realiseren van het kopiëren van documenten om deze op
te slaan in een regeringdatabase, bestuurd door Electronic Privacy Information Center. Het betreft een
landelijk plan om een allesomvattende database met gegevens van burgers te integreren in de overheid. De
organisatie bevestigde in een verklaring vandaag dat de opdracht ook dat EPIC informatie over de database
moet hebben, zonder ‘de legale veiligheidsvoorschriften die normaal gesproken in acht genomen worden als
het om persoonlijke data gaat.’
Amerika is hard op weg naar een totalitaire staat
Totalitair Amerika, land van controlfreaks, verraders en stricte regels
Het hof gaf het center de opdracht om alle procedures los te laten die gelden voor privacy rechten, zegt
EPIC. Dit maakt het mogelijk dat EPIC, een organisatie dat onder controle van Obama’s Witte Huis staat,
datagegevens omtrent burgers ook kan verkrijgen bij de CIA, FBI en Department of Homeland Security.
EPIC heeft 20 jaar lang de focus op privacy gelegd, maar onder de veranderde richtlijnen komt er niet veel
meer van privacy omdat gedetailleerde persoonlijke informatie van verschillende organen afkomstig kunnen
zijn. De data zullen 5 jaar bewaard worden zonder de legale in acht neming van privacy. Obama
Administration heeft de vragen van het centrum over de manier waarop data vanuit verschillende organen
verkregen mag worden en hoe de privacy van de Amerikaanse burgers nu beschermd kan worden, en niet
beantwoord. Het is zorgwekkend dat normale data niet voldoende meer zijn en dat data zonder verdere
justitiële gevolgen overal opgevraagd kan worden onder het mom van ” terrorisme informatie’.
BRON

Jupiter ondergaat ene metamorfose na de andere
Geschreven op 18 oktober 2012 door Caroline Kraaijvanger4
Wat is er toch aan de hand met Jupiter? De planeet wordt de laatste jaren
opvallend vaak bekogeld met meteorieten, delen van de atmosfeer
veranderen van kleur, aan de ene kant ontstaan wolken en aan de andere
kant verdwijnen ze. Jupiter lijkt in zijn geheel een metamorfose te ondergaan, zo concluderen
wetenschappers. “De veranderingen die we op Jupiter zien, betreffen de gehele planeet,” vertelt
onderzoeker Glenn Orton. “Sommige veranderingen hebben we al wel eens eerder gezien (…) andere
veranderingen hebben we decennia op rij niet gezien en sommige gebieden zijn nog nooit in zo’n staat
geweest als nu. Tegelijkertijd hebben we Jupiter nog nooit zo vaak door meteorieten geraakt zien worden.
We proberen nu uit te zoeken waarom dit allemaal gebeurt.”
Stroken
Dat er wel iets gaande is, moge duidelijk zijn. De onderzoekers bestudeerden beelden en kaarten van
Jupiter die tussen 2009 en 2012 zijn gemaakt. Ze zagen op de beelden hoe een prominente strook ten
zuiden van de evenaar vervaagde en weer terugkwam. En hetzelfde bleek te gebeuren met een strook ten
noorden van de evenaar. Deze werd in 2011 witter dan deze de afgelopen honderd jaar ooit is geweest en
sinds maart van dit jaar wordt de band weer donkerder.
WIST U DAT…
…wetenschappers nog niet zo lang geleden het kleinste maantje van Jupiter hebben ontdekt?
Straling
Maar daar blijft het niet bij. Infraroodbeelden van de planeet laten zien dat er ook iets gaande is met de
straling die uit een hele diepe laag van Jupiters atmosfeer komt zetten. Op infraroodbeelden zijn plaatsen
waar dat gebeurt te zien als hotspots. De hotspots verdwenen tussen 2010 en 2011, maar in juni van dit jaar
kwamen ze weer terug. En dat valt dus mooi samen met het witter en weer donkerder worden van de strook
ten noorden van de evenaar.
Meteoriet
Een ander opvallend fenomeen zijn de inslagen. Sinds 2010 zijn er drie meteorieten op Jupiter ingeslagen,
de laatste raakte de gasplaneet vorige maand. Een primeur: in zo’n korte periode zijn nog nooit zoveel
inslagen waargenomen. Toch denken onderzoekers dit wel te kunnen verklaren. De meeste inslagen werden
ontdekt door amateur-astronomen die dankzij steeds betere training en apparatuur dit soort ontdekkingen
kunnen doen. Onderzoekers vermoeden dan ook dat Jupiter altijd al door veel meteorieten werd geraakt,
maar dat veel inslagen aan ons voorbij gingen. Tot de amateur-astronomen hun kijkers op Jupiter richtten.
En daarmee lijkt in ieder geval één prangende vraag beantwoord. Maar er blijven er nog genoeg over.
Astronomen houden Jupiter dan ook nauwlettend in de gaten en blijven zoeken naar verklaringen voor het
vreemde gedrag van de planeet.
http://www.scientias.nl/jupiter-ondergaat-ene-metamorfose-na-de-andere/74256
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7000 aardbevingen in afgelopen 30 dagen en 66 vulkanen zijn nu aan het uitbarsten
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 oktober 2012
Volgens een bericht op pakalertpress, waren er om precies te zijn 7187
aardbevingen in de afgelopen 30 dagen, en 309 aardbevingen in de afgelopen
24 uur. Ook zouden er op dit moment 66 vulkanen aan het uitbarsten zijn.
earthquake.usgs.gov

DE NOBELPRIJS voor de EU, waarom in Godsnaam?
Waarom is de EU Nobelprijs laureaat van 2012?
Global Research, oktober 2012
De enige manier om de beslissing van het Nobel Comité te begrijpen om
aan de EU de Vredesprijs van 2012 toe kennen is het aanleggen van een
rookgordijn. Het is een afleidingsmanoeuvre om de aandacht weg te
leiden van de misdaden van de Centrale Banken en hun politieke volgelingen.
Het doet denken aan de opschudding die vorig jaar ontstond, toen Barack Obama de Vredesprijs ontving,
ondanks het feit dat het Amerikaanse leger op twee fronten in oorlog was en de bewakers in Guantanamo
Bay nog steeds folterden.
De miljoenen Europeanen die protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen zullen het idee dat de EU nu
de Nobelprijs gaat ontvangen ondenkbaar vinden. Het is zoiets als Anders Breivik dezelfde trofee
overhandigen.
De mensen in Griekenland en Spanje hongeren in wanhopige armoede en betogen tegen de inspecteurs
van de EU, de ECB en het IMF, die Spanje tot aan de Griekse Eilanden tot een economische gevangenis
hebben veroordeeld. Zelfmoorden zijn aan de orde van de dag.
De EU is nog maar een stap verwijderd van de Amerikaanse mentaliteit: de laissez-faire houding, een staat
zonder sociale voorzieningen, laat ze maar hamburgers gaan bakken bij McDonalds, de sociale cohesie en
verzorgingsstaat is aan het verdwijnen.
De economie van Europa werd in 2008 bijna gedecimeerd als gevolg van de niet gereguleerde Amerikaanse
financiële sector. De Amerikaanse regering kwam niet in de buurt van hun banken of de corporaties,
ondanks het feit dat deze erin slaagden om een reddingsplan van 700 miljard dollar voor de bank af te
persen van het Amerikaanse Congres.
De Nobelprijscommissie had geen slechtere tijd kunnen kiezen om de EU te prijzen voor de inspanningen
om de vrede te bewaren. Alsof democratisch Duitsland en democratisch Frankrijk in recente jaren ooit de
bedoeling hebben gehad om met elkaar te gaan vechten.
De commissie noemde in de speech zelfs de drie landen van wie de bevolking op dit moment het meeste te
lijden te heeft van de bezuinigingsmaatregelen gedicteerd door het IMF.
“In de jaren 80 kwamen Griekenland, Spanje en Portugal bij de EU. Voorwaarde was de democratie.” Wacht
eens even, gebruikte daar iemand het gewraakte woord democratie?
Op het moment dat de IMF-eisen worden binnengesmokkeld in een Duits Trojaans Paard, hoe durven ze het
woord democratie te gebruiken? Vandaag de dag kunnen Europeanen alleen de straat opgaan om hun
democratisch recht op te eisen en hopen dat ze niet worden neergeslagen door knuppels van de ME. Dat
noemen we nu democratie in actie.
De Nobelprijs lijkt een instrument van de globale elite geworden. Het geld blijft één richting op stromen, naar
de bankiers en de corporaties. Hoewel vele landen in Europa hebben geleden onder dictaturen, was geen
van deze landen voorbereid op de dictatuur die hen te wachten staat, die volgt op de contractueel verplichte
slavernij aan het IMF.
De eens trotse naties worden getransformeerd in afhankelijke aanhangsels van Brussel. En Brussel zal
vermoedelijk niet aarzelen om de NAVO machten te sturen om de maandelijkse cheques te innen.
De grootse grap is het feit dat Noorwegen, dat schijnbaar zoveel respect heeft voor de Europese democratie
en instituten, zelf weigerde toe te treden tot de Europese Unie.
De premier van Noorwegen Jens Stoltenberg feliciteerde de EU met het winnen van de Nobelprijs, maar liet
weten dat het olierijke land Noorwegen zelf niet zou toetreden bij de 27 andere landen in de EU.
Door Robert Bridge
Bron: http://www.globalresearch.ca/eu-austerity-measures-will-the-nobel-prize-laureate-use-nato-to-collectbad-debts/5308130
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M7&s=M43&ss=P1835&l=NL
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Zijn we straks allemaal automatisch donor?
Geplaatst door Frank Verhoef op 21 oktober, 2012
Als het aan de specialisten ligt, worden we straks allemaal automatisch donor als we na een tijdje
niet afwijzend hebben gereageerd op een oproep donor te worden.
Bijna maandelijks worden we in campagnes erop gewezen door gewone Nederlanders, bekende
Nederlanders en zieke Nederlanders die bijvoorbeeld een nier nodig hebben: doneer je organen, want de
wachtlijsten zijn te lang. “Ja, ik ben een orgaandonor,” roepen perfect gezonde nog levende mensen in
televisiespotjes, in opiniestukken, op Twitter, en ja, zelfs op familiefeestjes. Dat is gek, denk ik dan, je bent
pas orgaandonor ná je dood, niet daarvoor al (behalve als je een nier bij leven hebt gedoneerd). Deze
mensen, die er trots op zijn dat ze “orgaandonor” zijn, bedoelen dat ze keuze 1 hebben aangevinkt in het
donorregister. Dat is alles. Ze hebben dus, nu ze nog gezond zijn en kennelijk niet sceptisch over
orgaandonatie, bij de overheid aangegeven dat ze bij overlijden beschikbaar zijn voor orgaandonatie. Dat is
prima, maar dan zijn ze dus geen “orgaandonor”. Ze hebben alleen de intentie (na hun dood).
Wat mij hier zo aan stoort, is dat “orgaandonoren” koketteren met het feit dat ze mogelijk na hun dood een
orgaan leveren aan iemand die het nodig heeft. Ze hebben met hun keuze (misschien) een leven gered (in
de verre toekomst) Het zijn dezelfde mensen die te pas en te onpas in gesprekken zeggen dat ze elke
maand 5 euro doneren aan een goed doel in Afrika. Ze hebben met die 5 euro de dood van een hongerend
kindje met één maand uitgesteld, een kindje dat ze nooit zullen kennen, omdat ze niet de moeite nemen er
zelf naartoe te gaan. Maar het geeft in ieder geval een goed gevoel, zeker als ze er met anderen over praten
dat ze dat wel kunnen missen, die paar euro. “Ben ik een goed mens of ben ik een goed mens?”
Het zijn van een “orgaandonor” is blijkbaar het ultieme bewijs dat je een goed mens bent. Daarom wordt er
zo op gehamerd door de overheid dat we ons laten registreren in het donorregister. Daar is niets mis mee:
als we allemaal laten weten wat onze keuze wordt, dan weten artsen wat ze aan ons (bijna) dode lichaam
hebben. En als je het niet zeker weet, dan laat je het over aan je nabestaanden of een specifiek persoon.
Maar de overheid wil eigenlijk liever niet dat we nee zeggen tegen orgaandonatie of dat we het overlaten
aan onze nabestaanden. De overheid wil dat we ja zeggen tegen orgaandonatie, want alleen dan ben je een
goed mens die geeft om zijn naasten. Steeds weer bedenken politieke partijen nieuwe ideetjes om ons te
verplichten “orgaandonor” te worden. D66 wil bijvoorbeeld dat iedereen wordt verplicht de keuze te maken.
Maak je niet direct een keuze, omdat je het nog niet weet of omdat je toevallig een half jaar op vakantie in
het buitenland bent, dan ben je automatisch “orgaandonor”. D66, was dat niet die partij van de volledige
zelfbeschikking over het eigen lichaam?
De medisch specialisten en patiëntenverenigingen lopen nu achter D66 aan. In een brief die zij hebben
gestuurd aan de informateurs van VVD en PvdA doen zij het voorstel om iedereen die zijn keuze nog niet
heeft gemaakt, een oproep zou moeten krijgen om dat alsnog te doen. “Wie na een derde oproep nog
steeds niet heeft gereageerd, is automatisch donor.” Dat klinkt sympathiek, want we willen allemaal het liefst
dat de wachtlijsten voor orgaandonatie verdwijnen, maar we zien ook misstanden in de wereld van de
orgaandonatie. En dat zijn niet zomaar misstanden, maar serieuze gevallen waardoor voormalige
“orgaandonoren” gaan twijfelen aan hun keuze. In Denemarken wilden artsen de behandeling van een 19jarig meisje stopzetten, hoewel ze nog niet hersendood was verklaard. Haar ouders gaven toestemming voor
orgaandonatie. En wat gebeurde er toen? Het meisje ontwaakte uit haar coma. Ze is weer springlevend.
Daar schrik je toch even van.
Terugkomend op de brief die is verstuurd aan de informateurs. Volgens Luuk Hilbrands van de Nederlandse
Transplantatie Vereniging is het voorstel voor een actief registratiesysteem belangrijk, omdat het aantal
beschikbare organen de afgelopen jaren amper is gestegen. “Als je liever niet een orgaan wil doneren, is het
ook goed, maar maak je keuze kenbaar. Wanneer je komt te overlijden, worden de nabestaanden in ieder
geval niet met die lastige vraag geconfronteerd.” Wat gebeurt er eigenlijk als iedereen het formuliertje heeft
ingevuld en er nog steeds te weinig beschikbare organen zijn? Wat wordt dan het volgende voorstel?
Worden mensen verplicht ja in te vullen? Worden sommige behandelingen stopgezet, omdat de organen
“beter” kunnen worden gebruikt voor een jonger iemand, die nog een heel leven voor zich heeft? Ik durf er
bijna niet over te speculeren.

Schrikbarend; in Amerika staan 31 reactoren zoals Fukushima
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 20 oktober 2012
Kohei Murata, voormalige Japanse ambassadeur in Zwitserland, legt de implicaties, fouten en gevaren van
Fukushima’s reactor 4. Schrikbarend is, dat hij vertelt dat er in Amerika maarliefst 31 reactoren staan zoals
Fukushima, maar dat men hierover zwijgt. Onderstaande YouTube is Japans gesproken maar wel Engels
ondertiteld.
http://www.youtube.com/watch?v=-LCTv65aqgA&feature=player_embedded
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Interessante nieuwslinks
1) Relschoppers opsporen met data van NS en Translink:
http://webwereld.nl/analyse/112168/relschoppers-opsporen-met-data-van-ns-en-translink.html
( nr.2 Dit artikel is wel in medisch jargon geschreven maar zeker interessant;)
2)DNA besmetting in hov-vaccins:
http://www.argusoog.org/dna-besmetting-in-hpv-vaccins/
3) De inkomensongelijkheid groeit:
http://www.earth-matters.nl/63/6504/economie/de-inkomensongelijkheid-groeit.html
4) Oorzaak kloof tussen volk en politiek: De massa-media
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/10/21/oorzaak-kloof-tussen-volk-en-politiek-de-massa-media/
5) Naast de Engelsen,Spanjaarden en de Grieken nu ook de Italianen de straat op tegen de bezuinigingen:

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1520850/2012/10/20/Italianen-de-straat-op-tegenbezuinigingen.dhtml
6) En hier de Engelsen:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1520721/2012/10/20/Tienduizenden-protesteren-inLonden-tegen-besparingen.dhtml
7) Ik kwam dit artikel tegen en vind het een bizar verhaal, maar wat is waar?
http://olympiczion.nl/index.php/ondergrondse-bases-nefilim-zijn-echt-een-insider/
8) Lourdes overstroomd, een teken???
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1520731/2012/10/20/100-tal-pelgrims-geevacueerd-uitoverstroomd-Lourdes.dhtml
Britse overheid maakt van tieners cyberspionnen:
http://www.security.nl/artikel/43587/1/Britse_overheid_maakt_van_tieners_cyberspionnen.html
Werkloosheid onder jongeren stijgt snel:
http://biflatie.nl/artikelen/54-werkloosheid/43578-werkloosheid-stijgt-snel-onder-jongeren
Grootste raketafweer oefening ooit van VS en Israël:
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1520914/2012/10/21/Grootsteraketafweeroefening-ooit-van-VS-en-Israel.dhtml
Romney familie koopt stemcomputers op:
http://www.niburu.nl/het-complot/romney-familie-koopt-stemcomputers-op-video.html
Italiaanse rechtbank :verband tussen mobieltjes en hersentumoren:
http://www.niburu.nl/het-complot/romney-familie-koopt-stemcomputers-op-video.html
Ademen we naast de chemicaliën van chemtrails straks ook hier in Nederland drugs in?
http://www.niburu.nl/gezondheid/lucht-in-stedelijke-gebieden-bevat-sporen-van-drugs.html
De grond scheurt open in Spanje:
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2024482/pg1
De grond Oost-kust Amerika is hevig aan het schudden:
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2023449/pg1
Meteorieten en explosies in Engeland:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-20000877
Europese Unie keurt GGO – maïs goed:
http://www.argusoog.org/europese-unie-keurt-ggo-mais-goed/
Nieuw woord na 4 debatten: Klimaatstilte:
http://climategate.nl/2012/10/24/nieuw-woord-na-4-debatten-klimaatstilte/
Europese kerken worden moskeeën:
http://www.israelnationalnews.com/Radio/News.aspx/4273#.UIlLrYaEA_x
Wie heeft het Nederlandse goud?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3229:wie-heeft-het-nederlandsegoud&catid=9:binnenland&Itemid=22
Italië verbiedt griepvaccins Novartis:
http://www.niburu.nl/gezondheid/italie-verbiedt-griepvaccins-novartis.html
Mac Donald’s serveert in Amerikaanse ziekenhuizen:
http://www.niburu.nl/gezondheid/mcdonald-s-serveert-in-amerikaanse-ziekenhuizen.html
Zware aardbeving (5,8) nabij kust van Japanse eiland Honshu:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1523469/2012/10/25/Zware-aardbeving-nabij-kust-vanJapanse-eiland-Honshu.dhtml
Trump looft 5 miljoen dollar uit voor goed doel als Obama zijn paspoort en diploma’s uitreikt. ( met filmpje)

http://www.hln.be/hln/nl/10496/Verkiezingen-VS-2012/article/detail/1523057/2012/10/24/Trump-5-miljoenvoor-goed-doel-als-Obama-paspoort-en-diploma-s-toont.dhtml
Ook Spaanse koning buitenechtelijke kinderen maar wegens onschendbaarheid hoeft hij geen
vaderschapstest te doen:
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http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1523101/2012/10/24/Spaanse-koning-ontsnapt-aanvaderschapstests-ook-aanvraag-Belgische-verworpen.dhtml
Miljoenen moslims naar Mekka:
http://www.hln.be/hln/nl/1275/Islam/article/detail/1523129/2012/10/24/Miljoenen-moslims-in-Mekka-voor-de-hadj.dhtml

Europa trekt 2,5 miljard uit voor armoedebestrijding:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1523001/2012/10/24/Europa-trekt-2-5-miljard-euro-uitvoor-armoedebestrijding.dhtml
Nieuw wapen dat computers uitschakelt zonder gebouwen of mensen te vernietigen:
http://www.welingelichtekringen.nl/tech/78328/met-dit-wapen-wordt-science-fiction-science-faction.html
Overheid deelde miljoenen persoonsgegevens met mormonenkerk:
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/78158/centraal-bureau-voor-genealogie-deelde-miljoenenpersoonsgegevens-met-mormonenkerk.html
Genocide in Libië: Bani Walid beschoten en de burgers uitgemoord!
http://www.schweizmagazin.ch/news/ausland/11873-Libyen-Bani-Walid-unter-schwerem-Beschuss.html en
http://rt.com/news/bani-walid-syria-militias-genocide-258/
Amerikaanse nieuwszender MSNBC vertelt zijn kijkers hoe zij moeten stemmen:
http://newsbusters.org/blogs/jeffrey-meyer/2012/10/26/msnbc-now-actively-telling-viewers-how-vote-gay-marriage

Orkaan Sandy zwakt af, New York neemt echter geen risico….
http://www.nbcnewyork.com/news/local/Track-Hurricane-Sandy-Storm-Coast-New-Jersey-New-York-WhenPath-176090091.html
David Cameron fraudeert?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/10/26/boersen-manipulation-von-ganz-oben-britischerpremier-cameron-unter-verdacht/
RTBF journalist maand van scherm na publicatie boek over Filip van Saksen Coburg.
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/121026_FredericDeborsu
Zo ga je met telemarketeers om… Breng ze kosten in rekening.
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/9637438/Cold-caller-firm-pays-out-for-wasting-businessmans-time.html
Een tip voor wie naar België gaat… Nieuwe verkeersregel kan onoplettende toeristen in de problemen brengen.

http://www.wegcode.be/actueel/recente-wijzigingen/1920-door-rood-fietsen-verkeersborden-b22-en-b23hebben-voortaan-voorrang-op-verkeerslicht
Ierse TV-journalist beschuldigd van anti-Semitisme. Zou Israël live op TV een kankergezwel genoemd hebben.

http://www.independent.ie/national-news/i-am-not-antisemitic-claims-browne-3276074.html
Het betreffende programma
http://www.tv3.ie/3player/show/41/54833/1/Tonight-with-Vincent-Browne#
Grieks-orthodoxe priester door Syrische rebellen gedood
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31016&lan=deu
Hevige sneeuwval in Midden- en Zuid Duitsland
http://www.focus.de/panorama/videos/wintereinbruch-in-mitteldeutschland-heftige-schneefaelle-verursachenverkehrschaos_vid_34015.html
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.unfaelle-und-behinderungen-wintereinbruch-schnee-inmuenchen.e09f056e-322e-4edd-a158-e3061793ba4f.html
Egyptisch anti-Semitisme schokt Israël
http://www.foxnews.com/world/2012/10/26/israel-rattled-by-rise-in-anti-semitic-rhetoric-fromegypt/?test=latestnews
Kandidaat-aartsbisschop van Canterbury(CoE) uit kritiek op de bankensector…
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9638148/Archbishop-of-Canterburycontender-criticises-banks.html
François Hollande kan zijn beloften niet waarmaken.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/28/french-left-crisis-economic-gloom
Popocatepetl blijft zeer actief
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/10/27/mexicos-mercurial-popocatepetl-volcano-records-70emissions-in-24-hour-period/
Tsunami en aardbevingsupdate naar aanleiding van de zware zeebeving bij British Columbia
http://www.ctvnews.ca/tsunami-warnings-downgraded-after-b-c-coastal-quake-1.1013815
Black-out in Brazilië:
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/10/47691/
Ook Duitsland en andere delen van Europa hebben een reële kans op een Black-Out
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/10/29/wegen-sturmboeen-deutsche-windenergiegefaehrdet-stromnetz-in-europa/
Dubbele moraal bij de ARD, wel drukmaken over een telefoontje van het CSU over de inhoud van de
Tagesschau maar niet vermelden dat een journalist in Griekenland is opgepakt nadat hij een lijst met
belastingontduikers heeft geopenbaard.
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http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/10/29/pressefreiheit-ard-berichtet-nicht-ueber-verhaftungvon-griechischem-journalisten/
Zware sancties wachten nu op Griekenland, de EU gaat zelf belastingen heffen in Griekenland, Duitse
minister van financiën wil geen schulden kwijtschelden.
http://www.welt.de/wirtschaft/article110334723/Griechenland-drohen-nun-drastische-Sanktionen.html
Duidelijk signaal dat de Duitse welvaart afneemt, men koopt geen nieuwe auto’s meer.
http://www.focus.de/auto/news/preise-laufen-den-kaeufern-weg-deutsche-koennen-neue-autos-kaum-nochbezahlen_aid_848327.html
Waarschuwing Orkaan Sandy: Ga uit van het ergste, wie niet vlucht kan zeker omkomen
http://philadelphia.cbslocal.com/2012/10/28/the-national-weather-service-statement-sandy-a-verydangerous-storm/
Live feeds van Orkaan Sandy:
http://www.weather.com/tv/tvshows/live-stream en http://www.nbcnewyork.com/news/local/Hurricane-SandyTrack-Forecast-Coast-Flooding-New-York-New-Jersey–176096091.html
Bron: The Weather Channel en WNBC New York
Wallstreet vandaag en mogelijk morgen dicht:
http://bottomline.nbcnews.com/_news/2012/10/28/14762904-nyse-and-nasdaq-to-close-on-monday-due-tohurricane-sandy?lite
Rutte II belazert nog voor aantreden het parlement en het Nederlandse volk:
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/353648/CPB-bevestigt-koopkrachtdaling-tot-30-procent.htm
Christelijke onderzoeker Universiteit Leuven ontslagen om dat hij gelovig is.
http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1527817/2012/11/03/KU-Leuven-geeftonderzoeker-de-bons-wegens-te-christelijk.dhtml
Wat voor toekomst heeft onze jeugd? Armoede en miserie, dat wilden onze ouders niet voor ons
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1527293/2012/11/02/Vooral-jongere-loopt-kansom-arm-te-worden.dhtml
15 jarige steekt pedofiel neer….
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article110587697/Warum-erstach-der-15-jaehrige-Jungeden-Paedophilen.html
Woedende menigte neemt Mexicaanse stad over na moord op taxichauffeur.
http://news.sky.com/story/1006381/vigilantes-seize-mexico-town-after-murder
Absurd strenge maatregelen in China
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9652885/Beijing-clamps-down-on-taxis-and-modelaircraft-in-run-up-to-18th-Party-Congress..html
Sandy blijft voor problemen zorgen:
http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/03/sandy-government-acts-fuel-shortages en
http://iceagenow.info/2012/11/york/
Volgende winterstorm is al onderweg naar de VS:
http://usnews.nbcnews.com/_news/2012/11/02/14880382-near-freezing-temps-add-to-sandy-miserypotential-noreaster-looms?lite

Met dit wapen wordt science fiction science faction
woensdag 24 oktober 2012 Door : Monique Smits
In de VS is dinsdag een nieuw wapen getest dat zijn weerga niet
kent. Op de dag Obama en Romney met elkaar debatteerden
over buitenlands beleid vloog er over de woestijn van Utah een
vliegtuig op weg naar een militair test- en trainingsgebied. De
missie van het toestel was het uitschakelen van alle aanwezige
computers en elektronische veiligheidssystemen in een aantal
gebouwen.
Het wapen heet CHAMP (Counter-Electronics High Power
Microwave Advanced Missile Project) en is ontwikkeld door Boeing. Het is in staat om met ultra krachtige
microgolven elektronica uit te schakelen zonder dat mensen, gebouwen en apparatuur vernietigd worden,
schrijft Business Insider.
De computers die werden uitgeschakeld waren gedateerd, om kosten te besparen.
Het wapen werd 4 jaar geleden door het Amerikaanse ministerie van Defensie besteld. Hieronder een videoanimatie hoe het werkt.
http://www.welingelichtekringen.nl/tech/78328/met-dit-wapen-wordt-science-fiction-science-faction.html

Nieuwsbrief 165 – 1 november 2012 – pag. 29

Chemtrails: keihard bewijs in officiële berichten
21-10-12
Geachte lezers,
Dit artikel van de zeer gedegen website Wanttoknow en gepubliceerd op de idem dito website Earth Matters
brengt het nog eens helder voor ogen : hoe ongelofelijk het voor de meeste mensen nog steeds is toch is dit
waarheid : wereldwijd worden er dagelijks door zowel militaire als burgerlijke vliegtuigen stoffen in de
atmosfeer gespoten waarmee het klimaat en het weer wordt gemanipuleerd maar die ook op onvoorstelbare
wijze schade toebrengen aan mens, dier en natuur.
Nog steeds worden mensen en bewegingen die hiervoor aandacht vragen in de hoek gezet van
complotdenkers en internetfantasten. Bewijsmateriaal is er ten overvloede ( cfr o.a. de twee documentaires ”
What en Why inthe world are they spraying? ”) en toch …
Toch wordt wie dit fenomeen ernstig neemt nog steeds als een weirdo genegeerd, geridiculiseerd of
geattackeerd door overheden, politici, journalisten, wetenschappers, die blijven vasthouden aan het
maatschappelijk correct denken uit onwetendheid, blindheid, verplichting, angst , … .
De situatie is evenwel bijzonder ernstig : de derde wereldoorlog is volop aan de gang en het is een total
global war tegen de mensheid. Nog nooit hebben we het zo hard te verduren gehad : medicatie, vaccinatie,
elektrosmog, gmo’s, voedseldegeneratie, enz. ondermijnen dag in dag uit onze fysieke en intellectuele
gezondheid.
We kunnen niet anders dan de alarmklok blijven luiden en vragen aan onze medemensen, zeker als ze
maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, om aub de ogen te openen en deel uit te maken van de
weerstandsbeweging die droomt van en ijvert voor een andere wereld met respect voor de mens, de aarde,
de kosmos en alles wat daarin leeft.
Hoogachtend, Peter Vereecke, Doorniksesteenweg 81, 8500 Kortrijk, 56/256150, peter@belfort-group.eu
***********************************************************************************************************************
(Want to know) De meeste Amerikanen geloven nog steeds dat de weerpatronen 100% natuurlijk zijn en dat
hun overheid geen enkele controle heeft over het weer. Maar helaas.. dat is dus helemaal niet waar..!
Wat je hieronder kunt lezen is het bewijs dat ‘weeraanpassingen’ plaatsvinden, in ieder geval boven de VS,
en je kunt je afvragen waarom dat elders ook niet het geval zou zijn. Maar het meest schrikbarende is
natuurlijk dat deze FEITEN nu boven tafel komen, doordat lagere overheden officiële stukken tonen, waaruit
blijkt dat al sinds 2000 dit soort ingrepen plaatsvindt.
Er wordt in de MSM, mains stream media, ook helemaal niet over gesproken en als we kijken naar het
commentaar dat bijvoorbeeld weermannen geven op de chemtrails, dan is dat werkelijk, ná het lezen van dit
artikel zeker, bij het naïeve af. Maar het geëxperimenteer is dus ECHT, HEEL ECHT. De bewijzen liggen
zonder onder de neuzen van de Amerikaanse bevolking.
De verschillen tussen chemtrails en contrails. Chemical trails en condensed trails.
Betekent dit nu, dat wanneer de overheid een andere weersgesteldheid in een gebied wil oproepen’, ze dit
voor elkaar krijgt? Ja, dat betekent het dus, maar de consequentie ervan is, dat de Amerikaanse overheid,
mogelijk zelfs het Ministerie van Defensie, dat alles voor elkaar krijgt onder het motto van ‘landsbelang,
topgeheim’, serieus met het klimaat aan rotzooien is geweest en nog doende is. Er kunnen ‘onbedoelde
consequenties’ aan dit gedrag hebben gezeten, of nog zitten, want onze Aardse klimatologische processen
zijn vanzelfsprekend in een natuurlijk evenwicht.. Deze consequenties zouden weleens veel dramatischer
kunnen zijn dat iemand van ons zich kan voorstellen.
Ook wij schreven hier op WantToKnow regelmatig over de verdenkingen die al rezen tegen de Amerikaanse
overheid vooral, op dit gebied en steevast waren er personen onder deze artikelen die ons voor
samenzweringsidioten uitmaakten. Maar de waarheid is kennelijk nog veel heftiger, een waarheid die de
autoriteiten niet officieel bekend maken, maar druppelsgewijs via allerlei ‘lagere overheden’ zoals dat heet,
het publieke veld in laten lekken. Maar laten we je eerst even deze korte film zien, waarin het e.e.a. duidelijk
in een wat groter perspectief wordt gezet.
Chemtrails in de media
In de media druppelt dus langzaam de informatie door, dat er op heel grote schaal met vliegtuigen wordt
gesproeid. De informatie vermeldt in die gevallen dat het gaat om ‘weermodificatie’, het aanpassen van een
weersgesteldheid, om het in goed Nederlands te zeggen. Deze posting bijvoorbeeld werd gedaan in de
ingezonden mededelingen van een lokael krant die de ‘The Tribune’ en in de stad San Luis Obispo in
California verschijnt. Deze mededeling verscheen onder de categorie ‘Wettelijke verordeningen’..! in the
“Legal Notices” section
AANKONDIGING VAN VOORGENOMEN WEERMODIFICATIE PROGRAMMA VAN HET SANT
BARBARA COUNTY WATER AGENTSCHAP.
Het agentschap geeft hierbij bericht van haar intentie om een weermodificatieprogramma uit te voeren,
teneinde regenval te stimuleren die ervoor kunnen zorgen dat watertekorten in de Santa Barbara County
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worden opgeheven. Wolken zullen worden besproeid met ZilverIodide (AgI). Hierbij zijn 2 mogelijke
manieren van verspreiding van deze stof mogelijk. Vanuit de lucht en vanaf de grond.
Locaties voor deze operaties: Projectoperaties kunnen worden uitgevoerd tijdens de periode die ligt
tussen 15 November en 15 April van de jaren 2011 en 2012, en de jaren erop, tot aan 2015-2016. Het
verspreiden van de genoemde stof per vliegtuig, gaat gepaard met gebruik van het luchtruim boven het
Santa Barbara County,delen van San Luis Obispo County evenals de Stille Oceaan, ten Weste van de Santa
Barbara en San Luis Obispo Counties.
De operaties vanaf de grond zullen worden uitgevoerd vanaf de Santa Ynez Mountains, de Casmalia Hills en
de San Rafael Mountains. De doelgebieden voor deze strooi-operaties zijn de waterreservaten achter de
Cachuma en Gibraltar reservoirs bij de Santa Ynez River en bij het Twitchel- reservoir aan de Cuyama River.
LICENSEE: De supervisie én de uitvoering van dit project zal liggen bij een gelicenseerd weermodificatieconsultant.
Kan nu elke ‘rijke stinkerd’ in Texas een vergunning aanvragen om zijn feestje met een beetje verkoelend
regenwater te besprenkelen? Maar dan wel met een vergunning voor ‘weermodificatie’..?
Kan het nóg duidelijker aangetoond worden dan dat? Het ‘Santa Barbara County wateragentschap, vertelt
de wereld dus even dat het plannen heeft om een ‘weer modificatie programma’ uit te gaan voeren, en
vertelt even –bijna letterlijk tussen de regels door- preciés hoe men dit wil gaan doen..!
En als je denkt dat dit iets nieuws is, dan heb je het bij het verkeerde end. Deze ‘weer modificatie
programma’s’ worden al jaren in Texas uitgevoerd. Kijk eens naar deze (vertaalde) tekst, die afkomstig is
van de website van Texas Department of Licensing and Regulation
Op dit moment, worden er wolkengenererende operaties uitgevoerd in Texas, die bedoelt zijn om de
regenval te doen toenemen, over een oppervlakte van 125.000 vierkante kilometer, ongeveer één vijfde van
de landoppervlak van deze staat. Op basis van de uitvoering van de Texas Weather Modification Act (van
kracht geworden door Texas Wetgevende macht in 1967), geeft TDLR (dus het Texas Department of
Licensing and Regulation) vergunningen en licenties af voor deze weermodificatieprogramma’s.
Veel van deze programma’s worden al sinds 2000 uitgevoerd. Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van
speciale vliegtuigen en uiterst moderne weerradarsystemen, die worden bediend door uitermate vaardige
meteorologen, op bases in de buurt van Amarillo, Plains, Pecos, San Angelo, and Pleasanton.
Is er nog iemand die nog skeptisch wil doen over wat hier staat..? Volgens de overheid in Texas, zijn deze
weermodificatieprogramma’s dus al aan de gang sinds het jaar 2000..! Mocht je familie hebben in Texas, die
het weer niet zo heel bijzonder vindt, laat ze gouverneur Rick Perry de schuld geven..!
Er bleek niets ‘natuurlijk’ aan het prachtige weer dat was geschapen om de Nationale Parade in Beijing in
het zonnetje te zetten..
Wereldwijd!
Weer-modificatie-projecten zijn over de hele wereld aan de gang, en niet alleen in de VS, kijk maar eens
naar dit artikel van een paar jaar geleden uit de Guardian, waarin melding wordt gemaakt van mammoetweerprojecten die plaatsvinden in China. “De Chinese luchtmacht heeft geclaimd dat het de grootste
weermodificatie operatie heeft uitgevoerd in de historie van het land. De luchtmacht slaagde erin om een
stralende zon te laten schijnen op Tiananmen Square, door de lucht van bewolking te ontdoen, net voordat
de Dag van de Natie-parade zou gaan lopen.
Ik schrijf dit bericht onder een prachtige, azuurblauwe lucht. In plaats van de grijze, saaie mist die ik de
laatste jaren gewend ben inBeijing; het licht is zó scherp dat ik er niet in kan kijken. De transformatie is zo
dramátisch, dat het gewoon éng is. Toen ik gisteren in de stad aankwam, bleek de stad gehuld te zijn, in een
soort dikke smog.”
En een artikel dat werd gepost op Arabianbusiness.com spreekt over een uitzonderlijk
weermodificatieproject dat gesponsord is door de overheid van Abu Dhabi….
“Wetenschappers die samenwerken met de overheid van Abu Dhabi zijn erin geslaagd meer dan 50
regenstormen op te wekken in Juli en Augustus 2010, tijdens een zomerpiek in de Arabische emiraten. Deze
regens zijn een onderdeel van een GEHEIM US$11 miljoen kostend project, waarvan gerapporteerd wordt
dat het onder leiding staat van HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de president van de UAE (verenigde
Arabische Emiraten), dat ionisatiemateriaal heeft gebruikt om deze stormen op te wekken, aldus UK’s
Sunday Times. Het is overigens de eerste keer dat dit team erin is geslaagd om via menselijke manipulatie,
regen te produceren vanuit een hemel die normaal gesproken onbewolkt zou zijn. Volgens het rapport
gebruiken de wetenschappers groter ionisatie-apparatuur, die de vorm van lampenkappen hebben, om
velden te genereren van negatief geladen deeltjes. Hierdoor worden wolkenformaties gecreëerd, die tot
regenbuiten leiden. In de loop van 122 dagen van de zomermaanden werden de zenders 74 keer
ingeschakeld, toen de atmosferische vochtigheidsgraad een noodzakelijk niveau van 30% of hoger bereikte.
In die tijd werd er regenval gemeten tijdens 52 momenten in Al Ain, dáár waar het weerbericht geen enkele
regenval noch bewolking van betekenis had voorspeld.”
Begin je het grotere plaatje te zien..?
Helaas hebben we nog geen idee wat de bij-effecten van deze ‘’weermodificatieprojecten’ zullen zijn. En
inderdaad leren we nu hoe we het weer kunnen manipuleren, maar datzelfde weer lijkt met de maand
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instabieler te worden.. Het afgelopen jaar zijn we wereldwijd onaangenaam verrast geworden door een
ongelooflijke hoeveelheid heftige natuurrampen. En bijna elk gebied in de VS is hierdoor geraakt.
Het lijkt er dus op dat we helemaal niet dichtbij een controle over het weer zijn.. Feitelijk kan het weleens zo
zijn, dat we er meer een zootje van maken, dan dat we ‘controle uitoefenen’..! Maar onze autoriteiten gaan
gewoon door met ‘Godje spelen’..
Een van de andere mogelijkheden om het weer te beïnvloeden is het HAARP-project, dat speciale
frequentie-golven door de dampkring laat ‘stuiteren’.. HAARP zou in staat zijn om zelfs aardbevingen te
triggeren. (klik voor artikel over HAARP). Want ook jij, en zeker WantToKnow-lezers, zullen van tijd tot tijd
bijzonder onaangenaam verrast geweest zijn, door de lange witte lijnen die in de hemel worden getrokken
door vliegtuigen, lijnen die er uren en uren blijven hangen..
Chemtrails
Je weet het: deze lijnen staan bekend als ‘chemtrails’, een verschijnsel waarover niemand van onze politici
over wil spreken, en ook figuren uit de mainstream media weigeren om hier dieper op in te gaan. Maar wat
moeten we dan? Het feit negeren dat deze bizarre condenstrepen-die-geen-condensstrepen-zijn, in de lucht
hangen..? Iedereen kan toch de vliegtuigen zien die deze strepen maken, en iedereen ziet toch dat ze er zo
lang blijven hangen..?
Dit fenomeen vindt plaats over de hele wereld en aangenomen wordt dat er een soort van massaal geoengineering project plaatsvindt, wereldwijd! Kijk naar de volgende, Nederlands ondertitelde film over deze
‘chemtrails’. Zoals je zult zien, is het fabeltje dan ook meteen uit de wereld, dat deze strepen zouden
bestaan uit condensstrepen van de verbrandde vliegtuigbrandstof. Deze strepen lossen in enkele minuten
geheel op in hun omgeving en zijn dan niet meer waar te nemen vanaf de Aarde.
Maar dan ben je er niet, dat is pas het begin.. Want deze chemtrails blijken ook een volledig ander karakter
te hebben..!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ** * * ***** *** *
Bekijk deze twee documentaires in Nederlandse ondertiteling ( gewoon aanklikken) :
What in the World are they spraying..?!
Een voorwoord van de filmmaker, Michael J. Murphy
“Wat zou jouw reactie zijn, als je werd verteld dat er vliegtuigen zijn, die regelmatig giftige stoffen in het
luchtruim boven alle belangrijke regio’s in de wereld sproeien? Maar dat is toch wat een protestgroep
beweerde, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de AAAS, de American Association for the Advancement of
Science. Deze werd afgelopen Februari gehouden in de Amerikaanse stad San Diego.
Binnen in het congresgebouw was er echter sprake van een totaal ander verhaal.. De wetenschappers die
dáár bijeen waren, spraken over de kansen om verschillende ‘Geo-engineering’-acties over de hele wereld
te houden, die uitgevoerd zouden moeten worden onder het mom van het oplossen van het door de mens
gecreëerde probleem van het‘broeikaseffect’, door het sproeien van aluminium- en andere vluchtige deeltjes
in onze atmosfeer, om het zonlicht af te schermen..
Toen deze wetenschappers werd gevraagd naar hun inschattingen betreffende reeds bestaande sprayprogramma’s, kwam hun reactie erop neer dat er op dit moment nog geen programma’s op dit gebied
werden uitgevoerd. Misschien ben je nu in verwarring gebracht?
Want waarom zouden demonstranten buiten het gebouw beweren dat er wereldwijde spray-programma’s
worden uitgevoerd, terwijl de wetenschappers ín het gebouw aan het praten zijn over het implementeren van
dit soort programma’s..? Zou het kunnen zijn dat een van beide groepen om de tuin wordt geleid..?”
Why in the World are they spraying (Nederlands ondertiteld)

De incest bloedlijn regeert
Door: Mind over Matter op 20 oktober, 2012
U denkt dat wereldleiders gekozen worden? Dat klopt, maar niet door u, maar door de incest bloedlijn die
deze wereld al millenia regeert. Laat dit goed tot u doordringen, democratie is bijvoorbeeld een opzettelijk
gecreëerde illusie zodat u denkt in vrijheid te leven, en die gedachte maakt u als slaaf productiever. Wilt u in
ECHTE vrijheid leven? Onderwijs dan uzelf en uw omgeving in deze materie en maak uzelf gereed om deze
maniakken te stoppen. Zij hebben een goed georganiseerd plan om u naar de kleaute te helpen. Tijd dat wij
ze stoppen voor het te laat is.
Lees en kijk verder:
Ook 12-jarig meisje deed opzienbarende ontdekking: vrijwel alle presidenten stammen af van Engelse
koning
Ook Mitt Romney komt uit dezelfde bloedlijn, het is een incest poel van verderf en verrotting. Gaat u deze
schijn nog langer pikken?
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18630/de-incest-bloedlijn-regeert
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Waarom we onverbiddelijk op een nieuwe oorlog afstevenen
Iran, Turkije en Egypte kruitvaten die zullen ontploffen
De euro is hard op weg de vrede en stabiliteit in Europa te vernietigen. De
massale en steeds gewelddadiger protesten zullen escaleren en wijd
verspreide sociale onrust veroorzaken. Zo wordt op 14 november de eerste
grensoverschrijdende algemene staking in Zuid Europa georganiseerd (2).
Tegelijkertijd slaat de 'Arabische Lente' in snel tempo om in een
Islamistische Winter, waardoor er steeds meer gevaarlijke brandhaarden in het Midden Oosten ontstaan.
Een nieuwe grote oorlog, mogelijk zelfs een Wereldoorlog, lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd.
Dezelfde politieke partijen en leiders die ons destijds voorhielden dat de euro net zo stabiel zou worden als
de gulden en de Duitse mark en ons continent enkel vrede en welvaart zou brengen stonden in het voorjaar
van 2011 te juichen bij de 'Arabische Lente', omdat deze zogenaamd het begin van democratie en vrijheid in
het Midden Oosten zou zijn. De harde realiteit laat zien dat de politiek zich zowel wat betreft de euro als de
Arabische Lente gruwelijk vergist heeft. Beide ontwikkelingen brengen juist steeds meer onrust en ellende
teweeg, wat uiteindelijk onverbiddelijk zal uitmonden in een nieuwe, waarschijnlijk grootschalige oorlog.
Demografische tijdbom Iran
Neem bijvoorbeeld Iran. Of het land nu wel of geen kernwapens ontwikkelt en wel of niet een apocalyptische
'Mahdi' eindtijdoorlog tegen Israël wil ontketenen maakt weinig uit als gekeken wordt naar de onomstreden
realiteit in het land. Iran heeft maar één grote bron van inkomsten: olie. Daarnaast kampt het land met een
enorm demografisch probleem. Toen de Shah in 1979 werd afgezet kregen de Iraanse vrouwen gemiddeld 7
kinderen. Anno 2012 zijn dat er nog slechts 1,6 en dat aantal loopt steeds verder terug. Inmiddels is 8% van
de Iraanse bevolking gepensioneerd. Probleem is dat de islamitische republiek geen pensioenen kent. Over
slechts enkele jaren zal het steeds kleiner aantal wordende jonge Iraniërs -waarvan er ook nog eens velen
zijn die proberen om het strenge regime van het land te ontvluchten- een almaar groter aantal bejaarden
moeten onderhouden. Dat kan alleen lukken als er veel meer aardolie kan worden verkocht.
Iran heeft oorlog nodig om te overleven
Daarbij stuit het land op het volgende probleem: de huidige oliebronnen raken snel uitgeput en die
ontwikkeling zal alleen maar verder versnellen als Iran meer olie probeert te verkopen om de bevolking te
kunnen blijven voeden. De enige kans die het land heeft om te overleven is dan ook om nabij gelegen
olievelden in bijvoorbeeld Irak, Bahrein, Azerbeidjan en de Shi'itische provincies in Saudi Arabië te
annexeren. En dat is -naast het streven Israël te vernietigen- nóg een belangrijke reden waarom Iran koste
wat het kost kernwapens wil hebben. Dat zal dan ook gebeuren, alle sancties en onderhandelingen ten spijt.
De Iraanse bom is niet meer te voorkomen, juist omdat het overleven van het land ervan afhangt. Tevens
vergroot het land met zijn laatste inkomsten en hulpbronnen razendsnel zijn conventionele militaire
capaciteiten. Of het nu nog enkele jaren of slechts maanden duurt - iedere Iraanse regering zal op zeker
moment een oorlog moeten beginnen of uitlokken om te voorkomen dat het land inwendig in elkaar stort.
Koerden winnen van Turken
Turkije kampt met vergelijkbare problemen. De Turken worden langzaam maar zeker weggedrukt door een
vijand binnen hun eigen grenzen: de Koerden. Terwijl Koerdische vrouwen gemiddeld 4 kinderen baren
krijgen Turkse vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kinderen. Het zal daarom niet lang meer duren voordat de
helft van de bevolking in Turkije uit Koerden bestaat. En die willen maar één ding: onafhankelijkheid van
Turkije. De Turkse regering beseft dat het de demografische strijd met de Koerden reeds heeft verloren, de
stoere taal van premier Racip Tayyip Erdogan ten spijt. Zijn voortdurende dreigementen in te grijpen in Syrië
blijken keer op keer niets anders dan bluf te zijn, aangezien hij weet dat hij de Koerden in Syrië geen groter
plezier zou kunnen doen. De Koerden, die reeds een pact sloten met Iran, zullen een Turkse interventie
onmiddellijk aangrijpen voor een nieuw offensief tegen de Turken.
Turkije wacht chaos en ellende
Eerder zocht ook de Irakese regering in Baghdad toenadering tot Iran toen de Turken in Noord Irak militaire
operaties tegen de Koerden begonnen. Behalve het feit dat de Verenigde Staten daar absoluut niet blij mee
waren stuitte dit ook op verzet van de Arabische Golfstaten, die de steeds grotere invloed van het Shi'itische
Iran de kop in proberen te drukken. Turkije moet zich dan ook grote zorgen maken, want het land blijft enkel
nog drijven vanwege de miljardenstroom uit de Golfstaten, die in Turkije een goede buffer zagen tegen Iran.
Valt Turkije weg, dan stopt ook deze geldstroom en zal het land pijlsnel Griekenland achterna gaan.
Welke koers Ankara ook kiest, ze zullen het demografisch moeten afleggen tegen de Koerden. In Europa en
Amerika ziet men Turkije nog altijd als een stabiliserende macht in het Midden Oosten, maar dat zal spoedig
voorbij zijn. De Europese politici die de Turken zo snel mogelijk lid van de EU willen laten worden hebben
dan ook geen flauw benul wat voor ellende en chaos ze hiermee binnenhalen. Het kan natuurlijk ook zo zijn
dat ze de Europese burgers dermate haten dat ze ons continent juist in een nieuwe oorlog willen storten. Het
EU lidmaatschap van Turkije zou daarvoor het perfecte recept zijn.
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Moslim Broederschap Egypte wil oorlog met Israël
In Egypte is de situatie mogelijk nog ernstiger. De Europese politici en reguliere media verkochten de Tahrir
Revolutie als een overwinning van de democratie, maar slechts anderhalf jaar na de val van president
Mubarak blijkt dat de overgrote meerderheid van de Egyptenaren op islamistische partijen heeft gestemd die
snel de racistische, streng islamitische sharia wetten aan het invoeren zijn.
Bovendien roepen de belangrijkste leiders van de zogenaamd 'gematigde' Moslim Broederschap steeds
openlijker op tot de jihad tegen Israël en de 'bevrijding' van Jeruzalem, kortom: een nieuwe oorlog tegen de
Joodse staat. Als daarbij bedacht wordt dat 45% van de Egyptenaren nog steeds analfabeet is, 90% van de
vrouwen besneden is en 30% van het aantal huwelijken inteelt is -men prefereert een huwelijk binnen de
eigen kring om zo het geld in de familie te houden- is het niet moeilijk te begrijpen waarom deze grotendeels
naïeve en achtergebleven bevolking op radicale islamisten heeft gestemd die net als destijds de Nazi's de
Joden de schuld geven van de puinhoop die ze zelf hebben gecreëerd. (1)
Zwitsers weten het, de EU droomt verder - en u?
Terwijl de onafhankelijke Zwitsers heel goed in de gaten hebben waar deze zorgwekkende ontwikkelingen
op zullen uitlopen en hun strijdkrachten de opdracht hebben gegeven zich voor te bereiden op de instorting
van de EU en een grote vluchtelingenstroom, doen onze eigen politici en volksvertegenwoordigers nog
steeds of ze alles onder controle hebben en de crisis bijna is opgelost. Ook in dat opzicht is deze periode
een identieke herhaling van de jaren '30 van de vorig eeuw, toen de gevestigde orde niets wilde weten van
het gevaar Hitler en tot een week vóór de aanval op Nederland bleef herhalen dat er beslist geen oorlog zou
komen. De enigszins kritisch geworden burger zal zich inmiddels niet meer door dit soort valse
geruststellende verklaringen in de luren laten leggen en zal dan ook niet verrast zijn als binnen afzienbare
tijd -enkele jaren of misschien zelfs maanden- de bom zowel in Europa, Amerika, als in het Verre- en Midden
Oosten barst, met mogelijk een nieuwe wereldbrand als gevolg. Natuurlijk kunt u dit in navolging van uw
voorouders zo'n 70 à 75 jaar geleden allemaal afdoen als doemdenkerij. Zolang het hier nog rustig blijft zult
u zich ongetwijfeld in uw 'gelijk' bevestigd blijven zien - totdat...
Xander -(1) KOPP, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Benoeming Demmink was coup Beatrix
Door: Micha Kat op 21 oktober, 2012
ER KOMT STEEDS MEER DUIDELIJKHEID OVER DE WERKELIJKE EN
WEERZINWEKKENDE ACHTERGRONDEN VAN DEMMINK-GATE * DEMMINKGATE SLEURT ALLES EN IEDEREEN MEE IN EEN ORGIE VAN FRAUDE EN
BEDROG: DE POLITIEK, DE MEDIA, DE RECHTSPRAAK, DE AMBTENARIJ
Demonstranten bij de Nederlandse ambassade in New York eisen op 20 oktober
de arrestatie van Joris Demmink. Hier meer beeldmateriaal waarin ook koningin
Beatrix direct wordt aangesproken
BREAKING: LEES HET ARTIKEL ‘JORIS DEMMINK EN DE ZAAK-VAATSTRA’ VAN
ANDRE VERGEER OP BOUBLOG
Met dank aan John van den Heuvel. Ondermeer. Ik kon er niet van slapen. Waarom
neemt iemand als Van den Heuvel zulke evident onjuiste standpunten in om een
pedofiele ambtenaar te verdedigen? Waarom gaat hij daarin voorbij aan nota bene
berichtgeving in zijn eigen krant en een expliciete bekentenis van Demmink in het NOSjournaal? Hier moet iets gigantisch achter zitten, net als achter de zaak-Vaatstra.
Inmiddels weten we het antwoord. Weten we wat er werkelijk speelt in de Demminkzaak. Zoals altijd zijn timelines weer doorslaggevend. Op 6 oktober 2002 overleed Prins
Claus.
De eerste maatregel was: Demmink benoemen tot SG. Toen Claus werd bijgezet in Delft op 15 oktober, was
de benoeming van Demmink al in kannen en kruiken. Ondanks forse tegenstand. Van Demmink’s
voorganger Borghouts, van de BVD/AIVD en van tal van Haagse insiders die op de hoogte waren van Joris’
levenswandel. Volgens de Runderkamp papers kwamen er 40 meldingen binnen inzake de ‘integriteit’ van
Demmink. Maar er was geen keuze. Demmink moest worden benoemd. Piet Hein Donner, speciale gezant
van Beatrix, drukte de benoeming door. Hiermee had Beatrix de facto een staatsgreep gepleegd. Want
vanaf dat moment is er nooit meer sprake geweest van een eerlijk en oprecht beleid op het ministerie. In
plaats daarvan had Demmink slechts een enkele missie: de delicten van de pedo-netwerken die Nederland
al jaren teisterden -en ondermeer de moord op Marianne Vaatstra op hun geweten hadden- toe te dekken en
strafvervolging te saboteren. Niet alleen Prins Claus had deelgenomen aan de activiteiten van de netwerken,
maar tal van andere zeer hoge functionarissen, diplomaten en politici. In dit zeer goede artikel wordt dit alles
verder uiteengezet met dit artikel als belangrijk achtergondmateriaal. Hier de vertaling van Duitse artikel over
Claus Linksgestrickt.
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18658/benoeming-demmink-was-staatsgreep-beatrix#more-18658
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'EU is extreem gevaarlijke opvolger totalitaire regimes uit 20e eeuw'
'EU heeft samenleving gecorrumpeerd door politieke correctheid'
De EU: van buiten een schijndemocratie om de burgers zoet te
houden, maar inwendig geen haar beter dan de fascistische
dictaturen uit de vorige eeuw.
De bekende Britse anti-Brusselse Europarlementariër Nigel
Farage zegt in een recent interview dat de Europese Unie de
samenleving heeft gecorrumpeerd door politieke correctheid,
oftewel door eenzijdig de macht voor zichzelf op te eisen om te
bepalen wat goed en wat slecht is. Met behulp van het
belastinggeld van de Europeanen is 'Brussel' er volgens hem op
sluikse wijze in geslaagd de media te controleren en manipuleren en een schijnbeeld van een democratie te
creëren, terwijl we in werkelijkheid in een wurgende Europese dictatuur terecht zijn gekomen.
'Schaamte en treurnis' over EU lidmaatschap
Volgend jaar is Groot Brittannië 40 jaar lid van de EU, een feit dat voor Farage reden is voor 'grote schaamte
en treurnis. Na 40 jaar EU heerschappij is er niet één aspect in het leven in ons land dat niet door de invloed
van de EU en zijn agenten bezoedeld is.'
'Wij dachten dat we enkel tot een gemeenschappelijke markt toetraden,' vervolgt Farage. 'Het woord 'Unie'
werd nooit gebruikt. Sommige politici en officials, financiële magnaten, de industrie en de media zagen het
echter vanuit een imperialistisch perspectief. Ik denk dat men dit in Frankrijk, Duitsland en de politieke klasse
van de EU nog steeds doet, maar daar wordt in het openbaar niets over gezegd.'
'Buitenkant EU is suikerzoet, maar inwendig een dictatuur'
'Washington wilde dat wij zouden toetreden, zogenaamd om Duitsland in toom te houden. De Amerikanen
financierden daarom Schuman, Spinelli, Monnet, Spaak en de rest, en stortten geld in de Britse 'ja'
campagne in het jaar 1975. Vervolgens zijn we lid van de Europese Economische Gemeenschap geworden.'
Farage verliet destijds de Conservatieve Partij omdat deze zich niet verzette tegen het Verdrag van
Maastricht. Volgens hem was er een nieuwe partij nodig die zich zou verweren tegen de enorme afdrachten
aan de EU, die aan de buitenkant een suikerzoete unie is, maar aan de binnenkant 'duidelijk een dictatuur is.
En dat wordt steeds erger. Ieder land zou zonder de EU beter af zijn.'
'EU heeft samenleving gecorrumpeerd door politieke correctheid'
'De samenleving is gecorrumpeerd door politieke correctheid, door de doctrine dat alleen de politieke macht
kan en mag besluiten wat goed en wat slecht is.' De EU maakt daarbij gebruik van organisaties die zich er
speciaal op richten de opinie van de burgers over de euro en de EU te manipuleren.
Geconfronteerd met de door de denktank Open Europe genoemde voordelen die het EU lidmaatschap
bijvoorbeeld de auto industrie en de grote financiële sector in Groot Brittannië zou opleveren, reageert hij fel:
'Onzin! Welke Britse auto industrie? Er is niet één grote Britse autofabrikant overgebleven! En wat onze
financiële dienstverleners betreft: die zijn allemaal het doelwit van de EU.' Dit gebeurt onder andere door de
voorgestelde belasting op financiële transacties.
'EU extreem gevaarlijke opvolger totalitaire regimes 20e eeuw'
Volgens Farage is de huidige Britse premier Cameron, die afgelopen week dreigde met een veto over de
aangekondigde verhoging van de EU begroting, de 'laatste hoop' van Brussel om de Britten alsnog in het
gareel te krijgen. Een aparte begroting voor de eurozone is in zijn ogen 'de volgende stap naar het
uiteenvallen van de EU. Weg ermee!'
Mocht er inderdaad een referendum over de toekomst van Groot Brittannië in de EU worden gehouden, dan
denkt Farage dat de meerderheid van de bevolking de EU zal afwijzen. 'Gekeken naar onze verliezen op de
wereldmarkt kost de EU ons jaarlijks 150 miljard pond. Dat zijn directe afdrachten en alle kosten die de EU
regels met zich meebrengen. Daar hebben, zullen en willen ze in Brussel nooit enige democratische
verantwoordelijkheid voor nemen. Daarom is de EU een extreem gevaarlijke opvolger van de totalitaire
regimes uit de 20e eeuw.' Hij ziet dan ook maar één oplossing voor zijn land: de EU verlaten.
Barroso benoemd door EU fanatici
Farage bekritiseerde onlangs EU commissiepresident José Manuel Barroso omdat hij niet democratisch
gekozen is. Barroso pareerde dat Farage er in eigen land niet in is geslaagd gekozen te worden en daarom
maar naar Brussel is uitgeweken. 'Belachelijk,' reageert de Europarlementariër laconiek. 'Maar zijn impliciete
minachting voor het pseudo-parlement van de EU is in ieder geval eerlijk genoeg. Overigens werd ik door
tienduizenden mensen gekozen en werd hij door minder dan 600 EU-fanatici en carrièrejagers benoemd, en
dat van een lijstje waar enkel zijn naam op stond.'
'Juist de EU is anti-Europees'
Het lidmaatschap van het Europarlement was volgens Farage de enige manier om het EU media-embargo in
Groot Brittannië te doorbreken. 'De pro-EU media moeten doen alsof de EU afgevaardigden belangrijk zijn,
maar die zijn enkel de 'democratische' vermomming van de Europese Commissie. Wel moeten ze nu
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rekening houden met onze United Kingdom Independence Party, die drie jaar geleden 2,5 miljoen stemmen
kreeg en 13 zetels in het Europarlement veroverde.'
Farage is overigens niet tegen Europa - integendeel. 'Wij zijn Europeanen en zijn daar trots op. Het is juist
de gecentraliseerde, gehomogeniseerde EU die anti-Europees is.'
Xander - (1) KOPP

Zitten we al in de magnetische poolomkering?
Maandag, 22 oktober 2012
Of alles is zoals het ‘hoort’ te zijn hier op aarde en alles ‘normaal’
z’n gangetje gaat?
Als je een klein beetje verder kijkt dan je neus lang is dan blijkt dat je
eigenlijk alleen maar kan schrikken.
De lijst met vreemde, ongewone en extreme ontwikkelingen betreffende
de aarde en ons klimaat zijn zo langzamerhand eindeloos. De
wetenschap zit met de handen in het haar, roept het ene moment dat
de aarde te warm wordt en het volgende moment dat ze al lang niet
meer opwarmt.
Hoe het ook zij, wat we kunnen vaststellen is dat de aarde “onrustig” is.
Het aantal vulkaanuitbarstingen en aardbevingen neemt nog steeds
toe, er zijn iedere week weer nieuwe dode vogels en vissen,
overstromingen zijn iedere dag in het nieuws en sinkholes verschijnen
steeds vaker spontaan over de hele wereld. Zo is de befaamde
sinkhole in Louisiana waar we al eerder over schreven inmiddels
uitgegroeid tot 1,5 hectare.
Dan is er de toename in hevigheid en frequentie van meteorieten en worden er steeds vaker vurige bollen in
de lucht waargenomen. Zo zijn er ook steeds vaker “lichtende nachtwolken” te constateren, waarschijnlijk
veroorzaakt door achtergebleven “stof” van meteorieten, maar verschijnen er ook hele nieuwe
wolkensoorten zoals te zien op onderstaande foto:
De meest dramatische veranderingen zijn de veranderingen van
elektromagnetische aard en dan niet alleen op aarde, maar door ons
gehele zonnestelsel. De magnetische polen op aarde bewegen nu
dermate snel dat je eigenlijk kunt stellen dat we ons al middenin het
poolomkeringsproces bevinden. De sterkte van het aardmagnetisch
veld rond de aarde is de laatste 400 jaar in sneltreinvaart naar beneden
geduikeld. Venus vertoont tekenen van langzamer roteren en ziet er
feller uit dan ooit tevoren.
Er zijn recente tekenen van seismische activiteit op zowel de Maan als Mars.
Ook Jupiter wordt feller en de activiteiten van de Grote Rode Vlek nemen af (De Grote rode vlek is een anticycloon op de planeet Jupiter, 22° ten zuiden van de evenaar, die al minstens 300 jaar actief is. De storm is
groot genoeg om zichtbaar te zijn met telescopen vanaf de aarde. De vlek is het eerst waargenomen door
Cassini of door Hooke rond het jaar 1665). Daarnaast hebben er zich de laatste jaren regelmatig “explosies”
op Jupiter voorgedaan, zoals we ook de afgelopen maand weer hebben kunnen zien. Men zegt dat het
kometen zijn die inslaan, maar niemand weet het zeker.
Ook Saturnus is aan het afremmen en er heeft zich daar een nieuwe megastorm ontwikkeld met vreemde
wolkenformaties rondom haar manen. Voor de eerste keer valt er een poollicht waar te nemen rond Uranus.
De atmosfeer om de aarde krimpt snel. Dat is te verwachten bij een zonneminimum, maar niet zoveel als het
nu doet. Officiëel wordt CO2-uitstoot genoemd als reden, maar dat lijkt onzin, want hitte zou het juist doen
uitzetten. Ook het zonneminimum wat we net achter de rug hebben, is de grootste periode van inactiviteit op
de zon sinds het Maunder Minimum (1645-1715). En ook al zou er volgens NASA tot 2015 een periode
volgen van verhoogde zonneactiviteit, voorlopig valt daar nog weinig van te merken.
De zeebodem komt omhoog in sommige plaatsen en niet zo’n klein beetje ook. Een aantal boeien in de
oceaan hebben stijgingen geconstateerd van bijna 500 meter. En die zijn dan waarschijnlijk weer gerelateerd
aan het breken van de tektonische plaat voor de kust van Australië, een proces wat niet meer te stoppen is
en wereldwijd een serie van sterke aardbevingen heeft veroorzaakt.
Natuurlijk zijn er ook vreemde verschijnselen die door mensen worden veroorzaakt zoals geo-engineering
(kunstmatige weermanipulatie) en HAARP. Maar dit wat er nu gebeurt op aarde en op de ons omringende
planeten is te groot om door mensenhanden veroorzaakt te kunnen zijn.
We gaan door een heftig kosmisch proces, zoveel is zeker. En ja, het kan morgen allemaal weer “normaal”
zijn, maar het kan ook nog veel heftiger worden voordat het beter wordt.
Niburu.co
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Eisenhower gaf mensen als voedsel aan buitenaardsen
Soms is de werkelijkheid vreemder dan het meest fantastische
science fiction verhaal.
In 1953 werd President Eisenhower min of meer gedwongen om een
overeenkomst te ondertekenen met een buitenaardse beschaving.
Het verhaal begint in 1947 met het bekende Roswell incident. Onder
andere naar aanleiding daarvan wordt Majestic 12 in het leven
geroepen. Dit betreft een verondersteld Amerikaans geheim
genootschap bestaande uit hooggeplaatste legerleiders,
regeringsmedewerkers en wetenschappers, gevormd in 1947 door
president Harry S. Truman. Het doel zou zijn om het Roswell-incident te onderzoeken.
Majestic 12 maakt vaak onderdeel uit van complottheorieën over schaduwregeringen en ufo's. Dit wordt
gevoed door een FBI-document uit 1950 waarin een medewerker melding maakt van drie neergestorte
vliegende schotels met aan boord in totaal negen mensachtigen.
Gordon Duff, de hoofdrecacteur van Veterans Today, heeft een lange carrière achter de rug waarbij hij veel
in aanraking is geweest met militaire inlichtingendiensten en geheime projecten. Eén van die projecten was
in de jaren tachtig Majestic 12. Men gaf hem toen een aantal documenten te lezen waarin informatie stond
die sommige science fiction verhalen doet verbleken.
In onderstaande video kun je het verhaal horen van Gordon Duff zoals hij dat vertelt aan George Noory van
Coast to Coast Radio. En zoals George zegt: “Van ieder ander zouden we grote moeite hebben om dit
verhaal te geloven, maar bij jou ligt dat anders omdat je bent wie je bent”.
Wat Gordon vertelt is wat er in de documenten stond van Majestic 12 die hij destijds onder ogen kreeg. Er
stond onder andere in dat er een tweetal verdragen gesloten waren met buitenaardse beschavingen. Eén in
1947 met President Truman en één in 1953 met President Eisenhower. Dat waren in die tijd niet bepaald
vrijwillige verdragen, tenminste niet van de kant van Amerika. Het was een min of meer opgelegd verdrag
omdat de niet al te vriendelijke buitenaardsen een regelrechte bedreiging vormden.
Eén van de voorwaarden van de buitenaardsen was dat ze jaarlijks een aantal mensen uit Amerika mochten
kidnappen. Dit aantal was volgens Duff alleen voor Amerika en er zouden andere overeenkomsten gesloten
zijn met andere regeringen. Deze mensen die gekidnapt mochten worden, zouden niet na een onderzoek
terugkeren, maar waren bestemd om te worden geslacht. Het voedsel van deze buitenaardsen bestond
en/of bestaat uit het eten van menselijk vlees. Het afgesproken aantal mensen wat weggenomen mocht
worden uit Amerika was 236.000.
Duff zegt dat alles wat er in de documenten van Majestic 12 stond terechtgekomen is in Hollywood. Of dat
bewust gelekt is of per ongeluk gegaan is is niet duidelijk. Alles over Majesctic 12 vind je bijvoorbeeld terug
in het televisieprogramma X files. Ook een aantal scenes uit de film Close Encounters geven de situatie
exact weer zoals die in werkelijkheid heeft plaatsgevonden. Het lijkt alsof men door middel van deze
Hollywood films het publiek langzaam wil voorbereiden op disclosure (bekendmaking van contact met
buitenaardsen).
Maar, het gaat nog veel verder. In ruil voor al deze mensen die dienden als “voedsel” heeft het militairindustriëel complex de beschikking gekregen over buitenaardse technologie. Zo beschikte de mensheid via
die technologie al in 1972 over een ruimteschip dat interstellaire reizen kon maken. Op dit moment zijn het er
zeven en ze zijn groot, met een omtrek van ongeveer anderhalve kilometer.
Dit verhaal komt heel erg overeen met wat wij al eerder schreven over de geheime ruimtevloot van de
Bilderbergers. Ook in de ruimte hangt het al vol met wat Gordon noemt “killer satellites”, satellieten
bewapend met hoge-energie-wapens die allemaal gericht staan de ruimte in, alsof men van die kant wat
verwacht. Ook hangen er nanosensoren in de ruimte die verstoringen van het de tijd en ruimte kunnen
vaststellen.
Op dit moment zijn er toch wel serieuze problemen met een buitenaardse beschaving die zich onderwater
heeft gevestigd voor de kust van Californië. De basis bevindt zich ongeveer 50 kilometer uit de kust en nog
onlangs verscheen er een verhaal over hoe de Amerikaanse en Chinese marine gezamenlijk hier tegen
optraden.
Duff zegt dat we met ongeveer twaalf verschillende beschavingen in contact staan, waarbij degene voor de
Amerikaanse kust de minst vriendelijke is. Alleen liggen de zaken nu iets anders dan in 1953 want
tegenwoordig is de mensheid wel in staat om hun schepen uit de lucht te schieten.
Voor Gordon Duff persoonlijk is één van de ergste dingen binnen deze verwikkelingen dat aan familieleden
van soldaten die gesneuveld zijn in de strijd tegen buitenaardsen, en dat schijnen er nog heel wat te zijn,
een kletsverhaal wordt verteld over dat ze een verkeersongeluk hebben gehad of iets van dien aard.
Niburu.co
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Revolutionaire nieuwe brandstof?
Zaterdag, 20 oktober 2012
Wat nu als je geen olie meer hoeft te importeren en ook je auto
niet kostbaar hoeft te laten ombouwen vanwege een
revolutionaire nieuwe brandstof?
Deze nieuwe vorm van benzine bestaat en wordt gemaakt in
Engeland uit…. lucht!
Een klein Brits bedrijf heeft de eerste benzine uit lucht
geproduceerd. Deze revolutionaire techniek heeft de potentie om
in ieder geval een deel van de energiecrisis op te lossen.
Het bedrijf, Air Fuel Synthesis uit Stockton-on-Tees (Noord Engeland), produceerde vijf liter brandstof. Dit is
het resultaat uit een kleine raffinaderij die ze in augustus in gebruik hebben genomen en die benzine maakt
uit koolstofdioxide (koolzuurgas) en waterdamp. Men hoopt binnen twee jaar dit op commerciële schaal te
kunnen doen en verwacht dan een ton (1356 ltr) benzine per dag te kunnen maken. Ook zullen ze zich
concentreren op “groene” brandstof voor de luchtvaart.
Volgens Tim Fox, voorzitter van het Engelse Instituut voor Mechanische Technici in Londen: “Het klinkt te
mooi om waar te zijn, maar het ís waar. Het lukt ze en ik ben er zelf geweest om te kijken en heb het met
eigen ogen gezien”. Alhoewel het proces nog in de kinderschoenen staat en het nog veel elektriciteit
gebruikt, denkt het bedrijf dat het in de toekomst gebruik kan maken van milieuvriendelijke energie zoals
windenergie. “We hebben koolstofdioxide uit de lucht genomen en waterstof uit het water en hebben deze
elementen omgevormd tot benzine”, aldus de directeur van het bedrijf Peter Harrison op een conferentie in
Londen. Verder zei hij: “Voor zover mij bekend is er niemand anders die dit doet in ons land noch elders.
Ons product ziet eruit en ruikt als benzine, maar het is veel schoner en helderder dan die die is gemaakt van
fossiele olie”.
Ook heeft het geen van de schadelijke toevoegingen die je normaal tegenkomt en toch kan deze nieuwe
vorm gewoon gebruikt worden in normale motoren. Dit betekent dat men in de toekomst dit product gewoon
kan tanken zonder dat er eerst ingrijpende wijzigingen aan de motor dienen te gebeuren. Dit is wel het geval
met alternatieve brandstofbesparingssystemen die nu op de markt zijn.
Enkele grote voordelen van deze nieuwe vorm van benzine zijn dat de luchtvervuiling vele malen minder is
en de bestaande transportinfrastructuur niet aangepast hoeft te worden. En uiteraard ook dat er in de
toekomst geen olie meer hoeft te worden gewonnen of geïmporteerd.
Het grote probleem nog op dit moment zijn de kosten. Omdat er op grote schaal op commerciële basis nog
steeds kan worden geproduceerd is het product nu nog relatief duur.
Maar, zoals professor Klaus Lackner van de Columbia Universtiteit in New York stelde zullen de hoge kosten
van iedere nieuwe technologie uiteindelijk bijna altijd dramatisch dalen: “Ik kocht mijn eerste CD in 1980 en
die kostte toen 20 Dollar en nu kun je er één maken voor minder dan 10 cent. De prijs van een gloeilamp is
ongeveer 7.000 keer goedkoper geworden tijdens de laatste honderd jaar”.
Bron: Independant

Vaccinatiefeitjes
Wat is er aan de hand in vaccinatieland? Want in één week tijd werden er wereldwijd door de grootste
farmabedrijven miljoenen vaccins teruggeroepen die niet door de kwaliteitscontrole kwamen of waarvan de
leveringen werden uitgesteld.
Een beknopt overzichtje :
* GSK : Infanrix Hexa-vaccins wereldwijd teruggeroepen (in 20 landen) door bacteriënvervuiling bij
producent : https://www.examiner.com/article/glaxosmithkline-recalls-hexavalent-vaccine-20-countriesaround-the-world?cid=rss
* Novartis : uitstel levering griepvaccins : http://www.bag.admin.ch/influenza/01118/index.html?lang=de
* Crucell : uitstel levering griepvaccins Italië : http://www.rnw.nl/caribiana/bulletin/crucell-levertitali%C3%AB-griepmedicijn-niet-0
* Crucell : terugtrekking vervuilde griepvaccins UK : http://www.dailymail.co.uk/health/article-2215013/Flujab-chaos-safety-fears-cause-vaccine-shortage-thousands-appointments-cancelled.html
* RIVM : DKTP vaccins prullenbak in : http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/08/partij-dktp-vaccins-deprullenbak-in-productieruimte-niet-steriel/#more-335105
* Sanofi Pasteur : terugroepen tyfus vaccin : http://www.thescientist.com/?articles.view/articleNo/32780/title/Typhoid-Vaccine-Recalled/
In alle persberichten wordt intussen de nadruk gelegd op het feit dat de reeds toegediende doses geen
schadelijke gevolgen zullen hebben en de burgers zich geen zorgen hoeven te maken.
Public Relations is een vak op zich....
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Disney: voorgeprogrammeerde pret door rfid-chip voor bezoekers
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 21 oktober 2012
Disney heeft een Magic Band in het leven geroepen die voorzien is van RFID-chip,
die ervoor moet zorgen dat de bezoekers toegang krijgen, hun hotelkamerdeuren
geopend krijgen etcetera. Deze technologie gaat Disney tussen de 1 en 5 biljoen
dollars kosten, en is goedgekeurd door de Federal Communications Commission.
Hebben de gasten voordeel van deze technologie? Disney introduceert deze ‘Next
Generation Experience’ stilletjes, en naar zeggen van Disney, in het voordeel van
de klanten. Disney heeft drie patenten aangevraagd voor polsbanden met RFIDchip, die persoonlijke informatie opslaan. Het lijkt erop dat de RFID-chip aan met
name jonge mensen opgedrongen moet worden.
 Us: rfid-chipping studenten én burger breidt zich uit. 70 counterfusion centra door heel het land om
big brother te spelen
 Amerika: het weigeren van de rfid-chip heeft nu al consequenties voor studenten!
De Electronic Freedom Foundation waarschuwt: ‘ een RFID-chip staat toe dat er veel meer gegevens
opgeslagen worden dan alleen het minimale. Het voorziet in de mogelijkheid om constant de fysieke locatie
van een kind te monitoren. Als een chip registreert dat een kind veel beweegt, kan het kind dan getagged
worden als hyperactief? Als een kind weinig beweegt, kan het dan getagged worden als lui?”
Details van het project worden nauwkeurig bewaakt. Er lijkt niet te veel naar buiten te mogen komen. Er
wordt veel over gespeculeerd door voormalig Disney leidinggevenden en bloggers die dit onderwerp volgen.
Werknemers die aan dit project werken voor Disney hebben een overeenkomst moeten tekenen om te
zwijgen over de details van project Next Generation Experience. Behalve dat de RFID-polsband de gasten
toegang tot attracties en hotelkamers e.d. biedt, bevat de chip hun naam, creditcartnummer en favoriete
Disney karakters. Men kan er eten mee kopen souvenirs. RFID-chipping verspreidt zich door het land, van
studenten tot huisdieren en andere pretparken (zoals indoor waterpark Great Wolf Resort, RFID-chipping in
7 van de 12 resorts)
Maar het volledige RFID plan zou meer ambitieus zijn, volgens voormalige werknemers: de RFID sensoren
worden in attracties geïmplenteerd zodat de pretbelevingen op maat gemaakt zijn conform de individuele
wensen van de gasten. Hun favoriete Disney karakter zou op kunnen duiken tijdens een ritje in een attractie
en de gast bij de naam kunnen noemen. De chip moet ook lange wachttijden voorkomen, en stellen de
gasten op de hoogte, wanneer de correcte tijd om naar een bepaalde attractie te gaan aangebroken is.
Scherp georganiseerde en voorgeprogrammeerde pret dus.
http://disneybythenumbers.com/blog/blog_files/d2466aa8627f5d46adf95ea83511fbe5-671.html

Sandy zet € 28.000 miljard onder water..
Door GuidoJ.3 november 2012 © WantToKnow.nl
Het DTCC ligt in het zuidelijke puntje van Manhattan (zie pijl)
Een kluis van handelshuis Depository Trust & Clearing Co.
(DTCC), dat effectentransacties verwerkt in de Verenigde
Staten, staat onder water door toedoen van de orkaan Sandy.
DTCC is het bedrijf dat opslagcapaciteit biedt voor meer dan
3,6 mln stuks waardepapieren, zoals obligaties en
eigendomspapieren. Deze waardepapieren
vertegenwoordigen een geschatte totale waarde van US$
36,5 biljoen (ruim €28.000 mrd). Volgens DTCC zijn echter alle computerbestanden rondom deze papieren
intact gebleven, waardoor er precies kan worden vastgesteld, wat er in de kluis lag, op het moment dat het
onder water kwam te staan.
Sinds zo’n ruwe 35 jaar zorgt het DTCC ervoor, dat kapitaalmarkten worden bediend met een gestroomlijnde
service op het gebied van eigendomsoverdrachten van waardepapieren. Het bedrijf werd in 1973 opgericht
met de bedoeling om kosten te besparen en internationale transacties efficiënter te doen verlopen. Feitelijk
doet het DTCC daarbij niet anders dan de waardepapieren opslaan en de eigendom overboeken tussen
partijen, zoals banken en effectenhandels-kantoren.
In de kluis lagen waardepapieren zoals aandelencertificaten. De kluis was weliswaar afgedicht, voordat de
orkaan aan land kwam, maar het is onduidelijk of dat het water heeft kunnen tegenhouden. De kelder waarin
de kluis zich bevindt, staat op dit moment nog altijd onder water. DTCC kan daarom nog niet bepalen wat de
schade is en wil daarbij ook nog geen schatting geven, want dit zou, volgens het DTCC in een persbericht
weten, ‘neerkomen op speculeren’.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/sandy-zet-e-28-000-miljard-onder-water/
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De Europese superstaat komt
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 21 oktober 2012
Euro en eurocrisis zijn breekmiddel voor Europese superstaat
Of we het nu leuk vinden of niet, een Federatie van Europa (of
iets negatiever geformuleerd een Europese Superstaat) komt er.
De euro en de eurocrisis zijn het breekmiddel om dat te forceren.
Voormalig minister Ben Bot zei het in de televisie-uitzending De
Slag om Brussel van afgelopen maandag echt: de politieke
integratie, die moet resulteren in een Federatie van Europa,
moet en zal er komen. Als het niet rechtsom zou gaan (eerst een
politieke integratie, dan de economische met de euro, zoals aanvankelijk het plan van Nederland was), dan
moest het maar linksom (eerst de euro en als die vast loopt in een crisis, dan zou de politieke integratie wel
afgedwongen worden).
Oneerlijkheid over Europa
Verschillende malen heb ik gezegd en geschreven dat politici die aan de touwtjes trekken niet eerlijk zijn
over Europa. Om de euro te laten overleven is een Federatie van Europa nodig, met een daarbij behorende
banken-, begrotings- en fiscale unie. Zo niet, dan kan en zal de euro in de huidige vorm niet in stand blijven.
Het televisieprogramma ‘Altijd Wat’ van 26 juni dit jaar, waarin ik iets kort vertelde over de Eurooplossingsmatrix, had als kern dat er veel oneerlijkheid is Europa en werd de vraag gesteld of Europa een
droom of dwangbuis is?
In mijn column van 27 september verwoordde ik het als volgt: ‘Als de politiek niet de juiste oplossingen wil
oppakken, rest Europa, zoals dus het spel nu gespeeld wordt, het uiteenspatten van de euro of, als de euro
per se moet overleven, niets anders dan verdergaande economische en politieke integratie (een fiscale,
begrotings- en bankenunie en gezamenlijke schuldfinanciering door middel van eurobonds)’.
Ik viel dus bijna van mijn stoel toen Ben Bot tijdens de uitzending De Slag om Brussel bijna letterlijk zei dat
verdergaande Europese integratie zal worden afgedwongen middels de vooraf verwachte (euro)crisis die op
de weg van de economische integratie vroeg of laat zou liggen. Wat een openlijke politieke betekenis!
Verfrissend (in de zin van onverwachte eerlijkheid) maar ook schokkend tegelijkertijd. Schokkend, omdat
een Federatie van Europa dus een vooropgezet plan lijkt.
Vooropgezet plan bemoeilijkt
De Federatie van Europa komt er dus, …..althans als het aan de Europese politieke elite ligt. Het spel is
echter nog niet helemaal gespeeld. In veel landen is er grote onrust aan het ontstaan. Ik weet niet of bij het
vooropgezette plan wel goed na is gedacht over hoe heftig het volk zijn stem kan laten horen (zowel in de
Zuidelijke landen waar de problemen het grootst zijn als in Noordelijke waar de rekening wordt neergelegd)
en belangrijker nog hoe handig bepaalde politici op de onrust van mensen inspelen.
Maar ook de economische omstandigheden dwarsbomen het vooropgezette plan van de politieke elite. De
nobelprijswinnaar Robert Mundell heeft ons reeds in 1961 haarfijn voorgerekend welke vier voorwaarden er
nodig zijn voor een goedlopende muntunie: 1. economieën die in een gelijklopende ‘business cycle’ zitten. 2.
vrije arbeidsmobiliteit door de hele regio, 3. vrije kapitaalstormen door de hele regio. En 4. fiscale
transferunie (waarbij geldstromen kunnen plaatsvinden om eenmalige schokken in een bepaalde regio met
geld vanuit andere regio’s kan worden opgevangen). De eerste voorwaarde is veruit de belangrijkste, en
daar ligt nu juist het probleem. In Europa is, zoals zo vaak gememoreerd, geen sprake van gelijke
economische kracht en snelheden. De kernlanden divergeren steeds van de periferie.
‘Politici hebben geen idee’
André Szász, voormalig hoogleraar en directeur van DNB, zei het ooit in een van de beste uitzendingen van
Zembla Eurobedrog van 26 mei 2005, een uitzending die zijn tijd ver vooruit was en een ‘must see’ is voor
iedereen die wat verstandigs over de euro wil zeggen: ‘politici hebben geen idee waarover ze het hebben’. Ik
moest aan deze uitspraak denken toen ik de laatste weken weer de nodige meningen over de eurocrisis de
revue zag passeren.
Daarom ter afsluiting drie exemplarische voorbeelden van hoe deze ‘experts’ van mening kunnen
veranderen. Zo lijkt de huidige directeur van DNB van mening te veranderen over eurobonds. Waar hij
voorheen altijd zei dat die alleen als sluitstuk van de Europese integratie kunnen worden ingevoerd, zei hij
begin deze week tijdens een toespraak in Hong Kong ineens: ‘…dat de eurozone-obligaties “een serieuze
optie” zijn om de stabiliteit binnen het valutablok, omdat “ze voorkomen dat er een liquiditeitsprobleem
ontstaat in een eurozoneland dat vervolgens doorschiet in een solvabiliteitsprobleem.”
LEES VERDER OP TELEGRAAF.NL

Nieuwsbrief 165 – 1 november 2012 – pag. 40

Obama verliest steun Amerikaanse joden vanwege anti-Israël beleid
Ook onafhankelijke kiezers kiezen nu in meerderheid voor Romney
Getuige dit protest in 2009 weten ze het in Israël zelf al veel
langer, maar nu krijgen ook de Amerikaanse Joden door dat
Obama geen vriend is van de Joodse staat.
Het heeft heel lang geduurd, maar een dikke twee weken voor
de Amerikaanse presidentsverkiezingen is de stemming onder
de Amerikaanse Joden, die tot voor kort massaal achter
president Barack Obama bleven staan, plotseling omgeslagen.
Zelfs in staten en districten waar Joden historisch gezien altijd op
de Democratische kandidaat stemden tekent zich nu een Joodse
meerderheid voor de Republikein Mitt Romney af. De twee
belangrijkste redenen: de verslechterende economische situatie
en Obama's harde houding tegenover Israël.
De opiniepeilingen wijzen uit dat de Amerikaanse Joden zich in drommen afkeren van de in hun ogen
falende president Obama. In bijvoorbeeld de cruciale staat Florida heeft Romney in 3 weken tijd zijn 5
punten achterstand op Obama omgebogen in een voorsprong van 1 punt. Behalve Joden kiezen ook steeds
meer onafhankelijke stemmers in Florida voor Romney. Onder hen heeft de Republikein zelfs een
achterstand van 11 punten op Obama weten weg te werken naar een voorsprong van 8 punten.
Feitelijk begon de kentering al een jaar geleden, toen uitgerekend in het overwegend Joodse congressionele
disctrict in New York een Republikein werd gekozen. Uit een nieuwe peiling blijkt dat Romney nu zelfs in de
traditioneel 'blauwe' (Democratische) staten 44% van de Joodse stemmen krijgt, tegen 40% voor Obama,
wat gerust een klein wondertje kan worden genoemd.
Midden-Oosten gevaarlijker door Obama
De Joodse exodus uit de Democratische Partij wordt veroorzaakt door de aanhoudende slechte
economische situatie en Obama's openlijke vijandigheid tegenover Israël. De 23 jarige Irina, die in 2008 op
Obama stemde, maakte een 20 minuten durende YouTube video getiteld 'Absoluut onzeker' die in 3 dagen
tijd maar liefst 650.000 keer werd bekeken. In het filmpje legt ze uit dat ze langzaam maar zeker het
vertrouwen in Obama is verloren omdat het Midden Oosten in tegenstelling tot wat de president in 2008
beloofde steeds extremer wordt en de bedreigingen voor de Joodse staat juist toenemen.
Oproep Wiesenthal Center
Tevens belangrijk voor de stemming onder de Joden was een recente verklaring van het internationaal in
hoog aanzien staande Simon Wiesenthal Center, dat Obama dringend opriep zijn contacten met de Moslim
Broederschap te verbreken omdat de hoogste leiders van de islamistische beweging openlijk pleiten voor
een heilige oorlog (jihad) tegen Israël om Jeruzalem te 'bevrijden'. Het Wiesenthal karakteriseerde de Moslim
Broederschap zelfs als de 'gevaarlijkste antisemitische organisatie ter wereld'.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere opvallende zaken die Amerikaanse Joden geheel tegen de traditie
het Republikeinse kamp indrijven. Zo werd op de Democratische Conventie aanvankelijk besloten om de
verwijzing naar God uit het partijprogramma te halen en Jeruzalem niet langer als hoofdstad van Israël te
erkennen. Toen daar vervolgens landelijk de nodige tumult door ontstond haastten de leiders van de partij
zich om de wijzigingen weer ongedaan te maken, wat hen echter op massaal boegeroep van de aanwezige
Democraten kwam te staan.
Obama vs. Netanyahu
Verder heeft Obama er nooit een geheim van gemaakt dat hij de Israëlische premier Benyamin Netanyahu
veracht. Obama liet de afgelopen jaren geen gelegenheid ongebruikt om de leider van de Joodse staat te
vernederen. Eén van de laatste voorvallen was zijn weigering om Netanyahu te ontvangen toen deze voor
de Algemene Vergadering van de VN in New York was. Het Witte Huis gaf als reden dat Obama het te druk
had met zijn campagne, maar achteraf bleek de president de hele dag gegolfd te hebben. Bovendien beval
de president dat zowel minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton als VN ambassadeur Susan Rice
tijdens de VN toespraak van Netanyahu weg moesten blijven.
Moslim Broederschap
Dan zijn er natuurlijk nog de talloze, ook op deze site besproken bewijzen en aanwijzingen dat Obama's
werkelijke loyaliteit bij de islam ligt. Zijn overduidelijke buiging voor de Saudische koning en zijn
vernederende excuustoespraak in Caïro spraken boekdelen, alsmede ook de (minstens) $ 1,5 miljard die hij
overmaakte naar de Moslim Broederschap in Egypte. Bovendien benoemde hij drie verborgen leden van de
Broederschap in het Witte Huis en was zijn eerste reactie op de moord op de Amerikaanse ambassadeur in
Libië dat 'de toekomst niet toebehoort aan degenen die de islamitische profeet beledigen.'
Omringd door Joden- en Israëlhaters
Naast het feit dat Obama zich omringd heeft met anti-Israël officials - zoals buitenlandadviseur Samantha
Power, VN ambassadeur Susan Rice en algemeen adviseur Valerie Jarrett- benoemde hij bijvoorbeeld
Salam al-Marayati, de president van de Muslim Public Affairs Council (MPAC), tot delegatieleider voor een
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mensenrechtenconferentie in Warschau. Al-Marayati is een virulente antisemiet en steunt openlijk de
islamitische terreurbewegingen Hezbollah en Hamas.
Obama heeft wat dit onderwerp betreft sowieso een dubieus verleden. Zo was hij 20 jaar lid van de kerk van
dominee Jeremiah Wright, naast vriend van Nation of Islam leider Louis Farrakhan een openlijke antisemiet
die net als de Nazi's de Joden de schuld geeft van alle ellende in de wereld en de staat Israël 'illegaal'
noemt. De grootste financiële sponsor van Obama is de linkse magnaat George Soros, die diverse antiIsraël organisaties oprichtte en ondersteunt. Tevens zou de Los Angeles Times nog steeds een videoopname uit 2003 achterhouden waarop Obama een opruiende toespraak hield en toastte op de aanwezige
radicale Palestijnse activist Rashid Khalidi.
Obama wil actie Israël tegen Iran tegenhouden
Tenslotte het gevaar Iran. De hoogste religieuze, politieke en militaire autoriteiten in Iran laten met de
regelmaat van de klok weten dat hun doel de vernietiging van Israël is en het ontketenen van een massale
oorlog met het Westen, zodat de islamitische messias, de Mahdi, op het toneel kan verschijnen die de hele
wereld zal onderwerpen aan de islam. Het wordt steeds duidelijker dat Obama niet zozeer wil voorkomen dat
dit apocalyptische Iran kernwapens krijgt, maar dat Israël militaire actie onderneemt om deze zeer
gevaarlijke ontwikkeling te stoppen.
Liever een Mormoon dan een moslim
De Amerikaanse Joden zijn bijna de complete vier jaar achter Obama blijven staan, maar de bewijzen dat de
president feitelijk volop meewerkt aan de islamitische doelstellingen om de Joodse staat weg te vagen en
het Westen van binnenuit de baas te worden zich huizenhoog hebben opgestapeld zijn niet langer te
negeren. Inmiddels verkiest een meerderheid van hen liever een Mormoonse president dan dat het Witte
Huis nog eens vier jaar geregeerd wordt door een neo-communistische moslim annex Israëlhater en zijn al
even radicale adviseurs.
Xander - (1) American Thinker

De juichpopjes van het Europese Parlement
Te ziek voor woorden: Weg met 'Mubarakjes-van-Brussel'
dinsdag 23 oktober 2012 Door : Frank Berkemeier
Terwijl stenen door de straten van Athene en Madrid vliegen
omdat regeringen pijnlijke bezuinigingen moeten doorvoeren,
terwijl in de “rijke” Noord-Europese landen pijnlijke bezuinigingen
worden doorgevoerd die de bevolking tot in het diepst van de ziel
en de portemonnee raken, besluiten de arrogante oligarchen van
het Europees Parlement dat zij de bezuinigingen die hen zijn
opgedragen door de lidstaten niet zullen uitvoeren.
Iedere vloek, of verwensing die men als belastingbetaler kan verzinnen dekt de lading niet, wanneer het over
het spilzieke witteboorden tuig in Brussel gaat.
Het parlement wil niet dat er wordt gesnoeid in de begroting voor 2013.
Dat bleek dinsdag in het EP in Straatsburg. Een meerderheid stemde voor het terugdraaien van de
besparingen die de lidstaten eisen.
Het EP steunt de voorstellen van de Europese Commissie i in Brussel om de begroting 2013 met 6,8 procent
te laten stijgen naar 137,9 miljard euro. Volgens de EU-lidstaten is een stijging van 2,79 procent meer dan
voldoende.
Kan het Europees Parlement ontbonden worden? In mijn diensttijd heette wat het EP doet insubordinatie en
dat werd bestraft, zo simpel was dat en zo simpel zou dat moeten zijn.
De eerste bezuiniging die het EP makkelijk kan doorvoeren is het opschorten van die absurde verhuizing
van Brussel naar Straatsburg . Een besparing van 180 miljoen per jaar. Deze perverse maandelijkse
verhuizing schijnt belangrijk te zijn voor die jankfransen omdat het de eenheid van Europa aangeeft of iets
dergelijks, maar besparen ho maar. Dat willen de juichpopjes van het Europese Parlement niet.
Het maakt de volgevreten Europese parlementariërs geen moer uit dat de lidstaten meer moeten betalen
voor hun Europese speeltje. Meer mensen naar de voedselbank? Who cares, zolang mijn
onkostenvergoeding van duizenden euro’s per maand maar niet in het gedrang komt.
Echt, het is te ziek voor woorden, het doet denken aan de eerste de beste bananenrepubliek waar een
willekeurige dictator aan zelfverrijking doet en zijn bevolking laat stikken. Zoals iedere machthebber, denken
zij onaantastbaar te zijn.
Het wordt tijd voor de Europese lente, als een dictator als Mubarak het veld kan ruimen, moet dat ook
mogelijk zijn voor de vele Mubarakjes in Brussel.
Deze column verschijnt ook op Colomnisten.eu

Nieuwsbrief 165 – 1 november 2012 – pag. 42

Ex-minister Financiën Rusland: Griekenland en Spanje gaan bankroet en uit de euro
Griekse premier vergelijkt zijn land met Weimar Republiek - Speculanten verdienen miljarden met EU
hulpgeld voor Grieken - Staatsschulden Europa naar nieuw record
Alexei Kudrin: 'De Westerse burgers zullen de forse vermindering van hun
welvaart niet accepteren.'
Volgens de voormalige Russische minister van Financiën Alexei Kudrin,
in zijn ambtsperiode geprezen voor zijn gedisciplineerde beleid, is het
'onmogelijk' dat Griekenland in de eurozone blijft en zal het land samen
met Spanje bankroet gaan. Kudrin denkt dat behalve deze landen ook
Italië een 'zeer grote kans' maakt de eurozone te moeten verlaten,
waardoor de financiële crisis in een politieke crisis dreigt te ontaarden.
De oud minister waarschuwde Amerika en Europa al een jaar geleden op de G-20 top dat beide
machtsblokken niet genoeg doen om de economische teruggang tegen te gaan. In een interview met de
Wall Street Journal spreekt hij nu nog duidelijker taal: de Grieken moeten sowieso uit de eurozone en
Spanje en Italië zullen hoogstwaarschijnlijk volgen. 'Er moet alles aan gedaan worden dit te vermijden, maar
ik heb niet het gevoel dat ze het proces onder controle hebben,' aldus Kudrin. Niettemin denkt hij wel dat de
eurozone -weliswaar met minder leden- zal overleven.
'Burgers zullen forse vermindering welvaart niet accepteren'
Een veel groter gevaar is in zijn ogen de politieke problemen die zullen ontstaan als de huidige financiële en
economische crisis niet snel wordt opgelost. Kudrin is van mening dat de democratie in Europa zal
verdwijnen als van de burgers geëist wordt de steeds ernstigere gevolgen van het het huidige beleid te
slikken. De Griekse premier Antonis Samaras vergelijkt zijn land in dat opzicht nu al met de Weimar
Republiek, die eveneens ondermijnd werd door torenhoge werkloosheid en uiteindelijk hyperinflatie (2).
Volgens Kudrin zullen de Westerse burgers de komende forse teruggang van hun levensstandaard niet
accepteren. Toch zal de klap nóg harder aankomen als er wordt afgezien van harde
bezuinigingsmaatregelen. 'Wij hebben dit in de jaren '90 meegemaakt, maar dankzij Jeltsin zijn wij daar
vreedzaam doorheen gekomen,' besluit de voormalige minister. (1)
Hedgefondsen verdienen miljarden met Grieks hulpgeld
Een groot aantal hedgefondsen die in maart weigerden mee te doen met de gedeeltelijke Griekse
schuldenkwijtschelding blijken miljarden te hebben verdiend met hun speculaties dat de eurozone
Griekenland niet zal durven laten vallen en het land ten koste van alles erbij zal proberen te houden, omdat
anders een kettingreactie dreigt te ontstaan die de valuta unie uit elkaar zal scheuren. Extra wrang is dat
deze ca. € 10 miljard die deze speculanten hebben gewonnen betaald wordt uit de EU hulpfondsen, die in
onder andere Nederland middels hoge bezuinigingen door de burgers moeten worden opgehoest. (3)
Staatsschulden Europa naar nieuw record
Ondertussen zijn de staatsschulden in verhouding tot het BNP in zowel de eurozone als de EU vorig jaar
naar een nieuw record gestegen. De eurolanden noteerden een gemiddelde staatsschuld van 87,3% van het
BNP, een stijging van 1,9%. In de hele EU steeg de schuld van 80% naar 82,5% (4). Het zal niemand
verbazen dat de Grieken de hoogste schuld hebben: 170,6%, terwijl op 165,3% was gerekend. Hiermee is
het officiële doel om deze schuld in 2020 tot 120% terug te brengen nog verder uit het zicht geraakt (5).
Begrotingstekort Spanje nóg hoger
Ook in Spanje blijft het helemaal de verkeerde kant opgaan. Het begrotingstekort zal met 7,3% een vol
procent hoger eindigen dan de EU had ingeschat. Belangrijkste oorzaak: een tekort van € 10,5 miljard euro
in de sociale zekerheid. (6) Tot overmaat van ramp besloot kredietbeoordelaar Moody's vijf Spaanse regio's,
waaronder de economische motor Catalonië, af te waarderen tot de junk-status omdat ze veel te hoge
schulden hebben en veel te weinig cash (7).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche ,
Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(6) Zero Hedge, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Op afstand bestuurbare pil in mens succesvol getest
bron: De Volkskrant
Nederlandse artsen maakten dinsdag op een Europees congres in Amsterdam de eerste testresultaten van
een op afstand bestuurbare pil bij mensen bekend. Dat schrijft de Volkskrant.
De artsen verwachten dat de voorgeprogrammeerde pil in de toekomst behandelingen van maag- en
darmziekten kan verbeteren, omdat deze pil bij mensen een medicijn kan afleveren in de darmen, op de plek
waar dat nodig is.
De pil is een Nederlandse vinding en is met een afmeting van 2,5 bij 1 centimeter net zo groot als een
stevige multivitaminepil.
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CERN wetenschappers gaan discussie aan met theologen over oorsprong bestaan
CERN geleerde suggereerde al in 2010 dat Europese superdeeltjesversneller een 'deur naar een andere
dimensie opent waaruit iets tevoorschijn kan komen'
God, de Big Bang, of allebei? is een vraag die wetenschappers
nu samen met theologen en filosofen zullen proberen te
beantwoorden.
Een aantal van Europa's meest prominente wetenschappers zijn
op een recente conferentie in Genève voor het eerst serieus de
discussie aangegaan met theologen en filosofen over de
oorsprong van het bestaan. De conferentie werd door de
Europese organisatie voor nucleair onderzoek CERN
georganiseerd naar aanleiding van de recente (vermoedelijke)
ontdekking van het Higgs boson, beter bekend als het 'god
deeltje', door wetenschappers van de Large Hadron Collider, de in het Frans-Zwitserse grensgebied
gebouwde grootste deeltjesversneller ter wereld.
De eerste spreker op de ruim anderhalve week geleden gehouden conferentie was Andrew Pinsent,
onderzoeksdirecteur van het Ian Ramsey Centrum voor Wetenschap en Religie van de prestigieuze
universiteit in Oxford. Volgens Pinsent loop de moderne wetenschap het risico 'de samenleving in een
machine' te veranderen als het geen serieuze aandacht besteed aan religieuze en filosofische
gezichtspunten. 'Geïsoleerde wetenschap kan fantastische zaken produceren, maar is niet zo goed in het
voortbrengen van ideeën,' betoogde hij. 'Einstein begon met het stellen van vragen zoals kinderen die
zouden bedenken, zoals 'hoe zou het zijn om op een straal licht mee te kunnen rijden'.' De moderne
wetenschap zou in zijn ogen naar deze houding moeten terugkeren.
Discussie over oorsprong universum
Professor Rolf Heuer, directeur van CERN, legde uit dat de ontdekking van het Higgs boson 'een dieper
inzicht en begrip van de momenten na de Big Bang' hebben opgeleverd. Tevens zei hij te hopen dat de
conferentie ertoe zal bijdragen dat deelnemers van totaal verschillende achtergronden -wetenschappers,
geestelijken en filosofen- met elkaar 'een discussie beginnen over de oorsprong van ons universum.'
Dr. Gary Wilton, afgevaardigde namens het aartsbisdom van Canterbury en co-organisator van de
conferentie, zei dat het Higgs deeltje 'veel vragen heeft opgeroepen (over de oorsprong van het universum)
die niet alleen door wetenschappers kunnen worden beantwoord. Ze moeten deze samen met theologen en
filosofen onderzoeken.'
'Vonkje Big Bang moet van God afkomstig zijn'
Professor John Lennox, eveneens van de Oxford Universiteit, was een spreker die bekend staat als een
uitgesproken criticus van atheïstische wetenschappers. Recent verwierp hij de stelling van de vermaarde
professor Stephen Hawking dat God niet de Schepper van het heelal zou zijn en schreef hij dat hij er zeker
van is dat Hawking het mis heeft. 'Om zijn theorie van een spontane schepping van het universum te
onderbouwen zei Hawking dat er maar een klein vonkje voor nodig was om het universum in gang te zetten.
De vraag moet zijn: waar kwam dat vonkje dan vandaan? En als iemand het in gang gezet heeft, wie anders
zou dat kunnen zijn dan God?,' aldus Lennox.
CERN toch geen doomsday machine
De superdeeltjesversneller van CERN is sinds het opstarten in 2008 regelmatig in het nieuws geweest.
Allereerst probeerden een aantal wetenschappers de ingebruikname van de 'doomsday machine' te
voorkomen omdat met de experimenten zogenaamde 'zwarte gaten' zouden kunnen worden geproduceerd
die in het ergste geval de aarde in 4 jaar tijd zouden kunnen opslokken. De wetenschappers slaagden niet in
hun poging het opstarten te voorkomen, maar desondanks moest de collider al snel vanwege technische
problemen worden stilgelegd.
CERN wetenschapper suggereert poort naar andere dimensie
Na de valse start in 2008 werd de Large Hardron Collider in 2009 alsnog online gebracht. Toen in december
van dat jaar in Noorwegen een onverklaarbaar spiraalachtig verschijnsel aan de nachtelijke hemel werd
gefilmd legden sommigen een verband met het opstarten van de deeltjesversneller in Frankrijk. Er doken
allerlei wilde theorieën over op; zo zou de versneller in werkelijkheid een enorme 'Stargate' zijn, een poort
naar een andere dimensie waaruit mogelijk aliens tevoorschijn zouden kunnen komen.
Aanvankelijk werden dit soort verhalen door vrijwel niemand serieus genomen, totdat CERN wetenschapper
Sergio Bertolucci in 2010 vriend en vijand verbaasde met zijn verklaring dat de collider wel degelijk een deur
zou kunnen openen naar een andere dimensie 'waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen.'
'Deeltjes kunnen aarde vernietigen'
Eind 2010 kwam de versneller weer in het nieuws toen uit interne documenten van CERN bleek dat het
risico dat er bij de experimenten gevaarlijke subatomaire deeltjes zouden vrijkomen veel hoger was dan
tegenover de buitenwereld werd toegegeven. Nobelprijswinnaar dr. Frank Wilczek waarschuwde zelfs dat de
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collider zogenaamde negatieve strangelets zou kunnen produceren die onze hele planeet tot een slechts 15
kilometer grote ultradichte bal zouden doen samentrekken. CERN bouwde nota bene een speciaal apparaat,
de CASTOR, om deze strangelets te detecteren.
Obama, CERN en hindoegod Shiva
Toeval of niet, voor het hoofdgebouw van CERN staat een beeld van de Hindoe godheid Shiva opgesteld,
de god van de tijd en van vernietiging en transformatie. Eigenaardig genoeg plaatste Newsweek destijds een
foto van president Obama in exact dezelfde houding als de vernietigingsgod Shiva en gaf hem bovendien de
bizarre titel: 'god van alle dingen'.
Vanwege het feit dat Obama op het moment dat de mysterieuze spiraal werd waargenomen uitgerekend in
Noorwegen was om de Nobelprijs in ontvangst te nemen speculeerden sommigen dat de CERN 'Stargate'
inderdaad een andere dimensie had geopend, de spiraal hiervan het zichtbare teken was en dat Obama op
de één of andere manier in verband moest staan met dat 'iets' wat uit die andere dimensie kwam.
Vooralsnog blijken anno 2012 noch de superdeeltjesversneller, noch Obama iets met de mogelijke
vernietiging van de Aarde te maken hebben gehad. Wat niet is zou in theorie echter natuurlijk nog kunnen
komen, aangezien zowel de Large Hadron Collider als Obama nog lang niet aan het einde van hun
levensduur lijken te zijn gekomen.
Xander - (1) BBC - Zie ook o.a.:
2011:
18-04: Nieuwe serie UFO-files FBI: 'Aliens komen uit andere dimensie'
2010:
19-11: Newsweek beeldt Obama af als hindoegod Shiva, de Vernietiger
08-10: CERN deeltjesversneller start op 9 november 'levensgevaarlijk experiment'
24-04: (/ CERN wetenschapper: Er kan 'iets' tevoorschijn komen uit Large Hadron Collider)
02-01: Noorweegse spiraal in oude culturen teken van het naderende einde

'Israëlische luchtmacht vernietigt Iraanse raketfabriek in Soedan'
Foto van het in brand staande complex bij de Soedanese hoofdstad
Khartoum.
Afgelopen nacht om vijf over twaalf hebben vermoedelijk uit Israël
afkomstige gevechtsvliegtuigen een succesvol bombardement
uitgevoerd op het Yarmouk militaire complex bij de Soedanese
hoofdstad Khartoum. In de fabrieken, die compleet werden vernietigd,
werden namens Iran onder andere ballistische Shehab-3 raketten gemaakt, bedoeld als 'back-up' voor het
geval Iran zijn eigen raketten en fabrieken zou kwijtraken bij een Israëlische en/of Amerikaanse militaire
verrassingsaanval.
Het is een goede gewoonte van Israël om allereerst te zwijgen over militaire operaties in het buitenland. Zo
erkende de Joodse staat pas vrij recent dat het inderdaad zijn luchtmacht was geweest die in 2007 een in
aanbouw zijnde Syrische kernreactor met de grond gelijk maakte.
Preventieve aanvallen aan oorlog vooraf
De Israëlische luchtmacht heeft een indrukwekkende staat van dienst als gekeken wordt naar het uitvoeren
van preventieve aanvallen op de militaire capaciteiten van andere landen als voorbereiding voor een
mogelijke oorlog. Zo werd 6 jaar geleden binnen slechts enkele uren 90% van het arsenaal langeafstandsraketten van de islamitische terreurbeweging Hezbollah vernietigd alvorens Israëlische tanks Zuid
Libanon binnentrokken.
Het is niet precies bekend in hoeverre Soedan met Iran samenwerkt bij het plannen van aanvallen en
aanslagen op doelen in het Midden Oosten, noch of de raketfabriek ook bedoeld was voor het Soedanese
leger. Na de vernietiging van het Yarmouk complex verklaarde de islamistische regering van Soedan dat het
alle recht heeft om de Israëlische aanval op zeker moment te beantwoorden. Israëlische officials weigerden
echter de verantwoordelijkheid voor de aanval op zich te nemen.
Soedan verder dan Iraanse verrijkingsfabriek
Aangenomen dat de Joodse staat inderdaad de dader is, dan blijkt uit de succesvolle operatie dat de
Israëlische luchtmacht doelen op zo'n 1800 tot 1900 kilometer afstand kan vernietigen, wat zo'n 200 a 300
kilometer verder is als de afstand naar de ondergrondse Iraanse uraniumverrijkingsfabriek in Fordo.
Bovendien heeft Iran, nu de raketfabriek verwoest is, minder slagkracht voor een eventuele
vergeldingsaanval op Israël of Amerikaanse doelen in de regio.
De Israëlische aanval kan tevens worden gezien als een represaille voor de Iraanse stealthdrone die op 6
oktober vanuit Libanon het Israëlische luchtruim wist binnen te dringen en alvorens neergehaald te worden
foto's wist te maken van belangrijke militaire installaties en de kernreactor bij Dimona.
Xander - (1) DEBKA
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Nieuwe serie UFO-files FBI: 'Aliens komen uit andere dimensie'
Recent haalde de eerste serie vrijgegeven FBI-documenten over de
landing -of crash- van een UFO in Roswell (New Mexico) in 1947
wereldwijd de reguliere media, al werden de gepresenteerde feiten
onmiddellijk in twijfel getrokken als slechts het verhaal van één
veronderstelde ooggetuige, de speciale FBI-agent Guy Hottel. Een
paar dagen geleden werden er echter opnieuw documenten
vrijgegeven, en die bevatten onder andere een geheime memo met
een brief van een doorgestreept persoon die schrijft dat de aliens
waar destijds contact mee werd gemaakt zouden hebben laten weten dat ze niet van een andere planeet uit
de ruimte komen, maar uit een andere dimensie - precies wat christelijke onderzoekers van het UFOfenomeen al jaren beweren.
De voorheen geheime documenten en memo's worden gepubliceerd op 'The Vault', een recent gelanceerde
FBI-blog waarop mensen het grijze verleden van het Amerikaanse federale onderzoeksbureau kunnen
bekijken. De eerste serie (1) kreeg wereldwijde aandacht omdat de beroemde vermeende UFO-landing of crash in 1947 Roswell (New Mexico), waar drie cirkelvormige 'vliegende schotels' met ieder een diameter
van ongeveer 15 meter gevonden zouden zijn, op indirecte wijze werd bevestigd. Ook zouden er drie
mensachtige lichamen van ongeveer 1 meter lengte in de UFO's zijn aangetroffen. Iedere alien was
gewikkeld in een verfijnd metaalachtig gewaad dat deed denken aan de 'blackout' zwaartekracht pakken van
testpiloten. De inhoud van de brief van de niet bekend gemaakte persoon, volgens eigen zeggen een
voormalig universiteits-afdelingshoofd met diverse universitaire titels, werd klaarblijkelijk zo belangrijk
gevonden dat deze onmiddellijk als 'geheim' werd geclassificeerd. Het memorandum was gericht aan
belangrijke wetenschappers, de luchtvaart- en militaire autoriteiten en een aantal publieke officials. De
schrijver maakte zich overigens geen illusies en schreef dat hij weinig verwachtingen had dat er iets met zijn
informatie gedaan zou worden, omdat het uit 'bovennatuurlijke' bron afkomstig zou zijn. Toch achtte hij het
zijn plicht om de informatie te delen.
'Op ieder moment kan er een zeer ernstige situatie ontstaan betreffende de 'vliegende schotels,' aldus de
schrijver. 'Als er één zou worden aangevallen zal het aanvallende vliegtuig vrijwel zeker worden vernietigd.
Bij het publiek kan dit bijna paniek veroorzaken en internationale verdachtmakingen. De belangrijkste
gegevens van deze vaartuigen zijn nu beschikbaar en moeten worden aangevoerd, ongeacht hoe
fantastisch en onbegrijpelijk het op degenen die niet van tevoren over deze denkwijze zijn voorgelicht ook
moge overkomen:
1. Een deel van de schotels bevatten een bemanning, anderen worden op afstand bestuurd.
2. Hun missie is vreedzaam. De bezoekers overwegen zich in deze dimensie te vestigen* (in de context lijkt
dit de meest voor de hand liggende vertaling - X.)
3. Deze bezoekers zijn mensachtig maar zijn veel groter.
4. Het zijn GEEN 'geëxcarneerde' aardlingen (van menselijke oorsprong), maar zijn afkomstig van hun eigen
wereld.
5. Ze komen NIET van enige 'planeet' zoals wij dat woord gebruiken, maar van een etherische (of
'geestelijke') planeet die te vergelijken is met de onze maar die voor ons niet zichtbaar is (= uit een andere
dimensie).
6. Bij het binnengaan van de vibratiewaarde van onze dichte materie (het binnengaan in onze dimensie)
materialiseren de lichamen van de bezoekers en ook hun vaartuigen automatisch.
7. De schotels bezitten een soort stralingsenergie, of straal, die eenvoudig ieder aanvallend schip uit elkaar
doet vallen. Op ieder gewenst moment keren ze in de etherische ruimte terug en verdwijnen op deze wijze
heel eenvoudig en spoorloos uit het zicht.
8. Het gebied waar ze vandaan komen is NIET het 'astrale vlak' (zoals vaak in de New Age wordt gedacht),
maar komt overeen met de 'Lokas' of 'Talas' (komt neer op een wereld in een andere dimensie). Ingewijden
in esoterische zaken zullen deze termen begrijpen.
9. Ze kunnen waarschijnlijk niet worden bereikt met de radio, maar mogelijk wel met de radar, als daar een
signaalsysteem voor ontworpen wordt.'
'Al wat we kunnen doen is informatie geven en waarschuwen. Laat de nieuwkomers met alle vriendelijkheid
worden behandeld. Tenzij de schotels worden teruggetrokken dreigt een (....onleesbaar...) waar onze cultuur
en wetenschap niet mee kunnen omgaan. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de paar
gezaghebbende mensen die in staat zijn deze kwestie te begrijpen.'
Naast deze brief bevat de memo een krantenartikel dat gedateerd is op 9 juli 1947, met daarin een door een
schooljongen gemaakte foto van een veronderstelde UFO. Daarnaast een rapport over iemand die een UFO
van bijna 200 meter lengte had gezien, een bericht over een ervaren piloot die boven Californië tien
vliegende schotels was tegengekomen, een melding van vier ervaren piloten die eveneens UFO's hadden
gezien en nog een aantal andere verslagen van 'ontmoetingen' tussen luchtmachtpiloten en 'vliegende
schotels'.
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De UFO-misleiding en de Bijbel
Op 25 maart besteedden we aandacht aan het boek 'de UFO-misleiding' (3), waarin onder andere wordt
uitgelegd dat de in de Bijbel voorzegde grote misleiding in de eindtijd wel eens heel goed kan bestaan uit de
openlijke verschijning van UFO's en de bekendmaking dat 'aliens' de wereld komen redden van een zekere
ondergang. Het ligt voor de hand dat deze wezens beweren van andere planeten uit het heelal afkomstig te
zijn, maar bovenstaand verslag lijkt de lezing dat 'ze' uit een andere dimensie komen te onderstrepen.
Dit lijkt de in de Bijbel genoemde 'geestelijke wereld' te zijn, waar al in de tijd van Noach de 'gevallen
engelen' uit afkomstig waren. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze kwaadaardige wezens zich al minstens
tientallen jaren opnieuw bezig houden met de mensheid en toewerken naar het moment waarop ze met
behulp van de 'wereld verlosser' -de Bijbelse antichrist- de hele planeet in hun macht denken te kunnen
krijgen. We bespraken al vaker dat veel signalen erop lijken te wijzen dat deze gebeurtenissen al vanaf 2012
zouden kunnen gaan plaatsvinden.
Xander (18.4.2011) - (1) International Business Times, (2) International Business Times, (3) Xandernieuws
25-03: Boek 'De UFO-misleiding' actueler dan ooit
Waarom moeten die ‘Ollanders’ nou toch altijd smalend afgeven op hun zuiderburen?
Door Gaby Maes (jaja, zelf een Vlaamse lezeres!)
BELGIĖ met meer gevangenen op straat dan opgesloten.
BELGIĖ met een justitie die niet werkt noch hervormd geraakt.
BELGIĖ met ministers die tussenkomen in bankvonnissen.
BELGIĖ met onderzoekscommissies die hun werk niet mogen doen.
BELGIĖ met de op één na hoogste belasting van Europa.
BELGIĖ met een openbare schuld van 32.100 euro per inwoner (Griekenland “slechts” 19.000 euro per
inwoner en die zijn zo goed als faillet !!!).
BELGIĖ met vakbonden die geen belasting betalen op hun inkomen.
BELGIĖ met bijna geen belastingscontroles in Brussel en Walloniė.
BELGIĖ met 30 % meer ambtenaren in Walloniė dan in Vlaanderen.
BELGIĖ met het grootste aantal ambtenaren in heel Europa.
BELGIĖ met 30 miljard fiscale fraude waar niemand iets aan doet.
BELGIĖ met een verdubbeling v d ziekteverzekering in 12 jaar tijd.
BELGIĖ met soms 3 generaties werklozen in één gezin.
BELGIĖ met ministers die illegale asielzoekers bezoeken en hen aanzetten tot burgerlijke
ongehoorzaamheid.
BELGIĖ waar Waalse politici van mening zijn dat werklozen een premie moeten krijgen om werk aan te
nemen.
BELGIĖ waar belastingcontroleurs zelf hun computer kopen.
BELGIĖ waar vonnissen v h hoogste gerechtshof -B.H.V- niet uitgevoerd worden, maar politiek
‘onderhandeld’.
BELGIĖ waar jonge criminelen die een scholier neersteken ‘per vergissing’ uitgeleverd worden, vóór hun
berechting.
BELGIĖ waar Waalse ministers zoete broodjes bakken met Zaļrese dictators.
BELGIĖ waar ministers de gemeentewet laten wijzigen zodat ze als Europees commissaris ook
burgemeester kunnen blijven.
BELGIĖ waar jaarlijks 3 miljard werkloosheidsvergoedingen ten onrechte worden uitgekeerd.
BELGIĖ waar 80 miljoen wordt gespendeerd aan studies voor een wapperbrug die er waarschijnlijk nooit
komt.
BELGIĖ waar justitiepaleizen verkocht worden aan duistere Ierse maatschappijen om ze dan terug te huren
aan woekerprijzen.
BELGIĖ waar brandstof hoger belast wordt dan de grondstof waard is.
BELGIĖ waar ministeriėle kabinetten dubbel zoveel medewerkers hebben als bijvoorbeeld in Frankrijk.
BELGIĖ waar het laagste pensioen van Europa wordt uitgekeerd
bvb: Luxemburg 97,2 % van het laatste loon – Belgiė 66,1 % van het laatste loon .
BELGIĖ waar Vlamingen meer betalen aan Brusselaars en Walen dan West-Duitsers aan Oost-Duitsers.
BELGIĖ waar Vlamingen meer aan Brussel en Walloniė betalen dan Nederland betaalt aan Europa.
L E V E….
B E L G I Ė?
Nu zul je intussen toch wel aanvoelen hoe laks de Belgen en vooral de Vlamingen wel zijn dat ze dit alles
pikken? Stuur dit zoveel mogelijk door zodat men hopelijk ook “Jan Mondaal” bereikt en hij er dus ook niet
langer onwetend over zou zijn. Het Vaderlandse lied, dringend dient gewijzigd… zoals het begint :
O
dierbaar België….. het overige laat ik aan jou over….
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Millennium Project voorziet stralende toekomst - mits we onszelf niet vernietigen
Steeds beter ingelichte internetgeneratie begint zich te verzetten tegen onethisch machtsmisbruik van
wereldwijde elite - 7e Jaarlijkse Singulariteit Conferentie: Of mensen worden onsterfelijke goden, of we
vernietigen onszelf
De mensheid staat op de drempel van ongekende
veranderingen, maar de knapste koppen ter wereld zijn het er
niet over eens waar deze toe zullen leiden: onsterfelijk
'godendom', of juist totale vernietiging?
Het in 1996 opgezette wetenschappelijke Millenium Project, dat
erop gericht is de wereldproblemen te analyseren en tijdig met
oplossingen te komen, constateert in zijn 16e, maar liefst 11.645
pagina's tellende jaarrapport dat het de goede kant op gaat met
de wereld. 'We worden rijker, gezonder, beter opgeleid, vreedzamer, meer met elkaar verbonden en de mensen leven langer - maar de helft van de wereld is potentieel
onstabiel,' aldus Jerome Glenn, directeur van het Project en auteur van '2012 - State of The Future'.
Verzet internetgeneratie tegen machtselite
Het lijvige rapport -145 basispagina's plus 11.500 aanvullende pagina's- is een uittreksel van jarenlang
wetenschappelijk onderzoek en bevat naast talloze tabellen en grafieken speciale hoofdstukken over in
totaal 15 uitdagingen waar de wereld zich mee geconfronteerd ziet, zoals energie, voedsel, wetenschap en
technologie, ethiek, ontwikkeling, water, georganiseerde misdaad, demografie, gezondheid en oorlog en
vrede. De belangrijkste ontwikkelingen anno 2012:
* Uit talloze demonstraties en protesten blijkt dat mensen over de hele wereld steeds minder bereid zijn
onethische besluiten van de machtselite te tolereren.
* Een steeds beter ingelichte en middels het internet met elkaar verbonden generatie begint zich te verzetten
tegen het machtsmisbruik (van deze elite).
* De voedselprijzen stijgen, de watervoorraden dalen, corruptie en georganiseerde misdaad nemen toe,
schulden en economische onzekerheid groeien, klimaatverandering zet ons voortbestaan onder druk en de
kloof tussen rijk en arm wordt gevaarlijk snel groter. Niettemin blijkt uit gegevens van de Wereld Bank dat het
aandeel extreem arme mensen is gedaald van 52% in 1981 tot 20% in 2010.
* De wereld bevindt zich in een race tussen het invoeren van steeds meer manieren om het menselijke
bestaan te verbeteren en de schijnbaar almaar toenemende complexiteit en omvang van de
wereldproblemen.
Gesteund door VN en VS
Het jaarlijkse rapport is van groot belang voor met name belangrijke besluitvormers, invloedrijke denkers,
strategische planners, openbare experts, beleidsadviseurs, non-profit leiders, docenten / professoren en
iedereen die geïnteresseerd is in een alomvattende blik op de huidige wereldsituatie en de vooruitzichten
voor onze toekomst.
Het Millennium Project werd in 1996 opgericht en was de eerste wereldwijde onderzoeksdenktank. De
organisatie wordt gesteund door diverse VN instellingen, multinationals, universiteiten, stichtingen en de
overheden van de VS, Zuid Korea, Koeweit en Azerbeidjan. (1)
Singulariteit Conferentie: Mensen slechts kopieermachines?
Op alweer de 7e jaarlijkse Singulariteit Conferentie, gehouden in het auditorium van de Vrijmetselaarstempel
in San Francisco, kwamen een aantal van de knapste koppen ter wereld -afkomstig van onder andere IBM,
Google, hedgefondsen en militair-technologische producenten- bij elkaar om met elkaar van gedachten te
wisselen over de toekomst van de mensheid en met name de plaats van de almaar sneller gaande
technologische ontwikkelingen hierin. Julia Galef, president van het Centrum voor Toegepaste Rationaliteit,
zei dat de 'bittere pil' die de wetenschap de afgelopen 100 jaar heeft geproduceerd de conclusie is dat wij
mensen niets anders dan overlevingsmachines zijn die door ons DNA geprogrammeerd zijn om zoveel
mogelijk kopieën van onszelf te maken.
Goden of vernietiging?
De in 1957 overleden wiskundige John von Neumann bedacht het concept van de 'singulariteit'. Volgens
hem zou de wetenschappelijke en technologische vooruitgang steeds sneller gaan, totdat er een moment
zou komen waarop het onmogelijk nog door mensen bij te houden zijn.
Op dat moment, de 'singulariteit', zou de mensheid feitelijk twee kanten op kunnen: óf we zouden onszelf
door technologie tot onsterfelijke 'goden' kunnen kronen, óf we zouden ons à la The Terminator totaal
kunnen (laten) vernietigen door onze eigen uitvindingen, die dan vele malen intelligenter zullen zijn als de
hele mensheid bij elkaar en die ons waarschijnlijk als een bedreiging zullen gaan zien.
Overwinnen we het 'meest afschuwelijke concept': de dood?
De briljante Laura Deming, die al op haar 14e toetrad tot het prestigieuze MIT, liet tegenover de aanwezigen
haar woede blijken over het feit dat er dagelijks 150.000 mensen sterven aan ziekten waar totaal geen
aandacht aan wordt besteed. Al als 8 jarig kind wist ze wat haar levensdoel was: een medicijn vinden tegen
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veroudering. 'Dit vreselijke, onverbiddelijke proces zijn we op de één of andere manier als iets normaals,
natuurlijks en zelfs moois gaan zien... Maar als we slagen, dan zullen we het meest afschuwelijke concept
dat we kennen, de onvermijdelijkheid van de dood, op zijn kop hebben gezet.'
Achter de coulissen beweerde een hedgefondsmanager dat computers nu al slimmer zijn dan mensen. Het
bewijs dat hij leverde: de wereldwijde aandelenmarkten, die zonder menselijke tussenkomst volledig worden
bestuurd door computeralgoritmes.
Goddelijke intelligentie, of zelfs God Zelf?
In 2005 voorspelde futurist Ray Kurzweil, eveneens een spreker op de conferentie, in zijn bestseller 'De
Singulariteit is Nabij' dat de wetenschap op de drempel staat van het kunnen genezen van kanker, alzheimer
en uiteindelijk zelfs de dood door onze breinen te laten samengaan met computers, waardoor we een 'bijna
goddelijke' intelligentie zouden kunnen krijgen. Deze nieuwe mens zou zich vervolgens door het hele
universum gaan verspreiden. Kurzweils visioenen zijn beslist niet nieuw. Tientallen jaren eerder schreef de
legendarische sciencefiction auteur Isaac Asimov reeds over een toekomstige supercomputer die steeds
intelligenter werd en na lang het uitdoven van de allerlaatste ster in het heelal eindelijk het antwoord vond op
de vraag hoe het uitsterven van de mensheid zou kunnen worden voorkomen: 'Er zij licht.' Met andere
woorden: deze supercomputer zou volgens Asimov uiteindelijk God Zelf worden.
'Kans dat mensheid uitgeroeid wordt aanzienlijk'
Echter, lang niet iedereen was even positief over de toekomst van de mensheid. Singularity Institute staflid
Jaan Tallinn, een Estlandse programmeur die onder andere de Kazaa en Skype software meehielp te
ontwikkelen, acht de kans dat het helemaal misgaat en een toekomstige kunstmatige superintelligentie het
menselijke ras zal uitroeien juist veel groter. 'Zet u zich schrap, want dit zou wel eens heel slecht kunnen
aflopen,' waarschuwde hij de optimisten.
Tijdens informele gesprekken verklaarde Tallinn dat hij er eigenlijk op hoopt dat een kunstmatige intelligentie
(AI) een grote ramp veroorzaakt, zodat de mensheid wordt wakker geschud en zich de grote gevaren van de
huidige technologische ontwikkelingen gaat beseffen.
Luke Muehlhauser, directeur van hetzelfde instituut, wees eveneens op de mogelijke desastreuze gevolgen
van het bereiken van de 'singulariteit'. 'Als kunstmatige superintelligenties inderdaad de toekomst gaan
bepalen dan zouden ze dat wel eens kunnen doen op een manier die wij niet willen.' (2)
Xander - (1) Kurzweil AI, (2) The Verge

Een burgerinitiatief om het onderwerp chemtrails op de agenda van de Tweede Kamer te zetten!
Teken de petitie… 30 september
PETITIE !! Dit is een Burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen
om het sproeien van Chemtrails op de agenda van de samenleving en de
Tweede Kamer te zetten. Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in
Nederland gesproeid door vliegtuigen.
Contrails blijven maximaal 5 minuten zichtbaar. Chemtrails waaieren uit en zijn
langere tijd zichtbaar als melkachtige uitziende sluiers die gezamenlijk een
wolkendek vormen. De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna.
De eigenschap van deze stoffen om het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren,
verstoren tevens de magnetische velden rondom de Aarde en zijn waarschijnlijk mede verantwoordelijk voor
de uitzonderlijke weersveranderingen. De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan long en
luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is waarschijnlijk voor het grootste deel te wijten aan het
sproeien vanbarium, deeltjes aluminium, deeltjes polyamidefibersen andere stoffen.
In 1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen gedaan. De laatste maanden was het even rustig, maar
het sproeien neemt weer toe. Het sproeien wordt waarschijnlijk gestuurd door onderdelen van geheime
diensten. Waarom doet het Parlement en de Regering hieraan mee en steunt ze dit sproeien en verbiedt ze
het niet onmiddellijk? Waarom heeft geen enkel lid van het Parlement tot nu toe Kamervragen aan de
regering gesteld? Wij willen weten waarom dit gebeurt zonder dat we hierover geïnformeerd zijn! Let op, dit
is GEEN complot theorie! Google het woord Chemtrails maar eens!
We vragen je dit Burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten.
Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails besproken moet worden in
de Tweede Kamer. Wij hopen dat er dan serieus onderzoek komt en getuigen gehoord kunnen worden
tijdens een “parlementaire” hoorzitting! Er zijn al aardig wat handtekeningen binnen, maar nog lang niet
genoeg! Alleen al het lanceren van dit initiatief heeft de aandacht gevestigd op Chemtrails. Dus we hopen
dat dit de druk weer opvoert om er NU mee te STOPPEN!
De verwachte datum van indiening bij de Tweede Kamer is 21-12-2012.
Klik op onderstaand link
http://petities.nl/petitie/stop-chemtrails-nu
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'Spanje dreigt met militair ingrijpen om afscheiding Catalonië te voorkomen'
Volgens peilingen gaan de Catalaanse separatisten de
verkiezingen op 25 november ruimschoots winnen. En dan?
Vier Spaanse volksvertegenwoordigers hebben in een brief de
Europese Commissie om hulp gevraagd omdat de regering in
Madrid gedreigd zou hebben met militair ingrijpen om de
afscheiding van Catalonië te voorkomen.
'Wij schrijven u om onze grote vrees kenbaar te maken over een
serie dreigementen met militair geweld tegen de Catalaanse
bevolking,' aldus de afgevaardigden in de brief. Zoals we recent
al schreven wil Catalonië een referendum houden over onafhankelijkheid van Spanje. Volgens peilingen zou
een meerderheid van de Catalanen zich willen afscheiden van Spanje.
EU moet 'preventief ingrijpen'
Verder wordt de EU in de brief gevraagd 'preventief tussenbeide te komen om de oplossing van het conflict
over Catalonië op vreedzame en democratische wijze te bevorderen.' Catalonië, de economische motor van
Spanje, is net als een aantal andere regio's zo goed als bankroet en aangewezen op financiële
ondersteuning uit de EU hulpfondsen. De in problemen geraakte regio's werden door kredietbeoordelaar
Moody's reeds afgewaardeerd naar de 'junk' status.
Leden van het kabinet van premier Mariano Rajoy zouden al meerdere malen op de grondwet hebben
gewezen waarin staat dat de regering het leger mag inzetten om de soevereiniteit van Spanje te verdedigen.
De Catalaanse afgevaardigden willen dan ook dat de EU openlijk van de Spaanse regering eist dat deze
'afziet van militaire dreigementen of het plegen van geweld om het politieke conflict op te lossen.'
Madrid neemt Catalanen niet serieus
Als reactie probeert de regering in Madrid de Catalaanse vrees belachelijk te maken. Rosa Diez, lid van de
centralistische Uniepartij voor Vooruitgang en Democratie noemde de Catalaanse verwijten een 'belediging
voor de democratie.' Ook de socialistische oppositie had kritiek en stelde dat de brief 'geen betrekking heeft
op de realiteit'. Het huidige Spaanse kabinet dreigt zijn meerderheid te verliezen vanwege de groeiende
protesten tegen het door de EU opgelegde bezuinigingsbeleid. Bij de afgelopen verkiezingen in Baskenland
kreeg de partij van Rajoy een enorme klap. Op 25 november vinden er ook in Catalonië verkiezingen plaats,
die de separatisten volgens de peilingen ruimschoots gaan winnen.
Catalonië uit EU
Mocht Catalonië zich daarna inderdaad onafhankelijk verklaren dan zal het land waarschijnlijk automatisch
uit de EU treden en zou het een formele aanvraag tot lidmaatschap moeten indienen. Los van het feit dat
alle 27 EU landen hiermee moeten instemmen -dus ook Spanje- is het de vraag of de Catalanen wel lid
willen worden van de Unie die er middels de euro de hoofdoorzaak van is dat Spanje steeds sneller in elkaar
stort.
Europese burgeroorlog
De ontwikkelingen in Spanje tonen aan dat het op deze site al vaker besproken risico op burgeroorlogen,
mogelijk uitmondend in een alomvattende Europese (burger)oorlog, inderdaad steeds groter wordt nu de
eurozone ten koste van alles en iedereen probeert om vast te houden aan één munt, de euro, die zich hand
in hand met de EU dictatuur in Brussel zonder twijfel ontpopt heeft tot de grootste bedreiging van de
democratie, welvaart en vrijheid van de Europese burgers.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Geen hamer- en sikkelposters meer voor EU-personeel
22/10/12 - Bron: belga.be
Personeelsleden van de Europese Commissie mogen in hun kantoor niet langer affiches ophangen waarop,
onder meer, het communistische symbool met hamer en sikkel prijkt. Dat heeft een woordvoerder van de
Commissie aan Belga gezegd.
Het gaat om de poster met de tekst “We can all share the same star” en een reeks symbolen die in de vorm
van ster opgesteld staan. De symbolen zijn vooral religieus van aard (het Latijnse kruis van het christendom,
de islamitische maansikkel, de davidsster van het jodendom…), maar ook de hamer en sikkel van het
communisme zijn erop aanwezig.
Omdat de ster een fel gele kleur heeft en de achtergrond van de poster blauw is, is de boodschap van de
poster duidelijk pro-Europees. Maar zelfs voor de Commissie is de affiche duidelijk te controversieel. Ze
heeft haar ambtenaren daarom verboden de affiche nog langer te gebruiken.
Conservatieve leden van het Europees Parlement hadden protest tegen het gebruik van de poster
aangetekend. Ook de Brusselse ambassadeur van Litouwen, dat na 1940 ruim een halve eeuw door de
communistische Sovjet-Unie werd gedomineerd, was “not amused”.
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'Ergste orkaan in eeuw' richting kust VS - gevolg van weermanipulatie?
Kunstmatige beïnvloeding van het weer bestaat al tientallen jaren
De orkaan Sandy die over de Atlantische Oceaan naar het Westen trekt (foto)
en begin volgende week de Amerikaanse oostkust bereikt wordt nu al de
'ergste storm in 100 jaar' genoemd (4) en kan volgens experts enorme
schade en chaos aanrichten. Op het alternatieve internet wordt de theorie
besproken dat Sandy mogelijk is ontstaan als gevolg van het bewust manipuleren van de atmosfeer door
middel van 'weerwapens', beter bekend als HAARP. Sommige redeneren dat de noodtoestand die door de
orkaan zal worden afgekondigd president Obama heel goed zal uitkomen, aangezien hij zich dan één week
voor de verkiezingen op 6 november als de redder in nood kan opwerpen.
'Is het mogelijk dat de storm een kunstmatige gebeurtenis is, bedoeld om Obama herkozen te krijgen?'
vraagt Adan Salazar (Infowars) zich af. 'Zonder twijfel zouden duizenden mensen na een catastrofale
'perfecte storm' hulp van de overheid nodig hebben. Huizen en levens zouden in puin liggen en hordes
mensen zouden samenstromen bij de FEMA, zodat Obama goede sier kan maken door hen te helpen.'
Anderen denken dat de verkiezingen juist zouden kunnen worden uitgesteld door deze 'Frankenstorm' zoals
Sandy ook al wordt genoemd (6).
VN verdrag tegen weerwapens
Het beïnvloeden, manipuleren en veranderen van het weer is in tegenstelling tot wat veel mensen denken
géén complottheorie. Niet voor niets stelde de VN al in 1976 een verdrag op om ervoor te zorgen dat geen
enkel land verder zou gaan met het ontwikkelen van 'weerwapens'. Desondanks bouwden landen zoals de
VS, Rusland en China zogenaamd HAARP (High Frequency Active Auroral Research) installaties, die
officieel bedoeld zijn voor 'onderzoek' van de atmosfeer maar die door middel van elektromagnetisch golven
het weer op vrijwel iedere plek op Aarde zouden kunnen beïnvloeden.
'Vreedzame' verandering weer een feit
In het VN Verdrag werd echter wél ruimte gegeven aan het veranderen van het weer voor 'vreedzame
doeleinden'. Bekend voorbeeld zijn de Olympische Spelen in China in 2008. Vlak voor de
openingsceremonie werden er 30 vliegtuigen, 4000 raketten en 7000 luchtafweerkanonnen ingezet om de
dreigende regenbuien te stoppen. In 2010 veroorzaakte een HAARP installatie in het kurkdroge Arabische
oliestaatje Abud Dhabi een serie stortbuien die letterlijk de straten deden overlopen.
Rusland 'valt wolken aan'
Ook Rusland beschikt al tientallen jaren over technieken om het weer te veranderen. In augustus berichtte
Pravda dat de luchtmacht 10 vliegtuigen had ingezet om 'zorgwekkende wolken aan te vallen' waarmee men
wilde voorkomen dat de festiviteiten ter gelegenheid van Moskous Den'Gorada (Stads Dag) niet in het water
zouden vallen. De toestellen sproeiden Co2 in de vorm van droog ijs, vloeibare stikstof en cement in
poedervorm ('cement m-500') in de wolken, zodat deze zouden verdwijnen (2).
Chemtrails erkend
Amerikaanse wetenschappers schreven onlangs in het vakblad Environmental Research Letters dat het
inmiddels zeer betwiste 'global warming' effect -waar in werkelijkheid sinds 1998 geen sprake meer van iszou kunnen worden vertraagd door bijvoorbeeld zwaveldeeltjes in de atmosfeer te sproeien, waardoor het
zonlicht gedeeltelijk zou worden afgeweerd. De kosten van dit programma zouden rond de $ 5 miljard per
jaar liggen. (5)
Tevens zijn er de afgelopen jaren steeds meer bewijzen geleverd voor de omstreden complottheorie dat
vliegtuigen al sinds de jaren '90 massaal zonwerende deeltjes -waaronder zware en zeer giftige metalen- in
de atmosfeer sproeien, zogenaamde 'chemtrails'. Zo werd in 2010 op de 10e VN-top over het
Biodiversiteitsverdrag in Japan geconstateerd dat de jarenlange experimenten met het beïnvloeden van het
weer en het klimaat waren mislukt en dat de risico's om hiermee verder te gaan te groot waren.
Perfect wapen
Het veroorzaken van weer- en natuurrampen zal echter een té perfect wapen zijn om te worden opgegeven
door de landen die over deze technologie beschikken. Het valt immers (nog) niet te bewijzen dat een orkaan
of juist het uitblijven van regen wordt veroorzaakt door een vijand die zich aan de andere kant van de wereld
bevindt. Zo beschuldigde Iran in 2011 Europa van het veroorzaken van de ernstige droogte in het land. In juli
2012 werd deze beschuldiging herhaald, maar nu aan het adres van de VS en het Westen in het algemeen
(3).
Xander - (1) Infowars ; (2) Pravda, (3) Infowars, (4) Bloomberg, (5) Infowars ; (6) Infowars
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Peter R. de Vries: Ooit goed begonnen maar nu geheel ingepakt door de Pedo-Stasi
Peter R. de Vries: Complotdenker numero uno!
Wie had dat gedacht? Peter R. de Vries, de onverschrokken misdaadbestrijder
zonder aanziens des persoons, nu de beschermheer van de opperpedofiel van
Nederland! Peter meent dat er sprake is van een lastercampagne tegen de
onschuldige Demmink. Het is volgens Peter een gigantisch complot om de arme
Joris in diskrediet te brengen. Laten we eens kijken wie er allemaal in Peter’s “samenzwering” zitten:
- De tot levenslang veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin.
- De Turkse Osman B, die gedetailleerd aangifte heeft gedaan van hoe hij als minderjarige door Demmink
seksueel is misbruikt.
- De Turkse Mustafa Y, die gedetailleerd aangifte heeft gedaan van hoe hij als minderjarige door Demmink
seksueel is misbruikt.
- De Turkse Yacine , die gedetailleerd aangifte heeft gedaan van hoe hij als minderjarige door Demmink
seksueel is misbruikt.
- De Turkse politieman Korkmaz N. Menzir, die verklaart hoe hij als beveiligingsbeambte voor Demmink in
Turkije, minderjarige jongens van straat haalde om door Demmink in zijn hotelkamer misbruikt te worden.
- De Turkse journalist Kazmali die enkele van bovenstaande getuigen heeft opgespoord en geïnterviewd.
- De Nederlandse Frank Leenders, die gedetailleerd aangifte heeft gedaan van hoe hij als minderjarige door
Demmink seksueel is misbruikt.
- De Nederlandse “B”, die gedetailleerd aangifte heeft gedaan van hoe hij als minderjarige door Demmink
seksueel is misbruikt.
- Lex Runderkamp en Robert Bas van de NOS.
- Het weekblad Panorama.
- De Gaykrant van Henk Krol.
- Het TV programma Netwerk.
- Het TV programma EenVandaag.
- Koen Voskuil en het Algemeen Dagblad.
- Diverse parlementariërs die kamervragen hebben gesteld over Demmink (0.a. Krista van Velzen, Lucas
Hartong, Aleid Wolfsen).
- De Turkse veiligheidsfunctionaris Hüseyin Celebi die in een rapport Demmink’s chantabele positie beschrijft
nadat hij in 1995 in Turkije op kindermisbruik was betrapt, alsmede de data waarop Demmink in de jaren
negentig Turkije bezocht.
- De Turkse gouverneur van Istanbul die een verslag van de inreisdata naar Turkije van Demmink maakte.
- De advocate Adèle van der Plas.
- De rechercheur Klaas Langendoen die uitgebreid onderzoek deed naar de handel en wandel van Demmink
in Turkije en Nederland.
- De voltallige Amerikaanse Helsinki Commission, inclusief twee congresleden.
- Het Amerikaanse Rebecca Project for Human Rights.
- De Amerikaanse organisatie Shared Hope tegen kinderhandel en kindermisbruik.
- De op een zijspoor gezette officier van justitie Jan Koers, die de vermetele ijdelheid had om een onderzoek
naar Demmink te starten.
Deze lijst is niet uitputtend, maar wel even genoeg zo. Werkelijk een monstrueus complot. Een wijd vertakt,
goed georganiseerd netwerk in drie landen over twee continenten, uitsluitend bedoeld om Demmink onderuit
te halen met valse beschuldigingen. Motief tot op heden onbekend. Op zijn twitter account introduceert Peter
een nieuwe term: “de complot-mafia”, maar blijkbaar beseft Peter nog niet dat hijzelf de capo di tutti capi is.
Van de Demmink-mafia dan. Of eigenlijk is onderbaas of consigliere een betere term, want de hoogste man
is natuurlijk Demmink zelf. Het is dat Peter geen advocaat is, dan had hij Harro Knijff direct mogen
vervangen.
Bij deze doe ik een oproep aan iedereen die twijfelt aan de integriteit van ons “nationale geweten” Peter R
de Vries. Of juist niet twijfelt. Als onze grote misdaadverslaggever de volgende keer acte de presence mag
geven in een radio of TV programma over de schuldvraag van Demmink, vraag hem dan één of meer van de
onderstaande vragen. Of doe het gewoon via zijn twitter account.
- Peter, Je stelt dat er geen bewijzen tegen Demmink zijn. Vijf aangiftes van misbruikslachtoffers, plus
ondersteunende verklaringen van overheidsfunctionarissen. Vind je het niet genoeg?
- Peter, als Demmink’s onschuld zo duidelijk is, waarom daagt hij de aangevers dan niet voor de rechter?
Waarom wil hij het niet tot een rechtszaak laten komen waarin hij zijn naam kan zuiveren en de door jou
beweerde “lastercampagne” kan bewijzen?
- Peter, waarom bezocht Demmink persoonlijk Huseyin Baybasin in de gevangenis te Alphen a/d Rijn in
2007?
- Peter, je stelt dat Demmink sinds 1986 niet in Turkije is geweest. Wat is je mening over het reisverslag van
de gouverneur van Istanbul over Demmink’s reizen naar Turkije?
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- Peter, hoe waarschijnlijk acht jij het dat Demmink in zijn functie van directeur-generaal
Vreemdelingenzaken, niet in Turkije is geweest, het land waar de meeste van onze immigranten vandaan
komen?
- Peter , hoe waarschijnlijk acht jij het dat Demmink in zijn functie van voorzitter van het K4 comité (onder
meer Europees immigratie- en asielbeleid) niet in Turkije is geweest, het land waar de meeste immigranten
in Europa vandaan komen?
- Peter, Je stelt dat het “te zot voor woorden” is dat Demmink de hand heeft gehad in het wegsluizen van de
moordenaars van Marianne Vaatstra. Wat is je mening over de verklaring die Wim Dankbaar onlangs
publiceerde?
KIJK EN LEES VERDER OP: http://rechtiskrom.wordpress.com/2012/10/27/peter-r-de-vries-complotdenkernumero-uno/

Protocollen van Zion hardop geciteerd in Grieks parlement
Ilias Kasidiaris (links). Als dit soort figuren de ruimte krijgen weet iedereen waar
dit uiteindelijk op uitdraait (rechts), maar toch doet opnieuw niemand er iets aan.
Ilias Kasidiaris, lid van de Griekse neo-nazi partij Gouden Dageraad, heeft op 23
oktober in het parlement ongestraft hardop een passage uit het antisemitische
propagandawerk 'De Protocollen van de Oudsten van Zion' geciteerd. Dit valse
geschrift, dat in de vorige eeuw doelbewust werd opgesteld om de Joden in een kwaad daglicht te stellen
met onder andere het verzinsel dat er een 'Zionistisch complot' zou bestaan om de hele wereld over te
nemen, vormde de basis van Hitlers Holocaust en is in onze huidige tijd nog altijd immens populair in
moslimlanden en op grote delen van het alternatieve internet.
Altijd weer de Joden
Het lijkt wel een repeterende breuk. Al vele eeuwen krijgt specifiek één volk de schuld als landen op wat
voor manier dan ook in de problemen dreigen te raken: de Joden. Hele imperiums -denk aan het Spaansestortten in elkaar nadat de bevolking zich tegen leden van het fysieke volk Israël keerde en hen begon te
vervolgen, te verjagen en te vermoorden, lang vóórdat er zoiets bestond als een herstelde Joodse staat
Israël. De argumenten die vaak worden gehoord dat de haat tegen de Joden enkel met de oprichting van
hun eigen land in 1948 te maken heeft kunnen dan ook met talloze -veelal gruwelijke- voorbeelden uit de
geschiedenis worden ontkracht.
Nu Griekenland financieel, economisch en maatschappelijk in elkaar stort was het daarom wachten op de
eerste beschuldigingen aan het adres van de Joden. Eind vorig jaar trad de Laos partij tot de Griekse
regering toe, wier leider Giorgios Karatzaferis ooit publiekelijk te opmerking maakte dat 'Joods bloed stinkt'.
Karatzaferis is tevens de uitgever van de Griekse vertaling van 'De Protocollen'.
'Morele corruptie en ontaarding'
Op 23 oktober was het de beurt aan Ilias Kasidiaris, woordvoerder namens de neonazistische Gouden
Dageraad partij. In het parlement las hij 'Protocol 19' voor: 'Om de invloed van heldendom te vernietigen
zullen we hen laten berechten voor diefstal, moord en iedere soort schandelijke en smerige misdaden.'
Volgens Panayote Dimitras van de Griekse Helsinki Monitor kwam er geen enkele protestreactie uit het
parlement, waardoor 'alle partijen medeschuldig zijn'.
De afdeling Buitenlandse Zaken van B'nai B'rith Europe noemde het voorlezen van de Protocollen in een
Europees parlement 'een teken van morele corruptie en ontaarding dat niet mag worden genegeerd.' De
gelatenheid waarmee de Griekse parlementariërs het accepteerden werd 'extra zorgwekkend' genoemd. (1)
EU wakkert antisemitisme aan
Het irrationele spook van blinde Jodenhaat lijkt terug van nooit weggeweest en is opnieuw in opmars. In
Oekraïne heeft de ultranationalistische Svoboda partij zojuist 12% van de stemmen gekregen en wordt
daarmee de derde partij van het land. Svoboda staat bekend om zijn protestmarsen tegen Joden, homo's en
Russen. (2)
Een Duitse overheidscommissie constateerde vorig jaar dat 20% van de bevolking 'zeer antisemitisch' is. In
Italië meldde een parlementaire commissie dat 44% van de Italianen een vijandige houding tegenover Joden
heeft. Belangrijke oorzaak van het toenemende antisemitisme zijn de eenzijdige en tendentieuze anti-Israël
verklaringen en maatregelen van de EU, die mede geïnspireerd worden door de sterk groeiende invloed van
de inherent extreem antisemitische islam.
Xander - (1) Haaretz, (2) Ynet News
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'Overheid VS verzamelt DNA wereldleiders voor ontwikkeling biowapens'
De wetenschap staat op het punt om mensen in gruwelijke monsters te kunnen
veranderen die tot nu toe alleen in sciencefiction films zoals Resident Evil
voorkwamen.
Volgens The Atlantic verzamelt de Amerikaanse overheid in het geheim het
DNA van wereldleiders om specifieke biowapens te ontwikkelen die alleen deze
leiders uitschakelen en anderen die ermee in contact komen hooguit een beetje ziek maken. Het DNA van
president Barack Obama zou zelfs nu al beschermd worden tegen een aanval met een dergelijk wapen.
Genetische manipulatie neemt vooral sinds het begin van deze eeuw een hoge vlucht. The Atlantic schetst
een scenario dat al binnen enkele jaren realiteit kan worden: biowapens, bijvoorbeeld in de vorm van
onschuldig lijkende pillen die op specifieke DNA patronen zijn afgestemd, worden gebruikt tegen één
individu, een groep mensen of zelfs een compleet volk of ras.
De ontwikkelingen op dit gebied gaan veel sneller dan de meeste mensen beseffen. In Amerika werden
gewonde soldaten reeds met succes van bionische ledematen voorzien. Voor de middelbare generatie zal
de term 'bionisch' waarschijnlijk doen terugdenken aan de TV-serie 'De Man van Zes Miljoen' uit de jaren '70.
In deze serie krijgt een zwaar gewonde astronaut nieuwe, bionische ledematen waardoor hij buitengewone
fysieke krachten krijgt.
Obama nu al beschermd tegen biowapen
Wat toen sciencefiction was is in technologisch opzicht realiteit aan het worden. Zoals met alle
wetenschappelijke vooruitgang dreigt er naast het kunnen helpen van bijvoorbeeld gehandicapten en
kankerpatiënten ook gevaar. Ronald Kessler schreef in 2009 in zijn boek 'In de Geheime Dienst van de
President' dat stewards nu al de lakens, drinkglazen en andere objecten die de president heeft aangeraakt
vernietigen om te voorkomen dat kwaadwillenden zijn DNA verzamelen en op grond daarvan een specifiek
op hem gericht biowapen ontwikkelen.
VS verzamelt DNA wereldleiders
WikiLeaks onthulde in 2010 dat minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton de Amerikaanse
ambassades in het buitenland de opdracht heeft gegeven om op vergelijkbare -en clandestiene- wijze het
DNA van buitenlandse staatshoofden en hoge VN officials te verzamelen. Op grond van dit DNA kan een
specifiek op een leider gericht wapen worden ontwikkeld, die zodra hij 'lastig' wordt of weigert mee te werken
zonder bijkomende schade definitief kan worden uitgeschakeld. Als de VS zich reeds bezig houdt met deze
praktijken dan kan gerust worden aangenomen dat Rusland, China en andere technologisch vergevorderde
landen dit eveneens doen. Volgens Andrew Hessel, expert in genetica en microbiologie en mede auteur van
het The Atlantic artikel, is het inderdaad bijna mogelijk geworden zo'n wapen te ontwikkelen. De meeste
technologieën om DNA op een dergelijke wijze te manipuleren bestaan reeds en worden met de dag
krachtiger. Zo zullen onder andere kankerpatiënten waarschijnlijk al over een paar jaar kunnen worden
behandeld met specifiek op hun DNA afgestemde medicijnen.
Wapens die compleet ras uitroeien
Deze voor zieken en gehandicapten fantastische nieuwe technologieën hebben echter een angstwekkende
schaduwzijde. Niet alleen zouden wetenschappers er per ongeluk pandemieën mee kunnen veroorzaken,
maar ze zouden ook kunnen worden misbruikt om massavernietigingswapens te produceren. Het idee dat
een biowapen waarschijnlijk al in de nabije toekomst een heel volk of zelfs een compleet ras kan uitroeien of in 'zombies' kan veranderen- is te gruwelijk voor woorden, vooral omdat het inzetten van zo'n wapen een
veel lagere drempel heeft dan het gebruik van kernwapens, die immers alle infrastructuur vernietigen en de
planeet voor duizenden jaren vergiftigen met dodelijk straling. Er zijn echter ook minder drastische, maar
eveneens zorgwekkende toepassingen mogelijk. Zo zou een bedrijf of een consortium een biowapen op de
bevolking kunnen loslaten dat bijvoorbeeld de kooplust aanwakkert.
Nieuwe levensvormen, mengen van soorten
Synthetische biologen zijn inmiddels in staat om met bestaand DNA een oneindig aantal nieuwe genomen te
maken. Deze techniek vormt de basis waarmee in de nabije toekomst DNA (her)ontworpen kan worden,
waardoor bestaande organismes -en ook de mens- voorgoed kunnen worden veranderd of met elkaar
kunnen worden vermengd. Het zal zelfs mogelijk worden om compleet nieuwe levensvormen te ontwerpen
die bijvoorbeeld zijn aangepast aan extreme klimatologische omstandigheden of aan het permanent leven in
de ruimte.
Utopia of totale vernietiging
De volgende generaties zullen deze utopische toekomst, waarin afwijkingen, ziekten en uiteindelijk zelfs de
dood zullen kunnen worden uitgebannen, al gaan meemaken - tenzij het tot nu toe onuitroeibare wederzijdse
wantrouwen tussen landen en volken het wint en zij elkaar met afschrikwekkende biowapens beginnen te
vernietigen. Maar misschien kan ook dat wantrouwen -samen met heb- en oorlogszucht- met deze nieuwe
gentechnologieën worden uitgebannen.
Xander - (1) The Atlantic
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Flashback: Pilaren kathedraal New York voorspellen vernietiging stad door golven
Kathedraal centrum van Vrijmetselaarssymboliek, occulte rituelen en streven naar een New Age éénwereldreligie
Door een gigantische stroomstoring werd het grootste deel van Manhattan
in duisternis gehuld.
In 2009 besteedden we er al eens aandacht aan; gezien de
indrukwekkende beelden van het door de orkaan Sandy deels
ondergelopen Manhattan en een massale stroomstoring waardoor ruim 6,5
tot 7,4 miljoen mensen in het donker zitten (1) kijken we in deze flashback
nog eens naar de bijzondere pilaren in de St. John the Divine Cathedral,
waarop de vernietiging van de stad door enorme golven wordt voorspeld als zijnde het begin van de komst
van de 'vier ruiters van de Apolacyps' en de antichrist.
De 'storm van de eeuw' houdt flink huis aan de oostkust van de Verenigde Staten. President Obama
kondigde de noodtoestand in New York af nadat zeker 13 tot 16 mensen waren omgekomen, straten en
snelwegen werden overspoeld door golven en circa 7 miljoen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Zo'n
60 miljoen Amerikanen zijn in meer of mindere mate getroffen door 'Frankenstorm' Sandy. Bovendien moest
een kerncentrale worden stilgelegd (2), werd de beurs op 'Wall Street' voor de eerste keer sinds 1888 voor
de tweede achtereenvolgende dag gesloten en kondigen bendes op internet massale plundertochten aan
(3).
Vervulling Openbaring 18?
Een lezer stelde in een email de vraag of dit wellicht het begin is van Openbaring 18, waarin de vernietiging
van de stad met het 'koningschap over de koningen der Aarde' (Opb.17:18) wordt voorzegd. Nu bestaan er
in het christendom verschillende verklaringen over de identiteit van deze stad. Als de tekst letterlijk wordt
genomen dan kan de tekst sinds de vorige eeuw eigenlijk maar op één stad slaan: New York, de zetel van
de Verenigde Naties en met 'Wall Street' tevens het financiële centrum van de wereld:
'Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon... omdat van de wijn van de hartstocht
harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar
gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer
weelderigheid...
'....geeft haar zoveel pijniging en rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft.
Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin (Vrijheidsbeeld?), ik ben geen weduwe
en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw
en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden;'
'... En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand
meer hun lading koopt... (zij) zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging... en
zeggende: Wee, wee die grote stad, .... want in één uur is al die zo grote rijkdom
verwoest!... en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke
stad was aan deze grote stad gelijk!...
'Wee, wee die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, door haar
kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur* verwoest!'... En geen lamplicht
zal meer in u schijnen... want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want
door uw toverij werden alle volken verleid;'
* Een letterlijk uur, of een profetisch uur, wat een periode van ca. 15 dagen is.
Uit deze passage wordt duidelijk dat de stad met koningschap over de Aarde met vuur
zal worden verwoest. Mijn antwoord aan de lezer was dan ook dat -ervan uitgaande
dat de Bijbel inderdaad verwijst naar New York- de orkaan mogelijk als een
waarschuwing kan worden opgevat en nog niet het begin is van het eindoordeel.
Niettemin is het opmerkelijk dat de verwoesting van New York als het ware
'geprofeteerd' wordt op enkele pilaren van de St. John the Divine kathedraal in New
York (4). De in steen gehouwen afbeeldingen kwamen pas in 1997 gereed en laten
zien hoe de stad -toen natuurlijk nog inclusief de Twin Towers- 'omvalt' als gevolg van
enorme vloedgolven:
De vloedgolven zouden echter evengoed de rookwolken uit Openbaring 18 kunnen
zijn. Op een andere pilaar is de verwoesting van de Brooklyn Bridge te zien, waardoor
auto's in de golven van de East River verdwijnen. Onder deze voorstelling is de
aandelenbeurs op Wall Street afgebeeld en daaronder iets wat lijkt op een
'onderwereld' vol monsters:
Op de onderstaande pilaar zijn vier paarden te zien die komen aangestormd op wat
een zee van vuur zou kunnen zijn: de vier ruiters van de Apocalyps uit Openbaring 6?:
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De volgende scène lijkt de geboorte van een kind of een persoon uit een bloem voor te
stellen. Het kind bevind zich te midden van mummies (doden) en boven een lam met
gekruiste poten (een occult symbool voor misleiding, het tegenovergestelde van wat
wordt gezegd of afgebeeld). Wiens komst wordt hier afgebeeld? Is het misschien de
antichrist, die er volgens de Bijbel zal uitzien als een lam, maar zal spreken als een
draak (Opb. 13:11)? De spiraal / vortex eronder, die erg doet denken aan de spiraal die
in 2009 aan de nachtelijke hemel van Noorwegen werd gefilmd, is een symbool voor
verandering (van bewustzijn):
Een vijfde pilaar spreekt boekdelen: de schedels en botten wijzen op de dood. De
raderen vol ogen lijken overeen te komen met het visioen van de Oud Testamentische
profeet Ezechiël (Ez.1):
De mogelijke apocalyptische betekenis van de afbeeldingen wint aan kracht als
bedacht wordt dat de St. John kathedraal in New York het hoofdkwartier is van de
Temple of Understanding, een initiatief dat bedoeld is om de verschillende religies
samen te voegen tot één New Age wereldreligie (5). In 1925 werd in het Vrijmetselaars
orgaan 'Masonic World' geschreven dat 'het bijzonder passend is dat de
Vrijmetselaars, die de belangrijkste bouwers waren van de kathedralen en kerken uit
de grote bouwperiode, nu een prominente rol krijgen bij de bouw van Amerika's
grootste kathedraal.'
Zoals we in onder andere de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' al hebben
geschreven maakt de Vrijmetselarij gebruik van een mengeling van symbolen,
gebruiken en overtuigingen van zowel de christelijke religie als die van het oude
Egypte, Babylonië, de Kaballah en de gnostische culturen. In het Westen werd
voornamelijk het christendom gebruikt als dekmantel voor wat in feite zeer occulte,
ronduit satanistische doelstellingen zijn.
'Demonen' en beesten
In dat opzicht is het enkel 'passend' dat de kathedraal ieder jaar tijdens de viering van Halloween het toneel
vormt voor de 'Processie van de Ghouls': duistere geesten, monsters, lijketers. Tijdens deze processie
kleden de kerkgangers zich als monsters, demonen en allerlei andere enge wezens, waaronder ook Satan
zelf. Sommige kostuums maken het christendom ronduit belachelijk:
Een als monster afgebeelde priester, met op de achtergrond een macabere
voorstelling van de gekruisigde Jezus.
Iedere september vindt er nog een ander bizar ritueel in de kathedraal plaats, namelijk
het zegenen van dieren. Paarden, geiten en zelfs kamelen en olifanten worden compleet met schalen mest en wormen!- de kathedraal binnengebracht om daar God
te 'vereren':
Centrum voor New Age Wereldreligie
Het is deze 'christelijke' kathedraal, deze New Age 'Tempel van Begrip', die volledig
erkend is door de VN en een belangrijk centrum vormt van het VN streven naar het
spiritueel samenvoegen van alle religies. Wereldberoemde personen zoals John D.
Rockefeller II, de Dalai Lama, Paus Johannes XXIII, Eleanor Roosevelt en voormalig
VN secretaris-generaal U Thant (1961-1971) gaven er reeds hun zegen aan, net als
organisaties zoals International Planned Parenthood (pro-abortus) en het Joodse
Theologische Seminarie. New Age goeroe Jean Houston schreef in haar boek 'Het
Trojaanse Paard': 'Het doel van de Tempel is de één-wereldreligie mogelijk te maken
door het promoten van zowel de acceptatie als de omarming van alle religies, geloven
en rituelen. De meditatiekamer van de Tempel zou bekend worden als de 'Zaal van
Verlichting' waar de Illuminati, de meesters van Wijsheid, onze leiders van de Tempel, het publiek zullen
trainen in deze nieuwe humanistische cultus en een nieuw soort mystiek zullen creëren.'
Aanbidding van Aarde / Natuur
Deze nieuwe wereldreligie zal gebaseerd zijn op de verering van de Aarde, de natuur, het milieu, net zoals
talloze duizenden jaren oude heidense religies dit reeds deden of nog steeds doen. Niet voor niets was VN
'Global Warming' profeet Al Gore regelmatig gastspreker in de kathedraal, waarin hij met zijn uitspraak 'God
is niet te scheiden van de Aarde' feitelijk verklaarde dat de Aarde zelf God IS.
De pilaren in de kathedraal lijken aan te geven dat de Verenigde Staten met zijn -overigens pijlsnel
verdwijnende- christelijke traditie een grote barrière is voor de totstandkoming van deze één-wereldreligie,
die zal gaan functioneren onder een VN wereldregering die onder het mom van de aanbidding van de Aarde
/ het milieu een gigantisch herverdelingsprogramma zal starten ('Agenda 21').
Zodra deze barrière zal zijn verwijderd, mogelijk inderdaad door de letterlijke vernietiging van New York (=
het symbool voor de financiële en economische macht van de VS over de wereld), zal de Nieuwe Wereld
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Orde definitief kunnen doorbreken - een orde waarvan de Bijbel voorzegt dat deze geleid zal worden door
niemand minder dan Satan zelf.
Xander - (1) Daily Mail, (2) Infowars, (3) Infowars ; (4) The Vigilant Citizen, (5) The Vigilant Citizen

Griekenland blijft om 'Turkse dreiging' miljarden uitgeven aan defensie
NAVO wil Grieken uit angst voor Rusland per se in de EU houden - Grieken gaven in 10 jaar € 150 miljard
meer uit aan defensie dan noodzakelijk
Alleen al vorig jaar schaften de Grieken, die toen tegelijkertijd een
tweede hulppakket van € 130 miljard kregen, voor € 7 miljard aan
nieuwe wapens aan.
Ondanks de torenhoge staatsschuld, ingestorte economie en
wurgende bezuinigingen op de sociale zekerheid is er één terrein
waar Griekenland juist meer geld aan uitgeeft: defensie. Vorig jaar
schafte het land voor € 7 miljard aan nieuwe wapens aan, waarmee
de Grieken verhoudingsgewijs dubbel zoveel aan defensie uitgeven
als enig ander EU land. Tussen 2002 en 2006 was Griekenland zelfs
de op drie na grootste wapenimporteur ter wereld. Athene krijgt hiervoor een goedkeurende knik van de
NAVO, dat Griekenland ten koste van alles in de EU wil houden omdat het vreest dat de oostflank van het
bondgenootschap anders ten prooi zal vallen aan Rusland.
Duitse wapens
Griekenland blijkt keer op keer de gemaakte afspraken met de EU en het IMF over bezuinigingen en
hervormingen in ruil voor de € 240 miljard kostende hulppakketten niet na te komen. Dat weerhoudt het land
er echter niet van om miljarden te blijven uitgeven aan defensie. Daarbij blijven er zoals gebruikelijk enorme
sommen aan de strijkstok hangen, want als corruptie niet had bestaan hadden de Grieken het wel
uitgevonden. Maar eerlijk is eerlijk, ook Duitsland getuigt in dit opzicht van een dubbele moraal. Aan de ene
kant eist Berlijn dat de Grieken alle gemaakte afspraken over de snoeiharde bezuinigingen op met name de
sociale zekerheid nakomen, maar aan de andere kant vinden de Duitsers het prima dat Athene jaarlijks
wagonladingen vol Duitse wapens aanschaft. 15% van de Duitse wapenexport gaat naar Griekenland, en
dat willen onze oosterburen graag zo houden.
Turkse dreiging
De Grieken zelf geven al tientallen jaren de bedreiging door Turkije als reden voor hun hoge defensie
uitgaven. Ondanks het feit dat beide landen lid zijn van de NAVO is de animositeit tussen beide landen nooit
verdwenen en de laatste jaren zelfs weer opgelaaid, zeker nadat een voormalige Turkse premier toegaf dat
de massale bosbranden die Griekenland enige jaren geleden teisterden waren aangestoken door de Turkse
geheime dienst.
In 10 jaar € 150 miljard teveel
Hoe dan ook, Griekenland heeft na de Turkse invasie van Noord Cyprus in 1974 ongeveer € 216 miljard aan
defensie uitgegeven. Als Griekenland de afgelopen 10 jaar zijn militaire uitgaven op hetzelfde niveau als de
andere EU landen had gehouden, dan had het land maar liefst € 150 miljard kunnen besparen, waardoor
ruim 60% van de Europese reddingspakketten niet nodig zouden zijn geweest. (1)
Alleen Iran en Irak riskanter
Overigens hebben die uiterst kostbare reddingspakketten -waar u en ik nu voor moeten bloeden middels
enorme bezuinigingen- feitelijk niets structureels uitgericht, aangezien de financiële markten Griekenland
inmiddels een riskantere belegging vinden dan Syrië. Alleen Iran en Irak zijn in de ogen van de markten nóg
gevaarlijker dan Griekenland (2).
NAVO wil Grieken binnen EU houden uit vrees voor Rusland
Volgens de Duitse CDU politicus Armin Laschet dringt met name de NAVO er bij de EU op aan om de
Grieken ten koste van alles binnenboord te houden. De Russen zouden namelijk met miljarden klaarstaan
om het land er in korte tijd weer bovenop te helpen als het uit de EU moet treden. Dan heeft de NAVO echter
een groot probleem, omdat dan de hele oostflank van het bondgenootschap uit elkaar valt.
Het gaat dus allang niet meer enkel om de zoveelste Griekse bailout of schuldenkwijtschelding. Dat is
slechts een afleidingsmanoeuvre voor een veel omvangrijker strategisch steekspel dat de NAVO per se niet
wil verliezen van Rusland. En daarom worden er keer op keer weer tientallen EU miljarden in het totaal
bankroete Zuid Europese land gepompt, wat het land dus vooral gebruikt voor zijn strijdkrachten. (3)
Xander - (1) KOPP, (2) Die Welt, (3) KOPP
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Twee banken lanceren nieuwe betaalmethode
Twee Nederlandse banken, ABN Amro en ING, stappen volgend jaar over op
een nieuwe versie bankpassen, waarmee ‘contactloos’ kan worden betaald.
Dat meldt ING op de website in een persbericht. De pas hoeft straks niet meer in
de betaalautomaat gestoken te worden, maar kan ertegenaan gehouden
worden. Invoeren van een pincode is niet langer nodig. Kleine bedragen, tot 25
euro, kunnen op deze manier volgens ING en ABN Amro snel en gemakkelijk
worden afgerekend. Na twee of drie contactloze betalingen op één dag moet de
pincode voor de veiligheid wel worden ingevoerd. ”Consumenten en winkeliers
waarderen het gemak en de snelheid van deze manier van betalen enorm. Er is behoefte aan
betaalproducten die gemak en efficiëntie bevorderen,” aldus Gijs Schreuder, directeur particulier
betalingsverkeer van ABN AMRO in een toelichting.
Naar verwachting zullen kleine bedragen steeds minder met contant geld worden afgerekend. ”Dat past in
het streven van banken en winkeliers naar een veiliger en efficiënter betalingsverkeer”, zegt Arjan Bol,
directeur Betalen van ING. De bestaande betaalpassen van de klanten van ING en ABN AMRO worden
vanaf medio 2013 gefaseerd vervangen door een nieuwe betaalpas.
ING verwacht dat het nieuwe betaalsysteem een vlucht zal gaan nemen, vooral vanuit het mkb en de
detailhandel. “Die hebben liever geen lange rijen en zijn gebaat bij een snel betaalsysteem”, aldus een
woordvoerder. Winkeliers die de nieuwe pas ondersteunen moeten in sommige gevallen een nieuwe
betaalautomaat aanschaffen. Het gros van de automaten kan echter aangepast worden.
Door: NU.nl - Foto: ANP
Reactie
* In 2011 was in het nieuws dat als iemand op de snelweg werd aangehouden met meer dan 50 euro aan
contanten, werd aangemerkt als verdachte. Zogenaamd om de drugshandel tegen te gaan.
* Sinds ruim een jaar hebben alle supermarkten de chipknip afgeschaft. Dit was weliswaar een
computermatig betaalmiddel, maar de betaler was anoniem. De chipknip was niet fraudegevoelig; alleen je
moest hem niet verliezen. Dat geldt ook voor een portemonnee met contanten. De PIN-pas met
magneetstrip was zeer fraudegevoelig.
* In de supermarkten verschijnen kassa’s met opschrift: ‘alleen voor PIN-betaling’.
* De NS gaat per 14 november de kaartautomaten vernieuwen. Het wordt ontmoedigd om papieren kaartjes
te kopen of met munten te betalen. Zie
http://webdemo.ns.nl/kaartautomaatdemo/Een_papieren_treinkaartje_kopen.html
* De banken hebben hun websites onlangs aangepast voor de IBAN. Dit is een reeks van 18 tekens. (18 =
6+6+6)
* Op de markt verschijnen bordjes met ‘u kunt hier ook met PIN-betalen’.
* In winkels verschijnen bordjes met de test: ‘Betaalt u a.u.b. met PIN. Dat is veiliger voor ons.’
* Een PIN-transactie kost de winkeliers enkele tientallen eurocenten. ‘Als ze een artikel kopen van 2,75 euro
en met PIN betalen’, dan is de winst al weg’, heb ik eens een winkelier horen verzuchten.
* De winkeliers klagen steen en been over de kosten die de banken berekenen voor het storten en opnemen
van contant geld.

NYT onthult over miljarden van Chinese premier – China zet site op zwart
vrijdag 26 oktober 2012 Door : Monique Smits
De Chinese eerste minister Wen Jinbao heeft tijdens zijn 20-jaar
premierschap $ 2,7 miljard vergaard door beleggingen in banken, bouwen telecombedrijven. Dat onthulde de New York Times donderdag. Kort
nadat het artikel was verschenen heeft China zowel de Chinese als
Engelstalige editie van de site van de Times op zwart gezet. De meeste
Chinezen kunnen nu ook niet lezen dat ook Wens 90-jarige moeder, een
gepensioneerde onderwijzeres, erin slaagde $ 120 miljoen te verdienen
met een investering in een financiële dienstverlener. In het lange artikel staat ook een citaat van Wen uit
2007: ‘Leidinggevenden bij de overheid moeten het voortouw nemen in het tegengaan van corruptie. Zij
dienen er strikt voor te zorgen dat hun familieleden, vrienden en naaste ondergeschikten geen
overheidsinvloed misbruiken.’ Het merendeel van Wens rijkdom is overigens in handen van broers, zussen
en schoonfamilie, zodat hij de wetten voor openbaarmaking kan omzeilen.
Persbureau Bloomberg lichtte in juni de gedoodverfde president van China Xi Jinping door over zijn
financiën. Ook de site van Bloomberg ging toen op zwart.
Bron(nen): New York Times

Nieuwsbrief 165 – 1 november 2012 – pag. 58

Italië wil islam verplicht stellen op openbare scholen; Vaticaan pleit voor meer moskeeën
Steeds meer shariamoorden en antisemitisme in Italië - Italiaanse bevolking binnen 200 jaar uitgestorven
Honderden moslims laten het publiek in Milaan zien waar Italië wat
hen betreft naartoe gaat.
De Italiaanse minister van Onderwijs Francesco Profumo heeft een
voorstel gelanceerd om op alle openbare scholen naast het rooms
katholicisme verplicht de islam te gaan onderwijzen. Tegelijkertijd
kondigde de sceretaris-generaal van de Italiaanse Episcopale
Conferentie bisschop Mariano Crociata aan dat het Vaticaan wil dat
er meer nieuwe moskeeën in Italië worden gebouwd.
In Turijn deden de Europese Bisschoppen met de Europese Moslims
een gezamenlijke oproep tot 'progressieve vercultivering van de
islam in Europa'. Met andere woorden: de islam moet een steeds groter onderdeel worden van de Europese
samenleving.
Volgens de Italiaanse journalist Giulio Meotti kreeg het streven naar meer islam in Italië een grote boost toen
begin 2009 duizenden moslims bij de Dom in Milaan protesteerden tegen de Israëlische anti-terreuroperatie
Cast Lead op de Gazastrook. Israëlische vlaggen werden verbrand en er klonken massaal antisemitische
leuzen. Joaquin Navarro-Valls, 22 jaar lang de woordvoerder van wijlen paus Johannes Paulus II,
verdedigde deze acties door te wijzen op de 'vrijheid van meningsuiting' van de moslims in zijn land.
Italië paradijs voor haatimams
Meotti stelt dat Italië inmiddels paradijs nummer één is voor islamitische 'martelaren', haatimams en
terroristen die elders grote aanslagen plegen. Zo kwamen twee islamitische handlangers van Sheikh Abu
Iyad, die wordt gezocht in verband met de aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi, uit Italië,
waar ze eerst 7 jaar in de gevangenis hadden gezeten. Tevens waren minstens 29 zelfmoordterroristen in
Irak en Afghanistan afkomstig uit Italië, net als Abu Farid Al Masri, die in 2003 het VN gebouw in Baghdad
opblies, waarbij tientallen burgers om het leven kwamen.
Het aantal moslims in Italië groeit explosief. In 200 waren er 600.000 moslims in het land, in 2009 waren dat
er 1,3 miljoen en nu zijn dat er al 1,5 miljoen. In 2030 zal hun aantal verder zijn gestegen naar 2,8 miljoen.
Iedere 4 dagen nieuw moslimgebouw
Voor al die nieuwe moslims zijn moskeeën nodig, vindt de Italiaanse regering en ook het Vaticaan. De
moskee van Rome is met ruim 12.000 zitplaatsen nu al één van de grootste in Europa. De imam van de
moskee, een Egyptische islamist, werd overigens geschorst nadat hij de heilige oorlog (jihad) van de kansel
had gepreekt. Op het eiland Sicilië komt een nieuwe megamoskee, betaald met de miljoenen van het
oliestaatje Qatar.
Van de circa 500 moskeeën in Italië wordt 70% gecontroleerd door de extremistische Moslim Broederschap,
die er in Egypte geen geheim van maakt het Joodse volk te willen uitroeien. Daarnaast zijn er vele
duizenden informele islamitische gebedscentra en Koranscholen. Iedere 4 dagen krijgt Italië er een nieuw
islamitisch gebouw bij. Ook vinden er vanwege de stapsgewijze invoering van de strenge Sharia wetten
inmiddels wekelijks gewelddaden plaats tegen moslimvrouwen.
Dit is de islam
In Verona werd de 24 jarige Bouchra door haar man doodgestoken omdat ze weigerde haar sluier te dragen
en 'als een Westerling' wilde leven. De 28 jarige Kabira onderging hetzelfde lot omdat ze 'Westerse kleren'
droeg. Darin Omar werd door haar echtgenoot vermoord omdat ze het waagde een baantje te nemen in een
callcenter. Hina Salem werd gesmoord met een plastic zak, onthoofd en begraven omdat ze weigerde
uitgehuwelijkt te worden en verkering had gekregen met een Italiaanse jongen.
Saamali Fatima werd vermoord op de snelweg bij Aosta. De 29 jarige Malka werd gewurgd door haar man
omdat ze 'Westerse gewoonten' had aangenomen. Fatima, slechts 20 jaar oud, werd doodgestoken door
haar vriend omdat ze zich 'te onafhankelijk' opstelde. Sobia werd door haar familie vergiftigd, Naima
doodgestoken omdat ze haar naar Marokko ontvoerde kinderen terug probeerde te krijgen en Fouzia werd
gewurgd door haar man terwijl hun 3 jaar jonge dochtertje toekeek. Vervolgens dumpte hij haar lichaam in
een openbare tuin, enkel omdat ze 'een moderne levensstijl' had aangenomen.
Sanaa Dafan werd door zijn vader afgeslacht omdat hij homo bleek en een relatie was aangegaan met een
Italiaanse jongen. De 26 jarige Amal werd door haar man doodgeslagen vanwege haar voornemen om naar
de kapper te gaan.
Groeiend antisemitisme
Gelijktijdig met deze islamitische 'cultuurverrijking' groeit het antisemitisme in Italië met de dag. De Italiaanse
tak van de Moslim Broederschap heeft een meer natuurgetrouwe versie van de Italiaanse Koran*
gepubliceerd waarin de Joden als 'kampioenen in morele onbetrouwbaarheid' en als zwendelaars worden
geportretteerd. In diverse voetnoten wordt gesteld dat de Joden zelf schuldig zijn aan hun ongeluk omdat ze
kwaadaardig tegenover alle niet-Joden zouden staan.
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* De Europese -en ook Nederlandse- vertalingen van de Koran zijn doorgaans sterk 'verzacht', zodat ze
zouden worden geaccepteerd en de bewering dat de islam een religie van vrede is kon worden
volgehouden. Nu de islam steeds meer invloed krijgt beginnen de échte versies van de Koran langzaam
maar zeker vertaald te worden.
Ucoii, de grootste islamitische organisatie in Italië, plaatste in alle grote kranten een advertentie waarin 'het
bloedvergieten' van Israël werd vergeleken met Nazi Duitsland. Een Italiaans hof oordeelde dat dit geen
aanzetten tot haat was maar simpelweg 'vrijheid van meningsuiting'.
'Italianen sterven uit'
Italië is het eerste land ter wereld dat het omslagpunt heeft overschreden waarop er meer 60-plussers dan
jongeren tot 20 jaar zijn. Nu al is 22% van het volk met pensioen, één van de hoogste percentages ter
wereld, en slokken zij 15% van het BNP van het land op, meer dan enig ander land in Europa. Volgens de
VN zal Italië in 2050 nog slechts 2,8% jonge kinderen tellen. Al in 2060 zal 60% van de Italianen geen
broers, zussen, neven, nichten en ooms of tantes meer hebben. Antonio Golini, één van Europa's
leidinggevende demografen, stelt dan ook dat de Italianen 'binnen 200 jaar zullen zijn uitgestorven'.
Milaan: Eerste islamitische gebedsoproep
Ondertussen patrouilleren veiligheidswachten de straten rond de Joodse school in de hoofdstad Rome en
zoeken zij met metaaldetectoren naar mogelijke explosieven. Voor de ramen van de school hangen tralies,
overal hangen camera's en de scholieren moeten met bodyguards worden bewaakt. Tegelijkertijd heeft voor
de eerste keer in de geschiedenis een muezzin de islamitische gebedsoproep vanaf een minnaret in Milaan
laten klinken. Onlangs kreeg een moskee in een Zweedse voorstad van Stockholm eveneens toestemming
om de heerschappij van Allah over de stad heen te schallen.
Europa's toekomst: de islam
De conclusie moge duidelijk zijn: de toekomst van Italië en van Europa is als het aan de gevestigde politieke
en religieuze orde ligt islamitisch. Daarom kunnen we onze kinderen er maar beter op voorbereiden dat het
voor hen straks gedaan is met de democratie, vrijheid van meningsuiting en ook hun welvaart. Immers, in
veel landen waar moslims de baas zijn of worden laten zij overduidelijk zien dat er wat hen betreft geen
ruimte is voor Westerse verworvenheden. De hierboven beschreven voorbeelden van door de islam
gerechtvaardigde gruwelijke moorden spreken wat dit betreft angstwekkende boekdelen.
Xander - (1) Arutz 7

‘Verenigde Naties moeten controle internet overnemen’
Door: Redactie − 29/10/12 − bron: ANP, © Thinkstock.
Rusland, China en een groep andere landen willen dat de Verenigde Naties
(VN) de controle van het internet overnemen. Het voorstel stuit op verzet van
de Verenigde Staten en westerse landen. In december komt het plan op tafel
bij een vergadering van het beoogde VN-agentschap, de International
Telecommunications Union (ITU).
Het internet is nu tamelijk vrij of nog in handen van initiatiefnemer VS.
‘Er is veel onvrede over hoe internet wordt geregeld. De VS krijgen daarmee te maken’, zegt James Lewis,
directeur van de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies. ‘Waarschijnlijk eindigt
het overleg in een impasse, zonder dramatische veranderingen. Maar dat kan veranderen als
ontwikkelingslanden partij kiezen.’
De VS vinden dat het internet vrij moet blijven. ‘Het internet is zo gegroeid omdat het niet tot in de details is
geregeld of eigendom is van een regering of internationale organisatie’, zegt onderhandelaar Terry Kramer.
Rusland en Arabische landen willen expliciet vastleggen dat regeringen het recht hebben om de online
wereld te beheren en te verstoren. Onder meer Iran en China blokkeren al kritische websites.
Waarnemers zijn ook bezorgd over een voorstel van Europese telecomaanbieders. Die willen de kosten van
communicatie verleggen van de ontvanger naar de aanbieder. De werkwijze zou leiden tot een gepeperde
rekening voor Amerikaanse internetgiganten als Facebook en Google. ‘Dat creëert een nieuwe
inkomstenstroom voor corrupte, autocratische regimes. Het verhoogt de kosten van toegang tot websites en
informatie op websites’, waarschuwt Eli Dourado van de George Mason University.
Maar professor Milton Müller van de Syracuse University, gespecialiseerd in internetbeheer, zegt dat de
meeste zorgen worden overdreven. Volgens hem erkent de VN-organisatie ITU al het recht van landen om
de grensoverschrijdende communicatie te beperken. De meeste landen willen zich slechts beschermen
tegen economische concurrentie door telecomliberalisering, waarvan internet slechts onderdeel is, meent hij.
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Een van de laatste grote mysteries van deze aarde; verdwijnen van electromagnetisch veld
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 1 november 2012
Op 30 oktober verscheen hier op dit blog de video over het
electromagnetische veld van de aarde, die aan het verdwijnen is. Dit zal
resulteren in een omkering van de polen. Tijd voor wat extra informatie. Op
wetenschap24.nl staat een artikel dat heet: ‘Aardmagnetische veld verdwijnt.’
Volgens de auteur van het artikel dreigen de polen inderdaad stuivertje te
verwisselen doordat de sterkte van het aardmagnetische veld afneemt.
Een van de laatste grote mysteries van deze aarde
De intensiteit van het veld neemt al sinds 1840 af met 5% per eeuw. Als dit
zo doorgaat, zijn de magnetische noord- en zuidpool binnen tweeduizend jaar ‘even’ verdwenen, schrijven
onderzoekers deze week in Science.
Het is een van de laatste grote mysteries van deze aarde, zegt Art Jonkers, van oorsprong historicus maar
inmiddels geofysisch statisticus aan de universiteit van Liverpool. De Nederlander is een van de mensen die
er zijn levenswerk van heeft gemaakt de bewegingen van de hete vloeistof in het binnenste van de aarde te
begrijpen. Het is namelijk die vloeistof vol met ijzerdeeltjes die het aardmagnetisch veld bepaalt. Die vloeistof
beweegt. Hij kronkelt en draait, als gevolg van de rotatie van de aarde. De meeste vloeistof beweegt zich op
en neer en daardoor hebben we twee polen. Sommige stromen gaan heen en weer en op dit moment
winnen die terrein. Uiteindelijk ontstaat een situatie waarbij de vloeistof alle kanten op gaat, zonder duidelijke
voorkeur voor noord of zuid. Het aardmagnetisch veld is dan even ‘weg’. Dat moment is nu ‘nabij’, schrijven
onderzoekers onder leiding van David Gubbins in Science. De sterkte van het veld daalt elke eeuw met 5
procent en over een jaar of tweeduizend is het verdwenen. Gubbins baseert zijn stelling op eerder
onderzoek dat onder anderen is uitgevoerd door Jonkers. Natuurlijk is het aardmagnetisch veld niet echt
weg, nuanceert Art Jonkers. Het is alleen even niet zoals wij dat gewend zijn. Maar uiteindelijk wordt het dat
weer wel. “Na enkele duizenden jaren ontstaat automatisch een nieuw evenwicht, met een magnetische
noord- en zuidpool. Die kunnen dan alleen wel omgedraaid zijn.” De polen wisselden de afgelopen 180
miljoen jaar 330 keer. De laatste ommekeer is 780.000 jaar geleden. Waarom of waardoor ze stuivertje
wisselen, weet geen mens. Het aardmagnetisch veld is onvoorspelbaarder dan het weer. Om er toch iets
van te kunnen begrijpen, kijken wetenschappers naar de magnetische bewegingen van het verleden. Sinds
1840 kunnen er echte, lokale metingen worden gedaan. De aardmagnetische kaart ziet er net zo uit als een
weerkaart, vol kronkels, stromingen en hoge- en lagedrukgebieden, die bovendien bewegen. Op elke plek is
de situatie net weer even anders en dus bovendien veranderlijk. Schippers ontdekten dit al in de zestiende
eeuw. Hun kompas vertelde ze weliswaar dat het noorden die kant op was, maar de zon zei wat anders. Het
kolkende binnenste van de kloot onder hun voeten schoof de magnetische pool af en toe een beetje op.
Terwijl het geografische noorden – die verzameling ijsschotsen die wij de Noordpool noemen – gewoon op
zijn plek bleef liggen.
Maar als het noorden voor de kompas niet altijd op dezelfde plek ligt, dan kom je natuurlijk nergens. Of
telkens ergens anders. Deze afwijkingen noteerden de kapiteins in hun logboeken. En uit de bewaarde
exemplaren kunnen onderzoekers afleiden hoe de magnetisch veld er vroeger uitzag. Jonkers: “Voor de
zeventiende eeuw zijn de journaals van de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie een goede
bron. Voor de eeuwen daarna onder meer die van de Engelsen. Er zijn duizenden logboeken doorgeploegd
en 170.000 notities van afwijkingen gevonden, waarvan 50.000 door mijzelf.” Uit die gegevens concludeerde
de auteur van het Science-artikel David Gubbins dat het aardmagnetisch veld tussen 1590 en 1840 relatief
stabiel was. In tegenstelling tot de laatste paar eeuwen.
Veld beschermt tegen straling en zonnewind
Wat er gebeurt als de polen even weg zijn, weet Jonkers niet. Het veld beschermt het leven tegen straling
van buitenaf en tegen zonnewind. Kwalijke deeltjes worden netjes naar de polen afgevoerd, waar weinig
organismen er last van hebben. Is dat veld foetsie, dan komt het afval van de kosmos overal terecht en
niemand weet precies hoe we daarop reageren. “Er is in ieder geval nog nooit een verband gevonden tussen
vorige ompolingen en massale sterfte”, zegt Jonkers. Remy van den Brand David Gubbins, Adrian L. Jones
en Christopher C. Finlay, ‘Fall in earth’s magnetic field is erratic’, Science, 12 mei 2006. Masaru Kono, ‘Ships
logs and archeoagnetism’, Science, 12 mei 2006. ( bron)
De poolshift
Van de website denkeensechtna, een (laconieke) uitleg :
Want wat wordt er nu eigenlijk precies bedoeld met die “pole shift”? We hebben namelijk twee sets polen: de
magnetische en de geografische polen. De aarde draait om haar as, zoals we allemaal weten. De twee
plekken waar deze denkbeeldige as uit de aarde te voorschijn komt zijn de geografische noord- en zuidpool.
Maar de aarde heeft ook een magnetisch veld, en een magnetisch veld heeft ook een noord- en zuidpool. Dit
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zijn de magnetische noord- en zuidpool van de aarde, maar die liggen niet precies op dezelfde plek als de
geografische noord- en zuidpool – daar kan maar zo een kilometer of duizend tussen liggen. (Sterker nog,
eigenlijk zijn de noord- en zuidpool verkeerd om gedefinieerd. De noordpool van het aardmagnetisch veld is
eigenlijk wat op een gewone magneet als een zuidpool wordt aangeduid. Maar dat terzijde.)
Dus als we het over een pole shift hebben, welke polen gaan dan precies verschuiven? En ten opzichte
waarvan verschuiven die dan? Laten we de mogelijkheden eens langslopen.
Eén mogelijkheid is dat de aardas zelf verschuift. Maar net als dat een tol overeind blijft staan door het
gyroscopisch effect, of dat je fiets haast vanzelf overeind blijft als je eenmaal een lekker vaartje hebt, zal ook
de as van de aarde niet zomaar veranderen. De aarde is natuurlijk een erg grote en erg zware tol, dus de
stand van de aardas te veranderen gaat niet zomaar. Wel is de aarde onderhevig aan precessie, maar dat is
een erg langzame verandering, zo’n 26.000 jaar voor één rondwenteling. Ook blijft bij precessie de locatie
waar de as door het oppervlak steekt gelijk – de as wijst alleen een andere kant op en de aarde die beweegt
daarin mee. Er is echter ook een proces waarin de positie van de as ten opzichte van het aardoppervlak zelf
verschuift. De aarde is namelijk niet precies bolvormig. Net als alle andere draaiende voorwerpen probeert
de aarde zo te roteren dat de onbalans minimaal is. Hierbij kan de rotatie-as dus iets veranderen. Hoewel er
aanwijzingen zijn dat dit zo’n 800 miljoen jaar geleden vrij snel gebeurde, is deze verschuiving van de polen
tegenwoordig echter nog veel trager dan precessie: ongeveer één graad per miljoen jaar.
Atlantische oceaan wordt breder
Voor een plotselinge en drastische wijziging in de aardas zou je enorme hoeveelheden energie nodig
moeten hebben. Het enige wat we kennen dat zoiets voor elkaar kan krijgen waarvan we weten dat het
voorkomt, zou een botsing zijn van de aarde met iets groots. Maar met een botsing van het formaat wat
hiervoor nodig is, is een nieuwe stand van de aardas wel het laatste waar je je zorgen om zou moeten
maken.
Een andere mogelijkheid is dat de polen zelf wel op hun plaats zullen blijven, maar dat het land wat nu
boven de polen ligt daar overheen schuift. We weten nu dat de continenten inderdaad verschuiven. Via onze
satellieten kunnen we bijvoorbeeld tegenwoordig meten dat de Atlantische oceaan elk jaar weer een paar
centimeter breder wordt. Stromingen onder de aardkorst stuwen de tektonische platen waar de continenten
op liggen voort, zodat ze op sommige plaatsen uit elkaar gedreven worden, en op anderen tegen elkaar aan,
zodat ze gebergten opstuwen. Dit verklaart bijvoorbeeld de overeenkomsten tussen de geologie en de fauna
van Afrika en Zuid-Amerika en zelfs de vorm van de kustlijnen: die zaten ooit aan elkaar vast, maar drijven
nu van elkaar af. Het verklaart ook waarom we soms fossielen van tropische ecosystemen ver van de
evenaar vinden: die gebieden lagen vroeger dichter bij de evenaar. Maar nogmaals, dit is een behoorlijk
langzaam proces.
Maar voor deze theorie algemeen aanvaard werd, werden er ook andere verklaren voorgesteld. Eén
daarvan was een idee van Charles Hapgood: dat de hele aardkorst in het verleden loskwam van de
onderliggende lagen, en als één geheel plotseling verschoof. Dit idee wordt door weinig geologen nog
serieus genomen, simpelweg omdat er geen bewijs voor is, terwijl het door weer ander bewijs wordt
tegengesproken. Voor plaattektoniek is het bewijs juist overweldigend. Daarnaast kan het vele andere
verschijnselen verklaren, zoals aardbevingen, die niet verklaard kunnen worden door de theorie van
Hapgood. Ondanks dit alles wordt deze theorie toch gebruikt in de 2012 film, waar deze wordt aangeprezen
door het personage Charlie Frost.
Meest waarschijnlijke scenario
De laatste mogelijkheid is dat de magnetische polen verschuiven ten opzichte van de geometrische polen.
En dat is zeker het meest waarschijnlijke scenario, want de magnetische polen verschuiven inderdaad
voortdurend. De aarde is geen permanente magneet, zoals een staafmagneet. In plaats daarvan is het
magnetisch veld van de aarde naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van stromingen diep in de kern van
onze planeet, die voornamelijk uit gesmolten metaal bestaat. Deze stromingen worden zelf weer beïnvloed
door het magnetische veld, zodat allerlei ingewikkelde wisselwerkingen kunnen ontstaan. Daardoor varieert
het magnetisch veld continu. Het blijkt zelfs mogelijk te zijn dat het veld binnen een betrekkelijk korte tijd
zichzelf helemaal omkeert, zodat noord en zuid van plaats wisselen.
“Betrekkelijk kort” betekent echter nog steeds vele eeuwen. Recente computersimulaties van het
aardmagnetisch veld hebben een omkering laten zien die zo’n 1200 jaar duurde, maar het gemiddelde ligt
waarschijnlijk rond de 7000. Dat is een oogwenk op geologische schaal, maar kan verder toch nauwelijks
een catastrofale gebeurtenis genoemd worden op een menselijke tijdschaal. Daarbij komt ook nog dat het
alleen het magnetisch veld van oriëntatie verandert. Het oppervlak van de aarde blijft verder gewoon op zijn
plaats, de aarde komt niet ondersteboven te staan en de aarde gaat ook niet de andere kant op draaien. Het
is zelfs niet zo dat het magnetisch veld een poosje helemaal verdwijnt, om dan weer omgekeerd weer terug
te komen, zoals te zien is op de animaties van de simulatie. Tijdens de omkering is waarschijnlijk het veld
wel zwakker dan normaal, dus eventueel zijn we dan iets kwetsbaarder voor zonnestormen. Aan de andere
kant is er in de fossiele geschiedenis geen bewijs gevonden voor extra uitstervingen ten tijde van de
omkeringen, dus zo’n groot acuut gevaar zal dit nou ook weer niet zijn. Dus hoewel dit scenario het meest
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waarschijnlijk is, en de beste wetenschappelijke steun heeft, is ook dit scenario dus nauwelijks een
plotselinge catastrofe te noemen. (bron)
Is er wel reden om zo laconiek te zijn?
Op Discovery Science vinden ze van niet. Het magnetisch veld wat wij nu om de aarde hebben beschermt
ons tegen straling uit de ruimte deze wordt namelijk afgebogen door het magnetisch veld. Dit fenomeen is
soms zichtbaar in de vorm van het noorderlicht. Wanneer dit magnetisch veld verdwijnt in de aanlopp naar
de ompoling worden we dus letterlijk bestraald door allerlei ellendige kosmische straling
Aanvullende informatie vindt u bij: www.grenswetenschap.nl

Wist U dat…… weetjes uit het regeerakkoord
Het regeerakkoord bevat de nodige collectivistische pareltjes die ik u niet wens te
onthouden. Ze worden deels genegeerd door de MSM, ik probeer u in deze het verzwegen
zuur te brengen.
Er is naast gepraat over vrouwen quota nogal geniepig en bijna ongemerkt een ander
quotum doorgevoerd. Dat voor arbeidsgehandicapten. De opbrengst hiervan bedraagt na
6 jaar structureel 340 mln euro. Bedrijven worden dus gedwongen kneusjes in dienst te
nemen ten koste van hun internationale concurrentie positie en ten koste van beter
presterende werknemers. Is regeringsaccoord punt 63. Ik citeer: Quotumregeling bedrijven
arbeidsgehandicapten (ingroei in 6 jaar). Er komt per 1-1-2015 een verplicht quotum voor
middelgrote en grote werkgevers in de markt-, premiegesubsidieerde en collectieve sectoren voor het in
dienst hebben van arbeidsgehandicapten op straffe van een boete. Dit quotum wordt stapsgewijs in zes jaar
ingevoerd. De opbrengst bestaat uit boeteopbrengsten en lagere uitkeringslasten, na aftrek van
uitvoeringskosten, weglekeffecten en de dubbeltelling met de Wajong maatregel uit de Participatie-wet. De
boete bedraagt 5 k per werkplek: Wij bouwen in zes jaar een quotum van vijf procent op voor bedrijven voor
het aannemen van arbeidsgehandicapten. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een boete
van 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte
De gratis schoolboeken worden afgeschaft, helaas wordt de verhoging van de verkeersboetes die is
ingevoerd om deze gratis schoolboeken mogelijk te maken niet teruggedraaid: Is regeringsaccoord punt 21.
Afschaffen gratis schoolboeken. De wettelijke regeling voor gratis schoolboeken wordt afgeschaft.
De zorgpremie is niet de enige nivelleringsoperatie. Huishoudelijke hulp voor gehandicapten wordt geschrapt
en afhankelijk van gemeentelijk maatwerk gemaakt: 55. Huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk beperken.
Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd.
Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden 25% van het budget
voor een maatwerkvoorziening. Hier wordt 1,1 miljard bespaard, op te brengen door de rijkere oudere dan
wel gehandicapte. Om de een of andere reden wordt dit niet opgepakt door de media maar dit is een grote
nivelleringsoperatie. Hier gaat 1 miljard minder naar de hoog productieven terwijl de minder productieven en
met name de economische kneuzen niet gekort worden.
Het budgettaire succes van de flitsboetes voor het verkeer doen de overheid smaken naar meer, boetes
kunnen ook op andere vlakken een welkome bijdrage leveren aan de staatsbegroting: 84. Boetes
marktwerking (NMa) De boetes marktwerking (NMa) worden verhoogd omdat de NMa meer kartelboetes
gaat opleggen. De ontvangsten worden geraamd op 75 mln. in 2014 oplopend naar 125 mln. structureel.
Deze bezuiniging wordt taakstellend ingeboekt op de EZ begroting.
Het budgettaire succes van de flitsboetes voor het verkeer doen de overheid smaken naar meer, boetes
kunnen ook op andere vlakken een welkome bijdrage leveren aan de staatsbegroting: 90. Taakstelling MRB
(hogere boete bij herhaaldelijk te laat betalen)
Bij het te laat betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt een boete opgelegd van 50 euro. Bij een
tweede en derde (en verdere) verzuim binnen een periode van 2 jaar bedraagt de boete respectievelijk 100
en 150 euro. Dat is een verzwaring van de huidige systematiek waarbij een boete wordt opgelegd van 50
euro voor het tweede en verdere verzuim binnen een periode van één jaar. Dit levert 70 miljoen op.
Rentemanipulatie bereikt een nieuw hoogtepunt, de wettelijke rente manipulatie levert op termijn structureel
237 miljoen op: 93. Belasting- en invorderingsrente. Het rentepercentage van de belastingrente wordt voor
de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens
van 8%. Het rentepercentage van de belastingrente voor de overige belastingmiddelen en het
rentepercentage van de invorderingsrente blijft gekoppeld aan de wettelijke rente voor niethandelstransacties met een ondergrens van 4%.
De verhoging van de assurantie belasting moge bekend zijn, minder bekend is dat dit meer dan een
verdubbeling is van een tarief van 9.7% naar 21%. Dit levert de staat 1,4 miljard op jaarbasis op. 96.
Assurantiebelasting naar 21%. Het tarief van de assurantiebelasting wordt per 1-4-2013 verhoogd naar 21%
Lees verder op: http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/11/wist-u-dat-weetjes-uit-het-regeeraccoord/
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Oppositie Israël waarschuwt voor 'nucleaire lente' als Netanyahu herkozen wordt
Minister Defensie Barak: We hebben Iran 8 maanden geleden nèt niet aangevallen
De Israëlische minister van Defensie Ehud Barak (foto) verklaarde
eergisteren dat het maar een haartje gescheeld heeft of Israël had 8
maanden geleden Iran aangevallen.
Shaul Mofaz, de leider van de in juli al na 2 maanden uit de brede Israëlische
eenheidscoalitie gestapte Kadima partij, waarschuwt voor een 'nucleaire
lente' als premier Benyamin Netanyahu op 22 januari 2013 herkozen wordt.
'In de afgelopen vier jaar is Netanyahu maar met één ding bezig geweest: het
bombarderen van Iran. Niets anders interesseert hem, niet de economie, niks
- enkel een messiaanse aandrang om aan te vallen en het Iraanse nucleaire project te bombarderen.'
'Iedereen die in het kantoor van de premier is geweest weet dat dit een obsessie voor hem is geworden,'
aldus Mofaz, ooit minister van Defensie van de Joodse staat. Volgens hem is het recente samengaan van de
twee rechtse partijen Likud en Yisrael Beytenu heel gevaarlijk. 'De onverantwoordelijke man heeft zijn
krachten gebundeld met de man zonder remmen. Bibi en Lieberman gaan samen; Bibi de man met het
messiaanse geloof Iran aan te vallen, en Lieberman de man zonder remmen, die gedreigd heeft de Aswan
Dam (in Egypte) te bombarderen. Netanyahu bereidt een nucleaire lente voor ons voor en wil ons in een
oorlog storten.'
'Doodsstrijd ruggengraatloze supermarktpartij'
Het bekende Likud parlementslid Danny Danon vindt de retoriek van Mofaz belachelijk. 'Kadima's doodsstrijd
is pijnlijk,' reageerde hij, verwijzend naar de buitengewoon slechte peilingen voor de in 2005 door de nog
altijd in coma liggende voormalige premier Ariel Sharon opgerichte centrumpartij. 'Het besluit om zijn
campagne te baseren op het aanvallen van de premier laat zien dat het einde voor de ruggengraatloze
supermarktpartij Kadima nabij is.' (1). Volgens de laatste peilingen zal het rechtse Likud-Yisrael Beytenu blok
met circa 35 tot 43 zetels de grootste partij in het 120 leden Israëlische parlement de Knesset worden (2).
Op dit moment bezetten beide partijen onafhankelijk van elkaar reeds 42 zetels. Verder wijst premier
Netanyahu er tijdens zijn campagne juist op dat het hem gelukt is Israël te midden van de roerige 'Arabische
Lente' opstanden te bewaren voor een nieuwe grote oorlog.
8 maanden gelden nèt geen aanval op Iran
Veel heeft dat volgens minister van Defensie Ehud Barak van de Arbeiderspartij echter niet gescheeld.
Eergisteren verklaarde Barak dat Israël 8 maanden geleden inderdaad op het punt stond Iran aan te vallen,
maar dat 'het moment van de waarheid' op het laatste moment werd uitgesteld. Als reden gaf hij het besluit
van Iran om delen van zijn uraniumverrijkingsprogramma voortaan aan te wenden voor civiele doeleinden.
De minister, wiens partij volgens de peilingen fors zal stijgen van 8 naar 23 zetels, denkt overigens dat het
besluit om Iran aan te vallen in 2013 alsnog zal moeten vallen. 'Iedere actie tegen Iran zal veel veiliger zijn
dan een aanval op een Iran dat nucleair is geworden. Israël behoudt zich daarom het recht voor om zich te
verdedigen.'
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Israël Today
Twee banken lanceren nieuwe betaalmethode – 2013 ‘contactloos’ betalen
Twee Nederlandse banken, ABN Amro en ING, stappen volgend jaar over op
een nieuwe versie bankpassen, waarmee 'contactloos' kan worden betaald.
Dat meldt ING op de website in een persbericht. De pas hoeft straks niet
meer in de betaalautomaat gestoken te worden, maar kan ertegenaan
gehouden worden. Invoeren van een pincode is niet langer nodig.
Kleine bedragen, tot 25 euro, kunnen op deze manier volgens ING en ABN
Amro snel en gemakkelijk worden afgerekend. Na twee of drie contactloze betalingen op één dag moet de
pincode voor de veiligheid wel worden ingevoerd. ''Consumenten en winkeliers waarderen het gemak en de
snelheid van deze manier van betalen enorm. Er is behoefte aan betaalproducten die gemak en efficiëntie
bevorderen,'' aldus Gijs Schreuder, directeur particulier betalingsverkeer van ABN AMRO in een toelichting.
Naar verwachting zullen kleine bedragen steeds minder met contant geld worden afgerekend. ''Dat past in
het streven van banken en winkeliers naar een veiliger en efficiënter betalingsverkeer'', zegt Arjan Bol,
directeur Betalen van ING. De bestaande betaalpassen van de klanten van ING en ABN AMRO worden
vanaf medio 2013 gefaseerd vervangen door een nieuwe betaalpas.
ING verwacht dat het nieuwe betaalsysteem een vlucht zal gaan nemen, vooral vanuit het mkb en de
detailhandel. “Die hebben liever geen lange rijen en zijn gebaat bij een snel betaalsysteem”, aldus een
woordvoerder. Winkeliers die de nieuwe pas ondersteunen moeten in sommige gevallen een nieuwe
betaalautomaat aanschaffen. Het gros van de automaten kan echter aangepast worden.
Bron: Nu.nl
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Verkiezingen VS: Stemmachines geven stemmen voor Romney aan Obama
Amerikaanse media negeren talloze bedreigingen aan het adres van Romney
Of het nu legaal of illegaal tot stand komt, het lijkt zo goed als zeker dat de VS en
de wereld zich kunnen opmaken voor nog eens 4 jaar president Barack Hussein
Obama.
In diverse plaatsen in de staten North Carolina en Ohio blijken stemmachines
stemmen voor de Republikein Mitt Romney aan president Obama te geven. Dit
voedt de al enkele jaren bestaande vermoedens van critici dat Obama desnoods
op illegale wijze alles in het werk zal stellen om nog eens 4 jaar in het Witte Huis te kunnen blijven wonen.
Volgens een recente peiling van het toonaangevende Gallup heeft hij deze fraude vooralsnog niet nodig.
54% van de Amerikanen denkt namelijk dat Obama volgende week dinsdag de verkiezingen zal winnen;
slechts 34% gelooft dat het Romney wordt. In sommige Amerikaanse counties (een tussenvorm tussen een
gemeente en een provincie) kan al sinds enkele weken gestemd worden. Daarbij is het al meerdere malen
voorgekomen dat mensen die op Mitt Romney stemden op het scherm de mededeling kregen dat ze op
Obama hadden gestemd. In veel gevallen gaf de machine ook na meerdere pogingen hardnekkig 'Obama'
aan. Dat zou natuurlijk een fout kunnen zijn, ware het niet dat het andersom nog niet één keer is
voorgekomen.
'Smerige trucjes'
Volgens Gary Knight werden er in zuidelijk Maryland al eerder vergelijkbare 'smerige trucjes' met
stemmachines uitgevoerd. 'Bij het vroeg stemmen werden diverse stemmen voor Republikeinse
Congreskandidaten aan een Democraat gegeven,' aldus Knight. Daarnaast ontstond er in 2010 ophef toen
tijdens tussentijdse verkiezingen bleek dat stemmachines voor sommige kiezers geprogrammeerd bleken te
zijn om hun stem aan de democratische senator Harry Reid te geven.
'Er klopt iets niet,' aldus Joyce Ferrara uit Boulder City, Nevada. 'Bij één persoon is het toeval, bij twee is het
vreemd, maar als het bij meerdere personen in slechts 5 minuten tijd gebeurt is er iets niet in de haak.'
54% denkt dat Obama wint
Volgens de New York Times zijn er nog meer problemen. Zo blijken maar liefst 1,8 miljoen overleden
mensen nog steeds als actieve stemmers geregistreerd te staan en staan 2,8 miljoen mensen in meer dan
één staat geregistreerd. Bovendien bevatten de gegevens van 12 miljoen kiezers zoveel fouten dat het
onwaarschijnlijk is dat ze zullen kunnen of mogen stemmen. (1)
Obama lijkt 'smerige trucjes' met bijvoorbeeld stemmachines echter niet nodig te hebben. Hoewel Mitt
Romney en de president volgens de meeste peilingen in een nek-aan-nek race zijn verwikkeld, vroeg Gallup
de Amerikanen hoe de uitslag er volgens hen op 7 november zal uitzien. 54% antwoordde te denken dat
Obama dan gewonnen heeft; slechts 34% noemde Mitt Romney. (2)
Media VS vrijwel volledig onder Obama's controle
Dat de Amerikaanse media met uitzondering van Fox News overduidelijk op de hand zijn van Barack Obama
bleek ook uit het laatste verkiezingsdebat, toen de gespreksleider zich meerdere malen achter Obama's
uitspraken schaarde terwijl achteraf bleek dat niet Obama, maar Romney de waarheid had gesproken. Ter
herinnering: hoge officials van het Witte Huis scheppen er al enige jaren over op dat de Amerikaanse media
'volledig onder controle' van de regering Obama staan.
Bedreigingen tegen Romney genegeerd
Een nieuwe bevestiging hiervan is het vrijwel totaal negeren van een serie gewelddadige bedreigingen aan
het adres van Mitt Romney. De laatste weken wordt Romney vooral op Twitter bedreigd met geweld en zelfs
de dood of een complete (zwarte) volksopstand als hij de verkiezingen wint. Het zwijgen van de media is
extra opvallend als teruggekeken wordt naar 2008, toen er juist bovenmate veel aandacht werd besteed aan
enkele bedreigingen aan het adres van Obama. (3)
Xander - (1) World Net Daily, (2) RIA Novosti, (3) Infowars
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'Superstorm Sandy was slechts voorproefje van wat nog komen gaat'
'Superstorm Sandy is slechts een voorproefje van wat er nog komen gaat',
vertelt Michael Oppenheimer, klimaatwetenschapper aan de Princeton
University. 'De grotere stormen gecombineerd met de stijgende zeespiegel
veroorzaken een grotere dreiging.' We zouden helemaal niet verbaasd
moeten zijn over een storm als Sandy, is de mening van
klimaatwetenschappers, meldt CNN. Vorig jaar werd de VS door orkaan
Irene getroffen. Eerder dit jaar publiceerde Oppenheimer in wetenschapsblad
Nature een onderzoek over deze orkaan en concludeerde dat de 'storm van
de eeuw' zou veranderen in de 'storm van iedere twintig jaar of minder'.
Intensiteit
In de toekomst zullen die stormen steeds groter en krachtiger worden. Sandy had een diameter van bijna
1500 kilometer, veel groter dan eerdere stormen.
Maar ook het wegsmelten van een metersdikke ijslaag van de Noordpool in de zomer wordt gekoppeld aan
de veranderende weersomstandigheden. De afgelopen drie decennia is het zee-ijs in de Noordelijke IJszee
drastisch gedaald. 'Het zee-ijs wat nu overblijft in de zomer, is veel dunner dan vroeger', zegt Walter Meier
van de National Snow and Ice Data Center van de Amerikaanse Universiteit van Colorado. 'Het is alsof je de
koelkastdeur openhoudt.'
Straalstroom
Onderzoeker Jennifer Francis van het Institute of Marine and Coastal Sciences aan Rutgers University
ontdekte dat door de opwarming van de Noordpool de straalstroom (een zeer sterke wind op een hoogte van
10 kilometer) langzamer gaat. Hierdoor slingert de stroom meer, zoiets kan resulteren in een 'weerblok'.
Deze verandering van de straalstroom kan koude lucht van de Noordpool verder naar het zuiden duwen,
evenals warme tropische lucht naar het noorden. 'Dat is wat er zo ongeveer deze week gebeurde', zegt
Francis, 'een spectaculaire botsing tussen Arctische en tropische weerfronten'.
Maatregelen
Volgens Oppenheimer en anderen is er dringend behoefte aan corrigerende maatregelen - zoals het
verhogen van metro-ingangen en het versterken van de onderste verdiepingen van gebouwen - om de
gevolgen van stormen als Sandy in de toekomst te beperken. Door de historisch zware storm hebben
miljoenen Amerikanen nog dagenlang last van de omvangrijke schade. Sandy heeft alleen al in de
Amerikaanse staat New Jersey aan ten minste 39 mensen het leven gekost.
AERIAL VIDEO FOOTAGE OF SANDY'S DEVASTATION OF NEW YORK/NEW JERSEY (OCT 31, 2012)
Published on Oct 31, 2012 by ADRENALINEJUNKY -Jason Hendricks
Orkaan Sandy schakelt kwart gsm-masten uit
http://www.hln.be/hln/nl/15178/Orkaan-Sandy/article/detail/1526820/2012/10/31/Orkaan-Sandy-schakeltkwart-gsm-masten-uit.dhtml
5 Nuclear Power Plants "Shutdown" Hurricane Sandy! Radiation
http://www.youtube.com/watch?v=Wsk22BZQB4U&feature=em-uploademail-new
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Syrische tanks in Golanhoogte
JERUZALEM – Drie tanks van het Syrische leger zijn zaterdag de
gedemilitariseerde zone op de Golanhoogte tussen Israël en Syrië
binnengereden.
Dat meldde de Jerusalem Post.
Israël heeft in reactie een klacht ingediend bij de Verenigde Naties over de
schending van het bestand tussen de twee landen.
Defensie in Israël beschouwt de schending als een gevolg van de opstand in
Syrië en niet als een daad van agressie.
Israëlische media meldden dat de tanks het dorpje Beer Ajam waren
binnengereden en in gevecht waren met rebellen. Het Israëlische leger zou de staat van paraatheid hebben
verhoogd. Defensie wilde daar geen commentaar op geven.
In juli diende Israël ook al een klacht in tegen Syrische schending van de zone. Toen waren het Syrische
soldaten die de zone waren binnengetrokken.
Alles over de onrust in het Midden-Oosten
Door: ANP | Bekijk op de kaart - Foto: AFP
Wie en wat is Mark Rutte? Een draaikont? Een puppet van de Elite? Of een ego-tripper?
Man zonder eigenschappen - door Bart Jan Spruyt
Hoe komt het dat we ons zo in Mark Rutte hebben vergist? Omdat we
niet goed hebben opgelet. Omdat we dat wat we zagen voor waar en
werkelijk hebben aangenomen.
Rutte, dat was de man die in 2010 de verkiezingen won en een coalitie sloot
met het CDA voor een kabinet dat door de PVV gedoogsteund werd. Dat was
het meest rechtse kabinet ooit. Soepel en lachend, met ongekende flexibiliteit gaf hij leiding aan dat kabinet.
Na het weglopen van Wilders, voerde Rutte een campagne waarin hij de VVD profileerde als een partij die
links met hoon overgoot en de deur naar de PVV dichtgooide met enkele duidelijke rechtse standpunten, op
het punt van veiligheid en integratie. Het socialisme noemde hij een levensgroot gevaar voor Nederland. Dat
gaf de rechtse kiezer vertrouwen. En Rutte werd beloond met een klinkende verkiezingsoverwinning.
Maar nu heeft hij een regeerakkoord met de PvdA gesloten dat, zoals de commotie van de afgelopen dagen
heeft geleerd, met allerlei nivellerende maatregelen vooral de hardwerkende Nederlander laat bloeden. Het
voorlopige resultaat voor Rutte van vijf weken hard werken: een opstandige achterban, een verlies van vijf
zetels in de peilingen en 200 opzeggingen van VVD-leden. We hadden beter kunnen weten, wanneer we
ons Rutte’s verleden beter hadden herinnerd.
Enkele jaren geleden, in 2005, hebben (aspirant-)politici enkele zondagen in het geheim bij elkaar gezeten in
een bijeenkomst die zij zelf het Veere beraad noemden. Jort Kelder, de oud-hoofdredacteur van Quote, was
erbij, evenals oud-PvdA-politicus Rob Oudkerk, wiens carrière toen net gebroken was door onthullingen over
zijn prostitutiebezoek. Ook Mark Rutte deed mee. De heren kwamen bijeen omdat ze graag een
‘progressieve volkspartij’ wilden oprichten. Rutte wilde uiteindelijk niet mee doen, omdat hij de plannen voor
een progressieve volkspartij binnen de VVD wilde realiseren.
Toen Rutte zich in maart 2006 als de nieuwe (kandidaat-)lijsttrekker van zijn partij presenteerde, nam hij
nadrukkelijk afstand van het traditionele beeld van de VVD als de partij voor Wassenaarse dames met
parelkettingen. De VVD moest ook de partij van de Marokkaanse buurtvaders worden. Hij bepleitte nog in
2004 een fusie met D66, en vond nog in 2000 dat de VVD onder (nota bene) Joris Voorhoeve te rechts en te
populistisch was (Voorhoeve is inmiddels lid van D66 geworden.) Rutte is in 2007 een week
gasthoofdredacteur van het (ter ziele gegane) weekblad Opinio geweest. Nadat de onderwerpen voor het
nummer waren vastgesteld, vroeg een redacteur zo langs zijn neus weg of Rutte niet iets kwijt wilde over
immigratie en integratie. Dat was helemaal niet nodig, zei Rutte, want met personen als Bolkestein en Rita
Verdonk wist de kiezer wel wat hij wat dat betreft aan de VVD had. De opmerking van de redacteur dat die
kiezer hem op dit onderwerp wellicht vooral met Hans Dijkstal associeerde, werd lachend weggewuifd.
Twee jaar geleden had het weinig gescheeld of we hadden toen al een nieuw paars kabinet gekregen in
plaats van de coalitie met CDA en PVV. Rutte had dat best gewild. Het is dat de VVD-leden in opstand
kwamen tegen het idee, anders was dat nieuwe paarse kabinet (inclusief GroenLinks) er gewoon gekomen.
Snijd Rutte open en er blubbert een paars hart naar buiten.
Paars wil zeggen: sociaal-liberaal, pragmatisch, voorbij alle ideologieën. Vandaar dat Rutte binnen één jaar
met CDA en PVV, met de Kunduz-coalitie (met CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) en met de PvdA
heeft kunnen regeren. Hij heeft met alle partijen akkoorden gesmeed, op de SP na. Maar gelooft u mij: ook
dat kan hij.
Rutte blijkt een man zonder eigenschappen – iemand met een zo brede identiteit dat vrijwel iedereen zich in
hem kan herkennen. Net als president Obama. Totdat de feiten aan het licht komen.
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Donker en koud: leven in de apocalyps na orkaan Sandy
zaterdag 03 november 2012 Bron: Knack ( BE )
Geen water, geen licht, geen verwarming. Na de doortocht van superstorm
Sandy in New Jersey zit de Vlaming Peter Vemeulen al vijf dagen zonder
elektriciteit. ‘Het ziet er hier uit zoals na de apocalyps. De miserie is pas
begonnen na de storm.’ Eddy Eerdekens
In New Jersey schuiven mensen urenlang aan bij benzinestations om een
beetje brandstof te kunnen kopen voor hun elektriciteitsgenerator © Peter Vermeulen - Zie ook
 Marathon van New York gaat nu toch niet door
 HERLEES: ORKAAN SANDY Obama bezoekt het rampgebied
Bij de start van de storm zei Vlaming Peter Vermeulen (47) in New Jersey ons dat zijn grootste vrees was
dat hij zonder elektriciteit zou vallen. In de Verenigde Staten lopen alle elektriciteitsleidingen bovengronds,
via palen. Tijdens een storm doen omgewaaide bomen de leidingen knappen.
Superstorm Sandy zette ook nog eens meerdere elektriciteitscentrales onder water. Daardoor kwamen liefst
7 miljoen Amerikanen aan de Oostkust zonder stroom te zitten.
Peter Vermeulen is één van hen. Hij kreeg bij het begin van de storm een mailtje van zijn
elektriciteitsmaatschappij om te melden dat ze er ernstig rekening mee hielden dat de stroom kon uitvallen.
In dat geval zou het zeer waarschijnlijk zeven dagen duren voor de elektriciteitsvoorziening weer hersteld
kon worden. Het was het laatste mailtje dat Vermeulen kon lezen op zijn laptop. Nauwelijks een half uur later
viel de stroom effectief uit. Sindsdien heeft hij weinig anders gedaan dan gewacht. Hij is nu één van de 1
miljoen inwoners die al vijf dagen geen elektriciteit hebben.
Apocalyps
‘Het ziet er hier uit zoals na de apocalyps, zegt Vermeulen, die personeelsdirecteur is van een afdeling van
Johnson and Johnson, dichtbij Princeton in New Jersey. ‘Vele mensen zitten nu al vijf dagen in het donker
en in de koude te wachten tot de elektriciteit weer werkt. Aan de benzinestations staan lange wachtrijen.
Mensen vechten om benzine voor hun elektriciteitsgenerator.
Horrorverhalen
‘We horen horrorverhalen van vrienden en collega’s die geen huis meer hebben. Weggewaaid of afgebrand.’
‘Wijzelf hebben heel veel geluk gehad. We zijn ongedeerd, gezond en wel en er is geen schade aan ons
huis. Wij klagen niet.’ Toch leeft ook Vermeulen nu al vijf dagen zoals in de middeleeuwen. Koud, donker en
geen water. ‘Iedereen heeft hier zijn eigen waterput. Het water wordt opgepompt met een elektrische pomp’
‘Mijn tienerdochter zegt dat ze zich een Amish voelt, een lid van een religieuze gemeenschap die leeft
zonder modern comfort.’ ‘We zitten dan wel in deze situatie, maar we zijn niet alleen. Nog zeker een miljoen
mensen zitten zonder stroom. Vele anderen zijn veel erger af dan wij.’
Smartphone
‘Onze smartphone werkt nog. We steken hem in de lader in de auto en rijden dan een uurtje richting
Pennsylvania. Daar is zo goed als geen schade van de storm. We gaan er op restaurant, naar de cinema,
tanken en daarna weer naar huis. Dan is onze telefoon opgeladen.’ ‘Voor de rest kunnen we rekenen op
steun van vele vrienden die nog wel elektriciteit hebben. We gaan er douchen, ons opwarmen en iets eten.
We worden uitgenodigd of nodigen onszelf uit. De solidariteit onder de mensen hier is enorm.’
Solidariteit
‘Na een superstorm zijn er geen Democraten of Republikeinen meer. Enkel nog Amerikanen. Als er iets ergs
gebeurd, trekken ze allemaal aan hetzelfde koord.’
‘We proberen er allemaal het beste van te maken. Hier in de omgeving wonen vele Vlamingen die voor
Johnson en Johnson werken. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’
‘Nu is er veel te doen rond het benefietconcert van Bruce Springsteen. We zijn er vet mee, zeggen velen van
mijn vrienden. We kunnen het niet eens volgens op tv want er is geen stroom. We hebben ook de volledige
inhoud van onze frigo moeten weggooien.’ ‘Wij hebben het altijd vreemd gevonden dat de
elektriciteitsleidingen hier boven de grond liggen en dus zo kwetsbaar zijn bij een storm. Onze Amerikaanse
vrienden zeggen dat ze niet zouden weten hoe het anders moet, dat het altijd zo geweest is.’
Global warming
‘Het is ook maar de laatste jaren dat de elektriciteit zo vaak uitvalt na een natuurramp. Mensen beginnen
hier nu ook te spreken over global warming, maar eerder lacherig. De opwarming van de aarde wordt niet
ernstig genomen in de Verenigde Staten. Niet zoals in Europa.’
‘In the bigger scheme of things, zijn we er heel goed vanaf gekomen. We hebben enorm veel geluk gehad.
Wil je alstublieft schrijven dat we niet klagen? Wat wij meemaken stelt echt niets voor in vergelijking met de
duizenden die hun huis kwijt zijn en echt zwaar getroffen zijn.’
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Wachtrijen
Ook The New York Times meldt dat vechtpartijen uitbreken in de lange wachtrijen aan de benzinestations in
New Jersey. De politie moet op verschillende plaatsen tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.
Een automobilist is gearresteerd omdat hij een andere bestuurder bedreigde met een pistool nadat hij zijn
beklag deed dat de man wilde voorkruipen in de wachtrij. In New York maken inwoners hetzelfde mee als
Peter Vermeulen in New Jersey. Steeds meer inwoners krijgen het op hun zenuwen omdat ze het al vijf
dagen zonder elektriciteit moeten doen. ‘Het is vreselijk,’ zegt Marilyn Smalls, die op Coney Island woont, in
The New York Times. ‘Het is pikdonker. Het is gevaarlijk.’ Sommige New Yorkers zijn zo bang dat ze zich
opsluiten in hun appartement en voor niemand de deur opendoen voor er weer elektriciteit is. Ruim een
miljoen inwoners van New York zitten nog altijd zonder stroom.
Oliespoor
In de woning van Gina Braddish (27), een inwoonster van Long Beach op Long Island, stond het water een
meter hoog. Ze zag hoe de overstroming een spoor van olie, benzine en vuil rioleringswater achterliet in
haar huis. ‘Mijn vloer ligt vol olie en ze zeggen me dat dit geen noodgeval is,’ zegt ze in The New York
Times. ‘Als mijn huis de lucht in vliegt, is het wel een noodgeval. Ik heb iemand nodig die naar hier komt om
me te helpen.’ Zelfs de marathon van New York kreeg zware kritiek te verduren. Slachtoffers vroegen zich af
waarom de elektriciteitsgeneratoren voor de marathon niet ingezet konden worden in Staten Island. In dat
zwaar getroffen stadsdeel zouden honderden gezinnen geholpen zijn met de elektriciteit die ingezet zouden
worden voor de marathon. Uiteindelijk gaven de organisatoren toe en werd de marathon afgelast.
Marathon
Burgemeester Michael Bloomberg, die indruk heeft gemaakt met zijn aanpak van de ramp na de doortocht
van Sandy, wilde de marathon eerst toch laten doorgaan. ‘Het is belangrijk dat we de veerkracht van New
York tonen aan de wereld. Na de terroristische aanslag van 9/11 is de marathon van New York ook
doorgegaan.’ ‘Het is voor iedereen een zware week geweest,’ zei de New Yorkse gouverneur Andrew
Cuomo. ‘Onze problemen zijn nog niet voorbij. Er zijn nog vele ongemakken, maar het had ook nog veel
erger kunnen zijn.’ Volgens een eerste schatting van financieel expert Moody’s bedraagt de schade van de
superstorm Sandy minstens 50 miljard dollar. Het gaat dan om zeker 30 miljard aan vernielingen van
vastgoed. De rest is verlies door gebrek aan economische activiteit. Dat betekent dat
verzekeringsmaatschappijen zich moeten voorbereiden op het uitkeren van 30 miljard dollar.

Koopkracht daalt tot dertig procent’
AMSTERDAM – De koopkracht van grote groepen Nederlanders gaat de komende jaren veel meer achteruit
dan tot nog toe gedacht. Sommige Nederlanders krijgen de komende vijf jaar tot wel dertig procent minder te
besteden. Dat meldt RTL Nieuws vrijdagavond op basis van berekeningen.
Maandag werd nog bekendgemaakt dat uit de doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal
Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkracht gemiddeld gelijk blijft.
Mensen met lage inkomens gaan er iets op vooruit, mensen met hoge inkomens leveren daarentegen iets in.
Kunduzakkoord
Dat de koopkracht van Nederlanders de komende jaren flink gaat dalen, zou niet alleen komen door de
lastenverzwaringen die in het regeerakkoord staan. Ook veel maatregelen van het vorige kabinet en uit het
Kunduzakkoord moeten nog worden uitgevoerd. Daardoor zouden alleenverdieners soms tot tien procent
aan besteedbaar inkomen verliezen. Gepensioneerden gaan er tot 25 procent op achteruit en een deel van
de mensen met een uitkering moet zelfs dertig procent inleveren.
RTL Nieuws stelt de berekeningen te hebben voorgelegd aan het CPB, dat de cijfers zou bevestigen. De
enorme koopkrachtdaling zou ook blijken uit stukken van het CPB die niet worden vrijgegeven.
Openbaar
SP en CDA eisen naar aanleiding van het onderzoek van RTL Nieuws dat VVD en PvdA nog voor het debat
over de regeringsverklaring volgende week alle cijfers openbaar maken die de koopkrachtgevolgen
weergeven van de plannen uit hun regeerakkoord. SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut noemt het absurd
dat de cijfers nog niet beschikbaar zijn. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma wil de effecten voor de
koopkracht per gezinssituatie en inkomenscategorie hebben. Daarnaast zal het CDA het Nibud om
berekeningen vragen. Voor dat verzoek kreeg het CDA afgelopen week niet voldoende steun in de Kamer.
Reactie Rutte
Volgens VVD-leider Mark Rutte is er bij de berekeningen van RTL alleen maar uitgegaan van extreme
situaties en vallen precieze gevolgen van de plannen nog niet uit te rekenen zolang ze niet zijn uitgewerkt,
zoals de inkomensafhankelijke zorgpremie.
Door: Novum
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Huizenbezitters met de Nationale Hypotheek Garantie kunnen niet langer verhuizen
Als een miljoen huizenbezitters niet meer kunnen verhuizen is dat de
doodsklap voor de huizenmarkt
zaterdag 3 november 2012, Bron(nen): De Volkskrant
Voor zo’n miljoen huizenbezitters met de Nationale Hypotheekgarantie wordt
verhuizen in het nieuwe jaar een dure grap, zo niet onmogelijk. De NHGhypotheek kan alleen worden meegenomen naar een volgende woning als ze
voortaan annuïtair en volledig wordt afgelost.
Naar nu blijkt heeft de Nationale Hypotheek de regels veranderd, met instemming van het ministerie van
Financiën, schrijft De Volkskrant. Door deze regeling zullen verhuizende NHG-klanten tientallen tot
honderden euro’s per maand meer moeten betalen voor hun nieuwe huis.
Dit is in strijd met krachtige bezweringen van met name de VVD. Vanaf 1 januari zouden hypotheken alleen
aftrekbaar zijn als ze annuïtair worden afgelost, maar ‘oude hypotheekcontracten’ zouden worden
gerespecteerd. Ook bij verhuizing. Voor Nederlanders met een NHG-hypotheek geldt dat dus niet.
Als een miljoen huizenbezitters niet meer kunnen verhuizen is dat de doodsklap voor de huizenmarkt.
Inmiddel van internet verwijderd. Te zien via:
http://web.archive.org/web/20100507130526/http://www.redjehypotheek.nl

Islam verdringt katholicisme als belangrijkste religie in Frankrijk
Ingediend door copywriter op 2 november, 2012
Frankrijk, oktober 2012
Volgens onderzoeken tussen 2009 en 2012 van het French Institute of Public Opinion (Ifop) zijn er slechts
1.9 miljoen praktiserende katholieken in Frankrijk. Dit is ongeveer 4.5% van alle katholieken die met 41.6
miljoen mensen 64% van de Franse bevolking uitmaken. Van de zes miljoen Noord-Afrikanen en SubSahara inwoners in Frankrijk, beschouwt 75% (of 4.5 miljoen) zichzelf als gelovige. 2.5 miljoen van hen
omschrijven zichzelf als praktiserend moslim.
Deze cijfers wijzen er op dat de islam de koppositie van het katholicisme overneemt. Er worden dan ook veel
vaker nieuwe moskeeën als kerken gebouwd. Op dit moment staan er in Frankrijk 150 moskeeën in de
steigers. Het totale aantal moskeeën heeft zich de afgelopen tien jaar verdubbeld tot 2000. De imam van de
Grote Moskee in Parijs, Talie Boubakeur, heeft opgeroepen om het huidige aantal moskeeën nog eens te
verdubbelen tot het aantal van 4000. Daarentegen zijn er afgelopen tien jaar slecht 20 nieuwe kerken
gebouwd en zijn er ruim 60 gesloten. De meeste daarvan zijn moskee geworden.
Gatestone Institute, 2 november 2012
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/4797
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Prikbord nr 318 (leo j.j. dorrestijn)
Complottheorie
Tot voor kort werden berichten over de gang van zaken rond de moord op Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn,
Chris van der Werken, Theo van Gogh en de merkwaardige dood van Maarten van Traa afgedaan als
onzinnige complottheorieën. Net als de klokkenluidersinformatie over de Bijlmerramp, het Demmink-dossier,
het Chipshol-dossier, het JSF-dossier en de Woekerpolissen. Veel journalisten en politici veinzen
onwetendheid of hebben andere excuses om zaken dood te zwijgen. Toch komt de dag steeds dichter bij,
waarop alle reeds bekende feiten geen theorie blijken te zijn, maar de onvoorstelbare werkelijkheid.
Eerlijk delen
In een land waar men zich drukker maakt over de zorg voor circustijgers, dan voor bejaarden. Waar
personeel van een zorginstelling een geheimhoudingsverklaring moet tekenen en waar de Inspectie weken
nodig heeft om misstanden te inventariseren, is een nieuwe elite ontstaan. De zorgmaffia die zich meer
bezighoudt met de geldstromen van de overheid dan met de noodzakelijke beperking van de absurde
kosten.
Teveel duurbetaalde (interim)managers, teveel miljonairs, teveel falende (financiële) toezichtorganen, teveel
bonussen en teveel verspillingen. In Den Bosch staat nu een gigantische patiëntenfabriek waarvoor een
bestaand ziekenhuiscomplex gewoon werd afgeschreven en afgebroken. En de belastingbetaler mag de
kosten van honderdduizenden onverzekerden, peperdure medicijnen en onbetaalbare behandelingen ‘eerlijk
delen’, zodat we allemaal kostenbewust worden. Allemaal???
Europa wordt belazerd
Wat Brussel doet met de lidstaten, doet Griekenland met Europa. Gewoon alle corruptie,
belastingontduiking, fraude en verspilling buiten beeld houden. Nu is er weer een lijstje ‘zoekgeraakt’ met
Griekse bankrekeningen in Zwitserland. Een Griekse journalist beschikte wel over een kopie, maar die is
gearresteerd, want – net als in Brussel – is het ontmaskeren van criminelen daar strafbaar.
Om de schijn op te houden heeft Griekenland een nieuwe kopie gevraagd aan … Frankrijk. Waarom niet aan
de Zwitserse regering zoals eerder werd afgesproken bij duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van
geheime rekeningen?
Kampers
Een politieman schrijft dat het wel meevalt met de criminaliteit van kampers, want hij was bijna 40 jaar
geleden een soort ‘kampwacht’ (was dit toen nodig dan?) en andere Nederlanders vonden het ook gewoon
om op vakantie in een tent of caravan te wonen. Hieruit blijkt een verbijsterende onwetendheid: kampers
wonen in illegale villa’s en bungalows (ook in hun ‘vakantie’), bedreigen ambtenaren, frauderen met
uitkeringen, exploiteren wietplantages, exporteren gestolen auto’s, forceren geheime ‘belastingafspraken’,
weigeren rekeningen te betalen, handelen in wapens en drugs, chanteren gemeentebesturen, en de zware
criminelen onder hen schieten met automatische wapens op de politie of op geldtransportauto’s. Neen, ze
worden niet over één kam geschoren; er zijn wel tien kammen nodig.
Rutte heeft veel méér uit te leggen
Het coalitieprogramma laat nu al zien dat de oppositie (ook binnen de PvdA) ruim de gelegenheid krijgt om
te chicaneren over het nieuwe beleid. Bijv. wie er allemaal tot de familie behoren van illegale ‘kinderen’ die
hier na 5 jaar mogen blijven. Want minderjarige kinderen die niet alleenstaand zijn, hadden allang met hun
illegale familie moeten worden uitgezet, toch? En illegaliteit is straks wel strafbaar, maar kinderen sluit je niet
op, omdat hun ouders na drie jaar procederen op kosten van de staat nog steeds fout zijn, toch? En als die
ouders dan weer in opdracht van de EU worden vrijgelaten en die 5 jaar zijn bijna verstreken, dan kun je
toch niet zo ‘inhumaan’ zijn om de wet toe te passen, toch?

“Explosieven in verongelukt vliegtuig Poolse president”
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Poolse onderzoekers hebben sporen van explosieven gevonden in het wrak van het
Poolse regeringsvliegtuig dat 2 jaar geleden verongelukte bij de Russische plaats
Smolensk, meldt de Poolse krant Rzeczpospolita.
Volgens de krant hebben aanklagers en explosievenexperts sporen van TNT en
nitroglycerine aangetroffen op de vleugels en in de cabine. Ook in het gebied waar de
Tu-154 crashte, zijn sporen van explosieven gevonden.
Het vliegtuig stortte op 10 april 2010 neer. Alle 96 inzittenden, onder wie president
Lech Kaczynski en zijn vrouw, kwamen om het leven. De crash leidde tot spanningen tussen Polen en
Rusland. De twee landen gaven elkaar de schuld van het ongeval.
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Het grootste geheim, geld creëren uit niets
tip van P.v.d.Meer, Het Grootste Geheim
Geld Uit Niets - David Icke (Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl
Vandaag controleren de ingewijden en stromannen van de Babylonische
Broederschap de politiek, het bankwezen, het bedrijfsleven, de
inlichtingendiensten, de politie, het leger, het onderwijs en de media op deze
wereld. De belangrijkste in dit rijtje, in termen van controle, is het bankwezen. Die
creëert en manipuleert het geld.
De financiële angel van de Broederschap is heel eenvoudig en stamt uit de
gedocumenteerde periode van Soemerië en Babylon en duurt voort tot op de dag
van vandaag. Het is gebaseerd op het creëren van geld dat niet bestaat en het
verstrekken van leningen aan burgers en bedrijven in ruil voor rente. Op die
manieren creëren ‘ze’ een enorme schuld voor overheden, bedrijven en de
bevolking. Het is van vitaal belang voor de bankiers dat ze geld kunnen uitlenen dat ze niet bezitten. Het
werkt als volgt. Wanneer iemand een miljoen pond bezit, kan hij/zij slechts een miljoen pond uitlenen. Heel
eenvoudig. Maar als een bank een miljoen pond bezit kan het tien keer zoveel of meer uitlenen en
vervolgens rente berekenen over het uitgeleende bedrag.
Als zelfs een fractie van de mensen, die theoretisch ‘geld’ bij de banken hebben gedeponeerd, vandaag hun
geld gingen opvragen, zouden de banken binnen een half uur de deuren sluiten omdat het geld er niet is.
Geld op de bank is een verzinsel, fictie, al weer een vertrouwenstruc.
Wanneer je een bank binnenstapt voor een lening, wordt er geen enkel nieuw bankbiljet gedrukt, noch een
nieuw muntstuk geslagen. De bank typt slechts het bedrag van de lening in op je rekening. Vanaf dat
moment betaal je rente aan de bank over wat niet meer is dan een aantal cijfers, ingetikt op een
beeldscherm. Wanneer je echter de niet-bestaande lening onmogelijk kan aflossen, kan de bank volkomen
legaal – ‘ze’ gebruiken daarvoor de door hen zelf gemaakte wetten die onwettig zijn volgens goddelijk recht
– langskomen om je rijkdom af te pakken – je huis, grond, auto en bezittingen – conform de geschatte
waarde die d.m.v. van cijfers op hun scherm werd ingetypt.
Het is nog veel erger, want dat geld is niet in omloop gebracht door regeringen, maar door particuliere,
private banken die leningen verstrekken aan hun klanten. De banken bepalen hoeveel geld er in omloop is.
Hoe meer leningen zij willen verstrekken, hoe meer geld er in omloop wordt gebracht. Wat is het verschil
tussen een economische boom (welvaart) en een economische depressie (armoede)? Slechts één ding – de
hoeveelheid geld in omloop. Dat is alles. En, via dit systeem, bepalen de particuliere banken, gecontroleerd
door dezelfde mensen, hoeveel geld er in omloop zal zijn. Ze kunnen willekeurig, dus op ieder moment
booms (hausse) en busts (baisse) creëren.
Hetzelfde geldt voor de effectenbeurzen waar snelle jongens dagelijks biljoenen dollars rondsturen binnen
de financiële en bancaire markten, die op deze manier omhoog of omlaag bewegen, gaan zweven of
crashen. Aandelenmarkten crashen niet zomaar, dit gebeurt bewust d.m.v. manipulatie.
Het merendeel van het in omloop zijnde ‘geld’ is geen fysiek geld – bankbiljetten en munten. Het is niets
anders dan geldtransfers van de ene computerrekening naar de andere elektronisch overboeken via
overschrijvingen, creditcards en chequeboeken. Hoe meer geld, elektronisch of anderszins, in omloop is
gebracht, hoe meer economische activiteit kan plaatsvinden en hoe meer producten kunnen worden gekocht
en verkocht, hoe meer inkomen mensen hebben en hoe meer banen beschikbaar zijn. Maar het constante
thema van de financiële coup van de Verborgen Handen is een hausse te creëren door veel leningen uit te
geven en vervolgens de stop eruit te trekken.
Overbetaalde economen en economische correspondenten, van wie de meesten geen idee hebben wat er
gaande is, vertellen je dat hausse en baisse (overspannen en dalende conjunctuur) deel uit maken van een
natuurlijke ‘economische cyclus’. Wat een prietpraat. Het is een systematische manipulatie door de
Broederschap om de werkelijke rijkdom van de wereld te stelen.
Tijdens een hausse steken veel mensen zich in nog grotere schulden. Een levendige economische activiteit
betekent dat bedrijven meer geld lenen voor nieuwe technologie om de productie te verhogen om aan de
vraag te voldoen. De mensen lenen meer om een groter huis en een nieuwe, duurdere auto te kopen, want
ze hebben veel vertrouwen in hun economische toekomst. Dan, op het meest geschikte moment, verhogen
de grote bankiers, die gecoördineerd worden door het netwerk van het geheime genootschap, de rente om
de vraag naar leningen te drukken en vervolgens beginnen ze de uitstaande leningen op te vragen. Ze
zorgen ervoor dat er veel minder leningen worden verstrekt dan voorheen. Dit heeft het effect dat
ruilmiddelen (geld in zijn verschillende vormen) uit de circulatie wordt genomen. Dit onderdrukt de vraag
naar producten en leidt tot minder banen, omdat er niet genoeg geld in omloop is om de noodzakelijke
economische activiteit te genereren. Dus de mensen en bedrijven kunnen niet meer genoeg verdienen om
hun leningen af te lossen en ze gaan failliet. De banken nemen vervolgens hun werkelijke rijkdom over – hun
bedrijf, huis, grond, auto en bezittingen in ruil voor het niet terugbetalen van een lening die alleen maar
bestond uit wat getypte cijfers op een scherm. Dit is al duizenden jaren bezig, vooral in de laatste paar
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eeuwen, en de werkelijke rijkdom van de wereld is uit de bevolking gezogen en verdwenen in de handen van
degenen die het bankwezen controleerden – de nakomelingen van kruisingen tussen mens en bepaalde
buitenaardse rassen.
Hetzelfde geldt voor de landen. In plaats van het creëren van hun eigen rentevrije geld, lenen de overheden
het van het private bankierskartel en betalen zowel de rente als het kapitaal terug dat door de bevolking
wordt opgebracht via de belastingen. Fantastische hoeveelheden geld dat je aan belastingen betaalt gaat
rechtstreeks naar de particuliere banken om de leningen te betalen die de overheden zelf rentevrij zouden
kunnen creëren! Waarom doen ze dat? Omdat de Broederschap de regeringen evenzeer controleert als de
banken.
Wat wij ‘privatisering‘ noemen is de uitverkoop van de activa van de staat om het faillissement af te wenden
dat veroorzaakt is door gecreëerde schulden van de bank. Derdewereldlanden dragen de controle van hun
land en grondstoffen over aan de internationale bankiers omdat ze de enorme leningen, die doelbewust door
de banken zijn verstrekt, niet kunnen terugbetalen om ze op die manier in de val van afhankelijkheid te laten
lopen. Het is niet nodig dat de wereld in pure armoe en conflict verkeert, ze is in die situatie gemanipuleerd
omdat dit ‘hun’ agenda dient.
De Tempeliers gebruikten het hiervoor beschreven systeem toen ze de grondslagen van het moderne
banknetwerk in de 12e en 13e eeuw creëerden en het op het zelfde moment rechtstreeks verbonden met het
Venetiaanse netwerk van de Zwarte Adel. De wereldwijde financiële manipulatie wordt momenteel
gecoördineerd door de centrale banken van elk of meerdere land(en), die onafhankelijk van elkaar lijken te
werken maar in feite samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. De Bank of England, gecharterd door
Willem van Oranje van de Zwarte Adel, werd de spin in het in het centrum van dit web (Internet) en dus ook,
sinds de jaren 1930, de Bank voor Internationale Betalingen in Zwitserland. Net als de Bank of England
werden de centrale banken gecharterd door de nakomelingen van de bankiersfamilies (reptielenhybriden)
van Genua en Venetië.
Een ander periodiek terugkerende truc is de mensen te verleiden investeringen te doen in de aandelenmarkt
net zolang tot de beursgenoteerde bedrijven massaal overgewaardeerd zijn. Het Broederschap draait, nadat
het zijn aandelen heeft verkocht, de knop om waardoor de markten instorten en … de meeste mensen hun
geld verliezen. Vervolgens koopt de Broederschap enorme hoeveelheden aandelen op tegen de allerlaagste
prijzen, waarna het spel opnieuw kan beginnen. De aandelenmarkt kruipt uit het dal, de waarde van de
beursgenoteerde bedrijven stijgen, de Broederschap wordt rijker en de controle maakt weer een sprong
vooruit.
Deze meedogenloze ‘mensen’ zien het creëren van een oorlog als een schitterende manier om enorme
fortuinen te vergaren en de status quo te vernietigen. Ze lenen beide kanten (de oorlogsvoerende partijen)
het geld om een oorlog te financieren en lenen hen na de oorlog zelfs meer om de vernietigde landen weer
op te bouwen.
De landen zijn aan ‘hen’ geld verschuldigd (controle) en ‘zij’ verrijken zich steeds meer (macht). Een
dergelijke controle en macht stelt hen in de gelegenheid een nieuwe samenleving te bouwen volgens het
‘beeld’ van ‘hun’ agenda, nadat de door ‘hen’ gecreëerde en gefinancierde oorlog de oude structuur heeft
vernietigd. De Protocollen van de Wijzen van Sion werden in de vorige eeuw ontdekt en vertellen ongelooflijk
gedetailleerd de gebeurtenissen en manipulatiemethoden die we in de twintigste eeuw hebben zien
verwerkelijken. Veel desinformatie en agressie kregen degenen die het waagden de Protocollen te
publiceren over zich uitgestort, want de Broederschap doet wanhopige pogingen deze mensen te
beschadigen. Ze komen te dicht bij de waarheid! Hitler gebruikte de Protocollen voor een deel om de
onderdrukking van de Joden te rechtvaardigen, want hij kreeg de Protocollen van een nakomeling van een
Rothschild-agent van Khazar met de naam Alfred Rosenberg.
De Rothschilds werden één van de meest invloedrijke families van de financiële en politieke agenda van de
Broederschap en ze zaten rechtstreeks achter de gebeurtenissen in Europa voordat hun invloed zich
uitbreidden naar Amerika, Zuid-Afrika en uiteindelijk de wereld. Ze hadden de gekroonde leiders (Koninkijke
Hoven) van Europa in hun macht vanwege hun schulden, waaronder de reptielenhybride dynastie van de
Zwarte Adel, de Habsburgers, die gedurende 600 jaar het (on)heilige Roomse Rijk regeerden.
De Rothschilds kregen ook de controle over de Bank of England. Wanneer er een oorlog plaatsvond, zaten
de Rothschilds er achter, zij creëerden het conflict en financierden beide kanten. De leiders van de
Rothschilds zijn niet joods, ze zijn Khazaren die ontelbare Joden de dood injoegen om hun zieke ambities te
bevorderen.
Een andere zeer belangrijke coup van het Broederschap was de creatie in 1913 van de Federal Reserve, de
zogenaamde ‘centrale bank’ van de Verenigde Staten. Het is noch federaal, noch bezit het enige reserve.
Het is een kartel van private (particuliere) banken van de 20 families die het hebben opgericht. De meesten
zijn Europeanen, die momenteel de rentetarieven voor de Verenigde Staten vaststellen en niet-bestaand
geld uitlenen (fictieve cijfers op het beeldscherm) aan de Verenigde Staten. De belastingbetaler moet
natuurlijk de rente betalen.
Wat wij het ‘Amerikaanse Tekort’ noemen is niets meer dan gebakken lucht.
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De Federale Regering van de Verenigde Staten heeft geen enkel aandeel in de Federal Reserve en de
Amerikaanse burger kan ze ook niet kopen. De winsten kunnen per jaar meer dan $ 150 miljard bedragen en
de Federale Reserve heeft nog nooit in zijn geschiedenis een gecontroleerde jaarrekening gepubliceerd. Dit
inkomen is gegarandeerd vanwege:
1. De Broederschap controleert de VS – regering (de Virginia Company onder een andere naam), die
voortdurend ‘geld’ leent van de ‘Fed’;
2. Ze controleren ook de Internal Revenu Service (IRS = belastingdienst), de illegale terroristische
organisatie die de belastingen int van de mensen en
3. de media controleert om te verzekeren dat de mensen nooit iets horen over de punten 1 en 2.
De Broederschap wil een private ‘centrale bank’ in Amerika om hun controle van de economie te voltooien.
Toen de laatste vrijmetselaar, George Washington, de eerste president werd, benoemde hij zijn jaknikkend
lid van de Broederschap, Alexander Hamilton, tot zijn secretaris van de Schatkist, het Ministerie van
Financiën. Hamilton introduceerde de Bank van de Verenigde Staten, een private centrale bank die geld
begon te lenen aan de nieuwe VS – regering, en schiep zo de controle vanaf het allereerste begin. Kijk naar
wat er gebeurde toen de Zwarte Adel de Bank of England introduceerde – het scenario is exact dezelfde. De
Bank van de Verenigde Staten veroorzaakte zoveel armoe, faillissementen en opstand dat het uiteindelijk
gesloten werd, maar spoedig daarna kwam zijn vervanger – de Federal Reserve.
De Zwarte Adel:
De zwarte adel ontleende zijn naam aan de vuile trucs, dus wanneer de bevolking in opstand kwam tegen de
monopolies in de regering, zoals overal, werden de leiders van de opstand snel opgepakt om opgehangen te
worden. Ze gebruikten geheime aanslagen, moorden, faillissementen van opstandige burgers en/of
bedrijven, ontvoeringen en verkrachtingen. Welnu, wie zijn deze families?
De meeste belangrijke zijn:
 Huis van Guelph (Brittannië)
 Huis van Wettin (België)
 Huis van Bernadotte (Zweden)
 Huis van Liechtenstein (Liechtenstein)
 Huis van Oldenburg (Denemarken)
 Huis van Hohenzollern (Duitsland)
 Huis van Hannover (Duitsland)
 Huis van Bourbon (Frankrijk)
 Huis van Oranje (Nederland)
 Huis van Grimaldi (Monaco)
 Huis van Wittelsbach (Duitsland)
 Huis van Braganza (Portugal)
 Huis van Nassau (Luxemburg)
 Huis van Habsburg (Oostenrijk)
 Huis van Savoy (Italië)
 Huis van Karadjordjevic (Joegoslavië)
 Huis van Wurttemberg (Duitsand)
 Huis van Zogu (Albanië)
En ook degenen die je vindt in de familietak van de Windsors, (Zwarte Adel wereldwijd ontmaskerd, Dr. John
Coleman, 1985)
Alle families hierboven zijn verbonden met het Huis van Guelph, een van de oorspronkelijke Zwarte Adel
families van Venetië, waarvan het Huis van Windsor en dus ook de Koningin van Engeland afstammen.
De Guelphs zijn dus verbonden met de Duitse aristocratie door middel van het Huis van Hannover; het zou
diverse pagina’s in beslag nemen om alle banden te noemen. Zoals je ziet is deze familietak - bijna alle
Europese Koninklijke huizen – afkomstig van het Huis van Hannover en dus van het Huis van Guelph – de
Zwarte Adel. De Hannoveraanse Engelse Koning George I was afkomstig van de Hertog van Lunenberg,
e
een deel van Noord-Duitsland, welke door de Guelph familie sinds de 12 eeuw werd geregeerd.
Prins Philip en Prins Charles zijn de stichters van DE geheime gemeenschap in onze tijd, die met alle
anderen verbonden zijn met de Illuminati die oorspronkelijk afkomstig zijn uit – de Comité van 300. De Club
van Rome, de CFR, de RIIA, de Bilderbergers, de VN, de Ronde Tafel zijn alle afkomstig uit de Comité van
300 en daardoor uit de Europese Zwarte Adel.
Zie ook:
 Miljarden voor de bankiers en Schulden voor de Burgers
 Mondiaal misbruik van geldscheppen
 Doel van de wereldbankiers
 Monetair imperialisme
 Aanmunting in het Post-Romeinse Tijdperk
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Zeven records over superstorm Sandy
"We wisten dat Sandy een gevaarlijke storm zou worden en hij heeft onze
verwachtingen ingelost", zo verklaarde de New Yorkse burgemeester
Michael Bloomberg maandagavond op een persconferentie. "Sandy kent
geen precedenten", zei Bill Read, de voormalige chef van het National
Hurricane Center.
De orkaan verbaasde eenieder met zijn kracht, omvang en intensiteit en
deed records sneuvelen. Wij zetten er voor u zeven op een rijtje.
1. Sandy is de grootste cycloon die het Atlantische orkaangebied ooit heeft voortgebracht. De orkaan had
een indrukwekkende diameter van maar liefst 1.609 kilometer.
2. De stad New York had zich verwacht aan overstromingen tot circa drie meter. Het waterpeil steeg in
realiteit tot 4,23 meter. Sandy gaf daarmee het vorige record dat de orkaan Donna in 1960 vestigde te kijken.
Het water in de stad steeg toen tot ruim drie meter.
3. De hoogste golf ooit in New York Harbor mat 7,6 meter en was het gevolg van de orkaan Irene, die vorig
jaar in augustus toesloeg. Sandy deed 'beter' met een golf van bijna tien meter, aldus theatlanticcities.com.
4. Het New Yorkse metrosysteem ondervond nog nooit zoveel hinder als met de doortocht en gevolgen van
Sandy, zo zei Joe Lhota, hoofd van New York's Metropolitan Transportation Authority, eerder. Zeven
metrolijnen, waaronder ook de belangrijkste, raakten overstroomd. Eveneens de treinstations en bus
stelplaatsen kampten met watersnood.
5. Van South Carolina, in het zuiden, tot de noordelijke staat Maine zaten ruim acht miljoen mensen zonder
elektriciteit als gevolg van de passage van Sandy. Na de doortocht van de orkaan Ike waren dat er 7,5
miljoen. Irene zette vorig jaar de helft minder mensen zonder stroom.
6. De laatste keer dat de New Yorkse beurs werd onderbroken, dateert van 1888, toen een sneeuwstorm
over de miljoenenstad raasde.
7. Instagram deed gouden zaken afgelopen maandag. Bijna een half miljoen mensen gebruikten het mobiele
fotoprogramma om een beeld met de hashtag #Sandy te posten. Iedere seconde werden bijna tien foto's
gedeeld met een van deze hashtags: #hurricanesandy, #sandy en #frankenstorm, zo maakte het bedrijf
bekend.
Zie ook:
Voedseltekort dreigt voor miljoenen in Haïti na Sandy
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1527683/2012/11/02/Voedseltekort-dreigt-voormiljoenen-in-Haiti-na-Sandy.dhtml
FEARS TURN TO FRUSTRATION AS MILLIONS WITHOUT POWER AND GAS IN WAKE OF SANDY
(NOV 1, 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=ihbxYsl8_Ms&feature=em-uploademail-new
‘We Need Food, We Need Clothing’ Staten Island residents launch desperate plea for assistance
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/11/02/we-need-food-we-need-clothing-staten-islandresidents-launch-desperate-plea-for-assistance/
65 Of NYC Schools To Remain Closed Due To Storm Damage (Nov. 2, 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=5BFc_iJ2x58&feature=em-uploademail-new
Grote rampenoefening voor tsunami op Maasvlakte!
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1527406/2012/11/02/Grote-rampenoefening-voortsunami-op-Maasvlakte.dhtml
MAGNITUDE 6.4 EARTHQUAKE RATTLES PHILIPPINE ISLAND OF MINDANAO (NOV 2, 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=nCjpG8qLjUY&feature=em-uploademail-new
2MIN News November 2, 2012
http://www.youtube.com/watch?v=mgsOhXPoMeo&feature=em-uploademail-new
Bron: Hln.be
Nigel Farage – We zijn op weg naar een wereldregering!
In een ongelofelijk krachtig interview zei MEP (Member European
Parliament) Nigel Farage onlangs tegen het King World News: “ze willen
zelfs dat de landen in de eurozone hun grondwet veranderen. Om in hun
grondwet te schrijven dat ze allen orders van Brussel zullen gehoorzamen.
Farage waarschuwde ook: “het is zo heel, heel moeilijk om de stemmen te
negeren die me 20 jaar lang hebben verteld dat er een groep mensen is die
een wereld regering wil creëren, maar nu begint het ons in het gezicht te staren.”
Nigel Farage is een lid van het Europees Parlement. Hij heeft veel kritiek op de ontwikkelingen in Europa
omdat ze “ondemocratisch” zouden zijn. Hij moet nu echter ook erkennen dat er wat anders aan de hand is.
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Het doel is niet democratie maar een wereld regering. Democratie was trouwens altijd al de weg daarnaar
toe. De macht aan het volk? Wat een grap! Hier een korte samenvatting van het interview met King World
News. Onderaan vind je de link naar het hele interview.
We hebben het punt bereikt waarop de politieke klasse in Brussel de overhand heeft!
Farage bediscussieerd ook het goud, maar eerst, hier is wat hij te zeggen had over de huidige crisis: “We
hebben het punt bereikt waarop de politieke klasse in Brussel de overhand heeft. Ondanks de enorme
economische, de enorme economisch, politieke en sociale problemen die bestaan in de eurozone, en het
argument dat het noorden en het zuiden van Europa elke dag verder uit elkaar gaan. En ze bewegen in feite
steeds meer naar extremere tactieken.”
Nigel Farage gaat verder:
“(Dit wordt gedaan) om landen op te sluiten in een nieuwe vorm van regering, die zo ver verwijderd is van
het concept van de liberale democratie, dat ik denk dat het nogal beangstigend is. Ik maakte in het
parlement gister eigenlijk het punt dat al de reddingsoperaties die we hebben gezien, waren ontworpen om
de landen direct onder het commando en de controle van de instituties van de Europese Unie te stellen.”
En eerlijk gezegd zijn hun premiers trekpoppen geworden
“De mensen die de Europese staat creëren zijn blij. Ze willen het liefst zien ze iedereen failliet gaan. Dan zijn
ze echt de baas.
Bijvoorbeeld in Ierland kwam onlangs de trojka aan. En om mensen er aan te herinneren dat is de Europese
Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. 50 Ambtenaren daalden neer in Dublin. Ze gingen door
de boeken en gingen zitten met de Ierse premier Enda Kenny en vertelden hem precies wat hij moet doen
met de uitgaven en met de overheidsbelastingen.
Ik bedoel het heeft bijna geen zin meer voor het Ierse volk om door het proces van democratische
verkiezingen te gaan als de bureaucraten alles volledig onder controle hebben. En Van Rompuy wil dit een
stap verder nemen. Hij wil nu dat alle leden van de eurozone daadwerkelijk bindende afspraken gaan
ondertekenen, in je eigen bloed, die bepalen dat ze alleen budgets implementeren als het is toegestaan door
hem. En als een parlement in een van de landen van de eurozone gaat stemmen voor een budget dat
anders is dan welke is goedgekeurd door de Europese instituties dan wordt het wettelijk neergeveld.”
Ze willen zelfs dat eurozone landen hun grondwet veranderen
“Om in hun grondwet te schrijven dat ze alle orders vanuit Brussel zullen gehoorzamen. Nu dit is gewoon
monsterlijk en ik moet zeggen dit zijn niet alleen de Europeanen. Ook het IMF in Washington, waarvan
natuurlijk de VS 18% aandeelhouder is zijn ineens deel geworden van dit grote spel.”
Prijs voor de Vrede
“Vorige week zagen we zelfs het Nobelprijs Comité verschijnen en zij ondersteunen de Europese Unie door
ze de Prijs voor de Vrede te geven. Daarom is het erg, erg moeilijk om de stemmen te negeren die me al 20
jaar vertellen dat achter dit alles een groep mensen zit die een “wereld regering” willen creëren.”
Het interview:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2012/10/25_MEP_Nigel_Farage.html
Bron: Eindtijd-update.blogspot.nl en Kingworldnews.com

'Na verkiezingen VS snel besluit over militaire actie tegen Iran'
Militaire analisten: Eerste fase oorlog Israël - Iran is begonnen
De Franse president Hollande en de Israëlische premier Netanyahu tijdens
een gezamenlijke persconferentie in Parijs afgelopen woensdag. De leider
van de Joodse staat verklaarde onder andere dat de Arabische wereld
opgelucht zal zijn als er eindelijk actie wordt ondernomen tegen Iran.
Op grond van intensieve gesprekken in de afgelopen weken tussen politici en andere hoge officials van de
VS, Groot Brittannië, Frankrijk en Israël verwachten militaire analisten dat er na de Amerikaanse
presidentsverkiezingen aanstaande dinsdag snel een besluit zal vallen over militaire actie tegen Iran. Of
Irans bondgenoot Syrië daar ook onder zal vallen is onzeker; zo melden sommige bronnen dat Amerika en
Rusland achter de schermen onderhandelen over een vredesplan dat president Assad in staat stelt om aan
de macht te blijven.
Terwijl de Israëlische premier Netanyahu afgelopen week 2 dagen uittrok voor besprekingen met de Franse
president Hollande landde zijn minister van Defensie Ehud Barak in Londen, vlak nadat hij de Amerikaanse
stafchef generaal Martin Dempsey na een bezoek van enkele dagen aan Israël had uitgezwaaid. Alle
ontmoetingen stonden in het kader van hoofdzakelijk één onderwerp: Iran en Syrië.
Snel besluit over Iran, ongeacht wie president wordt
Zowel Amerika, Frankrijk, Groot Brittannië als Israël zijn het er in grote lijnen over eens dat de volgende
Amerikaanse president, of dit nu Obama blijft of toch Romney wordt, snel een besluit zal moeten maken over
actief ingrijpen in Syrië en tegen Iran. Door de aanwezigheid van duizenden Iraanse en Hezbollah strijders in
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Syrië is het risico echter groot dat Hezbollah en ook de Palestijnse terreurbeweging Hamas
vergeldingsaanvallen op Israël zullen uitvoeren.
Bovendien is Rusland fel tegen iedere vorm van interventie, of dat nu door het Westen, door Turkije of door
de Arabische Golfstaten gebeurt, partijen die allen de Syrische president liever vandaag dan morgen zien
verdwijnen. Zowel Obama als Romney hebben vanwege de tegenstand van het Kremlin aangegeven geen
direct militair ingrijpen in Syrië te willen. Ondertussen onderhandelen Washington en Moskou achter de
schermen over een vredesplan voor Syrië, waarbij er namens de VN 'blauwhelmen' (vredestroepen) in het
land worden gestationeerd en Assad aan de macht mag blijven.
Voldoende Westerse strijdkrachten verzameld
Niettemin zijn er inmiddels voldoende Amerikaanse, Britse en Franse strijdkrachten in het Midden Oosten en
de Perzische Golf aanwezig om militaire actie te ondernemen tegen Syrië en/of Iran. De Amerikanen hebben
hun militaire macht met name geconcentreerd op het eiland Socotra in de Rode Zee en het Omaanse eiland
Masirah in de Perzische Golf. Ook werden er de afgelopen tijd special forces in Turkije, Jordanië en Israël
gestationeerd.
Op hun beurt hebben de Britten en Fransen een groot aantal marine-, luchtmacht- en speciale eenheden op
twee grote bases in de Verenigde Arabische Emiraten verzameld. Tevens werd er een Frans squadron
gevechtsbommenwerpers in Saudi Arabië gestationeerd.
'Eerste fase oorlog Israël-Iran begonnen'
Militaire strategen constateren dat de eerste fase van de lang verwachte militaire confrontatie tussen Iran en
Israël reeds is begonnen. De Iraans stealthdrone die op 6 oktober het Israëlische luchtruim wist binnen te
dringen was een beslissend moment; Israël sloeg vervolgens terug door op 24 oktober met een luchtaanval
een Iraanse raketfabriek in Soedan te vernietigen. Volgens veel analisten zijn dit de eerste echte
schermutselingen, die waarschijnlijk gevolgd zullen worden door nog een aantal op zichzelf staande
incidenten tussen Israël, Iran en Hezbollah voordat er daadwerkelijk een grote oorlog losbarst.
Xander - (1) DEBKA

Iedereen kan signaal van Amerikaanse drones volgen
Brussel, 30 oktober 2012 (IPS)
Het zendsignaal van de Amerikaanse drones is niet gecodeerd en kan door iedereen met wat goedkope
apparatuur bekeken worden. Nu het gebruik van de onbemande toestellen exponentieel toeneemt, vormt dat
een ernstig probleem voor de Amerikaanse strijdkrachten.
De drones zenden hun informatie op twee manieren uit: via satelliet naar het thuisstation, soms aan de
andere kant van de wereld, maar ook via radiosignaal naar troepen op de grond. Dat laatste signaal is niet
versleuteld.
De Amerikanen ontdekten het probleem vier jaar geleden al, toen ze op een laptop van sjiitische strijders in
Irak beelden vonden die afkomstig waren van een Amerikaans onbemand toestel. Die bleken het
videosignaal onderschept te hebben met een apparaatje van 26 dollar.
Het incident zorgde voor grote opschudding bij de Amerikaanse inlichtingendiensten en het Pentagon, maar
vier jaar later is nog altijd meer dan de helft van de onbemande vloot niet in staat om een versleuteld signaal
uit te zenden, ontdekte het Amerikaanse technologietijdschrift Wired.
Belangrijk wapen
Dat vormt inmiddels een ernstig probleem voor de strijdkrachten, want de toestellen zijn het belangrijkste
wapen geworden in landen als Libië, Jemen, Somalië, Pakistan en Afghanistan. Bovendien worden ze bij
vuurgevechten vaak als eerste ter hulp geroepen, zodat de soldaten op het terrein een overzicht van de
situatie kunnen krijgen.
Volgens deskundigen vertonen de drones nog wel meer kwetsbaarheden. Zo werd er in 2011 een virus
ontdekt in de software van een aantal toestellen. Een ander probleem is de afhankelijkheid van gpsnavigatie, die relatief eenvoudig in de war gestuurd kan worden.
http://www.ipsnews.be/artikel/iedereen-kan-signaal-van-amerikaanse-drones-volgen
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VS voor eerste keer uit welvaart top-10, Nederland stijgt naar 8e plaats
'Amerikaanse droom in gevaar' - West Europese niet-eurolanden met eigen munt veel beter af - Slechtste
rapportcijfers voor Afrika en moslimlanden
Eén blik op de kaart leert dat de welvaart nog steeds alleen in de
Westerse landen hoog is, Afrika een verloren continent is en het ook
in de meeste moslimlanden slecht gesteld is.
De Verenigde Staten behoren onder president Obama voor het eerst
in de geschiedenis niet meer tot de 10 meest welvarende landen ter
wereld. In de jaarlijkse Legatum Prosperity Index, die 96% van de
wereldbevolking omvat en bijna 100% van het wereld BNP, zakt het land van plek 4 naar plek 12, een daling
van maar liefst 8 plaatsen. Ondanks de financiële en economische crisis in Europa staan er nog altijd 7
Europese landen in de top 10, waaronder Nederland, dat stijgt naar de 8e plaats. Noorwegen is het meest
welvarende land ter wereld, gevolgd door Denemarken en Zweden. Niettemin toont de index aan dat het in
ruim 2/3 van Europa met de welvaart snel de verkeerde kant opgaat. Een 8e plaats op een lijst van 142
landen is mooi voor ons land, maar de cijfers zijn niet meer zo uitmuntend als in het verleden. De top 10
positie voor Nederland wordt vooral bereikt door het 'sociale kapitaal' (6e plaats), gezondheid (7),
persoonlijke vrijheid (9) en ondernemerschap (10). Onderwijs en Openbaar Bestuur staan beide op de 11e
plaats, maar met de economie (14) en veiligheid (18) is het duidelijk minder goed gesteld dan voorheen.
Niet-eurolanden doen het super, 2/3 Europa holt achteruit
Zoals we al vaker opmerkten is het opvallend dat de prestaties van de West Europese landen die NIET de
euro hebben ingevoerd doorgaans veel beter zijn dan die van de eurolanden. Zoals gezegd bewijzen
Noorwegen en Denemarken met hun 1e en 2e plaats dat het veel beter zou zijn geweest als Nederland
gewoon de gulden had behouden, waardoor er nu niet tientallen miljarden zouden moeten worden bezuinigd
om in de bodemloze schuldenput van Zuid Europa te worden gestort. Ook niet-euroland Zwitserland
presteert met de 1e plaats fantastisch op economisch gebied. Gezondheid (3) en ondernemerschap (7)
scoren eveneens zeer hoog, maar het land haalt 'slechts' een algemene 9e plaats omdat het Zwitserse
onderwijs hard achteruit holt (plek 32). Ook gaat het met de persoonlijke vrijheid in het Alpenland de
verkeerde kant op (22e plaats). De 7 Europese landen in de top 10 worden gecompleteerd door Finland (7e
plaats) en Ierland, dat ondanks de enorme financiële crisis in het land naar de 10e plek steeg.
Meer dan 2/3 van de landen in Europa (24 van de 33) zien hun economie sinds 2009 echter achteruit hollen.
Italië behoort met een magere 36e plek (33e algemeen) niet meer tot de wereldtop. Spanje staat
economisch nog lager (40), maar scoort algemeen veel hoger (23) vanwege onder andere het goede
onderwijs in het land (10e plaats). Het zal geen verbazing wekken dat de Grieken een slecht presterende
economie hebben (85e) en het met de persoonlijke vrijheid in het land nog droeviger gesteld is (121e). Op
de algemene index zakte het land dan ook van de 39e naar de 49e plaats. Alleen wat gezondheid betreft
scoren de Grieken nog redelijk goed (23e).
'Amerikaanse droom in gevaar', China en Rusland presteren nog niet goed
Het onafhankelijke Legatum Instituut constateert dat het ook in de Verenigde Staten, ooit het baken van
vrijheid en welvaart in de wereld pijlsnel de verkeerde kant opgaat. 'De Amerikaanse droom is in gevaar,'
aldus Legatum, erop wijzend dat de Amerikanen qua gezondheid weliswaar nog op de 2e plaats staan, maar
dat de economie naar de 20e plaats is afgedaald en het ook ook met de veiligheid (27) steeds minder goed
gaat. Daarom zakte het land in één jaar tijd van de 4e naar de 12e positie, waarmee de VS voor het eerst in
de geschiedenis niet meer tot de 10 welvarendste landen ter wereld behoort.
De economie van de VS is zelfs voorbijstreeft door China, dat nu op de 11e plaats staat. Niettemin staat het
Oost Aziatische economische wonder slechts op een algemene 55e plaats. China scoort bijna alle andere
terreinen zeer matig, slecht op veiligheid (101e) en zelfs zeer slecht op persoonlijke vrijheid (128e plek).
Het opkomende Rusland doet het met een 119e plaats wat dat betreft nauwelijks beter. De Russen
presteren alleen op het gebied van onderwijs goed (27e); de economie staat op een 62e plaats en het
openbare bestuur staat op een zeer slechte 118e positie. Ook met de veiligheid is het in Rusland niet goed
gesteld (97e).
Afrika en moslimlanden scoren zeer slecht
Verder bevestigt de Legatum wereldkaart dat Afrika nog steeds een verloren continent is en dat het ook in
bijna alle moslimlanden droevig gesteld is. Alleen de Verenigde Arabische Emiraten (29e) scoren goed,
Saudi Arabië (53e) en Indonesië (63e) scoren enkel vanwege hun economieën gemiddeld. Daarentegen is
de Saudische bevolking juist één van de meest onvrije ter wereld (130e plaats). Sowieso scoren alle
moslimlanden -met uitzondering van Indonesië en de V.A.R.- zeer slecht op persoonlijke vrijheid. Ook het
zogenaamd ontwikkelde Turkije staat op dit vlak op een trieste 127e plaats. Het land met de minste
persoonlijke vrijheden is het streng islamitische Jemen (algemeen: 134e), met pal daarboven Irak en Egypte
(leve de 'democratische' revolutie!). Op de totaallijst staat de Centraal Afrikaanse Republiek op de
allerlaatste plaats.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Prosperity (Legatum) , (3) ANP
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