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De geschiedenis van wereldoorlog III (deel 3)
Het resultaat van de Derde Wereldoorlog
Zonder al te veel af te dwalen over mijn grote vreugde van de benoeming van
Mitt Romney’s vice-president-kandidaat, met een hartelijke ontvangst voor
Paul Ryan, is een vice-president als Ryan is het beste nieuws dat ik heb
gehoord in de Verenigde Staten sinds het begin van een veelbelovende maar
uiteindelijk teleurstellend Republikeinse Primary.
Zal een Romney regering in staat zijn om Amerika te herenigen wat nu zo
verdeeld is sinds de burgeroorlog van 1860-65? Een antwoord op die vraag
kan worden bereikt met heel veel hard werken, gebed en eindeloos geduld.
Een dergelijke eenheid als Romney/Ryan in het Witte Huis, is zoals Ramesh Ponnuru opmerkte, het perfecte
recept voor een binnenlands lot van Amerika. De belangrijkste tekortkoming vind ik in het aangehaalde
artikel is, het niet kiezen als belangrijkste jaar van de laatste verkiezingen van Amerika, inplaats van 1980!
Het is nu als in 1860, en als God het wil, met de verkiezing van een andere Lincoln regering als Mitt
Romney, in het wegwerken van de pro-abortus leninisten met dezelfde sterfelijke toewijding waarmee we de
pro-slavernij bondgenoten hebben weggewerkt!
Net zo spannend, als waar Jonah Goldberg op wijst, in het “einde van de Bush-jaren!”
Of Romney-Ryan wel of niet wint in november, de keuze geeft het einde aan van de Bush-familie dominantie
in de GOP. Natuurlijk kan een toekomstige Bush met echt politiek talent de voorverkiezingen winnen, maar
hij zal niet beginnen als de gevestigde keuze van de GOP’s.
Voor buitenlandse zaken en een steeds meer vijandige Verenigde Naties, is dat geen instelling die het
eigendom is van de Sino-Sovjet en Obama Natie met de ideeën voor een progressieve Nieuwe Wereld
Orde? Die falanx van Amerikaanse vijanden, zowel buiten als binnenin het Thuisland? Ik kan niet anders in
het vooruitzicht zien dan problemen, niet alleen op de buitenlandse front, maar van binnenuit van de ObamaNatie-Amerika, mede als antwoord op een Romney overwinning in november van dit jaar, dus ook thuis.
De Natie van Obama zal er alles aan doen om een Romney herstel te vernietigen!
Als een inzicht in de creatie van The Obama Natie, hier een grafische kaart van Tom O’Halloran voor de
opkomst van Obama aan de macht.
Deze grafiek toont de ware intentie van de Natie van
Obama en dit kan nergens anders toe leiden behalve tot
een tweede Amerikaanse Burgeroorlog.
Echter, de marxistische/leninisten en de radicale islam,
ondanks de suïcidale obsessies in beide psychosen, is de
ziel, van wat ik nu noem de Rode Islam en de
communistische/moslim As, te lafhartig voor een uiteindelijk
zelfmoord. De Rode islam kan niet en zal niet, een sterk
bewogen en diep jawoord geven, gewijd aan de Verenigde
Staten, aan een Amerika wat waarde hecht aan herstel.
Waarom?
Iets wat de Rode islam heeft geleerd van de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog is dat een coalitie van antisemitische tirannen altijd verliest in een regelrechte oorlog.
Het menselijk ras met haar sympathie staat voorspelbaar
aan de kant van de geallieerden.
Wie zullen onze bondgenoten zijn?
1 – Een versufte, zij het, gehersenspoelde Europese Unie.
2 – De eveneens gekneusde en gehavende, wereld congregatie van de katholieke kerk.
3 – En, belangrijker nog, de bevolking die gebukt gaat onder het Rode Chinese en Russische Putinized,
neo-Sovjet-tirannie.
Gelegaliseerde abortus, evenals de gelegaliseerde slavernij, kan in Amerika niet voor lange tijd bestaan. De
89 jaren van de Amerikaanse slavernij was iets met een 19e eeuws tempo. De 39 jaren van Roe v Wade en
abortus? In derde millennium termen, “Is de tijd al op!”
Net als aan heteinde van de Zuidelijke Confederatie en de slavernij, zal het einde van Obamacare ook het
einde betekenen van Roe v Wade. De Verenigde Staten van Amerika is een natie van het leven, niet van de
dood. Gaan ze een krankzinnige ongeduld voor een progressieve communistische greep op Amerika, de
leninisten voor de dood als de enige oplossing voor elk probleem? De dood zal binnenkort overduidelijk, de
universele en enige oplossing zijn van de marxistische/leninisten als een zieke toestand. Een oplossing is
zelfs te bereiken door de eigen Clintonian en Bushian “nuttige idiotie”. Van de Clinton/Bush moorddadige
marionetten voor een progressief marxistische Nieuwe Wereld Orde is vlammend aanmatigend, van de

Nieuwsbrief 166 – 21 november 2012 – pag. 3

would-be Stalin en Mao’s binnen de George Soros’s met de jonge tirannen als: Vladimir Poetin en Barack
Hussein Obama.
Als een Canadese adelaar met zicht op de Amerikaanse nachtmerrie onder mij, zie ik alleen maar
donderwolken zweven boven de Verenigde Staten. Stormachtige dagen zijn inderdaad onderweg!
Boven de zwarte wolken echter zingt men een nieuwe lyric:
• Hit The Road, Barack!
• ‘N niet terug niet meer, niet meer, niet meer, niet meer!
• Hit The Road, Barack!
• Kom niet terug, niet meer!
Door Niall Ferguson’s genie kwam er een politieke boodschap die in eeuwigheid zal
leven?! Als de beroemde en oneindig onvergetelijke “Hit the road, Jack” melodie wordt
gespeeld, gezongen of gefloten, kon het zijn uitgevonden, door Marquis de Sade, voor
een doordringende martelende lijdensweg voor de hele familie Obama, met “Hit The
Road, Barack?!”
Zoals reeds gezegd, “What goes around, comes around!” We hebben de onvermijdelijke
Obama Nation Fallout gezien in zijn eerste vier jaar, maar noch niet de verschrikkelijk
mogelijke nachtmerrie in het hoofd bieden van zijn herverkiezing. Maar de band zal
onverbiddelijk doorspelen met:
Hit The Road, Barack!
Hoewel Niall Ferguson nu zelf een geheel nieuwe, schalkse, succesvol imago heeft en
hopelijk nog steeds een vreugdevol leven, het was Tina Brown met haar moed, die deze kop plaatste op de
cover van Newsweek voor de hele wereld om te lezen.
Met de nieuwe song, Hit The Road, Barack, en Clint Eastwood’s “lege stoel”, staan zowel Ferguson als
Brown zeker op een heel anders lijst van Obama familie hun “hits”. Als God het wil, zal ook ik toetreden tot
die opvallend originele “Hit Parade” van de Obama-Natie.
Ondertussen, wat zal de diepste oorzaak zijn van een Derde Wereldoorlog?
De voorwaarden dat de Nieuwe Wereld Orde Amerikaans zal worden en niet marxistisch, uitgroeien in de
Verklaring van Onafhankelijkheid en geen gram bevatten van het Communistisch Manifest.
Op dit moment, met een radicale marxistische president van de Verenigde Staten, een neo-Sovjet-leider van
Rusland en de volledig communistische Politbureau van Rood China, leven we nu letterlijk in een
marxistische Nieuwe Wereld Orde.
Die stand van zaken, voor mij in ieder geval, is de invasie van Amerika door de megalomane versie van
George Soros zijn Nieuwe Wereld Orde, met zijn bewezen trouw aan zowel Vladimir Poetin en Barack
Hussein Obama en zijn triomf, door de virtuele anshluss, zijn schepping van zijn eigen president van de
Verenigde Staten en de Amerikaanse nu-Sorosiaanse deelname aan een onmiskenbaar
marxistisch/leninistisch/communistische Nieuwe Wereld Orde.
Dat is natuurlijk niet alleen onaanvaardbaar, maar ook een onmiskenbare voorbode van een Derde
Wereldoorlog. Dit alles zal in het kielzog komen van een onvermijdelijke aanval door Israël op Ahmadinejad
van Iran en zijn nucleaire waanzin. Geruchten dat de Israëlische aanval op Iran zal optreden voor de
Amerikaanse verkiezing in 2012 dwingt de hele mensheid om te bepalen of dat wel de beste timing zou zijn.
In plaats van wachten op de steeds verhoopte verkiezing van George Romney en Paul Ryan om zeker Israel
te steunen in het geval van een uitdaging vanuit welke richting ook, kan Israël te veel gaan riskeren, te vroeg
zijn in haar ongeduld.
Anderzijds!
Nu is zelfs de marxistische Obama verplicht om Israël te beschermen om zijn eigen herverkiezing te
verzekeren. Zullen we de onvermijdelijk leninistische Obama zien in de tragische gebeurtenis die hij is en
inderdaad wordt herkozen? De leninistische Obama in een tweede termijn? Hij zou dan zelf de Iraanse
vliegtuigen willen besturen om de bommen te laten vallen op Israël.
De voortreffelijke plannen van muis en mens
Obamao
Natuurlijk deze hyperbolische fantasie van mij zou eventueel kunnen komen na
een afzetting … maar nogmaals, hij heeft al het presidentiële record gebroken van
ongrondwettelijke gedrag. Vervolgens nog eens een tweede maal?! Zal er nog een
Amerika zijn na een tweede termijn van Obamao?
Geen wonder dat sommige oude vrienden van hem zingen:
Hit The Road, Barack!
Ik breng nooit geen president in herinnering, met een mogelijke uitzondering van
Jimmy Carter, ooit eens gehouden tegen een schijnbaar schokkend licht.
“Hoe heeft Obama ooit de voorverkiezing kunnen halen? Laat staan het Witte
Huis?!” YouTube video
Verder!
De strijd, is volgens de peilingen, nog steeds een 50/50 verdeling.
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Met de verbijsterende vooruitzichten uit zo’n gruwelijke werkelijkheid, komt de nog steeds beroemde
voorspelling van Abraham Lincoln op: “Als Amerika wordt vernietigd zal het niet door een vreemde
mogendheid zijn. Als de Verenigde Staten sterft zal het door zelfmoord komen. ”
Als de radicale islamitische piloot die hij is gewprden, zal Barack Hussein Obama zeker het vliegtuig van de
Verenigde Staten besturen in drie fasen met een Kamikaze-stijl tot zelfmoord: het marxisme, leninisme en
volledig communisme.
Obama’s antwoord op Newsweek:
“Ik zal niet ‘als enige weg gaan’ Tenzij ik de Verenigde Staten van Amerika kan meenemen!”
Oliver Knox van Yahoo News melde dat Obama over Syrië zei:
“We zijn heel duidelijk naar het Assad-regime, maar ook naar de andere spelers op het veld, dat een rode
lijn voor ons is als we een hele hoop chemische wapens zien die worden verplaatst of benut. Dat zou mijn
berekening veranderen. Dat zou mijn vergelijking veranderen, “zei hij.
Is niet de hand van de rekenaar geruststellend? Hij, net als dat andere moderne wonderkind, Bill Gates, hij
kent en begrijpt het “Calculeren”!
Waarom zou hij niet?
Waarom zou hij?
Waarom moet hij niet?!
De meest geliefde heilige in Obama zijn progressieve denken is de zelfbenoemde wetenschapper, Karl
Marx, die ondubbelzinnig verkondigde dat de economie een wetenschap is.
Wow!
Calculeren!
Als Bill Gates succesvol kan zijn als zakenman met calculeren, bedenk dan wat Obamao kan doen als een
profetische redder van zijn wetenschappelijke held Karl Marx?
Bill Gates had een product te verkopen: Microsoft! Wat heeft Obamao om te verkopen? Marxisme.
Vervolgens, in zijn tweede termijn, het Leninisme.
Dan, -net als de andere discipel van George Soros, Vladimir Poetin, als een potentiële president voor het
leven-, dan verkoopt Obama ons het communisme.
Of zoals de zuidelijke Democraten het gebruikelijk noemen: Common-isme.
Maar, oh nee!
Sinds de Verenigde Naties de ogenschijnlijke leider is van de wereld, aanvaard door de eerdere
Amerikaanse regeringen van zowel Bill Clinton als George Bush Sr., geloven we niet langer dat de eerste
twee fasen van deze Nieuwe Wereld Orde – het marxisme en leninisme – zal leiden tot het communisme.
De Nieuwe Wereld Orde, na het marxisme en leninisme, zal gewoon de progressieve en eeuwig voortzetting
zijn van de Nieuwe Wereld Orde zijn.
Kan en zal deze weg naar de hel worden gestopt?
Natuurlijk wel.
Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid hebben altijd gezegevierd over elke kudde mentaliteit of
robotachtige ideologie. De voorwaarden van een “Nieuwe Wereld Orde”, als zoiets bestemd is om te komen
met een permanentie, moet Amerikaan niet marxistisch worden, met een Verklaring van Onafhankelijkheid in
plaats van het Communistisch Manifest.
Tegen welke prijs, en wanneer?
We overdenken die verontrustende vraag in het volgende hoofdstuk over de Derde Wereldoorlog.
Deel 1 - Deel 2
Bron: http://www.wimjongman.nl
De geschiedenis van wereldoorlog III (deel 4)
Van 9/11 tot Leningrad
Het is misschien gevaarlijk aanmatigend van mij om de Extreme Islam “nuttige
idioten” te noemen van Stalin’s Sovjet-Unie en Vladimir Poetin zijn neo-Sovjetcommunisme, maar ik heb geen ander alternatief bij het zien van de Sovjet/islamitische relaties.
Moskou kreeg een aframmeling van de islam niet een keer, maar twee keer in
Tsjetsjenië en de volgende keer als de marine van Vladimir Poetin is gaan varen
voor de verdediging van zowel de dictator van Syrië, Assad en voor de op
nucleaire hongerige machtsbeluste en een krankzinnige op zelfmoord gericht Iran, onder Mahmoud
Ahmadinejad
Zoals het in het geciteerde artikel luidt:
Hier heeft Poetin alle denkbare middel genomen om een verdere verslechtering van de situatie te
voorkomen in wat gemakkelijk zou kunnen leiden tot een andere wereld oorlog door een misrekening.
“Een andere wereld oorlog door misrekening.”
Hmmm …
Is het niet juist Poetin die daar op aanstuurt?
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Hier is de beste introductie voor de Obama Natie in een tweede termijn, als Amerika genoeg blindelings en
suïcidaal is om hem te herkiezen. Negeer de eventuele waarschuwingen die kunnen verschijnen voordat uw
deze video kunt bekijken. Die zijn daar geplaatst door de subversieve leden van de Obama-natie.
Vanwege Poetin zijn zekerheid over Barack Hussein Obama’s “flexibiliteit” met Poetin neo-Sovjet-Rusland?
Maar ook daao de groeiende reputatie van Obama als een onmiskenbaar marxistische “medereiziger”?
Maakt dat niet de gehele Amerikaanse bevolking, in ieder geval in de geest van Vladimir Poetin en Barack
Hussein Obama, maakt dat “fundamenteel veranderen” van meer dan 300 miljoen Amerikanen hen niet tot
“nuttige idioten”?
Wat zijn de twee alternatieven in de komende Amerikaanse, 2012 Presidentiële verkiezing:
1 – Barack Obama wordt herkozen en het “flexibele” programma, niet alleen Poetin’s “voorzitterschap van
Rusland voor het leven”, maar president Obama’s “fundamentele transformatie van de Verenigde Staten van
Amerika” begint met de zeer maoïstische “grote sprong voorwaarts”. Met andere woorden, de sluitende vuist
van de Internationale Communistische Partij wordt stevig rond de burgers gelegd, van niet alleen de
Verenigde Staten, maar heel Noord-Amerika.
2 – Of een president Mitt Romney wordt gekozen om Israël te beschermen tegen zowel de Iraanse als de
Syrische verlangens om niet alleen Israël, maar de hele Vrije Wereld democratie in het algemeen te
vernietigen. Zowel de radicale islam en de Internationale Communistische Partij hebben aandeel in datzelfde
doel: de volledige vernietiging van de Eens-vrije wereld.
De eerste van deze alternatieven, in Obama’s herverkiezing, kan mogelijk leiden tot een tweede
Amerikaanse Burgeroorlog. Zelfs de traagste van de Amerikanen zal wakker worden door de behandeling
als “nuttige idioten”.
Nummer twee, Romney’s bescherming van Israël, kan direct leiden dat we in de Derde Wereldoorlog worden
getrokken.
Sinds Poetin zelf zich bewust lijkt te worden van de Wereldoorlog mogelijkheden, in het tweede scenario,
Poetin vs Romney, zal hij het eerst de ogen neerslaan … of beiden?
Mijn analyse?
Mijn conclusie?
Poetin, in het geval van een verkiezingen van Romney, heeft geen andere keuze dan te provoceren tot een
Burgeroorlog in de Verenigde Staten voordat hij ooit een Derde Wereldoorlog kan riskeren.
Poetin zal zich inderdaad dan moeten afwenden van Amerika en de bescherming van president Romney
voor Israël. Hij heeft geen andere keuze. Een Derde Wereldoorlog zou de Communistische baby met het
radicaal islamitische badwater weg gooien.
Ondertussen, met de hele Amerikaanse Natie van Obama die niet meer alleen ter beschikking staat van
Poetin, maar wel het aansporen van de makers van die Obama Natie: George Soros, Oprah Winfrey en
Barack Hussein Obama zelf, bestaat er dan nog enige twijfel over de hoeveelheid chaos die een Obama
Natie agent als provocateurs kan geven voor een Verenigde Staten van Amerika met een president
Romney?
Maar, wat als Mitt Romney gewoon verandert in een ander lid van de George Bush Familie? Dan kunnen er
grote binnenlandse concessies komen voor de eisen van de Obama-Natie en zijn altijd aanwezige
Amerikaanse supporters, met de Bill en Hillary Clinton als de Derde Weg. Romney heeft al gezegd dat hij
dat niet zou doen, als gekozen president, met het wegwerken van het gehele Obamacare Pakket.
Mijn mening over de familie Bush is duidelijk: Zonder George Bush sr. en zijn overgave van Amerika aan de
Verenigde Naties met de ‘Nieuwe Wereld Orde, zou een Barack Hussein Obama als president van de
Verenigde Staten nooit mogelijk zijn geweest.
Zodra u akkoord gaat met enige vorm van een Nieuwe Wereld Orde, zit de vrije wereld in een overeenkomst
in de machtsverdeling met de Internationale Communistische Partij, met als belangrijkste plaatsen het
Chinese communisme uit Beijing, met Moskou als de neo-Sovjet-staat en vervolgens de Obama-Natie met
een progressieve marxistisch Washington DC
Dat wil zeggen, op dit punt, niet een 50/50 verhouding tussen het Internationaal Communistische Partij en
wat er over is van de Vrije Wereld democratie.
Dat is een communistische, met een in toenemende mate wereldwijde dictatuur onder de illusies en
waanideeën van een derde millennium, en de familie Bush haar Nieuwe Wereld Orde. Een geleidelijk
marxistische Democratie onder de auspiciën van een Bush bevoegd gemaakte Verenigde Naties, met de
belangrijkste beleidsmaatregelen die het eigendom zijn van de Sino-Sovjet met hun veto’s van alle grote
acties van de herhaaldelijk open gereten Verenigde Naties.
Samen met Dr Henry Kissinger Harvard-onderwezen elitarisme, in zijn geroemde en toegejuichte,
Nixoniaanse Real Politik, als een directe injectie in de bloedbaan van de Republikeinse Partij met wat er
uiteindelijk nog komt als regeling voor de koers van Amerika: met de familie Bush en Amerika’s volslagen en
volledige overgave aan de communistische gecontroleerde Verenigde Naties.
Alles in de naam van de Progressieve Marxistische Nieuwe Wereld Orde.
“Progressief” betekent alles onder een Progressieve Marxistische Nieuwe Wereld Orde.
En waarom?
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Nou ja, omdat een Derde Wereldoorlog volstrekt ondenkbaar is!
“Dus, laten we ons gewoon ontdoen van de Amerikanen die echt geloven dat ze liever ‘dood dan rood’ willen
zijn.”
Hoe worden deze, beter dood dan rood, Amerikanen dan geëlimineerd?
In een tweede Amerikaanse Burgeroorlog.
Er is absoluut geen alternatief in het communistische draaiboek voor de wereldheerschappij dan een
onvermijdelijke en exponentieel wilde en meedogenloze snelle Tweede Amerikaanse Burgeroorlog. Met de
veronderstelling, natuurlijk, van diep bedorven Mainstream Media die hoopt en bid voor een herkozen
regering-Obama?
Als zelfs de verkiezingen geen fraude bevatten, de peilingen gaan nog steeds nek aan nek. Wat gebeurt er
als de verkiezingen van 2012 een herverkiezing eisen in een of twee van de Verenigde Staten?< Wat als er
een herhaling komt in 2012 van de Bush “nek aan nek race” met Al Gore in 2004?
Obama zal zeker een “nek aan nek race” met Romney winnen. Waarom? Hij is dan nog steeds de president
van de Verenigde Staten!
Met de overwinning in de hand, Obama zelf, met de Natie-Obama en zijn stem-vee in Hollywood en de MSM
die het “Progressief Zout” zo inwrijven in de conservatieve Amerikaanse wonden dat een uitbarsting van
geweld onvermijdelijk zal zijn. Uit een dergelijke chaos, kan een groeiende tweede Amerikaanse Obama
Burgeroorlog voortkomen, met het etiket van de MSM’s en in de versiering van Obama met de presidentieel
kroon als een “Tweede Abraham Lincoln”?
De Tweede Amerikaanse Burgeroorlog zal uitbreken!
Hier hoe de Internationale Communistische Partij eindelijk ontdekte hoeveel “nuttige idioten” er eigenlijk zijn
binnen het wereldwijde menselijke ras.
Mijn instincten en vervallen katholieke gevoelens geven aan dat de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog met
Barack Obama zal proberen om te opereren als een Abraham Lincoln en ongeveer net zo vlot zal volgen
met een overheersing als Adolf Hitler in Europa en de greep van Stalin op Rusland.
Het is waar dat Sovjet-Moskou terug is met de neo-Sovjet Vladimir Poetin. Het is waar dat Europa al vast zit
in een steeds marxistisch wordende Europese Unie. Het is waar dat Mao Zedong zijn communistisch China
is uitgegroeid tot de sterkste en meest economisch veelbelovende natie in de wereld.
Maar betekent dat dan dat de meerderheid van de mensheid bereid is om in stilte een steeds scherpe en
manisch onderdrukkende tirannie te accepteren met de naam Wereld communisme?
Ik denk dat dit niet zo is.
Mijn diepste gevoel is dat het communisme, het Wereld communisme, ondanks of vanwege de traditionele
aarzeling van Rood China tot militair optreden, de onheilige drie-eenheid van Vladimir Poetin, George Soros
en Barack Hussein Obama, hun hand zullen overspelen in Amerika en dus en onvermijdelijk de hand
overspelen van het Wereldcommunisme.
Een tweede Amerikaanse Burgeroorlog zal onvermijdelijk de scheuren bloot leggen in de hele muur van de
tirannieke wereld van het communisme en zijn ideologische dwangbuizen. De recente oorlog tussen de
Chicago Teachers Union en burgemeester Rahm Emanuel laat dat onmiddellijk blijken.
Wat doet een wereldwijde revolutie of pan-continentale burgeroorlog eigenlijk tegen het communisme? Het
betekent ondubbelzinnig en onherroepelijk een Derde Wereldoorlog.
Het communisme zal de hele wereld regeren maar niet eens zo lang als Sint-Petersburg een nachtmerrie,
genaamd Leningrad, bleef.
De “Progressive” pelgrimage van de radicale islam haar 9/11 tot een wereldwijde Leningrad onder de
gesloten vuist van de Internationale Communistische Partij?
Wat valt er dan nog te praten?
Wanneer zal de Derde Wereldoorlog eindigen?
Wat zal de uitkomst van de Derde Wereldoorlog zijn?
Bron: http://www.wimjongman.nl

Gevaarlijke veranderingen op aarde: grond scheurt opnieuw open in Spanje
Vorige maand hadden we het bericht dat de grond was
opengescheurd in Spanje, de scheur had een lengte van 1.5
kilometer. Nu is het opnieuw raak en komen er nieuwe scheuren bij,
deze scheur heeft een lengte van 300 meter en de wetenschap
heeft geen idee wat de oorzaak is.
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread899743/pg1
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31 signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big
Brother” gevangenis
Naarmate de tijd en de technologie verstrijkt verandert onze leefwereld meer en meer in
een globale futuristische Big Brother wereld. Onderstaand 31 signalen die op deze
veranderende en almaar verdergaande trends wijzen. Het artikel is iets ingekort ten
opzichte van de originele Engelse tekst, maar de boodschap is helder, meer en meer zijn
we hard op weg naar een globale één wereldregering waarbij de mens nog slechts als
object en nummer volledig onder Controle komt te staan van een dictatoriale elite.
1. De dagen van een vrij en open Internet komen langzaam aan het einde. Vele naties in de wereld hebben
een strenge internetcensuur geïmplementeerd en vele andere naties zijn hard op weg in die richting. Met elk
voorbijgaand jaar neemt het niveau van de vrijheid op het internet af.
Regulering van het internet is zelfs een primair onderwerp van bespreking op de G-8 bijeenkomsten.
Volgens The New York Times, neemt de Franse president Nicolas Sarkozy de leiding voor een meer
‘beschaafd Internet “….
Waarom verzetten groepen, die de vrijheids van meningsuiting verdedigen, zich tegen hetgeen Sarkozy
probeert te doen ? Dat is omdat westerse regeringen de vrijheid willen vermoorden en de vrijheid van het
internet, net zoals China dat doet. Het internet is een geweldig middel om mensen wakker te schudden en
voor het verspreiden van informatie, en de control freaks die de baas willen spelen over al onze levens
vinden dat maar helemaal niks.
2. Internet censuur in China, de grootste natie op aarde, is absoluut brutaal. De Chinese regering blokkeert
alle websites die spreken over onderwerpen zoals de Dalai Lama, de 1989 repressie op het Tiananmen plein
tegen de demonstranten en de Falun Gong. Ook zoekopdrachten op het web voor het Engels woord
“vrijheid” zijn geblokkeerd.
3. Vanaf volgend jaar (2012) zullen alle nieuwe mobiele telefoons worden verplicht om een chip ingebouwd
te hebben die het de president mogelijk maakt om “noodoproepen” uit te zenden wanneer hij dat maar wil !
Gebruikers van mobiele telefoons zal niet worden toegestaan om af te zien van deze presidentiële berichten.
In deze CBS-reportage is te zien hoe dat werkt ….
4. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer bewakingscamera’s per inwoner dan waar ook ter wereld. In feite,
volgens een schatting zijn er 4,8 miljoen video camera’s die voortdurend kijken naar elke beweging die de
burger maakt. Zie bijvoorbeeld deze nederlandstalig ondertitelde video : “Screaming Camera’s”
5. Een “gecertificeerde TSA official” werd ingebracht om toezicht te gaan houden op studenten op de Santa
Fe High School Prom afgelopen weekend. Zullen dit soort zaken ook gaan gebeuren op andere middelbare
scholen in Amerika ? In Europa is een dergelijk systeem van toezicht al in werking.
6. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw besteedt enorme hoeveelheden geld om bewakingscamera’s
te installeren in de cafetaria’s van de openbare scholen, zodat de overheid controle-freaks op de voet
kunnen volgen wat onze kinderen eten. In dit recente artikel gepost op Infowars.com is een omschrijving te
lezen over dit nieuwe programma ….
7. De EU besteedt honderden miljoenen euro’s aan propaganda campagnes in een poging om de burgers
van Europa ervan te overtuigen dat de EU goed voor hen is.
8. FBI inspectie teams gebruiken regelmatig, zonder rechts machtiging, GPS opsporings apparatuur om de
bewegingen van vredes activisten in de gaten te kunnen houden. Zelfs als zij in het geheel niet verdacht
worden van enig strafbaar feit. De regering van Obama is in gevecht met het gerecht om deze praktijken
legaal te houden. De volgende vragen zijn wat dat betreft relevant : hoe lang duurt het nog voordat men dit
globaal gaat implementeren als Obama zijn zin krijgt, en wie zal men nog meer in de gaten willen gaan
houden met dit systeem ? De gewone argeloze burger ?
9. Volgens de FBI-directeur Robert Mueller, zijn “huisgekweekte terroristen” net zo’n grote bedreiging voor
de Amerikaanse nationale veiligheid als al-Qaeda dat is.
10. Duizenden ‘disfunctionele’ gezinnen in het Verenigd Koninkrijk worden onderworpen aan een intensieve
24-uurs bewaking om ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school gaan, dat zij op tijd naar bed gaan en
dat zij een goede maaltijd krijgen. Leuk hè zo’n intensieve CONTROLE ?
11. Amerikaans senator Chuck Schumer zegt dat Amtrak een “no ride list” moet krijgen vergelijkbaar met de
“no fly list” die wordt gebruikt op Amerikaanse luchthavens. Voordat je op een vliegtuig kan stappen wordt
eerst je naam gecontroleerd om ervoor te zorgen dat je niet op een internationale lijst staat. Deze lijsten
lijken verduiveld veel op de voorbode van de inmiddels besproken rode, blauwe en gele lijsten !! Wat moet
iemand doen om op zo’n lijst te komen ? Niemand die het echt weet. En wat is de volgende stap ? Een
“verboden adem te halen lijst” ?
12. Britse autoriteiten geven nu toe dat, elk telefoontje, sms, email en bezochte websites door burgers,
worden opgeslagen voor een jaar en beschikbaar zal zijn voor controle door de overheid. Gaaf hè die
CONTROLE ?
13. De hoeveelheid van de mobiele telefoon surveillance die alsmaar doorgaat is absoluut onthutsend. Een
voorbeeld; een Duitse politicus genaamd Malte Spitz ging onlangs naar de rechter om Deutsche Telekom te
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dwingen te onthullen hoe vaak zijn mobiele telefoon werd gevolgd. Wat hij ontdekte was absoluut
waanzinnig. Het blijkt dat in slechts een periode van 6 maanden, Deutsche Telekom de lengte-en
breedtegraad coördinaten van zijn mobiele telefoon 35.000 keer had opgenomen.
14. DARPA heeft nu nieuwe video surveillance technologie ontwikkeld, waar velen al heel lang voor
waarschuwen, die een eind zal maken aan de publieke anonimiteit. ExtremeTech blog beschrijft deze
nieuwe technologie ….
15. In het Verenigd Koninkrijk, is het nu illegaal om de politie om welke reden dan ook te fotograferen.
16. De politie in het Verenigd Koninkrijk hebben software aangekocht die hen in staat stellen om heel
éénvoudig de “digitale voetafdrukken” van vrijwel iedereen te volgen. In dit recente artikel is te lezen hoe
deze nieuwe software wordt beschreven ….
17. In Tacoma, Washington werd een zevende klas student onlangs ondervraagd door de geheime dienst
over een bericht dat hij had geplaatst op zijn Facebook pagina. Wees maar heel voorzichtig met wat je
schrijft op Facebook, Fuckbook, Twitter, Trutter, Hyves, Hifs e.d. de hele wereld kijkt mee !!!
18. Volgens de ACLU, gebruikt de staats politie van Michigan speciale “extractie apparatuur” om de
gegevens van mobiele telefoons van automobilisten, die ze aan de kant zetten, te downloaden. Dit vindt
plaats zelfs als de personen die aan de kant werden gezet van geen enkel strafbaar feit werden beschuldigd.
In dit CNET News artikel worden de mogelijkheden van deze “extractie apparatuur” beschreven….
19. In een peiling vorig jaar bleek dat 51% van de Amerikanen het eens was met de stelling “dat het
noodzakelijk is om enkele burgelijke vrijheden op te geven om zo ervoor te zorgen dat het land beter
beschermd kan worden tegen terrorisme” ! Naar men kan aannemen zal het elders in de wereld wel niet veel
beter gesteld zijn met een dergelijke opvatting.
20. De MPAA en de RIAA hebben hun masterplan ingediend, voor de handhaving van het auteursrecht, bij
de nieuwe “Office of Intellectual Property Enforcement” het omvat de installatie van spyware op computers
van iedereen welke inbreukmakend materiaal kan detecteren en verwijderen. Geweldig hè al die
uitvindingen om iedereen te kunnen CONTROLEREN ?
21. De nieuwe Britse Internet Wet bevat een “three strikes” regel die het toestaat om een heel gezin van het
internet af te sluiten als één van de leden van dat gezin wordt beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht –
ZONDER ENIGE VORM VAN BEWIJS OF PROCES !!
22. Lijkt het u niet fijn als uw gezicht wordt gescanned en uw ID wordt geregistreerd elke keer als u naar een
publiek evenement gaat ? (Denk hierbij o.a. aan dierentuinen, pretparken, muziekfestivals e.d.) Nee niet
lachen !! De San Francisco Entertainment Commissie stelt een nieuwe regel voor die “zou vereisen dat alle
locaties met een bezetting van meer dan 100 mensen om van alle bezoekers en medewerkers de gezichten
te scannen en hun ID’s te registreren en deze gegevens op te slaan in een database welke zij dienen over te
dragen aan rechtshandhavers wanneer daarom wordt gevraagd”.
23. De Amerikaanse regering en de regeringen in de hele geïndustrialiseerde wereld zijn zo geobsedeerd
door het verminderen van de uitstoot van koolstof, dat zij nu zelfs ons gaan vertellen wat voor soort lampen
we alleen nog maar mogen kopen.
24. De regering van Obama ontwikkeld een universeel “Internet ID” programma dat kijkt, traceerd,
controleerd, en mogelijk uw internet activiteiten registreerd. Deze “vertrouwde indentiteiten” worden
aangeprezen als een manier om meer veiligheid en beveiliging op het internet te realiseren. En als een
manier om de behoefte aan tientallen verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te elimineren.
25. Zoals vermeld in eerdere berichten begint de “Internet Kill Switch” het belangrijkste en favoriete middel te
worden voor tyrannieke regeringen over de hele wereld.
26. Een schokkend document dat is gepubliceerd door Wikileaks bewijst dat hoge regerings functionarissen
aandringen op een fusie van Noord Amerika. Volgens het document zijn enkele doelen van deze fusie o.a.
het veranderen van Noord Amerika naar een economische éénheid zoals de E.U. , een éénheids munt voor
het hele continent (Amero ?) en een algemene “beveiligings éénheid” voor het hele continent.
27. Eén van de meest vrijheids dodende delen van wetgeving van de laatste jaren is wel de gehate Patriot
Act. Ongelukkig genoeg zullen het overgrote deel van de Republikeinen en de Democraten nooit tegen een
vernieuwing van de Patriot Act stemmen, simpelweg omdat men niet soft willen overkomen ten aanzien van
terrorisme.
De enigste Senator in de VS die zich tegen de Patriot Act heeft gekeerd is Rand Paul. Hij doet alles wat in
zijn vermogen ligt en strijd als éénling tegen de Patriot Act. Maar de leider van de meerderheid in de senaat,
Harry Reid, doet juist zijn best om de Patriot Act uit te breiden, zonder dat er enig debat wordt gevoerd.
Top Democraten proberen te beweren dat zelfs een debat voeren over de vernieuwing van de Patriot Act
bepalingen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De meeste Republikeinen zijn niet van plan
om daar tegen in te gaan omdat zij helemaal gek zijn op de Patriot Act. Als u dacht dat de Patriot Act een
goed idee is moet u maar eens naar onderstaande video kijken, en dit recente artikel lezen.
28. Als je tegenwoordig de “verkeerde” politieke boodschap op je auto voert loop je het risisco dat wets
handhavers je te grazen nemen. Zo werd een 73-jarige inwoner uit Virginia uit een nationaal park gestuurd
vanwege een sticker op zijn auto die reclame maakte voor “de Ron Paul Campagne voor Vrijheid”. Dit
Rutherford Instituut artikel raporteerd daarover.
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29. Extreme groeps controle technieken zijn er niet alleen meer voor grote evenementen. Pasgeleden
gebruikte oproer politie in Illinois traangas, LRAD geluidswapens en groeps onderdrukkings technieken
tegen een groepje studenten die wat stoom wilde afblazen tijdens een einde jaars feestje in de Western
Illinois Universiteit.
30. De Amerikaanse regering verzameld over iedereen gegevens zoals zij dat nooit eerder gedaan heeft.
Volgens een bericht in de Baltimore Sun is de hoeveelheid informatie die de NSA elke 6 uur verzamelt gelijk
aan de volledige bibliotheek van Congress. Niemand is nog langer anoniem. De waarheid is dat naast de
Amerikaanse regering, regeringen over de hele wereld en grote internationale ondernemingen, meer
informatie over iedereen heeft dan de meesten ooit durfden te denken.
31. Als u dacht dat we er nu al slecht voorstaan, wacht dan nog maar even af wat de globalisten voor u in de
toekomst in petto hebben. Bent u klaar om in een voorgekookte cq voorgekauwde wereld te leven ? Bent u
er klaar voor om een calorie kaart te moeten gebruiken en dat er voor u wordt bepaald wat u wel en niet mag
eten door een wereld raad van voedsel experts ? In onderstaande video, o.a. mede geproduceerd door
Koninklijke Shell Nederland, presenteerd het Forum van de toekomst hun griezelige versie van de toekomst.
Bron : End of the American Dream | Vertaling : Pineut

Rijkste 1.3% bezitten 39% van het totale vermogen Nederland
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 5 november 2012
De vermogensongelijkheid in Nederland is groot, maar komt overeen
met het internationale gemiddelde, stelt Van Lanschot Bankiers in een
onderzoek naar Nederlandse miljonairs.
Het rapport, dat werd samengesteld op basis van CBS-gegevens en
interviews met 257 miljonairs, concludeert dat er in Nederland 92.000
miljonairshuishoudens zijn die vorig jaar samen een vermogen van
EUR286 miljard hadden, of 39% van het totale particuliere vermogen in
het land. Het percentage huishoudens dat miljonair is, blijft de laatste
jaren stabiel rond 1,3%, volgens het onderzoek. In Europa staat Nederland met het percentage miljonairs op
de vierde plek, na Zwitserland, Belgie en Ierland.
De gemiddelde Nederlandse miljonair heeft een vermogen van EUR2,9 miljoen tegen EUR56.000 voor de
niet-miljonairs. Eigen woning en pensioenopbouw zijn daarbij niet meegeteld.
Het besteedbaar jaarinkomen is gemiddeld EUR78.000, tegen EUR24.000 gemiddeld voor de rest van
Nederland. Wat inkomensongelijkheid betreft is Nederland een middenmoter in Europa, stelt Van Lanschot.
De bezittingen van miljonairs bestaan voor 62% uit aandelen en obligaties, voor 19% uit onroerend goed en
voor 13% uit spaargeld. Een op de drie miljonairs investeert ook in waardevolle objecten zoals schilderkunst,
antiek of auto’s.

'Luchtaanval op Soedan was test voor aanval op Iran'
De beweerde luchtaanval op een wapenfabriek in Soedan vorige week is
inderdaad uitgevoerd door Israël, en werd beschouwd als test voor een
grotere aanval op de nucleaire installaties van Iran, volgens een bericht n
de Londense Sunday Times.
De Britse krant verwees naar niet nader genoemde Israëlische en
Westerse militaire bronnen, en meldde dat acht Israëlische straaljagers,
een tankvliegtuig, een vliegtuig voor elektronische oorlogvoering en twee
helikopters met commandoteams de lange-afstandsmissie uitvoerden.
Vier van de straaljagers hebben de fabriek daadwerkelijk gebombardeerd, terwijl de andere vier voor
dekking zorgden. De commandoteams werden in reserve gehouden voor het geval een piloot werd
neergehaald. Maar dat scenario was onwaarschijnlijk door de mogelijkheden van elektronische
oorlogsvoering, dat er blijkbaar in slaagde het binnendringen van de Israëli's volledig te maskeren voor de
Soedanese luchtverdediging.
Volgens de bronnen vernietigde de luchtaanval op Soedan niet alleen een belangrijke schakel in de
wapensmokkel van Iran naar Gaza, maar stuurde hij ook een zeer duidelijke boodschap aan Iran over
waartoe Israël in staat is, zelfs tegen verre vijanden
Israëlische functionarissen zijn van mening dat het volgend voorjaar te laat is om te voorkomen dat Iran
kernwapens verkrijgt, en dat internationale diplomatieke inspanningen al hebben gefaald, wat militaire actie
onvermijdelijk maakt.
Ryan Jones
http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/2600-luchtaanval-op-soedan-was-test-voor-aanval-op-iran
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Interessante nieuwslinks
Dreigt er hongersnood in Haïti? Verwoestingen Sandy groter dan gedacht.
http://www.focus.de/panorama/welt/regierung-ruft-den-notstand-aus-haiti-droht-nach-hurrikan-sandy-einehungersnot_aid_852761.html
Verslag trojka voor Griekenland is zonde van het papier en het inkt.
http://www.welt.de/wirtschaft/article110589042/Der-Troika-Bericht-ist-das-Papier-nicht-wert.html
Een slecht rapport is kennelijk niet erg genoeg, iedereen kan nu online je cijfers zien (Tenminste in
Berlijn) Een handtekening onder een proefwerk of rapport volstaat toch?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/11/04/glaeserner-schueler-berlin-will-schulnoten-insinternet-stellen/
Burgers in New York nemen het heft in eigen hand… Plunderaars hebben na orkaan Sandy vrij spel
http://www.nypost.com/p/news/local/brooklyn/klyn_bat_man_run_looters_VxfnY8FAH2MYZZ9GrKM6eJ
Het orakel uit Diever spreekt….
http://www.telegraaf.nl/binnenland/13149122/__Wiegel__afgunst_Spekman__.html
Maak u toch zorgen over de niet bestaande opwarming van de aarde…..
http://www.ots.at/touch/presseaussendung/OTS_20121101_OTS0056
Het is wel een apart artikel, het gaat over een baby die bezeten zou zijn volgens de moeder. Enfin ,
kijk en oordeel zelf:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1529776/2012/11/07/El-Nino-de-baby-die-vuur-spuwten-plots-zomaar-verdwijnt.dhtml
Sex in ruil voor benzine? Het moet niet gekker worden:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1529654/2012/11/07/Gas4sex-mannen-bieden-naSandy-brandstof-aan-in-ruil-voor-seks.dhtml
Dode komt tot leven in kiesbureau:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1529595/2012/11/06/Dode-komt-tot-leven-inkiesbureau-Heb-ik-gestemd.dhtml
Fukushima schoonmaken kost 100 miljard:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1529769/2012/11/07/Schoonmaken-Fukushima-kost100-miljard-euro.dhtml
Donald Trump roept op tot revolutie:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/85882/donald-trump-gaat-door-het-lint-en-roept-op-totrevolutie.html
Iemand nog interesse om een krantje te kopen?
http://www.welingelichtekringen.nl/media/85745/de-financial-times-is-te-koop.html
Gif in parfum?
http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/85596/wordt-chanel-no-5-binnenkort-verboden.html
Hel in New-York.
http://offgridsurvival.com/hellinnewyork/
Aardbeving in New-Jersey:
http://beforeitsnews.com/earthquakes/2012/11/earthquake-strikes-new-jersey-november-5-20122446172.html
Obama had 2 weken geleden al gewonnen volgens CBS :
http://beforeitsnews.com/election-2012/2012/11/obama-won-already-according-to-cbs-2446650.html
De Bagdad batterij (met filmpje);
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/de_bagdad-batterij
Nieuw dier ontdekt, de harpspons:
http://www.niburu.nl/mens-en-dier/buitengewone-harpspons-ontdekt-op-de-zeebodem-video.html
Cameratoezicht in Amsterdam door mensen met autisme:
http://www.anarchiel.com/index.php?/stortplaats/toon/cameratoezicht_en_autisme
Moet Micha Kat weer de cel in?:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/19602/breaking-moet-micha-weer-de-cel-in
Moeten de 2e Kamerverkiezingen over ???:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/19596/tweede-kamer-verkiezingen-moeten-over
Wat sms’jes werkelijk kosten:
http://www.welingelichtekringen.nl/media/88910/wat-sms-jes-werkelijk-kosten.html
Wordt de theorie van een militaire staatsgreep in Amerika waarschijnlijker?:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3397:de-minnares-nog-altijd-hetgouden-recept&catid=10:buitenland&Itemid=23
CNN slaat terug:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3389:cnn-slaat-terugvideo&catid=28:propaganda&Itemid=41
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Nigel Farage vindt het dat het tijd is om uit de EU te stappen:
http://www.niburu.nl/buitenland/zeg-cameron-dat-het-tijd-is-om-uit-de-eu-te-stappen-video.html
Rutte is een leugenaar, wat nu?
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/11/14/rutte-is-een-leugenaar-wat-nu/
Nieuwe Maya voorspelling ontdekt:
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?i=9233
Online surveillance neemt toe:
https://www.bof.nl/2012/11/13/online-surveillance-neemt-toe/
Nucleaire reactor New York staat in de brand en is niet te blussen:
http://enenews.com/nrc-report-new-york-nuclear-plant-entered-emergency-plan-because-it-couldntextinguish-fire-fema-dhs-were-notified
Protesten leggen heel Europa plat:
http://news.sky.com/story/1011176/anti-austerity-strikes-protests-grip-europe
link 2 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-20320993
Sovjet-Unie ehhm Rusland
Praten met buitenlanders is hoogverraad aldus Poetin en de FSS(KGB)
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2232949/Back-dark-old-days-Putin-brings-law-makes-treason-talk-foreigner.html

Israël : Operatie Wolkkolom - Israëlisch leger klaar voor grondoperatie in Gaza
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1534149/2012/11/14/Israel-is-klaar-voorgrondoperatie-in-Gaza.dhtml
Palestijnse raketaanval doodt 3 Israëli’s , Israëlische acties zorgen voor 11 Palestijnse doden.
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1534429/2012/11/15/Raket-doodt-drie-Israeli-snabij-Gaza-strook-al-11-dode-Palestijnen.dhtml
De VS steunt Israël in haar recht op zelfverdediging, de rest van de wereld veroordeelt de Israëlische
aanval op Gaza
http://rt.com/news/international-reaction-gaza-assault-736/
Israël zal Abu Mazen (Abbas) eigenhandig omverwerpen als de VN, Palestina als staat erkent.
http://www.france24.com/en/20121114-israel-topple-abbas-palestine-un-state-observer
Griekenland: Malaria komt weer voor in Griekenland.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/11/15/mangelnde-hygiene-malaria-kehrt-nach-griechenlandzurueck/
Wetenschap: Komt er een nieuwe kleine ijstijd? Russische wetenschappers zeggen van wel
http://nextgrandminimum.wordpress.com/2012/11/10/russians-scientist-the-next-grand-minimum/
China: Zwaarste sneeuwstorm in 50 jaar treft Noord-Oost China
http://ntdtv.org/en/news/china/2012-11-13/snowstorms-in-ne-china-may-be-worst-in-50-years.html
Colton, het duistere geheim achter het mobieltje:
http://www.argusoog.org/coltan-het-duistere-geheim-achter-het-mobieltje%E2%80%8F/
Electromagnetische wapens, een gevaar voor de democratie en de gehele mensheid:
http://www.anarchiel.com/display/elektromagnetische_wapens_een_gevaar_voor_de_democratie_de_gehele_mensheid

Amerikanen dreigen Rutte vanwege toedekken affaire Demmink:
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2012/11/amerikanen-dreigen-rutte-vanwege.html
en de Demmink slachtoffers ondergedoken:
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2012/11/turkse-slachtoffers-demmink-zijn.html
Zie het begin van de verplichte chip:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1529411/2012/11/06/Met-je-hond-op-reis-Chip-wordtverplicht-in-Europa.dhtml
Weer evacuaties wegens nieuwe storm voor Oostkust:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1529338/2012/11/06/Weerevacuaties-wegens-nieuwe-storm-voor-Oostkust.dhtml
Europese Unie verspilt onnodig 5 miljard per jaar:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/85358/vernietigend-rapportrekenkamer-europese-unie-verspilt-onnodig-5-miljard-per-jaar.html
Plan met zorgpremies mag niet van Brussel:
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/86532/plan-met-zorgpremiesmag-niet-van-brussel.html
Merkel wil meer Brussel:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/86255/merkel-meer-eu-integratie-inenkele-jaren.html
Obama bombardeerde Yemen uren na zijn verkiezingsoverwinning:
http://antiwar.com/blog/2012/11/07/obama-bombs-yemen-hours-after-winningreelection/

Nieuwsbrief 166 – 21 november 2012 – pag. 12

Bezit u als burger van Nederland goud? Het goud van de staat?
Volgens de overheid / DNB / wel. Maar als u vraagt laat me dat dan eens
zien, of geef me een recent degelijk controle rapport van een onafhankelijke
accountant, dan bestaat dat niet.
Hoe meer je er mee bezig bent, hoe minder je gaat geloven dat “ons goud”
ook echt (nog) bestaat.
Vandaar dat de Vrijspreker een hele tijd geleden een petitie heeft gemaakt
om dit uit te zoeken. U kunt daarbij nog steeds helpen. Reeds 1.441 personen gingen u al voor, en het zou
nuttig zijn als dat aantal nog heel veel groter zou worden. Doe mee, het is in uw eigen belang
Tekenen kunt u op PETITIE ONS GOUD
In de groeiende economisch-financiële crisis is het belangrijk om zeker te weten of en hoeveel goud er is als
straks de euro kapot gaat. En ook waar het is en of de kwaliteit goed is.
Niet alleen zijn er in Nederland mensen die deze zorgen hebben. Hetzelfde speelt in Amerika waar bvb Ron
Paul al jaren probeert om een “audit” er door te drukken. Ook daar houdt de overheid dat tegen of vertraagt
het proces.
Een beetje Nederlands goud ligt in de kluizen van DNB en dat wordt wel eens getoond aan bezoekers. Maar
dat bewijst natuurlijk helemaal niets.
Verder is Nederlands goud opgeslagen in de kluizen van de Canadese centrale bank en de Engelse centrale
bank.
Maar het meeste goud bevindt zich in de bunker van de FED op de granieten rotsen van Manhattan. De
FED, voluit de Federal Reserve Bank, is de centrale bank van Amerika. Deze bank heeft ooit een
superstevige bunker gebouwd op de granieten rotsen. De kluizen liggen diep, zo’n 25 meter onder de grond.
In deze kluizen hebben tientallen centrale banken van over de hele wereld hun goud opgeslagen.
Vandaag de dag is het waarschijnlijk de allergrootste goudopslagplaats ter wereld. Helemaal zeker is dat
niet, want de Zwitserse banken zeggen niets over de hoeveelheid goud in hun kluizen.
Geplakt uit <http://www.jouwgeldvraag.nl/vragen/waar_ligt_het_goud>
In Duitsland is er nu veel meer groeiende belangstelling om te weten waar hun goud is en om de overheid
het goud terug naar Duitsland te laten halen.
Een recent artikel daarover werd deze week gepubliceerd op Marketwatch: “
“Why do the Germans want their gold back?”
Commentary: There’s something reassuring about physical money”
The German gold reserves are among the most significant in the world. The country controls 3,396 tons of
the stuff. That is a lot less than the United States’ 8,133 tons, but then Germany is a smaller country, and it
has never had the world’s reserve currency. It is a lot more than the 2,451 tons held by the Italians or the
2,435 tons held by the French… . . . .. . “
Het Libertarisch Centrum /de Vrijspreker willen graag druk zetten om Nederlandse acties om ons goud terug
te halen op gang te brengen.
Daarom vragen we u daarbij te helpen door de eenvoudige handeling de petitie te tekenen.
(Het mag natuurlijk ook met een donatie !!)
Volgens de bekendmakingen van de World Gold Council zou Nederland (op de tiende plaats) 612.5 ton
moeten bezitten, die dus wel en hele grote waarde vertegenwoordigt.
Met een actuele goudprijs van $1700, betekent dat een bedrag waarmee Nederland zowat alle
bezuinigingen zou kunnen betalen en ook nog een stuk van de staatsschuld kan aflossen. (Misschien wil wel
iemand eens een exacte berekening maken!!)
Begin oktober heeft het ” German Court of Auditors” de Bundesbank verordonneerd om binnen 3 jaar 150
ton terug te halen naar Duitsland en degelijk te
onderzoeken. Van de uitvoering daarvan hebben we nog
niets gemerkt. Overigens is dit ook een actie die
“Nederland” minimaal zou moeten navolgen.
We zien dan ook:
1.Duitsers zijn op dit punt dus veel meer alert dan
Nederlanders,
2.Het vertrouwen in overheid-financiële instituten is aan
het verdwijnen,
3.Het goud kan zeer waardevol zijn op het moment dat
het echt nodig wordt om een nieuwe valuta te creëren
gebaseerd op goud.
Het gevecht uit de gammele euro en terug naar op echte
waarde gebaseerde valuta is pas net begonnen.
Help om dit gevecht te winnen op zo kort mogelijke
termijn. Begin met de petitie te tekenen.
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Iran biedt Obama opschorting uraniumverrijking aan als verkiezingscadeau
New York Times: 85% kans dat Obama verkiezingen wint
Gezien de peilingen hebben dit soort billboards hebben te weinig
Amerikanen weten te overtuigen.
Mohammad Hassan Asfari, lid van de commissie Nationale Veiligheid
en Buitenlandse Beleid van het Iraanse parlement, heeft gisteren
gezegd dat Iran als gebaar van goede wil aan het Westen het
uraniumverrijkingsproces heeft opgeschort. Zoals we eerder berichtten
is de Amerikaanse regering Obama enkele maanden geleden geheime
onderhandelingen met Iran aangegaan met als doel om pal voor de
verkiezingen een doorbraak te presenteren om zo de kans op Obama's herverkiezing te vergroten. Volgens
de New York Times hoeft de president zich sowieso nergens zorgen over te maken en is de kans dat hij nog
eens 4 jaar in het Witte Huis mag verblijven opgelopen tot maar liefst 85%.
Iran verlangt volgens Asfari wel iets terug voor het 'verkiezingscadeau' aan Obama: het verlichten of totaal
opheffen van de sancties tegen het land. Gebeurt dit niet dan gaat de uraniumverrijking alsnog op volle
kracht verder.
Volgens Midden Oosten analisten heeft Iran in werkelijkheid niet één verrijkingscentrifuge stilgelegd,
waardoor het aanbod van Asfari weinig meer lijkt dan een erg doorzichtige poging om Obama's mislukte
buitenlandse beleid op de valreep in een positief daglicht te stellen. Alles beter dan Mitt Romney, zal men in
Teheran denken, die -mocht hij worden gekozen- de VS hoogstwaarschijnlijk een hardere koers zal doen
laten varen tegenover de islamitische republiek en ook de door Obama grotendeels verwaarloosde banden
met bondgenoot Israël weer zal aanhalen.
Productie voor 4 - 6 kernbommen gaat door
De Israëlische minister van Defensie Barak verklaarde afgelopen week dat zijn land 8 maanden geleden nèt
geen aanval op Iran heeft uitgevoerd omdat de theocratische leiders in Teheran hadden besloten om 38%
van hun voorraad 20% verrijkt uranium voor civiele doeleinden te gebruiken. Hij 'vergat' er echter bij te
zeggen dat Iran ondertussen 3000 verrijkingscentrifuges naar de versterkte, tegen vrijwel iedere militaire
aanval beschermde ondergrondse installatie in Fordo heeft overgebracht, waardoor de voorraad buiten het
zicht van de wereld weer pijlsnel wordt aangevuld.
Aan de ene kant biedt Iran Obama dus iets meer dan 1/3 van zijn officiële voorraad 20% verrijkt uranium
aan, genoeg om één kernbom mee te produceren, terwijl het aan de andere kant diep onder de grond
onverminderd doorgaat met de productie van voldoende splijtstof voor vier tot zes kernbommen. Obama zal
de komende twee dagen aan het benadrukken van het enkel het eerste feit voldoende hebben om de
twijfelende Amerikanen kiezers over de streep te trekken. (1)
NYT: 85% kans dat Obama wint
Volgens de New York Times stevent de eerste zwarte president dan ook op een welhaast zekere
overwinning af. De peilingen geven weliswaar een krappe overwinning voor Obama aan -50,6% tegen
48,3% voor Romney, maar de winstkansen van Obama zijn volgens de krant gestegen naar maar liefst
85,1%, een absoluut record. Ook Intrade denkt dat Obama gaat winnen en geeft hem een slagingskans van
63%. De meeste andere peilingen bevestigen dat het vrijwel een gelopen race is en zowel de VS als de rest
van de wereld zich kan gaan opmaken voor nog eens 4 jaar Barack Hussein Obama.
Xander - 1) DEBKA, (2) Infowars

Wetenschap in staat om binnen een minuut olie te fabriceren
november 05, 2012By: silviavideler
Wetenschap maakt binnen één minuut olie
Complete artikel: www.scientias.nl
Olie maken: de natuur heeft er miljoenen jaren voor nodig. De
wetenschap toont nu aan dat het ook sneller kan en tovert algen
binnen één minuut om tot olie. En nog efficiënt ook.
“We proberen het proces in de natuur waarin ruwe olie uit zeedieren wordt gemaakt, na te bootsen,” vertelt
onderzoeker Phil Savage van de universiteit van Michigan. Daarvoor maken Savage en zijn collega’s
gebruik van algen uit het geslacht Nannochloropsis.
Dit proces van olie maken kunnen ze al jaren in Nederland.
http://www.youtube.com/watch?v=zEMvzrD5uCM
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Oorlog met Iran zal WO3 ontketenen
Geplaatst door xandrah op 5 november 2012
De wereld staat op een gevaarlijk kruispunt
“Our defensive power has been created on the basis of our defensive
strategy and the presumption ruling our defensive strategy is that we will
enter an massive battle with a US-led coalition.” Brigadier General Hossein
Salami, IRGC Deputy Commander, September 2012)
 MIDDEN OOSTEN: KLOKT TIKT SERIEUS AF NAAR W.O. III,
INZICHT IN DIEPERE ACHTERGRONDEN
Zowel Amerika als Israël hebben gedreigd een eerste aanslag op Iran te
plegen, indien dit zou gebeuren zouden de gevolgen verwoestend zijn. In
antwoord op deze dreigingen waarschuwde Iran’s Commander van de
Islamitische Revolution Guards Corps (IRGC) Generaal Amir Ali Hajizadeh
dat een Amerikaanse aanval op Iran kan leiden tot de uitbraak van de Derde Wereldoorlog. Hij benadrukte
dat Israël géén oorlog kan ontketenen zonder het groene licht van Amerika.
Volgens General Hajizadeh zal er een scenario van ongecontroleerde militaire escalatie het gevolg zijn van
een aanval. Iran zou zich wreken t.o.v. Amerika en Israël en de Amerikaanse militaire faciliteiten aanvallen in
de buurlanden Irak, Afghanistan, Pakistan, Golf Staten). Hajizadeh waarschuwde Amerika en het
Zionistische regime dat een aanval zeer mogelijk een Derde Wereldoorlog uitlokt. Fars News Agency
Afgelopen zondag sprak Hajizadeh op het Arabische nieuws netwerk: ‘Amerika en Israël kunnen geen oorlog
beginnen tegen Iran onafhankelijk van elkaar, met andere woorden: wanneer een van de twee begint met
een oorlog, zal de ander hem hierin vergezellen. We zien dat Amerika en het zionistische regime volledig
aan elkaars kant staan, en we kunnen ons niet voorstellen dat de zionisten een oorlog beginnen zonder
steun van Amerika. Als gevolg van dit zullen we een strijd leveren aan beiden, mochten een van de twee
aanvallen en dit betekent dat het de Amerikaanse bases zal schaden. Mochten zoiets ontstaan dan zal er
een reeks incidenten geschieden die oncontroleerbaar en onbestuurbaar zijn en dit kan leiden tot W.O. III.
En dit heeft tot gevolg dat andere landen betrokken worden in de oorlog: voor of tegen Iran.
De wereld staat op een gevaarlijk kruispunt. De woorden van
Hajizadeh moeten serieus genomen worden. Als sinds 8 jaar zijn er
serieuze en actieve voorbereidingen aan de gang aangaande oorlog
tegen Iran. Sinds 2005 zijn Amerika en bondgenoten, NAVO partners
en Israël betrokken bij uitgebreide bevoorrading van wapensystemen
en opstellingen. Het luchtmacht verdedigingssysteem van Amerika,
NAVO-landen en Israël is volledig geïntegreerd. Israël kan niet
handelen zonder steun van zijn bondgenoten. De voorbereidingen van
8 jaar zijn een gecoördineerde poging van Pentagon, NAVO en Israël,
tegen Iran. Mediterranean Dialogue en Initiative Istanbul Cooperation Initiative) zijn ook betrokken.
Media’s desinformatie en oorlogsdrummen
Het publiek is stilzwijgend beïnvloed bij media, en onverschillig of onwetend betreffende de mogelijke impact
van de zogenaamde ad hoc “bestraffende’ maatregel tegen Iran. De schijn wordt gewekt dat het om een
kortdurende bestraffende aanval tegen Iran’s nucleaire faciliteiten gaat. Terwijl het een totale oorlog is waar
het om gaat. Dus men denkt: het zal zo’n vaart niet lopen. De media en politici wekken de indruk dat het om
een zaak gaat als vele anderen, zonder bedreiging voor de mensheid. Terwijl het in werkelijkheid een
humanitaire ramp gaat worden, mocht dit alles losbarsten.
Taktiek media: herhaling, herhaling, herhaling
De Westerse media slaan de oorlogsdrummen maar informeren slechts beperkt. De kans is groot dat een
oorlog tussen Amerika en Iran gaat plaatsvinden gezien de nepbeelden die CNN per ongeluk uitzond van de
oorlog tussen deze twee landen: het beeldmateriaal ligt al klaar. Het scenario hiermee dus ook. De taktiek
van de media is door herhaling inwerken op het onderbewustzijn van de mensen: herhalen dat Iran een
werkelijke bedreiging vormt en dat deze Islamitische Republiek weg moet. Beginnen we de haat van Iran
tegen het Westen en de zionisten (let wel: zionisten zijn geen Joden) een beetje te begrijpen inmiddels?
Iran heeft wel degelijk militaire capaciteiten. Dus een aanval op Iran zal zeer zeker leiden tot wraak en
escalatie, en dus tot globale oorlog. Iran vormt zeer waarschijnlijk geen bedreiging voor Israël. Net zoals
Saddam Hoessein’s/Ghadaffi’s (en Asssad’s) dreiging werd opgeklopt en overdreven gebeurt dit ook met
Ahmadinejad. Ahmadinejad en consorten, die regelmatige haatvolle oneliners uitslaan: ‘we will Israël off the
earth’, maar hoe zijn deze oneliners ontstaan en welke geschiedenis zit hier werkelijk achter?
Brigadier General Hossein Salami zei afgelopen weekend eveneens dat een aanval op Iran door het
Zionistische regime Teheran de kans zou geven om het regime van de aarde te vegen. Hij noemde dit een
historische kans. (staatstv Iran). “We zijn er nu klaar mee, deze Zionistische bedreigingen.”
hamsayeh.net, thenews.com
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Natuurlijk supplement werkt tegen griep en verkoudheid
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 4 november 2012
Het wordt weer griep- en verkoudheidstijd. Nu is er eindelijk een
supplement dat de kans op het opdoen van griep en verkoudheid
kleiner maakt. En de symptomen van griep en verkoudheid kan
verminderen.
Dit is gebleken uit een serie studies die gedaan zijn met een
lichaamseigen supplement dat de moeilijke naam heeft gekregen van
palmitoylethanolamide. We noemen de stof hier PEA; merknaam is Normast. Volledigheidshalve melden we
dat per November een goedkoper supplement in Nederland beschikbaar komt, ook met
palmitoylethanolamide, onder de naam PeaPure.
Peapuer bevat zuiver palmitoylethanolamide, zonder enige faramceutische vulstof of zoetstof erbij. Het is
ontwikkeld door de firma Russell Science Ltd ; Normast komt uit Italie en is afkomstig van Epitech.
Nu duidelijk is geworden dat farmaceutische antigriepmiddelen zoals Oseltamivir (Tamiflu) vervelende
bijwerkingen kunnen opleveren, en misschien zelfs niet werken, lijkt het natuurlijke en lichaamseigen stofje,
het supplement PEA, een natuurlijk en werkzaam alternatief en dan ook nog zonder bijwerkingen.
Ook over griepvaccinatie is veel te doen. Zelfs onder de topexperts zien we verschillen van mening. Recente
[1] [3] [4]
en grote studies naar de werkzaamheid van vaccins bij griep zijn niet erg optimistisch.
Los van de discussie of griepvaccinatie wenselijk is, is het van belang te weten dat uit 5 verschillende,
gerandomiseerde en dubbelblinde studies bij meer drieduizend volwassenen gebleken is dat de natuurlijke,
in ons eigen lichaam aanwezige natuurlijke stof PEA werkzaam is bij het voorkomen van griep.
In een andere studie bij 457 schoolkinderen bleek bovendien dat deze stof ook bij kinderen inzetbaar is en
werkzaam.
De dosering van PEA ter behandeling en voorkoming van griep en verkoudheden is de eerste 2 weken 2-3
maal daags 600 mg, en vervolgens een maal daags 600 mg. Zo wordt het immuunsysteem goed
ondersteund gedurende de griep periode.
Inmidddels is de stof PEA bij vele honderdduizenden patienten toegediend zonder dat problematische
bijwerkingen gemeld zijn, en de stof is ook goed door oudere patienten te gebruiken. Interacties met andere
geneesmiddelen of voedingsmiddelen zijn niet bekend.
PEA wordt in ons lichaam zelf aangemaakt als lichaamseigen antwoord op infecties, ontstekingen en pijnen.
Door het aan te vullen help je bij griepinfecties en verkoudheden het eigen lichaam om sneller de balans
terug te vinden.
De ondersteunende werking van PEA op ons immuunsysteem bij griep en verkoudheid is al sinds de vorige
eeuw bekend, en heeft recent een revival doorgemaakt, omdat er vele honderden studies gedaan zijn met
deze stof, waaruit steeds blijkt dat PEA een ontstekingsremmende, immuunondersteunende (en
pijnstillende) werking heeft.
Palmitoylethanolamide bij de griep
In de tabel hieronder de samenvatting van vijf studies die gedaan zijn met in totaal meer dan 3000 mensen,
waarvan er 1527 PEA kregen.
Studie

PEA (n=)

Placebo (n=)

Percentage bscherming

significantie

Masek 1

223

221

45 %

P < 0,05

Masek 2

222

216

32 %

P < 0.05

Kahlich 1

436

456

34%

P < 0,0002

Kahlich 2

411

199

52%

P < 0,0002

Kahlich 3

235

118

59%

P < 0,0002

Uit de tabel blijkt dat in elk van de 5 studies de kans op het krijgen van griep of verkoudheid bij behandeling
met PEA tussen de 32% en 59% afnam. Dat is nogal aanzienlijk.
Ook bij kinderen werd PEA getest. In 1977 werd duidelijk dat bij PEA gebruik (in een dubbelblinde studie bij
457 schoolkinderen) ook significant minder respiratoire infecties voorkwamen. (Plesnik, 1977)
In geen van de griep en verkoudheidsstudies studies werden bijwerkingen gemeld. Plesnik merkte op:
“No side effects were registered after several years of clinical testing of Impulsin in military and civilian
communities”. Schmidt vatte de resultaten van al die studies in 1990 als volgt samen:
“ The specific property (of PEA) as an inducer of non-specific resistance led to several clinical trials to
evaluate the prophylactic efficacy of N-acylethanolamine in upper respiratory tract viral infections. In several
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clinical double-blind trials, repeated daily intake of N-palmitoylethanolamine (Impulsin, 30 mg/kg) reduced
the incidence and severity of respiratory tract infections and also markedly diminished the number of
episodes of fever, headache, and sore throat.”
Het voorkomen van griep en verkoudheden is afgebeeld in de beide armen van de studies. Impulsin (PEA)
bleek in alle drie de studies het optreden van griep en verkoudheden duidelijk en significant te verminderen.
Het gebruik van PEA reduceerde de kans op verkoudheden en griep met 34-59 %, een indrukwekkende
afname. LEES VERDER

Kwantumwetenschappers verklaren bestaan ziel en bijna-doodervaringen
Veel mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad spreken over
een tunnel met aan het einde een fel licht.
Volgens twee wetenschappelijke experts op het gebied van de
kwantummechanica -de leer van de (sub)atomaire deeltjes- worden
bijna-doodervaringen veroorzaakt als de menselijke ziel het
zenuwstelsel van het gestorven lichaam verlaat en vervolgens 'het
universum' betreedt. Sinds enige jaren komt het steeds vaker voor dat
wetenschappers serieus het bestaan van een (eeuwige) menselijke ziel
(of geest) gaan overwegen en hier wetenschappelijk bewijs voor
proberen te vinden.
Dr. Stuart Hameroff, emeritus professor aan de afdeling Anesthesiologie en Psychologie en tevens directeur
van het Centrum van Bewustzijnsstudies aan de Universiteit van Arizona, ontwikkelde zijn quasi religieuze
theorie in samenwerking met de Britse natuurkundige sir Roger Penrose. Beide wetenschappers denken dat
de essentie van onze ziel in zogenaamde microbuisjes in onze hersencellen huist. Ons bewustzijn zou het
gevolg zijn van kwantum-zwaartekrachteffecten in deze microbuisjes, een theorie die ze Orchestrated
Objective Reduction (Orch-OR, Georganiseerde Objectieve Reductie) noemen.
Ziel onderdeel van universum of God
Onze ziel is volgens Hameroff en Penrose meer dan de interactie van neuronen in onze hersenen en
bestaat feitelijk uit hetzelfde 'weefsel' als het complete universum. Daarom zouden onze zielen wel eens
sinds het begin van de tijd kunnen bestaan. Dit concept is terug te vinden in het hindoeïsme en het
boeddhisme, religies die eveneens leren dat ons bewustzijn een integraal onderdeel vormt van het
universum. Ook in de Bijbel vinden we een min of meer overeenkomstig concept: in Prediker 12:7 staat dat
de geest na het overlijden 'wederkeert tot God, die hem geschonken heeft'.
'Kwantuminformatie ziel gaat niet verloren'
Bijna-doodervaringen zouden worden veroorzaakt als de microbuisjes in onze hersencellen hun
kwantumstatus verliezen. De informatie in deze buisjes gaat echter niet verloren maar verlaat het lichaam en
keert terug tot 'de kosmos'.
'Stel dat het hart stopt met kloppen, het bloed niet meer stroomt en de microbuisjes hun kwantumstatus
verliezen,' redeneerde dr. Hameroff in de op het Science Channel uitgezonden documentaire Through the
Wormhole. 'De kwantuminformatie in deze buisjes wordt niet vernietigd omdat het niet vernietigd kan
worden. Het verspreidt zich enkel en verdwijnt in het universum als geheel. Als de patiënt toch weer tot leven
wordt gewekt keert deze kwantuminformatie terug in de microbuisjes. De patiënt zegt dan een 'bijnadoodervaring' te hebben gehad.'
'Echter, als de patiënt niet meer kan worden bijgebracht en sterft, is het mogelijk dat deze
kwantuminformatie buiten het lichaam kan bestaan, misschien zelfs wel voor onbeperkte tijd, als een ziel.'
Kritiek en bevestigingen
Het zal geen verbazing wekken dat de Orch-OR theorie op veel kritiek stuit in de gevestigde
wetenschappelijke wereld. Desondanks gelooft dr. Hameroff dat het voortdurende onderzoek op het terrein
van de kwantummechanica de Orch-OR theorie begint te bevestigen. Zo werd onlangs aangetoond dat
kwantumeffecten een groot aantal biologische processen aansturen, zoals reuk, de navigatie van vogels en
fotosynthese.
'Bewijs dat Jezus opstond uit de dood'
In 2009 en 2011 besteedden we aandacht aan enkele Amerikaanse en Hongaarse wetenschappers,
waaronder kwantummechanica experts, die de beroemde 'lijkwade' van Christus onderzochten en
concludeerden dat dit kleed onmogelijk een vervalsing kan zijn. Twee wetenschappelijk teams
constateerden onafhankelijk van elkaar dat de afdruk van Christus in de lijkwade enkel kan zijn ontstaan
door een onbekende elektromagnetische 'flits'. De Hongaarse kwantumwetenschapper Isabel Piczek
noemde het zelfs hard wetenschappelijk bewijs dat Jezus Christus inderdaad is opgestaan uit de dood.
Xander - (1) Daily Mail
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'Stafchef IDF en Mossad weigerden in 2010 aanval op Iran'
Voormalig premier Olmert: Waarom ruzie maken met de hele wereld? Waarom spugen op de president van
de VS?
De documentaire voedt de vaker geuite vermoedens dat 2 jaar geleden
niet boterde tussen de Israëlische politiek en de legerleiding. Stafchef
Ashkenazi (geheel links) en Mossad chef Daigan werden inmiddels
vervangen door Netanyahu (midden) en Barak (rechts).
Volgens het Israëlische Channel 2 gaven premier Netanyahu en
minister van Defensie Barak in 2010 de strijdkrachten (IDF) en
inlichtingendiensten de opdracht om zich gereed te maken voor een
militaire aanval op Iran. Zowel de toenmalige stafchef van de IDF
generaal Ashkenazi en Mossad chef Meir Dagan verzetten zich hier echter met hand en tand tegen omdat
ze vreesden dat de Joodse staat hierdoor in een totale oorlog terecht zou komen.
Tijdens een vergadering met zeven topministers zou Netanyahu het leger het bevel hebben gegeven de
alarmstatus te verhogen naar 'P-Plus', wat is gereserveerd voor een onmiddellijke staat van oorlog. 'Dit is
niet iets wat je doet tenzij je absoluut zeker bent dat je het door wilt zetten,' zou stafchef Ashkenazi hebben
gereageerd. Volgens bronnen dichtbij de generaal zou de P-Plus status een situatie creëren die
onvermijdelijk tot een oorlog zou leiden. Bovendien zou Ashkenazi erop hebben gewezen dat Israël niet
voldoende militaire capaciteiten voor zo'n aanval had. (2)
Mossad: 'Besluit is illegaal'
Ook Mossad chef Meir Dagan was fel tegen het besluit en noemde het zelfs 'illegaal' omdat hier de
instemming van het volledige kabinet voor nodig zou zijn. 'De premier en minister van Defensie proberen
gewoon een oorlog te stelen,' zou hij hebben gezegd. Na zijn aftreden sprak Dagan zich in de media
regelmatig uit tegen een militaire aanval op de Iraanse nucleaire installaties.
Ruzie Barak en Ashkenazi
Afgelopen week beschuldigde minister Barak Ashkenazi er nog van het leger niet voldoende te hebben
voorbereid voor het geschetste scenario. Hij ontkende echter dat de P-Plus status onvermijdelijk zou hebben
geleid tot een totale oorlog met Iran. 'Een stafchef moet hier de operationele capaciteit voor scheppen en zijn
professionele aanbeveling geven of een gegeven bevel wel of niet zou moeten worden uitgevoerd. Maar wij
kunnen een besluit nemen die tegen zijn aanbeveling ingaat.' (1)
Ashkenazi reageerde woedend op de beschuldigingen van de minister van Defensie. 'Barak spreekt niet de
waarheid. Ik bereidde de optie voor, het leger was klaar voor een aanval. Maar ik zei ook dat een aanval op
dat moment een strategische fout zou zijn.'
Omert: 'Waarom spugen op de president van de VS?'
Channel-2 interviewde ook de voormalige premier Ehud Olmert, die onlangs werd vrijgesproken van
aanklachten wegens fraude. Olmert uitte felle kritiek op Barak omdat de minister zou hebben gezegd dat
'met zo'n generale staf wij de Zesdaagse Oorlog niet hadden gewonnen.''Onacceptabel,' reageerde Olmert.
'Dit is een dreigement dat verhindert dat het leger openhartig is.'
Ook voor Netanyahu had hij geen goed woord over: 'Waarom moeten we met de hele wereld ruzie maken?
Waarom al die praatjes over het zelf bepalen van ons lot zonder met wie dan ook rekening te houden? Laat
iemand mij uitleggen welke toestellen en welke bommen we zouden moeten gebruiken als we besluiten om
tegen ieders advies alleen aan te vallen... En als we iets nodig hebben, wie zouden we er dan om vragen?
De man waar wij op spugen? De man voor wie wij alles doen om te voorkomen dat hij de president van de
Verenigde Staten wordt?' (2)
Olmert gaf als premier in 2007 het bevel om een aanbouw zijnde Syrische kernreactor te vernietigen. Veel
later werd toegegeven dat er op dat moment samen met Amerika ook een aanval op Iran gepland stond,
maar dat de toenmalige president George Bush daar op het laatste moment een streep door had getrokken.
Niettemin zette Olmert de aanval tegen het uitdrukkelijke verzoek van het Witte Huis in toch door, en met
succes.
Vernietiging Soedanese fabriek oefening voor Iran
Anderhalve week geleden was het volgens analisten de Israëlische luchtmacht die een Iraanse raketfabriek
nabij de Soedanese hoofdstad Khartoum vernietigde. Dit succesvolle bombardement zou als een oefening
voor een aanval op Iran kunnen worden beschouwd en als de eerste fase van een oorlog tussen beide
landen. Vorige week waarschuwde Kadima oppositieleider Shaul Mofaz zelfs voor een 'nucleaire lente' als
Netanyahu na de verkiezingen op 22 januari 2013 opnieuw premier van Israël wordt.
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) Ynet News

Nieuwsbrief 166 – 21 november 2012 – pag. 18

Voorzeggingen Derde Wereldoorlog
Oudere voorspellingen zijn nu beter te begrijpen
1. Er bestaan talrijke oudere voorzeggingen over de komende Grote Oorlog, dat is de Derde Wereldoorlog,
welke de allerlaatste oorlog zal zijn vóór de Wederkomst van Jezus Christus de Heer. Vele van die oudere
voorspellingen waren in de tijd, waarin zij werden gegeven, duister voor de christenen van die dagen. Nu
deze gebeurtenissen echter steeds dichterbijkomen, ja, al heel dicht bij zijn, is het gemakkelijker geworden
die oudere profetieën te verstaan.
Abbé Curicque, Metz, Frankrijk, ca. 1872
2. « Er zal een geweldige strijd uitbreken. De vijanden komen in een grote legertros uit het Oosten. Des
avonds wordt er nog geroepen: "Vrede, vrede !" Maar de volgende ochtend staan zij [in Duitsland] voor de
deur. In het jaar, waarin de strijd uitbreekt, zal het voorjaar zó vroeg en zó mooi zijn, dat de koeien in april in
het hoge gras van de wei zullen grazen. De tarwe kan nog worden binnengehaald, de haver niet. Het conflict
zal niet lang duren, want God zal de strijdenden afschrikken. »
Jacob Lorber, Duitsland, 1800-1864
3. « Ziet, de ijsbeer [Rusland] heeft geen angst voor veren pennen [bedoeld worden schriftelijke
overeenkomsten en verdragen, die men vroeger neerschreef met veren pennen], maar heeft veel goud en
zilver, en zeer vele ruiters [strijdkrachten] liggen hem na aan het hart. Wee, als hij zijn hol verlaat. Ik zeg u:
Hij zal zegevieren door macht en tyrannie. ... »
Mainzer prophetie, Duitsland, 1670
4. « Als het koren rijp is [Sint Jacob, 25 juli], zullen vijanden Duitsland binnenvallen. In een zware strijd zal
Duitsland zich weren. Mongolië en Polakkenland (Polen) zullen veel bloedvergeieten zien. [Nu gaat het
verder over het tijdvak van een nieuwe grote oorlog.] Men zal als vogels door de lucht vliegen, met wagens
zonder paard rijden, de artillerie zal granaten afvuren, die zelf weer verder vuren [raketgranaten]. Het
onuitblusbare nafta zal steden en dorpen vernietigen [tactische atoomwapens]. »
Alois Irlmaier, Duitsland, overleden in 1959
5. « Als de Derde Wereldoorlog uitbreekt, zal de maand maart zo mooi zijn, dat de boeren haver verbouwen.
Het jaargetijde kan ik alleen maar uit de tekens aflezen. Alleen op de hoge toppen van de bergen ligt
sneeuw, in het dal is het geel [niet groen, dus valt het tijdstip in de hoge zomer]. Aan de oorlog gaat een
vruchtbaar jaar vooraf met veel fruit en groente. »
Anton Johansson, Noorwegen-Zweden, 1858-1929
6. « De Derde Wereldoorlog zal eind juli, begin augustus, uitbreken. Het is zomer in Noord-Zweden. De
Noorse bergen dragen nog geen sneeuw. »
Schaapsherder Jasper, Deininghausen, Duitsland
7. « In het jaar, waarin de oorlog uitbreekt, zal het zulk een prachtig voorjaar zijn, dat in april de koeien al in
het hoge gras kunnen lopen. Het koren zal men nog kunnen binnenhalen, maar de haver niet meer. »
Hermann Kappelmann, Scheidingen, Duitsland
8. « Over vele jaren zal een verschrikkelijke strijd uitbreken. De tekenen daarvan zullen zijn: Als de
sleutelbloemen in de heggen staan, en er overal onrust heerst, in dat jaar gebeurt het nog niet. Als er echter
een korte winter is geweest, de sleutelbloemen vroegtijdig gaan bloeien, en het rustig lijkt, dan gelooft
niemand meer in vrede. »
Beschrijving van Beykirch, Duitsland, 1622
9. Het betreft een voorspelling van de laatste grote veldslag, die door Beykirch is overgenomen uit een ouder
boek met de Latijnse titel: Coeléstis Anónymi redintegratiónis tractátus, dat is vrij vertaald: Verhandeling
over de vernieuwing en het herstel door een anonieme hemelse persoon. Bedoeld wordt, dat de
beschreven gebeurtenissen zullen leiden tot de vernieuwing en het herstel, die na de Eindtijd op de Nieuwe
Aarde zullen optreden.
10. « De mensen, levend in vrees op de aarde, zullen sterven in de verwachting van de dingen, die zullen
gaan gebeuren. De vader zal tegen de zoon zijn, en de broeder tegen de broeder. Trouw en geloof zullen
niet meer te vinden zijn. Nadat de verschillende volkeren elkaar langere tijd beoorloogd zullen hebben, nadat
tronen zullen zijn omgevallen, en rijken zullen zijn omvergeworpen [in de 19e en de 20ste eeuw], zal het
Noorden [Rusland] tegen het Zuiden [Israël en de Middellandse Zeelanden] naar de wapenen grijpen. »
11. Andere vertalingen geven: « Dan zal het Zuiden [de islamitische landen] tegen het Noorden [de van
oudsher christelijke landen van Europa boven de Middellandse Zee] naar de wapens grijpen. »
12. « Dan zal de strijd niet meer om vaderland, geloof, of taal gaan, zij zullen zich verenigen om te doden, en
om te strijden om de heerschappij op aarde. Midden in Duitsland zullen zij -de legers [de Westelijke
geälliëerden enerzijds, en de Russen anderzijds] - op elkaar botsen, en steden en dorpen vernielen, nadat
de bewoners naar de bergen en in de wouden hebben moeten vluchten. »
13. « Op het gebied van NederDuitsland zal de strijd beslist worden. Daar zullen de legers in zulk een massa
heentrekken, zoals nog nooit op aarde werd waargenomen. Bij het Berkenbosje van Budberg (Bitburg ?) zal
deze [laatste] vreselijke slag plaats vinden. Wee, wee, wee, arm vaderland. Drie dagen lang zullen zij
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strijden - overdekt met wonden zullen zij elkander nog vernietigen, en daarbij tot de enkels in het bloed
waden. »
14. « De baardige volkeren van het Zevengebergte [Siebengebirge, Zuid-Oostelijk van Bonn] zullen
uiteindelijk overwinnen, en hun vijanden moeten vluchten. Aan de oever van de rivier (de Rijn) zullen zij zich
opnieuw groeperen en in uiterste vertwijfeling strijden. Daar echter zal hun kracht worden gebroken, zodat er
nauwelijks genoeg zullen overblijven om de mare van hun vreselijke nederlaag thuis te vertellen. [Elders
staat, dat de Rode legers de Rijn boven Bazel niet zullen overschrijden.] »
15. Op andere plaatsen staat van Beykirch nog: « In de maand mei zal men zich serieus op oorlog
voorbereiden, maar de tijd is nog niet rijp. De maand juni zal eveneens uitnodigen tot oorlog, maar ook dan
is het nog geen tijd. De maand juli zal zo ernstig en wreed handelen, dat velen van vrouw en kind afscheid
moeten nemen. In augustus zal men in alle hoeken der aarde over oorlog horen. September en october
zullen groot bloedvergieten brengen. In november zal men wonderlijke dingen zien. »
De profetie van het Berkenbosje
16. Een van de bekendste oudere profetieën over de komende Grote Oorlog, de Derde Wereldoorlog in
Westelijk Europa - oorspronkelijk gegeven in het huidige Duitsland - is de zogenaamde Profetie van het
Berkenbosje, in het Engels The Birch Tree Prophecies. Hieronder enige uittreksels. Men bedenke, dat er
geen sprake is van een ordelijk en volledig verhaal, noch van een systematisch overzicht. Men beschouwe
het volgende eerder als een verzameling van enige nieuwsflitsen van de gebeurtenissen.
17. « Er zal een tijd komen, waarin de wereld zeer goddeloos zal zijn geworden. Het volk zal zelfbestuur
kennen, en niet meer afhankelijk zijn van de koningen. Er zal een algemeen verlies aan respect voor het
gezag optreden. En degenen, die niet meer trouw zijn aan hun meesters, noch die meesters trouw
ondersteunen, zij zullen de heersers en regeerders worden. Dan zal er een algemene opstand komen,
zodanig, dat de vader tegen de zoon zal strijden, en de zoon tegen de vader. »
18. « Er zal een tijd komen, waarin men niet langer eerbied zal hebben voor het geloof van de katholieke
Kerk, noch voor de leringen op de scholen. Er zullen nieuwe boeken worden ingevoerd. Er zal een tijd
komen, waarin de katholieke godsdienst sterk onder druk zal staan, en men zal proberen er van los te
geraken en er van af te komen. Rond diezelfde tijd zal het volk vooral genoegen scheppen in allerlei spelen
en in feestelijke en gezellige bijeenkomsten, en in het algemeen zal het volk betoverd worden door
ontspanning, door spelen en genoegens. Maar dan zal het niet zo lang meer duren voordat er veranderingen
zullen optreden. »
19. « Er zal een ongelofelijk erge oorlog uitbreken. Aan de ene zijde zal Rusland staan, tesamen met het
ganse Noorden. En aan de andere zijde zal Frankrijk staan, met het ganse Zuiden, onder éénhoofdige
leiding. Deze edele ridder zal uit het land van de middag komen. Hij draagt een wit lang kleed,
dichtgeknoopt, tot op de voeten. Hij draagt een kruis op zijn borst, en hij zal rijden op een ezel. Te voet
gaande zal hij met zijn been trekken wegens een zekere verlamming. Deze edelman is zo toegewijd en
gedreven, dat niemand zal pogen hem te stoppen. Hij is een ware vredebrenger. Hij bezit zeer grote kracht
en uithoudingsvermogen. Hij zal het voor elkaar krijgen, dat alle dansmuziek zal worden beëindigd, en men
zal ook stoppen met het dragen van onnodige kledingstukken. »
20. « ... De vijanden, die vreemdelingen zijn in Duitsland, zullen op de vlucht worden gedreven, en zij zullen
zelfs de tijd niet krijgen om mee te nemen wat hen gedurende hun vlucht zou moeten voeden. De barbaarse
volkeren van die Beer uit het Noorden [Rusland] zullen komen om [het Westen] te veroveren, maar hun
tegenstanders [in het Westen] zullen moed scheppen, en zij zullen strijden met de woede der wanhoop. Dan
zal de kracht van de aanvallers worden gebroken, hun strijdkrachten zullen worden vernietigd, en slechts
enkelen [van één miljoen man] zullen met moeite overleven teneinde thuis het nieuws van de nederlaag te
kunnen vertellen. »
21. « De prins, die de grote strijd tot een goed einde zal brengen, zal naar een kerk in Bremen gaan om daar
Mis te horen. Van Bremen zal hij verder rijden. En daarvandaan zal hij door zijn verrekijker kijken naar de
streek van het Berkenbosje, en de vijand gadeslaan. Daarna zullen zij verder treken naar Holtum, een streek
nabij Werl. ... Bij Holtum staat een kruisbeeld tussen twee lindebomen. Neergeknield voor deze lindebomen
zal hij lange tijd bidden met uitgestrekte armen. Daarna zal hij zijn soldaten, die gekleed zullen zijn in het wit,
aanvoeren in de strijd. Hij zal de bloedige veldslag overleven, en de overwinnaar blijken te zijn. Bij een
riviertje, dat van West naar Oost loopt, in de nabijheid van Berdberg en Sondberg, zal het aantal gedode
mannen het grootst zijn. Vervolgens, na deze strijd, zal de meesteroverwinnaar van deze veldslag, zal deze
prins, het volk verzamelen in de kerk van Schaffhausen nabij Werl, en hen daar toespreken. »
22. « Als die tijd nabij is, zullen de mensen niet meer weten hoe zich te kleden. De vrouwen zullen vreemde
hoofddeksels dragen, en lange broeken, net als de mannen. Dan zal er een tragische en ongelukkige tijd
volgen, juist zoals onze Schepper [Jezus] er voor onze tijd over heeft gesproken [in de Heilige Schrift]. De
mensen zullen vrees koesteren voor elkander, en zij zullen angstig zijn vanwege de dingen, die gaan
gebeuren. »
23. « De vader zal tegen de zoon zijn, en de zoon zal de vader bestrijden. De dogma's [van het katholieke
geloof] zullen worden verdraaid, en er zullen mannen zijn, die de katholieke Kerk willen veroveren en
omvormen. De mensheid zal slechts genoegens, pleziertjes, en ontspanning liefhebben. Ware en oprecht
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gelovige christenen zal men nergens meer vinden. Dan zullen de onafhankelijke volkeren gedurende langere
tijd oorlog met elkaar voeren. Tronen zullen ineenstorten, en koninkrijken zullen verdwijnen. »
24. « En gedurende de afloop van al die gebeurtenissen zal het Oosten [China?], dat in tegenstelling tot het
Westen weinig geleden heeft, zich zware wapens verschaffen. Dan zal het niet langer gaan om het
vaderland, of de taal, of het geloof. De oorlog zal volgen op de winter, die eigenlijk geen winter was, een
winter waarin er slechts een zielig beetje sneeuw zal vallen. De bloemen zullen in dat jaar zeer vroeg
bloeien, en al in april zullen de koeien totaan hun knieën in het hoge gras staan. De eerste soldaten, die er
aan komen, zullen kersenbloesem op hun helmen dragen, De rogge zal men nog voor de strijd kunnen
binnenhalen, maar de tarwe niet meer. De vreemde soldaten gedragen zich als dieren, en zij zullen de tarwe
in het veld opeten. Op een Oostelijk van Gravenstein gelegen veld, zullen de soldaten een rode koe doden.
Zij zullen echter niet veel tijd krijgen om die op te eten. »
25. « De stedelingen vluchten weg uit de steden. Een jong meisje met een rode rok, die de laatste is om een
klein riviertje over te steken, zal worden neergeschoten. Midden in Duitsland zullen de troepen elkander
ontmoeten. Steden en dorpen zullen worden verwoest. Daarna zal het voor de mensen noodzakelijk zijn om
zich te verbergen in de wouden en de bergen. In het nabijgelegen lagere gedeelte van Duitsland zal de strijd
worden beslecht. Er zal slag worden geleverd zoals de wereld nooit tevoren heeft gezien. Deze vreselijke
[laatste] slag zal beginnen nabij het Berkenbosje in de buurt van Bodberg. Gedurende drie dagen zal men,
overdekt met wonden, vechten, zij zullen doorvechten totdat zij met hun voeten diep in het bloed staan. »
http://www.courlisius.org/voorzeggingen_derde_wereldoorlog

Welk groente/fruit in welke tijd van het jaar?
Geplaatst door xandrah op 4 november 2012
Fruit:
Winter: Kumquat (Chinese vrucht verwant aan de citrus), guave, kiwi, ananas en dadels.
Lente: Dauwbramen, avocado’s, bessen, kersen, meloenen, pruimen en perziken.
Zomer: Appels, vijgen, druiven, mango’s, watermeloenen, tomaten, papaja’s en rabarber.
Herfst: Cocosnoten, veenbessen (cranberries), granaatappels, peren, persimmon.
Bananen, citrusvruchten en passievruchten zijn het hele jaar door in seizoen.
Groenten:
Winter: Wortels, knolselderij, cichorei (witlof en andijvie), (kool)raap, prei.
Lente: Artisjokken, asperges, bieslook, komkommer en courgette, groene bonen en erwten, paddestoelen,
krieltjes.
Zomer: Mais, aubergine, paprika’s, okra’s.
Herfst: broccoli, bloemkool, koolsoorten, boerenkool, pompoen, zoete aardappelen.
Bieten, selderij, venkel, gember, spinazie, uien, aardappelen, knoflook en spruitjes zijn het hele jaar door in
seizoen.
Kruiden:
Lente: Anijs, rucola, basilicum en munt,
engelwortel, komijn, kamille, salie, koriander,
kervel, dille en tijm.
Zomer: Nootmuskaat, foelie, oregano,
kurkuma en lavendel.
Herfst: Kruidnagel, kardemom, citroengras en
fenegriek.
Laurierblad, kappertjes, venkel, peterselie,
rozemarijn en bonenkruid zijn het hele jaar
door in seizoen.
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Israël hater “King” Barack Hoessein Obama herkozen
Door: Franklin ter Horst
Hij is echt niet vergeten dat de Israëlische premier Benjamin
Netanyahu tot dusver heeft weigert aan zijn eisen te voldoen. Hij is
bovendien de dag niet vergeten dat Netanyahu op 24 mei 2011 met
gejuich in Washington werd ontvangen en een staande ovatie kreeg
toen hij het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat
toesprak. Zijn toespraak werd maar liefst 29 maal door applaus
onderbroken, waarvan 26 maal als staande ovatie ondanks dat hij
Obama niet alleen trotseerde maar eveneens te kijk zette. Het langste
applaus, dat bijna vier minuten duurde, viel hem al te beurt toen hij de historische zaal betrad. Hij herhaalde
dat Israël niet zal terugkeren naar de grenzen van 1967, waarop Obama had aangedrongen. Dit was
mogelijk de meest opzienbarende en doeltreffende openbare terechtwijzing aan een Amerikaanse president
dat ooit door een buitenlandse staatsman is gegeven en dat zal ongetwijfeld kwaad bloed hebben gezet bij
de grote baas in het Witte Huis.
Obama is vanaf het begin van zijn presidentschap bezig geweest Israël als een pariastaat neer te zetten.
Kort na zijn aanstelling noemde hij Israël al een destabiliserende factor in het Midden-Oosten. Hij zei Israël
te zullen dwingen alle bouwactiviteiten stop te zetten. Hij heeft de afgelopen vier jaar laten zien hoe de staat
Israël door hem gehaat wordt. Nu hij herkozen is zal zijn vijandige houding alleen maar toenemen. Soms
roept hij nog een ‘vriend van Israël’ te zijn maar daar is tijdens zijn eerste ambtstermijn helemaal niets van
gebleken. Hij heeft zich tijdens deze periode niet eenmaal in Israël laten zien.
De narcist Obama beweert glashard dat Israël geen enkele legale band met Jeruzalem heeft ondanks het
feit dat dit in volledige tegenspraak is met de beslissing van het Amerikaanse Congres op 24 april 1990
Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.Alle aandacht richt zich op de installering van een
Palestijnse terreurstaat in Israëls aloude thuisland. Tijdens Netanyahu’s bezoek aan het Witte Huis op 24
maart 2010 liep hij weg uit de bijeenkomst omdat het gesprek niet volgens zijn zin verliep. Hij eiste van
Netanyahu zijn standpunten te herzien alvorens bereid te zijn het gesprek te hervatten. De Washington Post
omschreef het gesprek als “ijzig” en legde de schuld van het mislukken volledig bij wat het noemde ‘een
rancuneuze’ Obama. “Hij behandelde Netanyahu alsof het een smerige Derde Wereld dictator was die alleen
nodig is om strategische redenen, maar verder op afstand gehouden moet worden” aldus de krant.
Israëlische kranten spraken van “vernedering” en een door Obama gelegde “hinderlaag ”. Er was geen
staatsdiner, zoals gebruikelijk wanneer gasten het Witte Huis bezoeken. Er werden geen foto’s genomen na
de bijeenkomst en geen contacten met de pers. De lichaamstaal van Obama sprak boekdelen tijdens die
conferentie.
Op 16 oktober 2012 herhaalde Obama zijn standpunt, dat de Joden niet mogen bouwen en wonen op hun
oude Bijbelse grondgebied omwille van de vrede in de regio. Maar Israël kan niet worden beschouwd als
een buitenlandse macht in Judea en Samaria, maar als de historische bezitters van het gebied.
Archeologische vondsten van duizenden jaren oud zijn daar de bewijzen van. Israël heeft het wettelijke recht
om zich te vestigen in Judea en Samaria en de oprichting van nederzettingen kan op geen enkele wijze
worden beschouwd als illegaal. Volgens welk recht meent Obama te kunnen vaststellen dat de corrupte kliek
in Ramallah aanspraak kan maken op Judea en Samaria en zelfs een deel van Jeruzalem. En wie moet
deze staat gaan leiden? Het Palestijnse terreurbewind in Ramallah of Hamas, het genocidale platform in
Gaza, die beide streven naar vernietiging van Israël?
Zelfs de New York Times en de Washington Post noemen Obama’s politiek een totale mislukking, zowel in
nieuwsberichten als in hun commentaren. Obama lijkt zich er niet van bewust dat zijn beleid tot dusver
gefaald heeft en dat hij niet van plan lijkt te zijn tot herbezinning. In plaats daarvan ploetert hij verder en
beoordeeld de wereld hem nog steeds aan de hand van ‘verheven’ doelstellingen die tot dusver nier meer
blijken te zijn dan loze kreten en niet op werkelijke prestaties.
Velen zijn niet vergeten hoe hij tijdens zijn toespraak in Cairo op een voor Israël intens gemene manier
impliciet de aloude Arabische doelstellingen om de Joodse staat totaal te vernietigen, min of meer
ondersteunde. Hoe zijn ‘waarheden’ over Israël gekenmerkt werden door feitelijke en morele oneerlijkheid,
die slechts in dienst stonden van zijn eigen politieke doelstellingen. Ook liet hij zien het Arabische
gezichtspunt te omarmen dat Israël een ‘vreemde’ indringer is in de Arabische wereld. Sterker nog: in plaats
van de Arabische afwijzing van Israël aan te vallen, legitimeerde hij deze juist. Op een brutale, valse en
aanstootgevende wijze vergeleek hij Israëls behandeling van de Palestijnse Autoriteit met de behandeling
van zwarte slaven door hun blanke meesters in het Amerikaanse slaventijdperk. Zo plaatste hij Palestijnse
terroristen in dezelfde moreel zuivere categorie als slaven. Het meest walgelijk was misschien nog wel, dat
Obama het Palestijnse terrorisme verhief tot het morele niveau van de slavenrebellen en de Amerikaanse
burgerrechtenbeweging, door hier naar te verwijzen met het Arabische eufemisme hiervoor: ‘verzet’.
Obama’s toespraak in Cairo was een totale overgave aan de islam en een dramatische aanval op Israël. Hij
heeft heel bewust de kant van de islamfascisten gekozen en heeft het bewind in Ramallah laten weten dat
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wanneer hij mocht worden herkozen, hij op korte termijn een Palestijnse staat zal regelen. Het concept landvoor-vrede gaat lijnrecht in tegen Gods wil en dat zal de wereld nog zwaar bezuren.
De bemoeizucht van Obama en zijn lakeien met het Bijbelse land is ronduit ergerlijk. Obama’s groteske,
vernederende en volledige diplomatieke mislukking in zijn omgang met premier Netanjahoe is vrij uniek in de
Amerikaanse geschiedenis. De vraag is of dit perverse en uiteindelijk zelfvernietigende beleid geboren is uit
echte antipathie tegen Israël of het gevolg is van de arrogantie van een blunderende amateur, die weigert
om in te zien dat hij de vrede ondermijnt. Het gaat in werkelijkheid om een strijd tussen Licht en duisternis.
Tussen Goed en kwaad. Een strijd dat zich concentreert rond Jeruzalem.
Micha: 4:11-12-13 Wel zijn nu vele volkeren tegen u vergaderd, die zeggen: Zij worde ontwijd; en mogen
onze ogen zich aan Sion verlustigen! Maar zij kennen de gedachten des Heren niet en verstaan zijn
raadslag niet, dat Hij hen verzamelt als schoven op de dorsvloer. Sta op en dors, gij dochters Sions; want Ik
zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van koper, en gij zult vele volkeren verbrijzelen en gij zult hun
onrechtmatig gewin door de ban van de Heer wijden…

'Obama belooft na herverkiezing Palestijnen snel eigen staat geven'
VS en EU vrezen herverkiezing Netanyahu en willen dat Palestijnen wachten met aanvraag éénzijdige VN
erkenning
Abbas reactie toen hij Obama tijdens een eerdere VN
toespraak het bestaansrecht van Israël hoorde verdedigen.
Obama zou echter beloofd hebben na zijn herverkiezing zijn
volle gewicht in de schaal te leggen om een Palestijnse staat
op te richten.
Volgens een hoge official van de Palestijnse Autoriteit heeft
president Barack Obama de PA belooft dat hij na zijn
herverkiezing Israël de schuld zal geven van het mislukken
van de vredesonderhandelingen en de Palestijnse pogingen om via de VN Veiligheidsraad eenzijdig een
eigen staat uit te roepen in Gaza, Judea, Samaria en Oost Jeruzalem zal steunen.
Obama belooft Palestijnen eigen staat
Het Witte Huis zou de PA hebben gevraagd om tot na de Amerikaanse presidentverkiezingen te wachten
met unilaterale actie om erkenning te krijgen voor 'Palestina'. Als Obama morgen wint zou hij een Palestijnse
staat tot één van zijn topprioriteiten maken. 'Ons is gezegd dat de onderhandelingen voor een Palestijnse
staat een belangrijk doel zullen zijn voor Obama en dat hij Netanyahu als hoofdschuldige zal aanwijzen voor
het instorten van het vredesproces,' aldus de PA official.
EU en VS vrezen herverkiezing Netanyahu
Ook de EU zou PA leider Abbas hebben gevraagd om nog even te wachten met het verzoek aan de VN om
de status van 'Palestina' te upgraden naar die van een 'staat zonder lidmaatschap', omdat de kans dan groot
is dat Netanyahu inderdaad de verkiezingen in Israël wint en de Oslo akkoorden, waarin een dergelijke stap
van de Palestijnen expliciet wordt verboden, mogelijk als geannuleerd zal beschouwen. (2)
Hamas boos op Abbas, wil héél Israël
Eergisteren beschuldigde de Palestijnse terreurbeweging Hamas PA president Mahmoud Abbas er nog van
dat hij vorige week tegenover de Israëlische media zou hebben ingestemd met een Palestijnse staat binnen
de '1967 grenzen' en Oost Jeruzalem. Hamas heeft als hoofddoel de 'bevrijding' van geheel Israël en wil net
als Iran de Joodse staat volledig van de kaart vegen. Hamasleider Ismail Haniyeh noemde Abbas
opmerkingen dan ook 'extreem gevaarlijk' voor de Palestijnse zaak.
Hamas machtiger ten koste van PA
Terwijl de internationale gemeenschap er nog steeds vanuit gaat dat een Palestijnse staat door de PA van
Abbas zal worden geleid, wordt Hamas ook op de 'Westbank' (Judea en Samaria) almaar sterker. Hamas,
dat zich enkele maanden geleden officieel aansloot bij de Moslim Broederschap, controleert nu al de
Gazastrook, dat sinds de machtsovername in 2007 is veranderd in één groot terreurbolwerk. De PA ontdekte
en ontmantelde onlangs een kleine ondergrondse Hamasgevangenis nabij Ramallah op de Westbank,
bedoeld om een gekidnapte Jood of Israëliër vast te houden.
Westbank wordt 2e terreurstaat
Tevens blijkt Fatah, de terreurtak van de PA, steeds verder geïnfiltreerd door Hamas. Al in 2007 zou deze
infiltratie een belangrijke reden zijn geweest dat Hamas zonder veel verzet de macht over de Gazastrook
kon overnemen. Door de officiële aansluiting van Hamas bij de Moslim Broederschap, de moederorganisatie
die onlangs aan de macht kwam in Egypte, is de strategische positie van Hamas ten koste van de PA sterk
verbeterd. De kans is dan ook zeer groot dat een toekomstige Palestijnse staat net als de Gazastrook niets
anders dan een terroristenbasis wordt die zal worden gebruikt voor nieuwe aanslagen en aanvallen op de
Joodse staat Israël.
Xander - (1) World Net Daily ; (2) Ynet News
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De Bijbel Code
Er is veel ophef veroorzaakt door de openbaringen van de zogenaamde bijbelcodes die ontdekt zijn in het
Oude Testament. In 1958 ontdekte een rabbijn enkele ongewone patronen in het boek Genesis. Hij meende
dat er geheime boodschappen verstopt zaten in de Bijbel. In 1988 nam de wiskundige Eliyahu Ripps van de
‘Hebrew University’ de beweringen van de oude rabbijn serieus en voerde de tekst van het Oude Testament
in een computer in. Hij ontwikkelde met zijn team een analysemethode om de hele tekst van de Bijbel te
scannen op verborgen Torah-codes. Het eenvoudige algoritme dat ze ontwikkelden werd aangeduid met de
‘Equidistant Letter Sequencing (ELS)’ methode. Die komt erop neer dat vooraf een trefwoord wordt
vastgesteld waarop men in de tekst zou willen zoeken. Daarna begint de computer te zoeken naar het eerste
voorkomen van de eerste letter van dit trefwoord in de tekst. Wanneer dit is gevonden, wordt naar de tweede
letter gezocht. Vervolgens wordt de afstand tussen de eerste en tweede letter vastgesteld, laten we zeggen
dat de twee letters voorkomen met een afstand van 50 karakters. Nu wordt de rest van de bijbeltekst
gescand, maar deze keer worden alleen de letters met een interval van 50 karakters gelezen om te zoeken
naar de volgende letters van het trefwoord. Wanneer het hele woord gevonden is, gaat het scannen door om
andere mogelijk gerelateerde woorden te vinden.
De bijbelcode werd voor het eerst aan het grote publiek gepresenteerd toen onderzoeksjournalist Michael
Drosnin ten tonele verscheen en een inmiddels beroemd boek schreef, getiteld ‘De Bijbelcode’. De
‘Bijbelcode’ openbaart een hoop historische namen, plaatsen en feiten die allemaal afkomstig zijn uit het
Oude Testament zoals de moorden op Lincoln, Kennedy, Ghandi, referenties naar de bomaanslag in
Oklahoma-City, de Tweede Wereldoorlog en de val van het IJzeren Gordijn. Het boek nam profetische
kwaliteiten aan toen Drosnin de Israëlische premier Yitzhak Rabin een jaar voordat hij werd vermoord
waarschuwde dat de ‘Bijbelcode’ zijn moord voorspelde. Niet alleen lag de exacte datum van het incident
vast in de Bijbel, maar ook de naam van zijn moordenaar! Een jaar later werd Rabin inderdaad vermoord op
de voorspelde datum en door de man wiens naam genoemd wordt in de ‘Bijbelcode’.
Dit is een verbluffend feit dat niet eenvoudig verklaard kan worden! Het heeft zelfs de aandacht getrokken
van functionarissen van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten die de ‘Bijbelcode’ serieus
bestudeerd hebben.
Anderen beweren echter dat in elk boek verborgen codes gevonden kunnen worden. Om dit te bewijzen
nam Brendan McKay van de nationale universiteit van Australië een bladzijde van het boek ‘Moby Dick’ en
bewees, gebruikmakend van het ELS- algoritme, dat de volgende Engelse woorden eruit gehaald konden
worden: Princess Diana, Royal, Dodi, Henri Paul, Mortal in these jaws of death.
Voor velen is dit het absolute bewijs dat de bijbelcodes slechts willekeurig zijn en geen inherente betekenis
hebben. Drosnin verdedigt deze aantijgingen door te zeggen dat de woorden die er door ELS uitgehaald
werden, allemaal zeer dicht bij elkaar gevonden werden en dat de kans dat zoiets gebeurt tegen alle
verwachtingen in is. Dit is bevestigd door een statistische studie die gepubliceerd werd in ‘Statistical
Science’. Drosnin zei tevens dat ‘Moby Dick’ niet in staat is om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen!
Theomatica
Terwijl het debat over de authenticiteit van de ‘Bijbelcode’ voortduurt is er een totaal nieuw soort bijbelcode
ontdekt, die volgens de ontdekkers veel interessanter is en die zonder een enige twijfel wiskundig bewezen
kan worden. Theomatica is gebaseerd op de occulte gematria, maar deze rekenmethode gaat een stap
verder!
De ontdekkers van de theomatica beweren dat het bewijst dat God’s eigen watermerk, zijn eigen
handtekening geplaatst is in de Bijbel!
Dit is wat ze over hun eigen ontdekking schrijven, ik citeer:
‘ Het is absoluut, volslagen en totaal onmogelijk om theomatica op wiskundige wijze te ontkrachten. De
algemene validiteit van deze ontdekking – het feit dat God het gedaan heeft – is onberispelijk. Theomatica
zal nooit bewezen worden onwaar te zijn. In feite zal niemand er zelfs maar dichtbij komen’.
Wow, deze mensen zijn ofwel zeer arrogant of ze zijn absoluut overtuigd van zichzelf en vinden dat ze
werkelijk op iets wezenlijks gestuit zijn! Laten we eens verder kijken.
Theomatica is een samenstelling van de woorden, ‘theo’, het Griekse woord voor God, en ‘mathematica’. De
basis voor de theomatica is de oude occulte gematria.
Theomatica werd op dezelfde manier ontdekt als de bijbelcode: door de meest originele Griekse versie van
het Nieuwe Testament in een computer in te voeren. In het Griekse Nieuwe Testament zijn de hoofdstukken
aangegeven met letters net zoals de Romeinse letters getallen representeren. Op deze manier kon men de
numerieke waarde van de corresponderende Griekse letter afleiden, zeg maar de ASCII-code (getal dat een
letterteken representeert in een computer) van de Griekse letter. Ze ontdekten niet alleen dat de letters een
bepaalde waarde representeerden, maar ook dat alle woorden in de tekst een unieke waarde hadden. Bij de
berekening worden de waarden van de woordletters bij elkaar opgeteld..
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Α alpha 1
Β beta 2
Γ gamma 3
Δ delta 4
Ε epsilon 5
F digamma 6
Z zeta 7
H eta 8
Θ theta 9

I iota 10
K kappa 20
Λ lambda 30
Μ mu 40
Ν nu 50
Ξ xi 60
Ο omicron 70
Π pi 80
Ч koppa 90

Ρ rho 100
Σ sigma 200
Τ tau 300
Υ upsilon 400
Φ phi 500
Χ khi 600
Ψ psi 700
Ω omega 800
Ц sampi 900

gematriawaarden van het Griekse alfabet
Bijvoorbeeld het woord Jezus in het Grieks heeft de waarde 888.
Op dezelfde manier kunnen de getalswaarden van zinsdelen en hele zinnen berekend worden. Totnogtoe
alles goed – we bevinden ons nog steeds op het bekende terrein van de gematria.
De onderzoekers hebben echter ook ontdekt dat de getallen die vermeld worden in de tekst sleutels zijn,
indicatoren voor de woorden waarnaar ze refereren. Laten we wat voorbeelden nemen: Adam leefde 930
jaar (930 is een sleutel), Abraham had 318 knechten, Jezus had een man van 38 jaar genezen, enzovoort.
Al deze getallen zijn sleutels in de theomatica, ze hebben een relatie met de woorden waarop ze betrekking
hebben!
Het onmogelijke werd nu bewezen:
‘Alle woorden in de Bijbel hebben een unieke waarde – wanneer ernaar verwezen wordt in een zin of deelzin
is de waarde van de zin of deelzin een veelvoud van de waarde van het woord zelf.’
Men zegt geen uitzonderingen gevonden te hebben op deze regel!
Hier volgt een voorbeeld:
De waarde van Jezus is 888. De geboorte van Jezus heeft echter een waarde van 111 (‘Jezus’ is hier een
veelvoud 8 van ‘de geboorte van Jezus’).
In de Bijbel zal nu elke referentie naar ‘de geboorte van Jezus’ een veelvoud van 111 zijn, zonder enige
uitzondering, zo is de stelling:
(Bedenk dat de deelzinnen die hieronder staan origineel in het Grieks zijn)
Jezus
111 x 8 (Mattheüs 1:16)
Christus
111 x 12 (Mattheüs 1:16)
En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is
111 x 66 (Mattheüs 1:16)
JEZUS, gezegd Christus
In haar ontvangen is
111 x 8 (Mattheüs 1:20)
Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren:
111 x 27 (Mattheüs 1:23)
En zij zal een Zoon baren
111 x 11 (Mattheüs 1:21)
den Eerstgeborene in de wereld
111 x 29 (Hebreeën 1:6)
haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam
111 x 24 (Mattheüs 1:25)
kindeken in haar buik
111 x 13 (Lukas 1:41)
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon
111 x 25 (Lukas 2:7)
dit Kindeken
111 x 26 (Lukas 2:17)
Hij in het lichaam ontvangen was
111 x 19 (Lukas 2:17)
wanneer zij het zou gebaard hebben
111 x 20 (Openbaring 12:4)
Het is ondenkbaar dat de getallen die uit deze zinsneden worden berekend aan het toeval toegeschreven
kunnen worden. Theomatica toont aan dat de Bijbel geschreven moet zijn met een van tevoren vastgesteld
mathematisch ontwerp. De ontdekkers benadrukken dat het alleen werkt voor de Bijbel en voor geen enkel
ander boek en alleen met de exacte waarden die toegekend zijn aan de Griekse letters.
Er zijn testen uitgevoerd om te zien of willekeurige toekenningen van getallen aan het Griekse alfabet
dezelfde resultaten zouden geven, maar alle testen lieten een negatief reslutaat zien.
Het verbazingwekkende feit is dat indien theomatica gevalideerd kan worden, dat dan niet alleen bewezen is
dat de Bijbel inderdaad geconstrueerd is volgens een mathematisch ontwerp, maar ook dat de Griekse taal
die bestond voordat het Nieuwe Testament geschreven werd, ontworpen moet zijn op basis van hetzelfde
principe!
Daarbij komt dat het zo moet zijn dat alle woorden en deelzinnen die gekozen zijn door deze auteurs bewust
georchestreerd moeten zijn volgens een overeenkomstig en uniek principe omdat het Nieuwe Testament uit
meerdere boeken bestaat en geschreven werd door verschillende auteurs die hun boeken gedurende
verschillende tijdvlakken schreven! Dit is waarom de aanhangers van theomatica geloven dat enkel een
goddelijke kracht heeft kunnen regelen dat deze omstandigheden zich voordeden!
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Jammer genoeg krijgt theomatica niet dezelfde aandacht als de ‘Bijbelcode’; een grondig onderzoek volgens
wetenschappelijke maatstaven zou deze stevige en brutale beweringen van de theomatica kunnen bewijzen
of ontkrachten. (8)
Heilige Geometrie
Theomatica beweert dat het wiskundige principe van de gematria consequent is toegepast in het Nieuwe
Testament. Dit is echter niet waar het verhaal van de gematria en de raadselachtige toepassing ervan in de
Bijbel eindigen.
Onderzoeker Daniel Gleason beweert dat we het punt gemist hebben wat betreft de gematria en het Nieuwe
Testament. Volgens Daniel Gleason gaat gematria in werkelijkheid over Heilige Geometrie die in het geheim
verstopt zit in de Evangeliën. De gematriawaarden die we vinden in de Evangeliën zijn eigenlijk lengtes,
diameters en omtrekken van geometrische vormen die afgeleid kunnen worden uit de symbolische teksten
van de evangeliën van het Nieuwe Testament. Veel van zijn werk richt zich op het Evangelie van Markus en
hij komt op de proppen met een diagram voor ieder vers van dit evangelie dat gebaseerd zou zijn op Heilige
Geometrie.
Al zijn diagrammen symboliseren en richten hun aandacht op het belang van de verrijzenis van Jezus. Na de
kruisiging en begrafenis van Jezus herrees Hij uit zijn graf en de Heilige Geometrie van Daniel Gleason
gebruikt zijn wederopstanding, de verrezen Jezus, als het centrale thema in al zijn diagrammen. In de vorige
paragraaf lieten we zien dat de gematriawaarde van Jezus 888 is. De waarde van de verrezen Jezus is
echter 8880. Alle diagrammen van Gleason laten een cirkel zien met een omtrek van 8880 eenheden, de
waarde en het symbool van de ‘verrezen Jezus’. Hij laat verder zien hoe ingesloten in deze cirkel voor ieder
bijbelvers geometrische patronen getekend kunnen worden die corresponderen met de gematriawaarden
van de woorden en of zinsdelen die genoemd worden in dat vers.
Omdat Daniel Gleason’s werk veel te uitgebreid is om in een paar woorden samen te vatten in dit boek, op
het gevaar af hem geen recht te doen, presenteren we eenvoudigweg een voorbeeld van zijn werk. Dit
voorbeeld is fascinerend omdat het opnieuw de importantie van de Davidster laat zien ofwel de stertetraëder
als het symbool van de verrijzenis van Jezus:
Dit voorbeeld komt uit Johannes 20:31 waar gezegd wordt:
Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij,
gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. (Johannes 20:31)
En Johannes 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door
Mij. (Johannes 14:6)
Beschouw nu de volgende Gematria waarden in het Grieks:
Leven is 815. (zwh = 7+800+8). (Zijde van de tetraëder)
Christus of Christos (CristoV) in het Grieks 1480 (Omtrek van een cirkel)
Jezus Christus met een Gematria waarde 2368 (Omtrek van een cirkel)
De Zone Gods (`o `uioV tou qeou) 2004. (Omtrek van een cirkel)
De verrezen Jezus heeft de waarde 8880. (Omtrek van de buitenste cirkel)
Zie hier hoe keurig al deze waarden worden gepresenteerd in het diagram volgens Gleason dat de Davidster
symboliseert:
Heilige Geometrie symboliek van de verrezen Jezus in de Davidster
(Met dank aan Daniel Gleason, www.jesus8880.com)
Hoewel de sceptische lezer het een verzinsel van getallen zou kunnen noemen, ben ik van mening dat deze
getallen en hun geometrische representatie niet geheel toevallig zijn. Het feit wil namelijk dat de Davidster,
de stertetraëder, door de geschiedenis heen als symbool een belangrijke rol speelt en dit symbool komt dan
ook in veel vormen terug. In alle gevallen is het gerelateerd aan de Merkaba, het voertuig voor de
hemelvaart. Ook Jezus demonstreerde zijn hemelvaart of verrijzenis door zijn wederopstanding uit de dood.
We vinden hetzelfde symbool van de hemelvaart de Merkaba nu ook terug in het Nieuwe Testament
verborgen in de Heilige Geometrie van de gematria. (9)
Recapitulatie
Veel mensen hebben altijd beweerd dat de Bijbel alle kennis bevat die er maar te weten valt. Wel, het is een
feit dat er meer kennis verborgen ligt achter de oppervlakkige woorden en zinnen waarover al velen eeuwen
gedebatteerd wordt. Terwijl bijbelgeleerden nog steeds over elkaar heen rollen over de betekenis van de
bijbelse woorden hetgeen alleen maar leidt tot nog meer interpretaties, toont de wetenschap een betekenis
aan die maar op één manier uitlegbaar is.
Het is volslagen onmogelijk dat ‘primitieve’ Ouden de Bijbel geschreven kunnen hebben. De kennis die
verborgen ligt in de Bijbel en die we nog maar net begonnen zijn te ontrafelen, is verbluffend. Het toont aan
dat op de één of andere manier kennis van een hoogontwikkelde beschaving bewaard is gebleven samen
met de bijbeltekst. De Hebreeuwse taal, de originele taal van het Oude Testament moet bewust ontworpen
zijn door een cultuur met grondige kennis van vibraties in de fysica. Gematria voegt een nieuw niveau van
kennis toe aan de woorden van de Bijbel. Hoewel de ontdekkers van de theomatica er absoluut van
overtuigd zijn dat God de Bijbel zelf geschreven heeft, is het wel zo dat we kunnen vaststellen dat er in de
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Bijbel een mathematisch principe is toegepast, dat niet zo eenvoudig verklaarbaar is. Daniel Gleason’s werk
zou kunnen aantonen dat alle gematrische mystiek in feite neerkomt op Heilige Geometrie. Hoe verklaren
we dit nu allemaal?
Laten we eens aannemen dat de Hebreeuwse en Griekse taal bewust ontworpen zijn door een superieure
beschaving die ooit dit aardvlak bewandeld heeft, om de heilige informatie over ethervibraties en hoe deze
onze werkelijkheid creëren, te verbergen. De ontwerpers van deze alfabetten en talen zouden overlevenden
van Atlantis kunnen zijn geweest, die nieuwe culturen gesticht hebben na de vernietiging van Atlantis.
Hermes Trismegistus (Toth de Atlantiër), de bouwer van de Grote Piramide volgens Edgar Cayce en andere
bronnen, zou mogelijk een van de oprichters van deze culturen geweest kunnen zijn. Het zou kunnen
verklaren waarom theomatica werkt op het niveau van individuele woorden. Echter wanneer het om hele
(deel-)zinnen gaat, wordt het zeer onwaarschijnlijk dat alle auteurs van de boeken die deel uitmaken van het
Oude en Nieuwe Testament het theomatisch principe toepasten.
De enig redelijke verklaring zou kunnen zijn dat alle auteurs van de bijbelvertellingen geïnitieerd waren in
een hogere wijsheid en kennis. En dat ze allemaal en universeel het mathematische principe van de
gematria en/of de Heilige geometrie toepasten, teneinde deze wijsheid in de Bijbel op een zodanige manier
vast te leggen, dat deze doorgegeven zou worden aan toekomstige generaties..

Bepaalt Israël….onze communicatie???
“Wij” als Europeanen denken dat we een communicatiesatelliet in de
ruimte hebben van onszelf die zorgt voor de signalen naar onze
televisies.
Eutelsat, formeel gevestigd in Frankrijk, blijkt echter in handen te zijn
van ultra nationalistische Likud aanhangers van Netanyahu, president
van Israël.
Als je in de Wikpedia kijkt bij Eutelsat dan krijg je de volgende
informatie:
Eutelsat S.A. is een in Frankrijk gevestigde aanbieder van
communicatiediensten via satelliet met hoofdkantoor in Parijs. Met haar eigen satellieten en de bij andere
aanbieders gehuurde capaciteit bereikt Eutelsat ontvangers in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India en
grote delen van Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Het maakt van het bedrijf een van de grote namen uit de
sector, samen met het Amerikaanse Intelsat en het Luxemburgse SES Global. Eutelsat satellieten worden
vooral gebruikt voor de verdeling van Europese radio- en televisiekanalen naar thuisontvangers en
kabelnetwerken.
De waarheid lijkt echter volkomen anders te zijn volgens een artikel op Veterans Today:
Eutelsat is een persoon, niet een bedrijf. Eutelsat zegt dat het Europees is, maar in werkelijkheid is het
Israëlisch. De Frans klinkende Michel de Rosen leidt Eutelsat, een Israëlisch staatsburger, een bedrijf met
dito aandeelhouders, een organisatie die al tijden wordt gedicteerd door extremistische groeperingen in
Israël, het militante ultra-nationalistische Likud regiem van Netanyahu.
Volgens Gordon Duff, die zijn informatie ontving van een Amerikaanse inlichtingendienst analist, is Eutelsat
voor Israël een controlemiddel waarmee het bepaalt wat wel of niet wordt doorgelaten en uiteraard zijn dit
alleen dingen die door Israël zijn goedgekeurd.
En dus werden Iraanse televisiestations prompt afgesneden door Eutelsat. Als reden werd door Eutelsat
opgegeven dat dit een onderdeel vormde van de Europese richtlijnen met betrekking tot de sancties tegen
Iran.
Op 15 oktober ontving het Mediabedrijf Arqiva opdracht van Eutelsat om te stoppen met het uitzenden van
verschillende Iraanse satellietkanalen, waaronder Press TV. Verder werd er in een persverklaring vermeldt
dat door de Franse Omroep Autoriteit was bevestigd dat het inderdaad een maatregel was in het kader van
sancties.
Echter, de Europese Unie weet van niets…
Het commentaar van Maja Kocijancis, woordvoerder voor Catherine Ahston, degene die verantwoordelijk is
voor buitenlandse aangelegenheden van de EU: “Ik moet u vertellen dat dit een beslissing is van Eutelsat en
Arqiva en u zult het hen moeten vragen. Het is hun beslissing”.
“De Eu voert een verscherpt beleid betreffende de sancties tegen Iran, maar die liggen op het gebied van
financiën, energie, handel en transport en niet op telecommunicatie. In dit verscherpte beleid zitten geen
elementen waardoor Eutelsat gedwongen zou zijn om een dergelijke stap te nemen”.
Eutelsat weigert ieder commentaar.
Bron: Veterans Today
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3337:bepaalt-israel-onzetelecommunicatie&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Weer massale dierensterfte. Is verzwakking electromagnetisch veld + omkering polen oorzaak?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 8 november 2012
Massale dierensterfte sinds 2011
Meer dan 500 duiven zijn recentelijk doodgevallen in een dorp in Bihar.
De duiven vonden de dood in 4 dagen tijd. Voor de duivenhouders een
klap, en de bewoners vrezen dat er iets falikant mis is. Inlichtingen en
onderzoek moeten nog gebeuren, de regio is nog niet bezocht door
regionale overheidwerkers. Duivenhouder Subodh Kumar Singh zegt
dat de mensen in shock zijn en er niks van begrijpen, hij verloor 250
duiven binnen 2 dagen tijd. Mensen op de hele wereld proberen de
puzzel van de sterfgevallen onder vissen, vogels en andere dieren op
te lossen. Sinds 2011 zijn de aantallen van dode dieren enorm. Dode duiven zijn er niet alleen in India, maar
waren er ook in Italië (gebrek aan zuurstof volgens autopsie rapporten). Sommige wetenschappers
opperden dat winden de duiven in ‘hogere sferen’ brachten, waardoor zij zuurstoftekort hadden. De
miljoenen vissen in Maryland stierven door plotselingen afkoeling van de watertemperatuur, aldus
Department of Environment. Duizenden krabben en andere dieren langs de kusten van Engeland
ondergingen hetzelfde lot van plotselinge afkoeling. Bij de dode vissen in Brazilië wist wetenschap niet of dit
door plotselinge koude temperatuur kwam of vervuiling.
Het mysterieuze fenomeen van dieren die masssaal sterven binnen korte tijd doet zich wereldwijd voor.
Er is een omkering van de polen gaande en het electromagnetische veld van de aarde is aan het verdwijnen.
Dit houdt mogelijk verband met de massale dierensterfte die sinds 2011 gaande is.
Sluiting luchthaven vanwege poolverschuiving
In januari 2011 moest Tampa International Airport sluiten vanwege een
verschuiving in de magnetische polen: dit veroorzaakte duizenden
dode dieren. De sluiting van de luchthaven viel samen met globale
rapporten over massale sterftegevallen van vissen, vogels en anderen
dieren. Wetenschappers zeggen dat de magnetische Noordpool
richting Rusland schuift en dat dit de Tampa luchthaven bereikte. De
luchthaven sloot zodat de numerieke aanduidingen opnieuw kon
aanbrengen. Vanwege de verschuiving klopten deze niet meer. Het
National Geographic Nieuws rapport spreekt over een geleidelijke
verschuiving van de pool van ongeveer 80 kilometer per jaar richting
Rusland, vanwege magnetische veranderingen in de kern van de
aarde. Verschuiving van de Noordpool gaat stuk sneller sinds 1970
De magnetische Noordpool is verschoven tussen 1831 and 2001 met
50 km. Wetenschappers bij NASA, en de Geological Survey of Canada
controleren met regelmaat de locatie van de Pool. The National
Geographic rapporteerde een verschuiving van de magnetische
Noordpool die reikwijdte van 1.1 kilometer had tussen 1900 and 2005.
Natural Resources Canada rapporteerde dat de locatie van de
Noordpool ongeveer 41 kilometer per jaar verschuift sinds 1970. Voor
1970 verschoof de pool ongeveer 9 kilometer per jaar. Maar, op
sommige dagen kan de pool 85 kilometer rond zijn plaats schommelen.
Tectonisch platen laten omkering in polen zien
Tectonische platen laten een omkering in de magnetische polen zien. Lava dat uit vulkanen stroomt tonen
richting van polariteit van de aarde op dat moment.
Frequentie en proces van poolomkering
Rond 740,000 jaar geleden vond volgens NASA de laatste poolomkering plaats. Wetenschappers kunnen
gegevens van zo’n 50 miljoen jaar bestuderen m.b.t. mid-oceanische geulen. Poolomkeringen komen elke
500.000 jaar voor. Tîjdens het proces van omkering verdwijnt het magnetische veld niet volledig, maar
verzwakt het veld geleidelijk aan wat duizenden jaren duurt. Polen ontwikkelen zich op verscheidene
locaties. Geonatuurkundige, Peter Olson, bestudeert een kleine verstoring in de magnetische dipool in de
Atlantische Oceaan bij het Caribisch gebied. Deze instabiliteit verschuift noordwaarts richting Noord
Amerika. De magnetische dipool wordt momenteel 7% zwakker per 100 jaar.
Wat is het effect van instabiliteit van magnetisch veld op luchthavens en dieren ?
Zoals bij het Tampa International Airport het geval was, werd deze gesloten om aanpassingen te maken in
vluchtroutes en hun overeenkomst met het magnetisch veld. De coördinaten kloppen anders niet meer, en
zijn verschoven. Wat betreft het effect op dieren, wetenschappers hebben (nog) geen methode om de
effecten van de poolshifts te meten op vogels, vissen en andere dieren. Immers, de laatste verschuivingen
vonden 700.000 jaar geleden plaats.
Planet Toxic? Mass animal deaths sweep globe
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Mass Animal Deaths Since The Start of 2011. Mystery Of Dead Birds Falling From The Sky
PROPHECY : HOSEA CH 4 RED TIDE INDIA Dead fish, Dead Birds, Dead Cows
Hundreds Dead Birds Fall Sky Utah! 25 Dead Ponies Hosea!
Weather Share — More Dead Birds/New Years Eve/Arkansas/Drones/War
TV9 Gujarat – Funeral procession of dead birds in Vadodara
bronnen
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De overheid komt te hulp
Gepubliceerd door Tom Lassing nov 072012
Tegenwoordig lezen we werkelijk overal dat de overheid er alles aan doet om de economie er weer bovenop
te helpen.
Dat is toch gek, want wat heeft de overheid voor verstand van de economie? Ambtenaren zijn geen
ondernemers en politici zijn tegenwoordig mensen die de politiek als loopbaan hebben gekozen en dat is te
vaak omdat ze in de commerciële wereld niet mee konden komen. En die overheid moet de economie
komen redden?
Is het niet gek dat we dus al jaren aanmodderen?
Al die ‘hulp’ kost veel geld en vooral ook veel energie. Steeds weer worden met al die hulp belangrijke
bronnen gebonden aan overheidsregels die vooral beperken.
Tegenwoordig moet je een superexpert zijn om nog een weg te kunnen vinden in het woud aan subsidies.
De meeste subsidies gaan dan ook naar bedrijven die het zich kunnen veroorloven om mensen in dienst te
nemen die zich daar in kunnen specialiseren. De meeste subsidies komen daarom niet al te verrassend
terecht bij de rijkste en grootste bedrijven en dat zijn de bedrijven waarvoor het feitelijk niet bedoeld was.
Een mooi voorbeeld is BMW.
Die krijgt jaarlijks vele miljoenen aan subsidies voor de ontwikkeling van motorfiets motoren. Ze leveren op
basis van die subsidies geen marktproduct op. Nog geen enkele met subsidie ontwikkelde motor is
commercieel verkocht. Een onafhankelijke motorfabrikant uit Duitsland heeft nu al meer dan duizend
motorfietsen geleverd met een motor die ze hadden willen ontwikkelen met hulp van subsidie, maar ze
kregen die subsidie niet.
Vele miljoenen die naar de stinkrijke BMW fabriek gaan, die er alleen wat mee freubelt, terwijl een
onafhankelijke motorfabrikant alle wind tegen blijft houden terwijl hij er ook echt wat concreets mee doet.
Was het maar het enige voorbeeld. De ‘hulp’ van de overheid is maar al te vaak slechts een soort smeerolie
voor een toekomstig baantje bij een grote multinational. Het is gewoon één grote fraude, maar omdat heel
de overheid er aan meedoet is er al niet veel meer aan te doen. Niet alleen in Zuid Europa is er sprake van
grootschalige fraude bij de overheid. Het zijn daar de kleintjes die kleingeld verduisteren. In Noord Europa
gaat het om de miljoenen bedragen en de grote multinationals, die varen er wel bij.
http://forum.beursbox.nl/2012/11/07/de-overheid-komt-te-hulp/
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VN gezant: Istanbul moet nieuwe hoofdstad van de wereld worden
Richard Falk ziet teloorgang Westerse beschaving
Istanbul, de toekomstige hoofdstad van de wereld?
Richard Falk, de speciale afgezant van de VN voor de Palestijnse
mensenrechten, heeft op de Engelsetalig versie van Al Jazeera gepleit
voor de oprichting van een officiële wereldhoofdstad: het in het
islamitische Turkije liggende Istanbul. De wens van Falk zal koren op
de molen van de nationalistische islamistische AK Partij van de Turkse
premier Erdogan zijn, waar men al jaren droomt van de wederoprichting van het Turks-Ottomaanse
wereldrijk. Falk, emeritus professor Internationaal Recht aan de Princeton Universiteit en tevens
buitengewoon gastprofessor Wereldwijde en Internationale Studies aan de Universiteit van Californië,
beveelt Istanbul aan omdat de wereld volgens hem af moet van de oude hiërarchie waarin Westerse steden
zoals Londen, New York, Parijs en Los Angeles de dienst uitmaken.
Hoofdstad van 'postwesterse beschaving'
In Istanbul komen volgens Falk 'harde' en 'zachte' macht samen. Harde macht wordt in zijn ogen
hoofdzakelijk bepaald door 'degenen die de oorlog winnen.' Zachte macht omvat cultuur, politieke vitaliteit en
religieuze en etnische identiteit. De 12,5 miljoen inwoners tellende Turkse stad, die op de grens van Europa
en Klein Azië ligt, is volgens hem 'een veilige en geaccepteerde plaats voor de meest gevoelige diplomatieke
gesprekken geworden.'
Daarnaast zou Turkije steeds meer economische en politieke macht hebben gekregen terwijl andere
belangrijke landen juist moeite hebben om het hoofd boven water te houden. 'Turkije heeft een stabiele
verbinding tussen wereldse principes en religieuze vrijheid bereikt... zonder dat het overgeseculariseerd is
geworden.' Istanbul als hoofdstad van de wereld zal in Falks ogen recht doen aan de eisen van de
'postwesterse beschaving.'
Slechte persvrijheid en vrijheid Turken
Falks wensen zijn in het licht van de feiten hoogst opmerkelijk te noemen. Zo maakte het Committee to
Protect Journalists (CPJ) onlangs bekend dat de onderdrukking van de persvrijheid in Turkije tot de ergste
ter wereld behoort. In geen land ter wereld zitten naar verhouding zoveel journalisten gevangen als in
Turkije. De islamistische regering van premier Erdogan duldt geen enkele kritiek.
Ook met de vrijheid van de Turkse burgers is het droevig gesteld. Op de wereldranglijst bezit het land in dat
opzicht slechts de 127e plaats. Volgens de Legatum Prosperity Index behoort Turkije ondanks de grotere
economische invloed nog altijd tot de landen met een lage welvaart zoals Egypte, Iran, Algerije, Mali,
Zambia en Venezuela.
Anti-Israël, onderdrukking Koerden
Daarnaast is de regering in Ankara bepaald niet onomstreden. Zo neemt Erdogan een harde houding aan
tegenover Israël omdat hij zich wil presenteren als de voorvechter van de Palestijnen, maar blijft hij
ondertussen in eigen land met militaire macht een andere minderheidsgroep onderdrukken, de Koerden.
Ook sprak hij dreigende taal richting EU lidstaat Cyprus, waar Turkije al tientallen jaren het noordelijk deel
van bezet houdt.
Turks imperialisme
De in het Westen niet of nauwelijks belichte imperialistische aspiraties van Erdogans AKP zijn ronduit
angstwekkend te noemen. Erdogan zelf merkte ooit op dat hij zichzelf ziet als de leider van alle gebieden
waar het Ottomaanse Rijk vroeger over heerste. Hij noemde onder andere letterlijk Sarajevo (Bosnië
Hercegovina) en Jeruzalem. Dat het de Turken menens is blijkt wel uit de vorig jaar geleden gepresenteerde
plannen om het Turkse leger te verdubbelen naar 1 miljoen man.
Xander - (1) CNS News

Prikbord nr 319 (leo j.j. dorrestijn)
EU-maffia
Bij de EU is over 2011 € 5 miljard ‘zoek’ geraakt en ieder jaar wordt dit meer. Ook het ‘zwijggeld’ voor de
ambtenaren stijgt, maar in plaats van een korting voor landen die tot de subsidiemaffia behoren, vraagt de
EU-top er gewoon € 10 miljard bij. Er is altijd wel een ‘Rutte’ te vinden, die zich laat lijmen met ‘solidariteit’ en
‘grotere welvaart’ en ‘wereldmacht’ en ‘Europese vrede’. Die zien het verschil niet tussen het sprookje en de
werkelijkheid.
Feestje
Niet alleen de ontmaskering van Rutte is begonnen. Nu de VVD weer de verkiezingen heeft gewonnen, wil
de VNG dat de stemmachine terugkomt. Of een scanmachine. Het ‘probleem’ van de VNG is niet helemaal
duidelijk, want het knoeien bij verkiezingen zat niet in het tellen door de vrijwilligers.
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Ook PvdA-voorzitter Spekman en de lachende clown Samsom, hebben hun ware gezicht laten zien. Het
‘feestje’ van de nivellering gaat helemaal niet over de hardwerkende middenklasse, maar beoogt de VVD
een hak te zetten zodat bij de volgende verkiezingen – die de PvdA al aardig heeft voorbereid met dit
regeerakkoord – de VVD wordt weggevaagd. De VVD zal ooit spijt krijgen Rita Verdonk te hebben ‘geruild’
voor de grijnzende sfinx Rutte. Beiden kozen verkeerde adviseurs, maar Rita gaf alleen haar geld weg; Rutte
het hele land, ook aan de EU. En mededaders Bos en De Jager zijn inmiddels vertrokken voordat ze echt
verantwoording moesten afleggen.
Financiële zaken
Volgens de ECB worden Griekse aflossingen straks opnieuw naar Griekenland overgemaakt.
Schijnaflossingen dus, maar Nederland zwijgt, want dit kabinet wil graag aan het Europese roer zitten. Zou
Rutte soms een vaardiploma hebben?
De directie van een waterschap in Utrecht is zo corrupt dat een miljoen euro belastinggeld wordt verspild om
naar verluidt een scheve schaats van de directeur te ‘compenseren’. Helaas is het toezicht op de ‘politieke’
waterschapsbesturen ook politiek, dus niemand aansprakelijk. Mevrouw Peijs (die van de milieuvervuiling in
Vlissingen) krijgt een afscheidsfeestje van € 41.000 bij haar vertrek als Commissaris van de Koningin, omdat
ze zoveel voor de provincie heeft gedaan. Een onbeschaamde drogreden, want haar opvolger krijgt een
feestje van € 21.000 en die moet nog beginnen.
Integriteitsonderzoek
Als staatssecretaris Verdaas helemaal is doorgelicht, zoals hij zelf beweert, waarop is dit dan gebaseerd
indien de provincie Gelderland bewijsstukken heeft achtergehouden terzake declaraties en woonadres? En
waarom is er dan nog een onderzoek door de Raad van State nodig? En waarom werden door de
Statenleden geen vragen gesteld over een kostenpost van naar verluidt € 30.000? Omdat het onder ´ons
soort mensen´een zooitje is?
Nivelleren
Het nivelleren van de middeninkomens was allang begonnen; alleen had de VVD dit niet in de gaten. Een
vorm van de andere kant opkijken waar deze partij wel vaker last van heeft. Intussen regelden figuren als
Spekman en Asscher ‘leuke dingen van de mensen’, werden op grote schaal schulden gesaneerd (ook van
verslaafden en oplichters), de kosten voor 300.000 niet-betalende zorgtrekkers ‘gecompenseerd’, 200.000
illegalen en werkloze Oost-Europeanen ondersteund, 30.000 gelukzoekers gelegaliseerd, tienduizenden
familieleden welkom geheten met een paspoort, alle milieubelastingen opgeschroefd ten behoeve van de
gesubsidieerde maffia, werd voor 200 miljard aan ontwikkelingshulp weggesmeten (slechts 15% effectief),
en 4 tot 6 miljard euro aan gemeentebesturen afgedragen voor hun absurde grondspeculaties, alsmede
mislukte integratie-, werk- en ‘armoede’projecten’. Binnenkort zullen zelfs de spaarbuffers van de
middengroep wegsmelten – net als de verdampte pensioenreserves – en mogen ook de banken en de
winkelbedrijven de gevolgen van deze ongekende, rode ‘bezuiniging’ dragen.

Oeps, toen stond per ongeluk de site van president Romney online
Het duurde dinsdag al even voordat Romney zijn verlies wilde erkennen,
maar gisteravond dook in de VS de site op die de campagne van Romney
had voorbereid als de Republikein tot president gekozen was. De site ging
per ongeluk korte tijd online.
Het blog politicalwire ontdekte Romney’s ‘transition site’ en maakte er direct
een aantal screenshots van. Op de site, die als ‘the official site of the
president-elect’ wordt aangekondigd, lezen we bijvoorbeeld dat Romney op 21 januari 2013 geïnaugureerd
zal worden. De homepage wordt begleid door de ronkende tekst “I’m excited about our prospects as a
nation. My priority is putting people back to work”.
apjvalk Guus Valk Pijnlijk: de site van president Mitt Romney stond enige tijd online. De screenshots zijn er
nog: http://t.co/RIrEpl5t 16 uur geleden
Op onderstaand screenshot lezen we dat Romney druk bezig is om
samen met zijn ‘transition team’ de machtsoverdracht voor te bereiden.
Meer pijnlijke screenshots hier.
Lees meer over:
Barack Obama
Mitt Romney
presidentsverkiezingen
Verenigde Staten
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Merkel wil EU-Commissie omvormen tot Europese regering
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft er gisteren in het
Europese parlement voor gepleit de huidige EU Commissie om te
vormen tot een echte Europese regering. 'We moeten moedig zijn
en mogen er niet voor terugschrikken de verdragen te veranderen.'
Tevens verwacht ze dat de euro uiteindelijk de munt van heel
Europa wordt. Sceptici in Duitsland zeggen al enige jaren dat het
verzet uit Berlijn tegen meer Europese integratie slechts schijn is en
bedoeld is om de kritische Duitse bevolking 'gerust' te stellen. Een
betere term zou 'misleiden' zijn, want Angela Merkel laat steeds duidelijker blijken dat Europa ook wat haar
betreft op een federale staat afstevent, een 'Verenigde Staten van Europa', al neemt ze dat woord nog niet
letterlijk in de mond.
Europese regering
De volgende stap naar 'echte economische eenwording' moet volgens Merkel gerealiseerd worden door de
EU meer macht te geven zodat de lidstaten kunnen worden gedwongen tot hervormingen en bezuinigingen,
desnoods door in te grijpen in de nationale begrotingen. Uiteindelijk moet het EU parlement in Brussel als
een 'echt' parlement gaan functioneren, de Raad van Europa als een soort Eerste Kamer en de EU
Commissie als een Europese regering.
'Alle landen EU in de euro'
Ook de belastingen en lonen moeten volgens de bondskanselier sterker 'gecoördineerd' worden. Verder wil
ze net als EU president Herman van Rompuy een apart budget voor de eurozone, zodat landen met een
hoge jeugdwerkloosheid kunnen worden geholpen. Ze erkende dat weliswaar niet alle 27 landen hier geld
voor zullen willen uittrekken, maar dat het desondanks op EU niveau geregeld kan worden.
'Europa, dat zijn wij allen samen. Europa is binnenlandse politiek.' Samen scheppen 'wij een stabiel en sterk
Europa,' waarin volgens haar alle landen uiteindelijk de euro zullen invoeren.(1)
Loze beloften uit jaren '90 herhaald
Dezelfde woorden klonken eind jaren '90, toen de Europese burgers beloofd werd dat de euro een 'stabiel,
sterk en welvarend' Europa zou garanderen. Amper een decennium later leidde deze dramatisch verkeerde
inschatting tot de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, waarin al miljoenen mensen werkloos zijn
geworden, steeds meer landen op een bankroet afstevenen en de sociale onrust overal toeneemt.
Meer van hetzelfde gif
Desondanks pleiten Angela Merkel, Herman van Rompuy en hun medestanders in Den Haag en andere
Europese regeringssteden voor nóg meer van ditzelfde giftige 'medicijn' dat de eurozone in korte tijd
doodziek heeft gemaakt. Degenen die de hoogste prijs hiervoor betalen zijn niet de politici, maar de gewone
burgers. Democratie en zelfbeschikkingsrecht verdwijnen en alle macht wordt geconcentreerd in Brussel,
waar de ondemocratisch aangestelde EU Commissie al jaren functioneert als de voormalige 'Opperste
Sovjet'.
Gelijke armoede
De EU begint in nog een opzicht steeds meer op de voormalige Sovjet Unie te lijken, namelijk het ontstaan
van 'gelijke armoede' doordat de miljardenstroom van Noord naar Zuid Europa permanent wordt gemaakt en
de euro met massaal geld bijdrukken overeind wordt gehouden, wat hoge inflatie in de hand werkt.
Waarvoor er écht 16 miljard bezuinigd wordt
De nieuwe VVD-PvdA regering moet € 16 miljard bezuinigen, volgens Rutte omdat Nederland structureel op
'te grote voet' leeft. Uit de recente miljoenennota bleek echter dat de bezuinigingen vrijwel geheel
voortkomen uit de hogere uitgaven en toegezegde garanties om de eurozone en de EU in stand te houden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Fed weigert inspectie Duitse goudvoorraad
Complete artikel: maxkeiser.com
De roep in Duitsland om het repatriëren van de 1.536 ton goud
reserves die aan worden aangehouden bij de New York Fed wordt
steeds luider nu “Der Spiegel” meldt dat de Federal Reserve heeft
geweigerd om Duitse inspecteurs de enorme goudvoorraad te laten
controleren “in het belang van de veiligheid en het controleproces”.
Wij hebben herhaaldelijk verklaard dat door afgeronde of in uitvoer
zijnde repatriëring en/of audit verzoeken door Venezuela, Duitsland,
Zwitserland en Nederland de BOE en de Fed plotseling in veel problemen verzeild kunnen raken, nu de
situatie snel verslechtert. Klik hier voor meer informatie over het niet nakomen door de Fed van Duitse
verzoeken om hun eigen goudvoorraad te bekijken/controleren.
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Amerikanen dreigen Rutte vanwege toedekken affaire Demmink
Een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie onderzoekt de mogelijkheden
on in de VS te procederen tegen de Nederlandse regering en haar
ambtenaren voor medeplichtigheid aan de affaire Demmink.
"Nederlandse en Turkse topambtenaren zijn zowel actief als passief
medeplichtig bij het de toedekken van de pedofiliebeschuldigingen tegen
de voormalige secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink." Dat laat
vandaag de Rebecca Project weten, een mensenrechtenorganisatie, die
van de affaire Demmink een speerpuntproject voor de bestrijding van pedofilie heeft gemaakt. "De
Nederlandse justitiële autoriteiten zijn doorgegaan met het negeren van deze beschuldigingen", aldus de
Amerikaanse organisatie. "Turkse autoriteiten hebben de slachtoffers van Demminks misdaden
geïntimideerd. Terwijl de VS en Groot-Brittannië actief geprobeerd hebben met recent onderzoek naar
pedofilie zaken op te lossen, hebben de Nederlandse en Turkse regering de beweerdelijke
verkrachtingsslachtoffers van Demmink nog meer tot slachtoffer gemaakt. Dit moet ophouden."
Onafhankelijke onderzoekers
"Tijdens het bezoek van Rutte aan Turkije zou minister-president Recep Tayyip Erdogan antwoorden
moeten eisen van zijn Nederlandse tegenspeler over de beweerdelijke verkrachting van drie Turkse jongens
door Demmink in de jaren negentig. In plaats van de economische ontwikkelingen tussen Nederland en
Turkije centraal te stellen, zouden de premiers aan onderzoekers van beide landen de gelegenheid moeten
geven met de aanklagers van Demmink te spreken, alsmede met andere getuigen. De Turkse regering moet
ook aan onafhankelijke onderzoekers de documenten vrijgeven, die laten zien dat Demmink in Turkije was in
de jaren negentig ten tijde van de beweerdelijke verkrachtingen. Demmink heeft bij herhaling ontkend dat hij
in de jaren negentig in Turkije was, ondanks overweldigend bewijs van het tegendeel."
'Medeplichtigen even schuldig'
"Tenslotte zouden de Turkse en Nederlandse overheidspersonen die Demminks misdaden hebben
toegedekt of daaraan medeplichtig zijn, goed notie moeten nemen van de recente aanklacht tegen de
voormalige president van de staatsuniversiteit van Pennsylvania, Graham Spanier, die beschuldigd is van
meineed, obstructie van de rechtsgang, en het in gevaar brengen van kinderen, terwijl Jerry Sandusky bezig
was slachtoffers onder jonge jongens te maken. De Rebecca Project voor Mensenrechten is bezig juridisch
advies in te winnen om vast te stellen of er strafklachten ingediend dan wel civiel geprocedeerd kan worden
in de VS tegen hen die hebben toegelaten dat de van pedofilie beschuldigde Joris Demmink op vrije voeten
blijft. Zij die pedofilie laten gebeuren zijn net zo schuldig en moreel toerekenbaar als de pedofielen zelf."
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2820-amerikanen-dreigen-rutte-vanwege-toedekken-affairedemmink.html

Met je vinger betalen komt steeds dichterbij
Bron: volkskrant.nl - © afp.
Een Europees consortium werkt momenteel aan een nieuwe
betaalmethode, die het mogelijk maakt betalingen met één
vingerafdruk te voldoen. Een pinpas, contant geld of een mobiele
telefoon als betaalhulpmiddel zou daarmee overbodig worden. ITconcern Atos toont het systeem, genaamd eGo, deze week voor het
eerst op een beveiligingsbeurs in Parijs.
De gebruiker draagt bij de transactie een voorwerp, zoals een riem of een horloge, waarin speciale software
is aangebracht die is gekoppeld aan zijn of haar vingerafdruk. De gebruiker kan zelf bepalen welke
transacties hij wil uitvoeren met de eGo. Behalve betalen kan je ermee bijvoorbeeld een hoteldeur openen of
een auto starten.
Volgens Atos is het systeem erg veilig. “Het apparaat is niets waard zonder de vinger van de gebruiker”, legt
pr-manager José de Vries van Atos uit. Iemand die een drager van het apparaat aanraakt en vervolgens met
de eigen vinger probeert te betalen, zal daar bijvoorbeeld niet in slagen.
Rubberen kopie
Een aantal jaar geleden werd al geëxperimenteerd met betalen met je vingerafdruk door onder meer
supermarktketen Albert Heijn. Beveiligingsexpert Ton van der Putte wist toen met een rubberen kopie van
een vingerafdruk het systeem te kraken, waarna de proef geen vervolg kreeg.
Volgens De Vries zal deze betaalmethode binnen een paar jaar, maar op zijn vroegst eind volgend jaar, op
de markt komen. “Het is de bedoeling dat het een massaproduct wordt. Het is heel snel en gemakkelijk.
Daarmee is het specifiek geschikt voor ouderen en gehandicapten”, zegt De Vries. Ook is het apparaatje dat
de gebruiker moet dragen volgens haar niet kostbaar, waardoor de kostenbarrière niet hoog is.
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Antibioticaresistentie bij bijen
Bron / origineel: www.seeddaily.com
Bacteriën in de darmen van bijen zijn zeer resistent geworden tegen
het antibioticum tetracycline. Dit is waarschijnlijk het gevolg van
decennia preventief antibiotica gebruik in bijenkorven.
Onderzoekers van de Yale university ontdekten in de bijen 8
verschillende genen die duiden op de resistentie tegen tetracycline. De
genen waren trouwens niet terug te vinden in bijen die leefden in
landen waar het gebruik van antibioticum bij bijen verboden is. De
studie is onlangs gepubliceerd in mBio.
Auteur Nancy Moran (Yale University): in de VS is de resistentie overal in het land terug te vinden.
Bijen over de gehele wereld zijn gevoelig voor de ziekte ‘vuilbroed’ welke door bacteriën wordt veroorzaakt.
Deze infectie kan een volk sneller uitmoorden dan de imker kan reageren.
In de VS probeerden imkers deze ziekte onder controle te houden door preventief het antibioticum
oxytetracycline, welk sterk overeenkomt met tetracycline, te gebruiken. Oxytetracycline wordt ook aan
mensen voorgeschreven.
Oxytetracycline wordt al sinds de jaren zestig door imkers gebruikt en vele genen die resistentie tegen
oxytetracycline ontwikkeld hebben, zijn meestal ook resistent tegen tetracycline.
Met gevoelige analysetechnieken onderzocht Moran en collega’s bijen afkomstig van 7 verschillende locaties
uit de VS, Zwitserland, Tsjechische Republiek en Nieuw Zeeland. Ook werden hommels uit de Tsjechische
Republiek onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de bijen in de VS meer en diverse resistente genen
bezitten dan de bijen en hommels uit de andere landen. Moran vindt het logisch dat deze genen gevonden
zijn, oxytetracycline wordt al langer dan 50 jaar preventief aan de bijen gegeven. Sinds die tijd wordt het
antibioticum ook aan kippen en varkens gegeven, de overeenkomsten met de bijen zijn dus geen verrassing.
De ‘vuilbroed’ pathogenen Melissococcus pluton en Paenibacillus larvae dragen het gen tetL, dit is één van
de 8 resistente genen. Op dit moment is het nog onduidelijk of het gen afkomstig is van de darmbacteriën
ofdat de pathogenen deze hebben overgedragen naar de darmbacteriën.
In Zwitserland, Tsjechische republiek en Nieuw Zeeland is het verboden om het antibioticum preventief aan
de volken te geven. Dit is waarschijnlijk de reden dat de bijen en wilde hommels slechts 2 of 3 resistente
genen bezitten en dit nog in heel lage aantallen diertjes. De darmbacteriën hoeven deze genen dus niet
vaak in te zetten.
De auteurs van de studie gaan er ook vanuit dat de decennia misbruik van het antibioticum heeft
bijgedragen aan de slechte gezondheid van de bijenvolken in de VS. Er bestaan studies die beschrijven dat
de resistentie van de darmbacteriën invloed heeft op het verwerken van gifstoffen (bijv. pesticiden) en de
bescherming tegen pathogenen.
Moran benadrukt dat de resistentie van de bijen geen directe bedreiging vormt voor de mens. De bacteriën
komen niet voor in de honing maar leven in de bij. Met deze kennis hopen we de ziektes die de bijen treft
beter te leren begrijpen en hierdoor beter te behandelen.
‘Istanbul door aardbeving verwoest’
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 9 november 2012
Het oude centrum van Istanbul. Foto: Selda Yildiz en Erol Gülsen.
Breuklijn onder de stad
Een voorloper van de Turkse miljoenenstad Istanbul is in de elfde
eeuw verwoest door een aardbeving. Dat zeggen Turkse archeologen
na onderzoek van ruïnes in de voorstad Kücükcekmece. Daar lag tot
de elfde eeuw de Romeinse stad Bathonea, de voorloper van het
moderne Istanbul. De stad was een bloeiende gemeenschap, tot zij ineens verdween.
De resten van Bathonea werden in 2009 gevonden en worden sinds die tijd uitgegraven. Daarbij werd
duidelijk dat de stad is verwoest door een aardbeving van 8 op de schaal van Richter.
Onderwaterarcheologen vonden voor de kust onder meer een ingestorte vuurtoren en skeletten van mensen
die met bebouwing en al in de zee waren gevallen.
Geologen maken zich grote zorgen om de stabiliteit van Istanbul. Onder de stad van 13 miljoen inwoners
loopt een breukzone. Die heeft al een tijd geen aardbeving meer veroorzaakt, maar dat betekent niet dat de
stad veilig is. Duitse onderzoekers kwamen twee jaar geleden al tot de conclusie dat de rust betekent dat de
spanning zich onder Istanbul opbouwt. Wordt die spanning te groot, dan volgt een verwoestende aardbeving
die honderdduizenden doden kan kosten.
BRON
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Elektromagnetische wapens: een gevaar voor de democratie & de gehele mensheid
Wapens voor informatologische oorlogsvoering bedreigen de
democratie en de mensheid
In het rapport van de ‘Project for the New American Century’ over het
Amerikaanse Defensie-beleid wordt gesteld :’’ Het is duidelijk nu voor
iedereen dat de nieuwe informatie- en andere wetenschappen een
dynamiek scheppen die het militaire overwicht van Amerika in gevaar
brengt. Potentiele tegenstanders zoals China doen erg hun best om dit
soort transformatie-wapens te ontwikkelen, terwijl landen als Iran, Irak
en Noord-Korea bezig zijn heel snel lange afstandsraketten te
ontwikkelen voor o.a. nucleaire wapens, …het effect van informatie en
andere geavanceerde technologieen op conventionele oorlogsvoering
zal heel ingrijpend zijn’’ (noot 13 op pagina 4 en 11).
Het grote publiek overal ter wereld echter is volledig onwetend van wat
het leger aan informatologische wapentechnologie ontwerpt en gebruikt.
In februari 2000 schreef de krant Sedgodya dat de Russische inlichtingen dienst FAPTI waarschuwde ‘dat
de nieuwe informatologische wapen-technologieen een bedreiging vormen die te vergelijken is met die van
massa-vernietigings wapens’‘, en dat het een rapport had geschreven met de ttel ‘‘de bedreiging van
informatologische wapens voor de veiligheid van Rusland’‘. Daarop namen de Russische Doema en als
gevolg daarvan ook de interparlementaire Vergadering van de lidstaten van de oude Sovjet Unie, het
initiatief om zich tot de VN, de OBSE en de Europese Unie te richten met het voorstel voor een
internationale ban op de ontwikkeling van deze wapens. In maart ‘98 berichtte het zelfde Segodnya dat er
gesprekken waren geweest met Secretaris-Generaal Kofi Annan van de VN, en dat het onderwerp op de
agenda van de algemene leden-vergadering van de VN was geplaatst. Kennelijk was het de VS dat een
daadwerkelijke behandeling door die vergadering van het voorstel torpedeerde.
President Poetin schrijft in september 2001 in zijn ‘Doctrine voor de Veiligheid van de Russische Federatie’
over de bedreigingen van informatologsiche wapens voor die Federatie, dat ’ ze grondwettelijke rechten en
vrijheden van het volk en van de burgers bedreigen op het gebied van het geestelijk leven en wat betreft het
individuele, groeps- en maatschappelijk bewustzijn van mensen’ (16). Een van de terreinen waarop de
Russische Federatie internationale samenwerking wenst, is volgens dat geschrift, dat van ‘‘een ban op de
ontwikkeling, proliferatie en het gebruik van informatologische wapens’’ . (17)
Dezelfde krant schrijft dat er informatie-psychologische wapens bestaan die in staat zijn om niet alleen de
gezondheid van mensen te schaden, maar ook om zonder dat ze er van bewust zijn hun vrije wil uit te
schakelen, en om ‘het vermogen tot culturele, spirituele en politieke zelfbepaling’ van mensen te schaden.
Daardoor zou ‘‘de onschendbaarheid van het informatologische en spirituele grondgebied van de Russische
Federatie bedreigd worden.’‘
Volgens de wetenschapper Okhatrin zouden deze wapens ook in staat zijn om mensen te doden. (2)
De krant Segodnya publiceerde onder het artikel een overzicht van wapens die in staat zijn de psyche van
menen te beinvloeden. Het overzicht kwam van het Russische ministerie van Defensie.
Naast ultra-sound en micro-wave wapens die in staan zijn de informatie die mensen met elkaar uitwisselen
te beinvloeden, zijn er ook ‘psychotronic weapons’ die naast de mogelijkheid om informatie tussen mensen
te communiceren, nog in staat zijn om te interfereren met communicatie- en elektronische systemen. (2)
De ‘Space Preservation Bill’ die Kucinich in 2001 voorstelde aan het Congres, noemt de volgende soorten
technologieen die gebruikt kunnen worden voor het beinvloeden van het brein van mensen, van hun
gezondheid, en om mensen te doden: : “land-based, sea-based or space-based systems using radiation,
electromagnetic, psychotronic, sonic, laser or other energies directed at individual persons or targeted
populations for the purpose of information war, mood managment or mind control of such persons or
populations” (4). In het wetsvoorstel van Kucinich wordt onder ‘psychotroic weapons’ verstaan wapens die
‘torsion fields’ gebruiken zoals beschreven in het boek van de Russische wetenschappers Tsyngankov en
Lopatin ‘Psychotronic Weapons and the Secrurity of Russia’ (Lopatin is een politicus die deelgenomen heeft
aan Commissie voor Veiligheid van het Russische Parlement samen met dat van de Russische Federatie en
met de interparlementaire Vergadering van de Unie van Onafhankelijke Staten). Deze twee auteurs noemen
als bronnen voor het vanaf afstand beinvloeden van het zenuwstelsel ‘generatoren van fysische velden’ van
‘bekende en onbekende aard’. (14) Het is bekend dat zowel de KGB als de CIA in de jaren ‘70 van de vorige
eeuw bezig waren met experimenten om de aard van ‘paranormale’ fenomenen te onderzoeken. Het lijkt
erop dat hun wetenschappers de fysische basis van dit soort verschijnselen hebben doorgrond.
Een van de bekende fysische beginselen voor het verklaren van telepathie is dat van ‘niet lokaliseerbare
connecties’ tussen electronen en fotonen. Het effect op de menselijke psyche van geluid- en
lichttechnologieen wordt goed geillustreerd door de ‘Psychowalkman’-industrie. Het bestaan van
psychotronic technologieen wordt bevestigd door de Conclusie van het report van de Commissie over
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Staatsveiligheid van de Russische Doema (4), en het kan worden afgeleid uit openbare wetenschappellijke
en militaire literatuur.
Zenuw-prikkels tussen neuronen in het brein worden overgebracht door elektrische signalen die getriggerd
worden door veranderingen in de chemie van het brein. In experimenten uit de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige
eeuw bleek dat het menselijke zenuwstelsel en het menselijk gedrag beinvloed kunnen worden door
elektrische signalen die geproduceeerd worden door kleine elektroden in het brein (41). Men kon een stier
honderd keer laten loeien door evenzoveel keer een heel specifiek gebied in zijn hersenen te stimuleren.
Een man die werd gevraagd zijn hand te strekken terwijl die kunstmatig via elektronische brein-stimulatie
gebogen werd, antwoordde : ’ Uw elektriciteit is kennelijk sterker dan mijn wil’. Het was mogelijk om het
ademhalings- en hartritme van mensen te varieren via electronische brein-stimulatie, -en zelfs om ze enkele
seconden te laten stoppen. Ook de ingewanden van mensen konden zo worden beinvloed, net als de
afscheiding van een orgaan als de galblaas. Door de gebieden in het brein waar gevoelens en emoties
zetelen te stimuleren, kon men beslissingen tot verschillende daden produceren bij mensen. Een passieve
depressieve vrouw werd zo door het gebied te prikkelen waar boosheid in de hersenen ontstaat, bewogen
tot het verscheuren van een blad papier , ’ ik kon er niets tegen doen, zei ze vervolgens, -ik kon niets anders
dan opstaan en dat papier door midden scheuren’. Een agressieve vrouw sloeg tijdens een experiment de
gitaar waar ze op zat te spelen tegen de muur kapot, nadat bij haar hetzelfde gebied elektrionisch
gestimuleerd werd. De heftigheid van de gevoelens kon worden gecontroleerd via de knop waarmee de
kracht van de elektrische prikkel werd geregeld. Als bij vrouwen het genots-gebied in de hersenen werd
gestimuleerd, gebeurde het dat ze hun therapeut ten huwelijk vroegen. Men kreeg een apin zover dat ze
haar baby in de steek liet door een bepaald gebied in haar hersenen te prikkelen. Als men het limbische
systeem van patienten stimuleerde, had dat tot gevolg dat ze minder alert werden en hun vermogen tot
rationeel nadenken kwijt raakten: ze begonnen zich vaak uit te kleden of handtastelijk te worden, en zodra
de elektronische impulsen stopten konden ze zich niet meer herinneren wat ze gedaan hadden. Het bleek
dat de signalen op een bepaalde frequentie uitgezonden moesten worden om 1 specifiek effect van groepen
van neuronen te veroorzaken. De Spaanse wetenschapper Jose Delgado werd wereldberoemd met een
experiment waarbij hij een stier door een druk op de knop van een klein zwart doosje bracht tot een aanval
op hem, om hem vervolgens op een meter afstand van hem met een druk op een andere knop tot stilstand
te brengen.
De idee dat elektrische stroom in het brein geinduceerd kan worden door elektromagnetische golven is de
logische volgende stap in de ontwikkeling van deze experimenten. De informatie in het brein wordt digitaal
verwerkt. Dwz dat alle analoge waarnemingen van mensen worden ‘vertaald’ of omgezet in elekrtische
zenuw-impulsen van een bepaalde hoeveelheid en met een bepaalde frequentie, terwijl de intensiteit van de
gewaarwording of de waarneming gekoppeld is aan de kracht van de elektrische stroom. Walter J. Freeman,
die jaren lang bezig was geweest met het bestuderen van de relatie tussen elekrtische stimuli en reacties
van het brein, formuleerde al in ‘75 de hypothese: ‘‘Een nieuwe externe stimulus van het brein zal door de
primaire zintuiglijke cortex oftwel de thalamus-klier worden verder verspreid over andere gebieden van de
cortex… Het zenden van die stimulus vindt plaats op een bepaalde frequentie, … en de ontvangst van het
signaal verloopt via pakketjes die op die frequentie staan afgesteld’’ (37) Maw: als neuronen samenwerken
bij het verwerken van bepaalde informatie trillen ze samen in een bepaalde frequentie die overeenstemt met
die informatie. Uit een experiment van Wolf Singer (20) bleek dat twee verschillende objecten die aan een
persoon werden gepresenteerd op een en hetzelfde moment, alle twee met verschillende groepen neuronen
correspondeerden die op een andere frequentie trilden.
Dat is wat elke vorm van hersen-activiteit in wezen bepaalt. Het is sindsdien algemeen geaccepteerd in de
wetenschap dat het werkings-principe van de hersenen bestaat uit synchronisaties van de trillingen van
verschillende groepen neuronen in verschillende delen van die hersenen (19). EEG-deskundigen weten al
dat de verschillende waarnemingen van een persoon af te lezen zijn uit diens encefalogram, -bijv. de vorm
van een specifieke letter in een woord die de testpersoon waarneemt. (21). Bij gevolg is het mogelijk de
percepties van een proefpersoon te veranderen door elektronische externe stimulatie op een bepaalde
frequentie van een bepaald deel van de hersenen. En de perceptie die iemand heeft valt dus samen met die
elektronische activiteit van de hersenen. John Marks citeert in zijn boek over mindcontrol-experimenten van
de CIA een oude collega van hem die zegt ‘’ je zou dus als je de speciale frequentie van iemand sluitspier
kent, die persoon heel snel de ruimte waarin hij zich bevindt, kunnen doen verlaten’‘’ (22)
Omdat de meeste hersen-activiteit plaats vindt op een frequentie tussen de 1 en 100 Hz, en omdat elektromagnetsiche golven met die frequenties honderden of zelfs duizenden kilometers lang zijn, en daarom
onmogelijk op de precieze plek van de hersenen van een persoon gericht kunnen worden, begonnen
wetenschapers te experimenteren met gepulste micro-golven. Er zijn ‘venster’ (‘window’)-frequenties van
micro-golven die in staat zijn om diep genoeg in het brein door te dringen om daar verandering in activiteit te
veroorzaken.
Er zijn experimenten met ratten geweest die uitwezen dat micro-golven met een vermogen van 20 tot 40 mW
per vierkante centimeter gepulst op de frequenties van 300. 600 en 1000 Hz, in staat waren om ze binnen
vijf minuten uit een narcose te doen ontwaken. Elektrische activiteit van neuronen wordt getransporteerd
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door chemische substanties, -neurotransmitters. Captain John Tyler- directeur van het Electromagnetic
Radiation Project van de US-Navy tussen ‘70 en ‘79-. citeerde op een conferentie over ‘Emerging Electromagnetic science’ in ‘89 Dr. Merrit die in zijn onderzoek had vastgesteld dat de niveaus van norepinedine,
serotonine en dopamine in de hersenen verlaagd konden worden door ze aan een elektrisch veld van 80mW
per vierkante centimeter bloot te stellen (24). Deze hormonen werken als neurotransmitter voor signalen aan
de cortex. Dopamine is van invloed op de cognitieve vermogens en andere leer-vaardigheden. Verstoring
van de productie of het transport van dopamine kan tot de ziekte van Parkinson leiden. Bij een ander
experiment leidde een stroom van 500Hz tot het vrijkomen van neradrenaline uit ‘sympathetische’ neuronen.
(25) Omdat deze neuronen de werking van interne organen controleren, en neradrenaline daarbij als
neurotransmitter functioneert, kan een tegengestelde stimulus de activiiteit van die organen vertragen en zo
de gezondheid van een mens ondermijnen. De publicatie van de World Health Organization over de
implicaties voor de gezondheid van micro- straling uit ‘81 (25) geeft veel voorbeelden van het effect van
micro-golven op het functioneren van klieren en op de samenstelling van het bloed. Veel van die effecten
kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Micro-golven kunnen ook de moleculen van het DNA
beinvloeden (25), -zo is bewezen door wetenschapper Jose Delgado van Yale die mbv straling op 10, 100
en 1000 Hz de ontwikkeling van kuiken-embryo’s kon stopzetten, -zelfs de ontwikkeling van het hart en de
bloedvaten van die embryo’s. De Amerikaanse Navy heeft dat experiment herhaald, met hetzelfde resultaat.
Zulke effecten kunnen uiteraard rampzalige consequenties hebben op de lange duur voor grote delen van de
bevolking, als die technologie daartegen gebruikt wordt. Inderdaad kan micro-wave straling op een groot
aantal manieren dodelijk zijn. Ze kan ademhalingsproblemen produceren (en zelfs tot verstikking leiden) bij
ratten als ze gepulst wordt op 300, 600 of 1000Hz, zoals in het reeds genoemde experiment van McAfee is
aangetoond. Eenzelfde effekt zou ook bij mensen veroorzaakt kunnen worden. Tijdens de Amerikaanse
conferentie over niet-linaire electro-dynamica van biologische systemen in ‘83 werd een experiment getoond
met micro-golven dat leidde tot de productie van bloedstolsels. (28) Deze toepassing zou ook als wapen
gebruikt kunnen worden. Net zo verontrustend is de ontdekking van Dr. Allan Frey dat radio-golven in staat
zijn de bloed-brein grens poreus te maken, zodat giftige stoffen vanuit het bloed het brein binnen kunnen
komen. (30) In 1980 publiceerde het American Navy Institute een boek met de titel ‘Low Intensity Conflict
and Modern Technology’ (18). Het hoofdstuk ‘Micro-wave Spectrum and Low Insensity Conflict’ is van de
hand van Captain Paul Tyler die directeur was geweest van het Electromagnetic Radiation Project van de
US-Navy tussen ‘70 en ‘79. In het begin van het hoofdstuk citeert Tyler een bron, “Final Report on
Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems Through the Year 2000’’ – een publicatie
van de US Air Force uit ‘82. Hierin wordt gesteld: ‘‘De data waarover wij nu beschikken tonen aan dat de
mogelijkheid bestaat dat speciale soorten kunstmatig gegenereerde radio-straling machtige revolutionaire
‘anti-personnel’ dreigingen sorteren,...een straal van 100 miliampere gericht op de hartspier kan tot een
hardstilstand leiden. Een snel zwaaiende Radio-Frequency Radiation (RFR) straal zou een verlammend of
dodelijk effect kunnen hebben op iedereen binnen een aanzienlijk groot gebied. De effecten van de straling
hangen af van de golflengte, intensiteit, puls-wijdte, het ritme waarop ze afgevuurd wordt en de snelheid
waarop de bron ervan kan werken.’‘
Een wat minder drastische toepassing bestaat uit het beinvloeden van gedrag van mensen. Allan H. Frey
publiceerde in 1962 een artikel in het ‘Journal of applied Physiology (28)’ waarin hij de resultaten beschreef
van experimenten met de overbrenging van geluid in het brein middels elektrio-magnetische straling over
een afstand van pl.m. 300 meter. Het ‘elektro-magnetische’ geluid kon gehoord worden door zowel dove als
goedhorende mensen. Frey schreef in zijn rapport dat tot dat moment alleen het visuele
waarnemingssysteem van de mens vatbaar was gebleken voor elektromagnetische manipulatie. Hij noteert:
‘‘Als we de parameters van de uitstraling van de energie varieren, is het mogelijk om een intens gevoel van
BUFFETING in het hoofd te produceren. En door weer een andere selectie van parameters kan men het
gevoel van ‘prikkende naalden’ produceren bij proef-personen’’ Verschillende wetenschappers hebben
Frey’s experimenten herhaald (28). Een meer geavanceerd experiment met het overbrengen van geluid in
het brein via micro-golven werd alleen per ongeluk bekend, toen Don J. Justesen in zijn artikel over ‘Microwaves and Behaviour’ zijn collega J.C. Sharp citeerde die tijdens een telefoongesprek met hem zijn
bevindingen vertelde met een van zijn experimenten. J.C. Sharp werkte voor een geheim militair project dat
Pandora heette. Joseph C. Sharp verfijnde bij zijn werk aan het Walter Reed Army Institute de techniek van
Frey zodanig dat het hem lukte om dmv micro-golven woorden in het brein van de proefpersoon over te
brengen die ook door de persoon in kwestie herkend konden worden. De techniek waarover het
Amerikaanse leger blijkt te beschikken voor het produceren van hoorbare taal middels micro-golven in het
hoofd van mensen, bevestigt de strekking van Sharon Weinberger’s artkel ‘Mind games’ uit de Washington
Post (januari 2007). Na een verzoek op basis van de WOB (‘Freedom of Information Act) voorafgaand aan
de publicatie van het artikel, had de US Navy notities vrijgegeven waarin gesteld werd dat ‘‘het patent op dit
type wapens gebaseerd was op het effect dat geproduceerd was bij een experiment met menselijke
proefpersonen in ‘94 in het onderzoeks-lab van de US-Navy, -hieruit bleek dat menselijke taal via microgolven hoorbaar gemaakt kon worden direct in het brein.’’ Het artikel stelt ook dat ‘‘het onderzoeks-lab in
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kwestie, met een beroep op het stastsgeheime karakter ervan, weigerde om verdere mededelingen te doen
over dit onderwerp en om aanvullend materiaal te publiceren’‘. (31)
Robert Becker, die 2 keer genomineerd werd voor de Nobelprijs wegens zijn bijdrage aan het onderzoek
naar de effekten van gepulste micro-golven bij het genezen van gebroken botten, citeert in zijn boek (30) J.
C. Schapitz die over een van zijn experimenten stelde : ‘‘In dit experiment zal aangetoond worden dat de
woorden van een hypnotiseur vervangen kunnen worden met het zelfde effekt door het uitzenden van
gepulste micro-golven in het onderbewuste deel van het brein van een proefpersoon en dat daarvoor geen
enkel apparaat nodig is dat de micro-golven in een ander signaal overzet, noch een speciaal apparaat dat
als ontvanger fungeert, en dat de proefpersoon geen enkele mogelijkheid heeft om de informatie die hij
zodoende ontvangt op een bewuste manier te controleren.’’ Bij een van de vier experimenten werden
proefpersonen honderd vragen gesteld, varierend van eenvoudig tot erg technisch. Later werden ze, zonder
dat ze dat wisten, blootgesteld aan informatie-stralen bestaande uit micro-golven waarin de juiste
antwoorden op de vragen die ze onbeantwoord hadden gelaten werden gesuggereerd, en amnesie wat
betreft sommige onjuiste antwoorden die ze hadden gegeven, en de overtuiging dat de sommige juiste
antwoorden die ze hadden gegeven in feite fout waren. Na twee weken werden ze opnieuw uitgenodigd voor
een test (30)
De resultaten van het experiment zijn nooit gepubliceerd. Maar het is duidelijk dat de informatie die deze
proefpersonen in dit experiment kregen toegediend niet bewust door hen zelf begrepen kon worden, maar
dat ze wel door hun hersenen begrepen en verwerkt werd. Russische kranten artikelen beweren dat het
zodoende mogelijk is het menselijk gedrag te manipuleren en mensen dingen te laten doen waar ze zelf
geen weet van hebben, -op de manier zoals dat bij hypnose gebeurt. In het Pscyhocorrection Center in
Moskou wordt deze techniek gebruikt bij psychotherapie voor mensen met verslavings-problemen. Deze
methode kwam heftig in opspraak nadat generaal Lev Rokhin om 2 uur ‘s nachts in zijn slaap door zijn vrouw
vermoord werd nadat deze een banaal gesprek gevoerd had per mobiele telefoon met een vriendin. Had de
vriendin een speciale sequentie van woorden gebruikt tijdens dat gesprek die de moord had getriggerd? In
de periode voorafgaand aan deze moord, had de generaal protest-acties tegen militaire reorganisaties
gepland, en hij had veel redacties van kranten bezocht met de mededeling dat hij het risico liep om gedood
te worden in een auto-ongeluk, tijdens een dronken avond of bij een ruzie met zijn vrouw. (42)
In het 2e boek van Robert Becker, ‘Cross Currents’, wordt het experiment van J. C. Schapitz aan het Microwave Research Department van het Walter Reed Army Institute beschreven waarbij hij de effekten testte
van gepulste elektromagnetische golven op het brein . Het rapport beschrijft de resultaten van dat
experiment dat bestond uit vier delen: 1) het produceren van ziekmakende effekten, 2) het produceren van
auditieve effekten, 3) het produceren van ‘interrumperende’ effekt (‘stoppage’), 4) het produceren van
gedrag via stimuli/prikkels van buiten. Zijn conclusie was: ‘‘Micro-golven schijnen het centrale zenuwstelsel
te beinvloeden op een manier die vergelijkbaar is met die van niet met verhitting gepaard gaande stimulatie
door elektriciteit.’’ (32)
In het tweede deel van het Final Report on Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems
of the American Air Force wordt gesteld: ‘‘In een eerste periode is het zaak te testen wat het gevolg is op
gedrag van verhitting van het brein door straling en van elektromagnetische golven, -en in een volgende fase
gaat het erom tests uit te voeren om het brein te ondervragen en stimuleren dmv externe energie-velden’’
(33). Het rapport stelt verder dat ‘‘het project volgens plan verloopt, of zelfs voorspoediger dan gedacht, en
dat het in 2010 naar verwachting voltooid zal zijn’‘.
In de oude Sovjet Unie werd dit soort onderzoek volledig verborgen gehouden voor het publiek. Maar de
politieke veranderingen samen met de mislukte coup op het bewind van Gorbatschev maakten dat de
kranten er opeens bol van stonden. Volgens de dagbladen had generaal Kobets het Russische Witte Huis
gewaarschuwd tijdens de poging tot omverwerping van de regering van Gorbatschev dat er stralings-wapens
tegen leden van het bewind gebruikt konden worden. Na de mislukte putsch publiceerde de beroemde
wetenschapper Sedlecksi een artikel in de Komsomolskaya Pravda waarin hij stelde dat psychotronische
biogeneratoren in massa-produktie waren genomen in Rusland en dat ze gebruikt waren ten tijde van de
mislukte coup. Die mislukking zou het gevolg zijn geweest van het gebrek aan ervaring van het personeel
dat de wapens hanteerde.(7) In de hele reeks dagblad-artikelen die volgden op deze onthulling, werd er
gesproken over massa-manipulatie van de bevolking dmv mindcontrol-wapens en er werden berichten
gepubliceerd over experimenten daarmee. Al in 1974 was er een technische installatie genaamd Radioson
(‘Radiosleep’) ontwikkeld die officieel gepatenteerd werd en beschreven als ‘een methode om met
radiogolven slaap te induceren’. Een heel legeronderdeel in Novosibirsk was kennelijk bij een experiment
daarmee in slaap gebracht. (5)
In zijn boek ‘Low Intensity Conflict and Modern Technology’ stelt Tyler dat ‘‘omdat er een heleboel
parameters in het spel zijn en omdat elke daarvan zeer specifiek is, kan men door het varieren ervan allerlei
heel specifieke effekten bewerkstelligen. Vanwege de flexibiliteit van deze technologie heeft de gebruiker
ervan een enorme hoeveelheid mogelijkheden. Dit stelt ons in staat om zeer efficient te reageren in situaties
van zowel conventionele als niet-conventionele oorlogvoering’‘. (18) Op de tegenwerping dat het menselijke
brein functioneert in een veel te smal spectrum van frequenties (1-100 Hz) om een dergelijke varieteit aan
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effekten mogelijk te maken, antwoordt Tyler: ‘‘Er zijn onbevestigde berichten dat een verschil van 0.01 Hz al
een effekt kan produceren’‘. Omdat veel hersenactiveit ook gekenmerkt wordt door verschillende sequenties
van frequenties, ontstaan er daardoor enorm veel mogelijkheden.
Eind 1994 werden in Alaska de eerste tests uitgevoerd met het grootste radar-systeem ter wereld. Het
vermogen van dit complex is nu 10 miljard watt en het moet tenslotte 100 miljard watt worden. Het
voornaamste wat dit systeem doet is de ionosfeer verhitten waardoor de hoogte ervan veranderd kan
worden. Daardoor wordt het mogelijk om elektromagnetische golven via de ionosfeer terug te laten kaatsen
naar elk willekeurig gebied op aarde. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is HAARP enkel bedoeld voor
wetenschappelijk onderzoek naar de ionosfeer. Maar er zijn te veel aanwijzingen dat het voornaamst doel
van dit systeem van militaire aard is. Het voornaamste patent voor dit systeem is dat van Bernard J.
Eastlund (4. 686. 605), en het specificeert dat het doel ervan bestaat uit het vernietigen van
navigatiesystemen van vliegtuigen en raketten ongeacht waar ze zich bevinden in de atmosfeer rondom de
aarde, het vestoren van communicatiesystemen waar dan ook op aarde, en tenslotte voor weer=manipulatie
over de gehele aarde. Andere gerelateerde patenten spreken over de mogelijkheid explosies te veroorzaken
met een kracht die te vergelijken is met die van atoom-wapens, en over nog andere militaire aanwendingen.
(33)
Het spreekt voor zich dat de eerder genoemde waarschuwing door de Russische inlichtingendienst FAPSI
en de berichten in de krant Segodnya een antwoord waren op de installatie door de VS van het HAARP
systeem. Dit systeem kan met een precisie van 1 duizendste herz gepulste micro-golven produceren en
daarmee het hele spectrum waarop het menselijk brein functioneert bestrijken en zodoende alle functies
ervan beinvloeden. Michael Persinger, die blijkbaar de leiding had over een US-Navy project op het gebeid
van ‘non-lethal elektromagnetic warfare’ genaamd ‘Sleeping Beauty’, publiceerde in ‘94 een artikel in het
magazine ‘Perception and Motor Skills’’ waarin hij schrijft : ‘‘Het lijkt nu min of meer binnen de mogelijkheden
te liggen om plus minus alle 6 miljard breinen waaruit de mensheid bestaat door middel van micro-golven te
manipuleren zonder dat daarvoor enige traditionele vorm voor het genereren van zintuiglijke waarneming
nodig is, -door neuronale informatie te genereren in het fysische medium waarin die breinen zich bevinden’’
(34)
John B. Alexander, die later de leider zou worden van diverse ‘non-lehtal’ programma’s in het Los Alamos
National Laboratory, publiceerde in 1980 een artikel in de Military Review waarin hij zegt: ‘‘Degene die op dit
gebied een doorbraak bereikt zal een ‘quantum-leap’ voorsprong hebben op zijn tegenstanders, vergelijkbaar met in het verleden het bezit van atoom-wapen-technologie’’ (35) Samuel Koslov, een van de
leiders van het poject Pandora en onderzoeker van het effekt van micro-waves op mensen aan de John
Hopkins University zegt in zijn afscheidsspeech op de Conferentie over ‘Nonlinear electodynamics for
biological systems’ in ‘84 : ‘’ Externe elektrische velden kunnen de sleutel worden voor de controle van
lichaamscellen. De economische, sociale, en zelfs militaire implicaties van deze wetenschap zijn enorm.’’ Hij
gaat verder met: ‘‘Als deze vooruitzichten inderdaad juist zijn, lijkt het me dit moment even belangrijk voor de
wetenschappelijke gemeenschap als het moment waarop in ‘39 de lang voorspelde splijtbaarheid van het
atoom voor het eerst experimenteel wetenschappelijk werd bewezen. Misschien herinnert u zich de
beroemde brief van Albert Einstein aan President Roosevelt. Mij lijkt dat mocht alles wat hier besproken
wordt waar zijn, het voor ons zaak is om over deze technologie een vergelijkbare brief op te stellen’‘. (26)
Het is vanuit dit perspectief, – dat van de wetenschappelijk-technologische revolutie ivm ontdekkingen op het
terrein van elektromagnetisme- dat het geschrift met de titel “Revolution in Military Affairs (RMA) and Conflict
Short of War” geschreven werd, een boek gepubliceerd in ‘94 door het Strategic Studies Institute van het US
Army War College. Omdat het om staatsgeheimen gaat kan het boek de lezer niet inlichten over wat voor
technologie exact deze revolutie mogelijk maakt. De auteurs van het boek laten van het begin af blijken dat
ze zich bewust zijn dat de ontwikkeling van deze technologie grote morele en politieke weerstand zou
wekken bij het Amerikaanse publiek, en dus moest volgens hen deze technologische revolutie voorafgegaan
worden door een morele en politieke: ‘‘In het pre-RMA tijdperk was psychologische oorlogsvoering een erg
primitieve aangelegenheid. Bij het begin van het elektronische en bioelektronische tijdperk op dat terrein
veranderde dat en dus was het nodig om onze ethische bezwaren tegen het manipuleren van het brein van
(potentiele) vijanden in binnen en buitenland te reevalueren. Door heel veel werk en door niet aflatende
‘bewustmakings’-activiteiten zijn achterhaalde ideeen over privacy en nationale soevereiniteit veranderd.’’
Omdat het de auteurs van het boek niet waarschijnlijk lijkt dat het Amerikaanse volk spontaan een ethische
en politieke revolutie waarin ze een groot deel van haar privacy zou verliezen, zou accepteren, ontwikkelen
ze een scenario van gebeurtenissen waardoor de politieke leiders van het land zo’n revolutie zouden gaan
steunen. Het scenario wordt voorzien voor het jaar 2000, en is gebaseerd op toenemende dreiging van
terrorisme, een groeiende drugs-problematiek en stijgende criminaliteit.
In het boek ‘Rebuilding America’s Defenses’, met de ideeen waarvan de vorige VS-regering instemde, staat
te lezen: ‘‘Om het militaire overwicht van ons land te handhaven, moet het ministerie van Defensie in de
komende decennia….de mogelijkheden die de revolutie op militair-technologisch gebied verschaft, ten volste
uitbuiten…Hoewel de revolutie ingrijpend zal zijn, zal het waarschijnlijk een langdurig proces worden, tenzij
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er zich een of andere catastrofale gebeurtenis voordoet, vergelijkbaar met die van de aanval op Pearl
Harbor’’ (13e fragment, pagina 31).
De vraag dient zich dus aan of de terroristische aanval van 9/11 die door falende geheime diensten
gefaciliteerd werd, toeval was. En was het toeval dat de enige persoon die berecht werd wegens de anthrax
aanvallen die daarop volgden- Bill Ivins- iemand was die noch de technische vaardigheden noch de
wetenschappelijke kennis in huis had die nodig zijn voor die actie? En dat het resultaat van deze aanvallen
een vergaande ondermijning van de privacy-rechten van de Amerikaanse burger was en een dito
ondermijning van het Internationaal Recht?
Het vervolg van dit scenario was als volgt: ‘‘De President werd op deze manier ontvankelijk gemaakt voor de
belangrijkste ideeen van de RMA (Revolution in Military Affairs) dwz die wat betreft het gebruik van
psychotechnologieen in een ‘conflict short of war’...Omdat die nieuwe technologieen grote veranderingen
veroorzaakten in de manier waarop geweld en dwang werden toegepast, verloren de oude ideeen van
persoonlijke moed, leiderschap en ‘oorlogs-mentaliteit’ hun waarde.’’ Dus de nieuwe psycho-technologieen
verschaften nieuwe methoden om de psyche van de tegenstander te manipuleren, ten opzichte van de
klassieke methode die bestond uit het uitbuiten van de angst van de tegenstander voor zijn eigen dood. Het
boek vervolgt: ‘’ We hebben potentiele subversieve elementen/mensen die we kunnen gebruiken voor onze
beoogde revolutie wereldwijd gedetecteerd mbv de zeer uitgebreide Interagency Integrated Database. Deze
personen werden geacategoriseerd als ‘potentiele kandidaten’ of als ‘actieve elementen’ en hun
persoonlijkheid werd grondig in kaart gebracht mbv van simulatie-modellen waarmee voor ieder van hen een
op maat gemaakte gedetailleerde strategie van psychologische manipulatie ontwikkeld en uitgevoerd kan
worden. Er is ook voorzien in de mogelijkheid tot strategische defensieve psychotechnologieen speciaal ten
behoeve van het hogere personeel van de nationale veiligheidssdiensten’’ (zie Norman D. Livergood en
Stehpen D. Williams: ‘‘Simulation of strategic personality: a new concept’‘, niet gepubliceerde kladversie,
Carlisle Barracks, PAK, US Army War College, 1994) . Menselijk denken en gedrag worden wezenlijk
bepaald door emoties. Als kunstmatig geproduceerde emoties in iemand brein worden gebracht, zal dat zijn
denken en gedrag veanderen. Het gedrag wordt mede bepaald door het denken zelf, maar dat denken kan
worden geneutraliseerd en vervangen door kunstmatig via ‘ultrasound’ geproduceerde en onbewuste
gedachten. B.v., als er een nieuwe Christus-figuur zou opstaan, zouden de Amerikaanse diensten
simpelweg zijn persoonlijkheid gaan engineeren met de nieuwe methoden, zodat hij geen invloed zou
kunnen uitoefenen op de cultuur. Als deze techniek van kunstmatige ontwikkeling van de persoonlijkheid
compleet is, kan de wereld verder gerund worden door de enige groep die toegang heeft tot de benodigde
technologie, dwz de ‘elite’. De auteurs besluiten hun boek met : ‘‘Of het nu een evolutie of een revolutie gaat
worden, -zeker is dat er veel gaat veranderen’‘.
Het is waarschijnlijk dat het idee van ‘kunstmatige productie van een strategische persoonlijkheid’ wordt
toegepast op een aantal mensen in de VS de beweren dat ze het slachtoffer zijn van mindcontrol wapens.
Na 9/11 is hun aantal snel gegroeid, en dat was de aanleiding voor het genoemde artikel ’ Mind Games’ in
de Washington Post uit 2007. Cheryl Welsh, leidster van de Amerikaanse groep Mind Justice (38), zegt dat
zij zelf zo’n 2000 getuigenissen heeft ontvangen van Amerikanen die beweren mindcontrol-slachtoffers te
zijn. Hoewel een aantal van die mensen misschien geestesziek is, drukt de meerderheid van hen zich zo
rationeel uit dat men geneigd is aan te nemen dat ze mentaal in orde zijn. Dezelfde situatie zien we ook in
Rusland. Politicus Victor Lopatin schrijft dat er mensen zijn die tegen hun wil en zonder geinformeerd te zijn
onderworpen worden aan dit soort experimenten in Rusland. In zijn eerder geciteerde boek schrijft hij:
‘‘mensen wier sociale leven is verwoest vanwege informatogische beschadiging van hun persoonlijkheid
dient compensatie en rehabilitatie te worden verschaft via juridische wegen..’’ (14). Er komen ook steeds
meer meldingen uit China en Japan van mensen die slachtoffer van deze experimenten beweren te zijn
(meer dan 200 nu).
De Europese Unie reageerde op de start van het HAARP project, door op te roepen tot een internationale
ban op de ontwikkeling en het gebruik van elk soort wapen ter manipulatie van mensen (15, Paragraaf 27).
Het advies-orgaan van het EP, STOA (Scientific and Technological Options Assessment) stelt in haar
rapport ‘Crowd control tehcnologies’ dat ‘’ in de vergadering van het EP over ‘Buitenlandse zaken, Defensie
en milieu beleid’ bepaalde juridische aspecten verbonden met militaire activiteiten al geregeld zijn door de
aanname van een resolutie die opriep tot een internationale conventie over en een wereldwijde ban op de
ontwikkeling en het gebruik van elk wapen voor de beinvloeding van het gedrag en denken mensen op basis
van kennis omtrent het chemische, elektrische, akoestische functioneren e.d. van het menselijke brein, en
om alle bestaande of in ontwikkeling zijnde systemen van dat soort te ontmantelen (40, pagina CII,
verwijzing 369). rHet daadwerkelijke bestaan van deze wapensystemen werd in oktober 2001 door de
Amerikaanse Afgevaardigde Denns J. Kucinich bevestigd dmv van zijn wetsvoorstel om al dit soort wapens
te verbieden, waarin hij stelt dat ‘mindconrol wapens’ bestaan en ‘‘dat degenen die ze gebruiken
doodserieuse bedoelingen met die wapens hebben en ze ook zullen gebruiken, tenzij we de militarisering
van de Ruimte stoppen.’’ (10)
Informatie over elektromagnetische technologie waarmee remote-control van het gedrag van mensen
mogelijk is valt in de VS onder de wet op de Nationale veiligheid, en het zelfde geldt in Rusland voor elke

Nieuwsbrief 166 – 21 november 2012 – pag. 40

technologie die in staat is mensen via apparatuur toegang te verschaffen tot het brein (8). Zodoende zijn de
media niet in staat te berichten over de gevaren van deze technologie en dus is het publiek wereldwijd er
niet goed over ingelicht en heeft het niet de mogelijkheid zich ertegen te beschermen via het bewerkstelligen
van een verbod van die wapens. Omdat de overheid over die wapens kan beschikken kan ze ze tegen haar
eigen burgers en zelfs tegen hele bevolkingsgroepen inzetten, zonder dat de burgers van een land juridische
bescherming tegen dat geweld kunnen inroepen. Het hele ideaal van een wereld waarin vrijheid en
mensenrechten worden gerespecteerd wordt zodoende op fundamentele wijze ondermijnd. In november
2000 verklaarde de Commissie voor Veligheid van de Russiche Doema dat veel staten vandaag de dag
beschikken over wapen-technologieen voor het vanaf afstand manipuleren van het menselijk zenuwstelstel
en voor het teweegbrengen van ernstige gezondheids-schade. (3) Dit werd bevestigd door een aritkel in de
Defense Weekly waarin werd gesteld dat de Israelische staat deze wapens tegen de Palestijnse bevolking
zou gebruiken. (12)
Natuurlijk kan deze geheime wapen-wedloop tussen de rijkste staten doorgaan tot het uitbreken van een
totale informatologische oorlog. V. Lopatin zegt in zijn boek ‘Psychotronic weapons and the security of
Russia’ dat die oorlog feitelijk al gaande is zonder officiele oorogsverklaring. Die situatie zou kunnen leiden
tot het verdwijnen van de mensheid in een soort ‘virtual reality’ waar er geen sprake meer is van mensenlijk
denken, voelen en vermogen tot zelfbeschikking, of in het ergste geval tot de uitroeiing van grote groepen
mensen waarna de aarde anders dan in het geval van een nucleaire oorlog nog steeds bewoonbaar zou zijn
voor de overlevenden.
Gezien de zich uitbreidende energie-crisis en klimaat-crisis zou er een derde wereldoorlog kunnen uitbreken,
maar het zou ook mogelijk zijn dat ‘ontevreden burgers’ dmv remote control in bedwang worden gehouden.
De Commissie over Veiligheid van de Doema stelt in haar eindconclusie dat ‘‘telefoon-lijnen, verwarmings en
rioolbuizen, TV’s en brand-alarm systemen gebruikt kunnen worden als antennes voor het doorgeven van dit
soort mindcontrol energie’’ (3) Onze Afgevaardigden en autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het voorzien
van de crises die ons te wachten staan en voor het nemen van gepaste maatregelen om die tegen te gaan.
Maar ze hebben niet de volmacht gekregen van onze burgers om deze crises te laten gebeuren en
vervolgens ‘ontevreden burgers’ met behulp van die mindcontrol technologieen uit te schakelen. Als deze
technologie tegen burgers wordt gebruikt, is het de vraag of zoiets als democratie nog te herstellen is. De VS
is een van de landen die over het grootste arsneaal van wapen voor het op afstand manipuleren van
menselijk gedrag beschikken, en ze hebben nooit enig iniatief genomen om te komen tot een internationaal
verbod op deze wapens. Volgens de studie voor het EP over ‘Crowd control technologie’ van de STOA zijn
de VS de grootste promotors van het gebruik van deze wapens in de wereld. (Het was uist de opzet van de
VS dat door haar beleid op dit gebied ‘non-lethal’ wapen-technologie ook door de NAVO gebruikt ging
worden). De STOA schrijft in haar rapport ‘‘dat de NATO in 1990 besloot om haar beleid in zake het gebruik
van non-lethal’ wapens te veranderen en ze voortaan op te nemen in de wapen-arsenaals van haar
bondgenoten’’ en ‘‘dat in ‘96 door het VS-leger wordt aangegeven dat haar ‘non-lethal’ wapen-systemen
‘directed energy weapons’ en ‘radio-frequency weapons’ omvatten’’ (40)
Volgens de militaire inlichtingedienst FAPSI is het budget voor deze wapens in Rusland de afgelopen 15 jaar
verviervoudigd, en vormt het nu de grootste kostenpost van het Russische leger. Hoewel er andere wapens
dan informatologische bestaan om het gedrag van mensen te beinvloeden, lijkt het feit dat de VS nooit
hebben meegewerkt aan een ban op die wapens, er op te wijzen dat ze van plan is ze zowel in haar eigen
land als internationaal te gebruiken. Als de VS het overwicht krijgt op het gebied van deze wapentechnologie
en er geen inernationaal verbod komt op het gebruik van deze wapens tegen burgers, loopt de wereld het
gvaaar de VS zich te zien ontwikkelen tot een nieuw soort totalilitaire wereldmacht. Tot dusver is de
Russische Federatie het enige land dat een dat een belangrijke stap heeft gezet in de richting van een
verbod op deze wapens, namelijk ik het toevoegsel bij arti. 6 op de Federale Wet op wapens dat op 26 juni
2001 werd aangenomen. De wet stipuleert dat ‘‘het bezit, gebruik en transport van wapens die in staat zijn
via elekromagnetische, thermische, licht-, infra- of supra-sound straling het maneselijke gedrag te
beinvloeden op het grondgebied van de Russische Federatie verboden is.’’ Maar naast het feit dat in deze
wet geen gebruik wordt gemaakt van de term ‘psychotronische wapens’, -wat Lopatin en Kucinich
nadrukkelijk wel doen-, is het ook nog zo dat de Russische Federatie de burgers verder geen enkele
mogelijkheid biedt om zich met legale middelen tegen dit soort wapens te beschermen. Ook voorziet de wet
in geen enkele plicht voor politie-diensten en openbare diensten of gezondheids-diensten om teams op te
richten die zijn voorzien van de aparatuur die nodig is om straling van dit type te detecteren en de bron ervan
op sporen en die gespecialiseerd zijn in deze technologie. En de wet verbiedt ook de Russische overheid
niet van dit type wapens gebruik te maken tegen haar eigen burgers. Alleen in de VS zijn er enkele staten
die in het kader van de wet op de vuurwapens bepalingen hebben opgenomen voor normen waaraan
elektrische en elekromagnetische wapens moeten voldoen (Michigan in 2003, Massachusetts in 2004 en
Maine in 2005) . Op overtredingen van die bepalingen staat een gevangenis straf van 15 jaar tot levenslang,
dwz precies zoals dat voor massa-vernietigingswapens geldt. Maar net als in Rusland voorzien deze wetten
niet in legale middelen voor burgers om zich te beschermen tegen het gebruik van die wapens door
overheids-organisaties.
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Op 25 februari 2009 sprak Plaatvervangend Chef van de Legerstaf Novovicin de vrees uit dat ‘‘het binnen 2
tot 3 jaar tot een totale informatologische en psychotronische oorlog kan komen waarin hele volken en legers
tot doelwit zullen worden’’ (39) Tot dus ver heeft de VS niet getoond dat het voldoende
verantwoordelijksgevoel heeft om deze nieuwe wapen-wedloop te willen stoppen, terwijl ze toch tot gevolg
kan hebben dat mensen tot niet meer dan slaven van machines gereduceerd worden en dat de democratie
ophoudt te bestaan. Ook de diverse mensenrchten organisaties zoals Amnesty International en Human
Rights Watch durven kennelijk niet tegen de wetten op de staatsveiligheid in te gaan, want ze hebben
meerdere keren verzoeken om zich met deze problemen in te laten van de hand gewezen. In die situatie is
de enige mogelijkheid die de burgers rest om degelijk te reageren op de huidige crisis die om zichzelf te
organiseren in het verzet tegen deze wapens, voordat het te laat is omdat het komt tot oorlog of dat ze
gebruikt worden om definitief dissidenten het zwijgen op te leggen die zich tegen de weigering van
regeringen verzetten. Dat organiseren moet om effekt te sorteren allicht op internationale schaal gebeuren.
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Vreemd fenomeen in de lucht in oosten van amerika, voordat sandy begon,
Geplaatst door xandrah op 11 november 2012
Het vreemde fenomeen dat werd waargenomen voordat orkaan
Sandy uitbrak, wordt Sundogs, Mock Suns, Phantom Sun of
Parhelia genoemd. NASA’s Meteoroid Environment Office leider Bill
Cooke zegt dat hij nog nooit eerder zoiets had waargenomen. Een
andere waarnemer, Kyle Winkleman, zei dat dit een unieke
gebeurtenis was.
Spaceweater schrijft dat de extreem zelfzame verschijning vrijwel
zeker gerelateerd was aan orkaan Sandy.
De kern van de storm ontsprong in Noord Alabama, maar Sandy’s
buitenste banden ging over de gehele regio, een dunne waas
ijskristallen achterlatend in schapenwolken. Het zonlicht dat door de kristallen scheen zorgde voor een rijke
variatie van ijshalo’s.
Bekijk het zelf ! http://www.youtube.com/watch?v=Or9_sPYWWNA&feature=player_embedded
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‘Bezuinigen’ bij de overheid = ‘nog meer stelen’ bij de burgers en bedrijven!
Waarom moet één Nederlander méér aan de EU betalen dan één Duitser en één Fransman samen aan de
EU betalen???
'Niet nivelleren accepteert PvdA niet' - 10/11/12, 12:16 − bron: ANP
De VVD heeft ingestemd met een vorm van nivellering en het kan niet zo zijn dat ze dat intrekt. Niet
nivelleren zal de PvdA niet accepteren. Dat zei Guusje ter Horst, oud-minister en Eerste Kamerlid voor de
PvdA zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.
Ter Horst realiseert zich dat de VVD moeite heeft met maatregelen om de inkomensverschillen te verkleinen,
maar ze stelde dat er voor haar partij ook moeilijke punten in het regeerakkoord zitten, zoals de versobering
van de WW, het versoepelde ontslagrecht en de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking.
Na een week vol ophef over het voorstel van het nieuwe kabinet om de zorgpremie inkomensafhankelijk te
maken, rekent het Centraal Planbureau mogelijke alternatieven door. VVD en PvdA buigen zich maandag
over de nieuwe informatie. Ter Horst: 'Dit is de realiteit. Er staat PvdA en VVD niets anders te doen dan te
komen met een voorstel dat kan rekenen op breder draagvlak.' En: 'Het lijkt me goed dat er nu een groter
aantal mensen naar kijkt dan bij het regeerakkoord'.
Fractieleider Arie Slob (ChristenUnie) is benieuwd met welke plannen de partijen maandag komen. 'Als ze
het niet goed uitleggen, begint de hele ellende van voren af aan.' Het rumoer van de afgelopen week en de
snelle aanpassing van het regeerakkoord vindt hij 'voor iedereen slecht'. 'Dit is echt een groot drama
geworden. Ook voor het aanzien van de hele politiek. Dit is echt ongelofelijk slecht.' Slob repte van
gezagsverlies en geschaad vertrouwen. 'Als ze hierna met ingrijpende maatregelen komen, zeggen mensen:
hé, waarom gebeurt dit wel en waarom wordt deze maatregel niet aangepast.'
Ter Horst vindt het een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen. 'Het zal moeilijk worden de komende
jaren, maar er moet wel 16 miljard euro worden bezuinigd. Dat zijn gigantische bedragen en dat gaan
mensen voelen.'
Dit nieuwe ‘draaikonten-kabinet’ wil ons nog verder leegknijpen zodat alles nog duurder gaat worden. In
Duitsland zijn al vele producten en diensten voordeliger dan in Nederland. Nederlandse
ziektekostenverzekeraars maken daar al jaren gebruik van door hun verzekerden (nu nog vrijwillig) in onze
buurlanden te laten opereren.
De politiek moet eens gaan beseffen dat bezuinigen bij jezelf begint. Laat eerst de gehele politiek, het
zogenaamde koningshuis en alle topverdieners in de ambtelijke wereld (commissarissen v.d. koningin,
politie- en justitie-top, burgemeesters etc.) 25% gaan bezuinigen op hun eigen ‘vergoedingen’. Ook al die
dure - door de belastingbetalers betaalde - Mercedessen, BMW’s, Audi’s e.d. waarin de dames en heren
politici zich laten vervoeren moeten weg en vervangen worden door voordelige en zuinige houderschapsbelastingvrije auto’s.
Verder moet de Nederlandse EU-bijdrage teruggebracht worden naar een niveau dat net onder het Duitse
niveau ligt. Nu blijkt dat wij in 2009 - ondanks de eerdere door Balkenende bereikte korting van een miljard
Euro - per inwoner meer aan de EU betalen dan een inwoner van Duitsland en een inwoner van Frankrijk
tezamen aan de EU betalen.
‘Welvarend’ Nederland pronkt al jaren bovenaan met 52% inkomstenbelasting over de hoogste IB-Box 1
schijf, die al met €. 55.694,-- begint. En nu denkt men over nog hogere belastingen. Wat een graaiers!
In het eveneens welvarende en daarbij tot nu toe nog goed concurrerende Duitsland is de hoogste IB-schijf
45% die pas bij €. 250.731,-- begint.
Uit “Vermogen in Nederland” Dutch Wealth Report 2012 van F. Van
Lanschot Bankiers N.V. pagina 20, afbeelding 24 (KPMG).
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/EuropeseUnie/288845/Nederland-ondanks-korting-bij-grootste-nettobetalersEU.htm?rss=true
Europese Unie
Nederland ondanks korting bij grootste nettobetalers EU
dinsdag 8 februari 2011 17:17
Nederland heeft in 2009 meer betaald aan de Europese Unie (EU)
dan aan subsidies werd ontvangen. Dit ondanks een korting voor
Nederland van 624 miljoen euro vanwege teveel betaalde EUafdrachten in voorgaande jaren.
Nederland heeft in 2009 meer aan de EU betaald, dan er is ontvangen.
Dat blijkt uit het jaarlijkse EU-trendrapport dat de Algemene Rekenkamer dinsdag heeft gepubliceerd.
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Nettobetalers
Nederland betaalde in 2009 3,4 miljard euro aan de unie. Hiermee stond Nederland vierde als grootste
betaler. Bovenaan de lijst van grootste nettobetalers staat Duitsland met 10,4 miljard euro, gevolgd door
Italië (4,8 miljard euro) en Frankrijk (4,7 miljard euro). Andere landen die veel afdroegen aan de unie waren
Griekenland, Polen en Hongarije, maar dit zijn tevens de landen waar het meeste EU-geld naar toe is
gegaan. Uit het rapport blijkt ook dat de unie in 2009 ruim 118 miljard euro heeft uitgegeven. De grootste
kostenposten waren landbouw, 55,9 miljard euro, en structuurfondsen die zijn gericht op het verkleinen van
verschillen tussen regio's (44,7 miljard euro). Volgens de Rekenkamer is nog onduidelijk waar het geld
precies aan is besteed. Bij landbouwgelden waren in 2009 'meer onregelmatigheden' dan het jaar ervoor en
bij structuurfondsen zijn teveel fouten gemaakt. De grootste Nederlandse ontvanger van EU-geld in 2009, is
uitkeringsinstantie UWV. De organisatie heeft 43 miljoen euro gekregen. Door Shari Deira.
De vier grootste Nettobetalers van de EU in 2009:
Landelijke betaling : aantal inwoners per persoon betaald
Duitsland betaalde in 2009 per inwoner (van zuigeling tot grijsaard) €.10.400.000.000 : 81.306.000 = circa €.
127,91183
Italië betaalde in 2009 per inwoner (van zuigeling tot grijsaard) €. 4.800.000.000 : 61.261.000 = circa €.
78,35327
Frankrijk betaalde in 2009 per inwoner (van zuigeling tot grijsaard) €. 4.700.000.000 : 65.631.000 = circa €.
71,61250
Nederland betaalde in 2009 per inwoner (van zuigeling tot grijsaard) €. 3.400.000.000 : 16.731.000 = circa €.
203,21558
Één Duitser en één Fransman betaalden in 2009 samen (€. 203,21558 – 127,91183 – 71,61250 =) €.
3,69125 minder dan één Nederlander. (volgens een Elsevier-artikel van dinsdag 8 februari 2011)
http://www.europa-nu.nl/id/vhc6ksyiqqzz/eu_lidstaten_gesorteerd_op_aantal
EU-lidstaten gesorteerd op aantal inwoners - Hoofdinhoud
2
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13. Hongarije

9.958

2,0%

93,0

2,1%

198,1

1,2%

12

3,5% 22

2,9%

14. Zweden

9.104

1,8%

450,3

10,2% 386,6

2,4%

10

2,9% 20

2,7%

15. Oostenrijk

8.220

1,6%

83,9

1,9%

356,5

2,2%

10

2,9% 19

2,5%

16. Bulgarije

7.038

1,4%

110,9

2,5%

102,3

0,6%

10

2,9% 18

2,4%

17. Denemarken

5.593

1,1%

44,5

1,0%

210,7

1,3%

7

2,0% 13

1,7%

18. Slowakije

5.483

1,1%

49,0

1,1%

128,5

0,8%

7

2,0% 13

1,7%

19. Finland

5.263

1,0%

338,1

7,6%

198,2

1,2%

7

2,0% 13

1,7%

20. Ierland

4.722

0,9%

70,3

1,6%

183,9

1,1%

7

2,0% 12

1,6%

nr land

BNP ($,
miljard)

raad

parlement

16.038,0

345

754
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21. Litouwen

3.526

0,7%

65,3

1,5%

62,4

0,4%

7

2,0% 12

1,6%

22. Letland

2.192

0,4%

64,6

1,5%

35,4

0,2%

4

1,2% 9

1,2%

23. Slovenië

1.997

0,4%

20,3

0,5%

58,6

0,4%

4

1,2% 8

1,1%

24. Estland

1.275

0,3%

45,2

1,0%

27,7

0,2%

4

1,2% 6

0,8%

25. Cyprus

1.138

0,2%

9,3

0,2%

24,0

0,1%

4

1,2% 6

0,8%

26. Luxemburg

509

0,1%

2,6

0,1%

41,8

0,3%

4

1,2% 6

0,8%

Israël, Griekenland, Cyprus samenwerking kabel om gas aan Europa te leveren
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws, Economie op 9 november 2012
Gas leveren aan Europa. Israel, Griekenland en Cyprus gaan de
mogelijkheid onderzoeken van een gaskabel en -leiding die de drie
landen verbindt. Dit werd overeengekomen bij een afspraak in
Cyprus tussen minister Energie en water Uzi Landau, de cyprische
minister van Industrie en Commercie en de Griekse afgevaardigde
energie minister. De bedoeling van de energieleiding is om
toekomstige gasexporten van Israël en Cyprus naar Griekenland te
doen lopen via een pipeline, en/of andere technologie. Landau zei
dat Israël’s beleid m.b.t. gas nog niet vaststaat en e.e.a. nog
goedgekeurd moet worden. Er werd vooruitgang geboekt wat betreft
het onderwerp van de gaskabel: de Israel Electric Corporation gaat in samenwerking met de Public Power
Corporation/Griekenland aan een studie werken met het doel te bepalen of het leggen van een energiekabel
economisch een rendabel project is voor Israël.
Israel wordt als een energieland beschouwd, en Israëls energienetwerk wordt niet ondersteund door
netwerken van de omringende landen. En dit verplicht Israël te over-investeren om verzekerd te zijn van
ondersteuning en voorraad voor zijn netwerk. De kabel moet via Cyprus en Kreta gas leveren aan Europa.
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Griekenland is rijp voor radicale verandering, burgeroorlog zit eraan te komen
Geplaatst door xandrah op 10 november 2012
Humanitaire crisis is niet meer terug te draaien: ziekenhuizen zonder medicijnen, zelfmoorden, psychisch
doorgedraaiden, dak- en werklozen
Revolutie komt eraan
Strenge maatregelen zijn dodelijker dan de ‘schuldenziekte’:
Griekenland, dichtbij burgeroorlog
De goedkeuring van de meest strenge maatregelen door het Griekse parlement afgelopen woensdag was
een zege die onvermijdelijk de eigen nederlaag inluidt. Het tekent het begin van het einde van een coalitie
en geeft een voorbeeld van het terminale verval van een machtsysteem. De tekenen zijn overal. De
gevolgde procedure tijdens het parlementaire debat deed zowel het recht als de democratie geweld aan. De
één-clausule rekening hield een lange reeks maatregelen in die honderden pagina’s in beslag nemen, maar
werd pas een dag voor het debat uitgegeven, zodat gedetailleerde discussie onmogelijk was. De Grieken,
die aan de bedelstaf geraakt zijn doordat bezuinigingen van 40% al doorgevoerd waren (met name op lonen
en pensioenen) krijgen er nog eens bezuinigingen bovenop.
Parlement buitenspel gezet
Nieuwe maatregelen werden toegevoegd, en een ervan was de terugtrekking van de onafhankelijke leiding
van het parlement. Deze zorgde voor zulke verhitte reacties, dat de regering de maatregel direct moest
terugtrekken. De rekening laat nieuwe bezuinigingen zien, belastingverhogingen, hervormingen van
onderwijs en sociale veiligheid, schending van arbeids- en handelsrechten. Een aantal maatregelen werden
ongrondwettelijk verklaard door de areios pagos (hooggerechtshof), de hoorcommissie en de juridische
dienst van het parlement. Dat deze maatregelen in een enkele clausele werden gevat betekende dat er een
stemming van vertrouwen moest komen en dat de parlementsleden geen delen meer konden afwijzen die zij
te ver vonden gaan. Onder deze mes-op-de-keel procedures, duurde het debat 10 uur en werd gedomineerd
door partijleiders en woordvoerders die de parlementsleden buiten macht zetten. Dit indiceert de minachting
van de regering voor het parlement en democratisch debat. Toch zagen de Links Democraten, de
minderheid in de regering, af van stemmen en ook 7 PASOK en Nieuw Democraten stemden tegen of
onthielden zich van stemmen.
Bovenop de 40% bezuinigingen die er al zijn, nieuwe bezuinigingen
De nieuwe bezuinigingen in lonen en pensioenen komen bovenop de 40% bezuinigingen die al ingevoerd
zijn. Griekenland heeft een jeugdwerkloosheid van 55%,, het hoogste in Europa. Een humanitaire crisis is al
enige tijd geleden ontstaan: dakloosheid, psychisch zieken en zelfmoorden zijn aan de orde van de dag.
Ziekenhuizen kunnen niet werken vanwege gebrek aan basismedicatie. Scholen hebben geen boeken en
brandstof om te verwarmen, mensen boenen rommelopslagplaatsen voor wat eten. scour rubbish bins for
food. De belastingontduikers, vaak stemmers van op de regulieren partijen, verdwijnen achter de gordijnen
van de elite. Politici en belastingontduikers genieten permanente immuniteit en journalisten die hen
ontmaskeren worden vervolgd. De Griekse maatschappij stort voor onze ogen in en de neo-Nazi partij
Chrysi Avgi (gouden dagenraad) wordt groter.
Geen groei zoals aanvankelijk voorspeld, maar steeds groter verlies
Volgens Sigmund Freud, dringt het superego onmogelijke eisen op aan het ego en blijven deze aanzwellen
als het zelf gehoorzaamt. Zoiets gebeurt ook in Griekenland. De regeringsmaatregelen hebben een
sadistisch karakter. Ze suggereren dat hardheid en interne devaluatie leiden tot groei. Terwijl de resultaten
juist het tegenovergestelde laten zien. In 2010 beweerde het IMF dat harde maatregelen Griekenland 1%
groei zou brengen in 2011 en meer groei in 2012. In april 2011, werd deze voorspelling veranderd in -3%
groei. Het werd -7% groei. In april 2012 voorspelde IMF -4.7% voor 2012. De meeste economen voorspellen
nu -7% of meer.
Er is niet veel expertise nodig om deze miskleum te verklaren. Strenge bezuinigingen en belastingverhogingen tijdens een diepe depressie drukken de vraag neer, doen werkloosheid toenemen en stoppen groei. Het
afremmen vermindert belastinginkomsten . Fiscale doelen worden gemist en nieuwe strenge maatregelen
worden vereist om het chronische gat te dichten. De straffe maatregelen gaan eigenlijk niet om fiscale
discipline maar om van Griekenland een zwak land te maken die onder buitenlandse dictatuur moet komen.
Als de IMF en de regeringseconomen eerstejaarsstudenten waren geweest, zouden ze voor hun examen
zakken. Maar helaas levert hun dictatuur miljoenen wanhopigen op.
Alles is klaar voor radicale verandering
Als een machtsysteem historisch verouderd is, volgt radicale verandering. Radicale verandering vereist drie
dingen: het verlangen van het volk naar verandering, een politiek persoon die de macht neemt en een
katalysator die de twee (verlangen van volk en politiek leider) combineert en het stervende machtsysteem de
genadeslag geeft. En in Griekenland zijn deze drie dingen aanwezig. De wil tot verandering was duidelijk
door de opstanden van het afgelopen jaar , de recentelijke stakingen en demonstraties. De Syriza partij, die
door het volk geadopteerd is als de agent van verandering, vraagt om verkiezingen. Als een symbolisch
gebaar verlieten de Syriza parlementsleden de kamer afgelopen woensdag en schaarden zich bij de
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demonstratie op het Syntagma Plein. De harde maatregelen zijn de katalysator geworden voor een
ommekeer in het 40 jaar oude systeem dat het land op de knieën heeft gebracht.
Het aantal parlementsleden dat achter de maatregelen staat volgens het principe dat de ‘turken niet
stemmen voor een vroege kerst’ wordt snel kleiner. De combinatie van sterke parlementaire oppositie,
sociale mobilisatie en de ondergang van de minderheidpartijen zullen spoedig leiden tot verkiezingen en
verandering. Een gevoel van deja-vu komt naar boven: de val van de regering van George Papandreou’s
begon op dezelfde manier. De eerste maatregelen werden goedgekeurd door het door PASOK
gedomineerde parlement in juni 2011, en massa’s mensen stroomden het Syntagma plein op voor oproer en
protest. De premier Antonis Samaras die gestemd had tegen de eerste maatregelen staat nu in de schoenen
van Papandreou.
Klaar voor revolutie
bronnen rtcom, thequardian

Britten hebben maar liefst 9 van de 10 landen op aarde aangevallen
9 November 2012 door Jacob
(Wereldkaart met landen die aangevallen zijn door de Britten.
Klikken voor grotere versie)
Ongeveer negentig procent van alle landen in de wereld heeft op
enig punt in de geschiedenis strijd geleverd met de Britten, blijkt
uit
onderzoek van historicus Stuart Laycock. Er zijn maar 22 staten
op
aarde, waaronder Zweden en Mongolië, die tot nu toe nog nooit te
maken hebben gehad met Britse agressie. Laycock beschreef al zijn bevindingen omtrend dit onderwerp in
zijn nieuwe boek ‘Alle landen die we ooit aangevallen hebben: en de paar waar we nog niet aan toegekomen
zijn’. De Britse historicus begon met zijn opmerkelijke onderzoek nadat zijn elfjarige zoon Frederick de
eenvoudige vraag stelde met hoeveel landen Groot-Brittannië eigenlijk ooit oorlog had gevoerd. Nu, ruim
twee jaar later, heeft Stuart eindelijk het antwoord gevonden: met heel veel. Uit zijn inventarisatie is namelijk
gebleken dat Groot-Brittannië in de loop der eeuwen maar liefst 172 van de 194 landen op aarde is
binnengevallen.
Piraten:
Het ging niet in ieder van die 172 gevallen om een daadwerkelijke oorlog tussen de twee landen. Zo
beschouwt Laylock de plundertochten van Britse piraten en kapers ook als invasies – mits zij plaatsvonden
met toestemming van de Britse overheid. Daarnaast hield de historicus niet altijd rekening met de
hedendaagse grenzen, aangezien velen van hen in het verleden nog niet bestonden. Zo stammen veel van
de conflicten met de landen in de Caraïben uit de tijd dat deze nog toebehoorden aan het Spaanse rijk.
Verenigde Staten:
Desalniettemin is de lijst met slachtoffers van de Britse agressie indrukwekkend. “Ik was stomverbaasd toen
ik het totale aantal zag,” aldus Laycock. De historicus vermoedt dat Groot-Brittannië hiermee het
agressiefste land uit de wereldgeschiedenis is. “Ik kan me niet voorstellen dat een ander land een dergelijk
lange lijst kan maken, alhoewel de Verenigde Staten – die pas later begonnen – er sinds de twintigste eeuw
wel fanatiek aan werken.”
IJsland:
Naast de voor de hand liggende vijanden als Duitsland en Frankrijk bevat de Britse lijst ook een aantal
opmerkelijke tegenstanders, waaronder het neutrale Zwitserland en IJsland. Dat laatste land werd in 1940
het slachtoffer van een Britse invasie nadat het had geweigerd zich aan te sluiten bij de geallieerden. De 745
Britse mariniers die het eiland veroverden kregen te maken met felle kritiek van de IJslandse regering, maar
ondervonden verder geen verzet.
Luxemburg:
Slechts 22 van de 194 erkende landen op aarde hebben in de loop der geschiedenis nog nooit te maken
gehad met Britse agressie. Tot deze gelukkigen behoren onder meer Andorra, Burundi, Luxemburg,
Mongolië, Zweden en Vaticaanstad, zo blijkt uit het boek ‘All the Countries We’ve Ever Invaded: And the
Few We Never Got Round To´ van Stuart Laylock. Of deze landen ook in de toekomst gespaard zullen
worden door de agressieve Britten, blijft natuurlijk nog maar de vraag.
Een volledige lijst van de 22 landen die tot op heden aan Groot-Brittannië zijn ontkomen is te lezen in het
bronartikel van The Telegraph.
Bronnen: Isgeschiedenis.nl / The Telegraph
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Achilleshiel van kanker ontdekt
Geschreven op 06 november 2012 door Caroline Kraaijvanger12
Alles heeft een zwakke plek en dus moet kanker die ook hebben. Wetenschappers
hebben ontdekt dat uitschakeling van het molecuul HDAC11 ervoor zorgt dat
kankercellen stoppen met groeien en sterven. En er is meer goed nieuws: uitschakeling
van het enzym heeft geen gevolgen voor gezonde weefsels. Helemaal nieuw zijn de
HDAC-stofjes niet voor de wetenschap. Er wordt al langer geëxperimenteerd met het
afremmen van de activiteit van diverse HDAC-enzymen. “Proeven hebben aangetoond
dat stoffen die HDAC afremmen heel effectief zijn in het stoppen van de groei van gecultiveerde
kankercellen,” vertelt onderzoeker Olaf Witt. “Maar afgezien van een zeer zeldzame vorm van lymfoom,
lijken deze medicijnen kwaadaardige tumoren tijdens klinische experimenten niet aan te tasten.”
Dosis
Witt en zijn collega’s vroegen zich af waarom de medicijnen tijdens klinische experimenten niet werkten. Ze
vermoedden at het iets te maken had met het feit dat de medicijnen niet één HDAC-enzym, maar alle
enzymen uit deze grote familie uitschakelen. Daarmee verstoren ze een aantal belangrijke processen in
cellen, waaronder ook processen in gezonde cellen. Dat leidt tot bijwerkingen. Om die te beperken, worden
de medicijnen slechts in kleine doses toegepast. Wellicht te klein om klinisch effectief te kunnen zijn?
WIST U DAT…
…onlangs de eerste wilde vis met huidkanker is ontdekt?
HDAC11
Terwijl de onderzoekers zochten naar een oplossing voor dit lastige dilemma, stuitten ze op een lid van de
HDAC-familie dat pas onlangs ontdekt is: HDAC11. Ze ontdekten dat heel veel kankercellen – denk aan
kankercellen in de borst, lever en nieren – bijzonder hoge concentraties van dit enzym produceren. Gezonde
cellen produceren het enzym niet zo heftig. Sterker nog: er zijn vrijwel geen specifieke functies van het
enzym in gezonde cellen bekend. Met andere woorden: dit enzym blijkt vooral in kankercellen actief te zijn.
En dat is goed nieuws, stelt onderzoeker Hedwig Deubzer. “Het lijkt duidelijk dat een specifieke stof die
HDAC11 afremt, zich specifiek op kankercellen zou richten aangezien het enzym daar een belangrijke rol
lijkt te spelen.”
Resultaat
De onderzoekers namen de proef op de som en schakelden HDAC11 in kankercellen in de borst, prostaat,
eierstokken en dikke darm uit. Het resultaat mag er zijn: de kankercellen verloren hun levensvatbaarheid en
legden in veel gevallen het loodje. Gezonde cellen bleken geen hinder te ondervinden van de behandeling.
“Het resultaat suggereert dat het selectief blokkeren van HDAC11 enkel effect heeft op kankercellen.”
De onderzoekers maakten tijdens hun experimenten gebruik van moleculaire technieken om HDAC11 uit te
schakelen. Op dit moment is er namelijk nog geen stof bekend die in staat is om enkel HDAC11 te
blokkeren. De onderzoekers gaan daar nu naar op zoek.
http://www.scientias.nl/achilleshiel-van-kanker-ontdekt/75329
‘Prins Bernhard wilde massa-executie’.
Wisten ze teveel? (red.)
(woensdag 14 november 2012
Prins Bernhard heeft in WOII de prinses Irene Brigade opdracht gegeven
om 200 Nederlandse SS’ers zonder enige vorm van proces te laten
doodschieten. Dit blijkt uit een dagboek van kolonel P.L.G. Doorman. Het
dagboek is vanavond te zien in EenVandaag.
De 200 SS’ers waren in september door Amerikaanse troepen
gevangen genomen in Hasselt, België. De prins, sinds 3 september
1944 bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten, liet een week
later weten hen te willen laten overdragen aan de Irene Brigade, die
toen met de geallieerden aan het meevechten was in België. Dit
alles met de bedoeling om ze de kogel te geven. Het originele
handgeschreven dagboek van Doorman, die tijdens de oorlog Chef
van de Staf van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten
was, kwam naar boven bij onderzoek door de makers van de historische stripserie over prins Bernhard:
‘Agent Orange’. Zij kregen het dagboek van een antiquair die het op de kop had getikt. Kolonel De Ruyter
van Steveninck van de Irene Brigade weigerde de opdracht van de prins uit te voeren. ‘We mogen met z’n
allen van geluk spreken dat het niet gedaan is. Gewoon zonder proces 200 mensen neerschieten, dat kan
natuurlijk niet, zelfs niet in tijden van oorlog’, zegt oud NIOD-onderzoeker en Bernhard-kenner Gerard
Aalders in EenVandaag.

Nieuwsbrief 166 – 21 november 2012 – pag. 49

'Ontslag CIA-chef Petraeus om Obama te beschermen tegen Benghazigate'
'Ook minister BuZa Hillary Clinton stapt op'
De FBI zou hebben ontdekt dat CIA chef Petreaus een
buitenechtelijke relatie onderhield met de 39 jarige Paula Broadwell,
schrijver van zijn biografie All In.
Het onverwachte ontslag van CIA directeur David Petraeus,
voormalig bevelhebber van de Amerikaanse en NAVO troepen in
Afghanistan, heeft analisten de wenkbrauwen doen fronsen. De
reden van zijn ontslag, een buitenechtelijke relatie met de auteur
van zijn biografie, lijkt namelijk een rookgordijn te zijn om de
afgelopen week herkozen president Obama te beschermen tegen Benghazigate, het door het Witte Huis en
de massamedia zorgvuldig toegedekte schandaal dat een einde had kunnen en misschien wel had moeten
maken aan Obama's presidentschap. We berichtten al enige malen eerder over de vreemde en verdachte
omstandigheden waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Libië, Chris Stevens, om het leven kwam,
vooral over het niet of niet op tijd sturen van hulp om hem en enkele belegerde CIA agenten te redden
omdat dit zou zijn tegengehouden door het Witte Huis.
'Mijn gedrag was onacceptabel'
Petraeus zou in de periode 2010-2011, toen hij nog bevelhebber van de Amerikaanse en NAVO troepen in
Afghanistan was, een buitenechtelijke relatie zijn aangegaan met de 39 jarige Paula Broadwell, de auteur
van zijn autobiografie 'All In'. 'Dit gedrag was onvergeeflijk, zowel als echtgenoot als de leider van onze
organisatie,' aldus Petraeus. Obama accepteerde zijn ontslag onmiddellijk.
'Ontslag onnodig'
Voor een persoon met zijn heldenstatus, verkregen door onder andere zijn succesvolle 'surge' strategie in
Irak toen hij nog het hoofd van het Amerikaanse Centrale Commando en de strijdkrachten in Irak was, lijkt
Petraeus zich met zijn ontslag een te grote straf hebben opgelegd. Als voorbeeld kan worden verwezen naar
president Bill Clinton, die vanwege zijn affaire met Monica Lewinsky eveneens niet uit het ambt werd gezet,
ondanks het feit dat hij de opperbevelhebber van de strijdkrachten en verantwoordelijk voor de CIA was.
De Democratische senator Dianne Feinstein (Californië), voorzitter van het Inlichtingencomité van de
Senaat, vond dan ook dat Obama zijn ontslag niet had moeten accepteren. 'Een persoonlijke fout had niet
mogen leiden tot zijn vertrek,' gaf ze als commentaar.
'Obama was al veel langer op de hoogte van affaire'
Geïnformeerde politieke bronnen in Washington denken dan ook dat er meer aan de hand is en er sprake is
van een 'cover-up'. Aanwijzing hiervoor is bijvoorbeeld de problematische chronologie. Obama zou pas op 8
november Petraeus' ontslagbrief op zijn bureau hebben gekregen en één dag eerder, toen hij zijn
herverkiezing vierde, hebben gehoord dat de CIA chef zou opstappen.
De affaire tussen Petraeus en Broadwell kwam echter aan het licht doordat de FBI een onderzoek naar haar
had geopend omdat ze geprobeerd zou hebben om Petraeus' emails te lezen, mogelijk om aan geheime
informatie te komen. Het punt is dat dit onderzoek al geruime tijd gaande was en Obama hiervan op de
hoogte moet zijn geweest, vooral omdat Petraeus het hoofd van de CIA was.
Ontslag Petreaus om Benghazigate?
Dit was, opgeteld bij de gekunstelde officiële verklaringen over het drama in Benghazi, koren op de molen
voor de zwaar teleurgestelde Repubikeinen, die behalve hun wonden likken intern ernstig verdeeld zijn
geraakt vanwege het feit dat hun kandidaat Mitt Romney niet in staat is geweest Obama te verslaan,
ondanks diens zeer slechte 'rapportcijfers'. Republikeinse leiders proberen nu een verband te leggen tussen
de verdachte moord op de ambassadeur in Libië en het ontslag van Petraeus.
Aanstaande donderdag start het Inlichtingencomité van de Senaat een serie hoorzittingen over
Benghazigate. Petraeus had in zijn functie als CIA chef eveneens moeten getuigen, maar enkele uren na
zijn ontslag werd bekendgemaakt dat hij niet in het getuigenbankje hoeft te verschijnen. Senator Feinstein,
de voorzitter van het comité, bevestigde dit en verklaarde dat ze had gewild dat Obama Petraeus verslag
niet had geaccepteerd. 'Ik wilde dat hij zou aanblijven. Hij was goed, hield van zijn werk en had als geen
ander inzicht in inlichtingenzaken.'
'Susan Rice volgende slachtoffer'
Als deze speculaties kloppen dan zal Petraeus mogelijk niet de enige hoge official zijn die de prijs betaald
voor Benghazigate. Ook Susan Rice, de Amerikaanse VN ambassadeur, zou voor het geval ze voor het
comité zou moeten verschijnen mogelijk niet de opvolger worden van minister van Buitenlandse Zaken
Hillary Clinton, iets wat haar wel was beloofd. Niettemin kunnen Petraeus en Rice alsnog door het comité
worden opgeroepen.
Dat er op de achtergrond een groot aantal zaken compleet fout zijn gelopen tijdens het de aanval op de
Amerikaanse ambassade in Benghazi staat buiten kijf. Of de berichten dat Obama hoogstpersoonlijk
meerdere verzoeken om de ambassadeur en enkele CIA agenten te redden zou hebben geblokkeerd de
komende tijd bevestigd zullen worden is de vraag.
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'Ook Clinton stapt op'
Nu echter ook Hillary Clinton, die volgens bronnen in het bezit zou zijn van documenten die de kwalijke rol
van Obama bevestigen, waarschijnlijk spoedig haar ontslag zal aanbieden, lijkt er gezien de steeds grotere
hoeveelheid rook wel degelijk sprake te zijn van een vuur dat Obama krampachtig en middels 'vrijwillige'
ontslagen van zijn grootste vertrouwelingen onder controle lijkt proberen te houden.
Xander - (1) DEBKA, (2) Weekly Standard

Krijgen we in de toekomst genetisch gemodificeerde mensen?
Bron / origineel: naturalsociety.com
We hebben genetisch gemodificeerde muggen, genetisch
gemodificeerde planten en genetisch gemodificeerde koeien gezien,
maar kunnen we binnenkort te maken krijgen met onze eigen
genetische veranderingen, genetisch gemodificeerde mensen?
Naarmate de maanden en jaren verstrijken lijken wetenschappers
dichter bij de "gefabriceerde mensheid" te komen, met een aantal van
de meest recente "ontwikkelingen" met een nieuwe goedgekeurde
geneesmiddeltherapie die ontworpen is om "genetische fouten te
corrigeren". Glybera, het geneesmiddel dat op 1 november in Europa
werd goedgekeurd, werd gecreëerd ter bestrijding van een zeldzame
aandoening die leidt tot verstoorde vetproductie. Zij die lijden aan deze
zeldzame ziekte hebben wat de wetenschappers omschrijven als een
beschadigde gen, het geneesmiddel is bedoeld om het beschadigde
gen te repareren.
Terwijl het geneesmiddel slechts bedoeld is om aan 1 of 2 op elke
miljoen mensen te geven, maakt het de weg vrij voor verdere
experimenten in het veld van biotechnologie en menselijke
verandering. Binnenkort schrijven artsen mogelijk medicijnen voor om
alle "gebreken" in genen te behandelen, of het nu voor het
zogenaamde "vet" gen of een ander geval waar een beschadigd gen
aanwezig is. Het kan zelfs van toepassing zijn op vermeende
"criminele" genen waarvan wordt gezegd het toekomstige "misdaad leven" van een individu te kunnen
voorspellen. Het klinkt misschien gek maar wetenschappers zijn al bezig met nog meer serieuze stappen die
de mensheid zullen veranderen of "creëren".
Verdere genetisch modificatie van de mensheid
Hoewel genen veranderende medicijnen inderdaad helpen om de weg te effenen voor verdere menselijke
genetische modificatie, is het slechts een enkele zet in het spel. Slechts een paar maanden geleden
berichtten we over de eerste groep van genetisch gemodificeerde baby's die "gecreëerd" worden in de
Verenigde Staten. De wetenschappers stelde dat 30 baby's werden geboren met gebruik van genetische
modificatie technieken. Daarnaast werd bij twee van de geteste baby's ontdekt dat ze genen bevatten van 3
verschillende ouders. Genetici stellen dat deze genetische modificatie methode op een dag kan worden
gebruikt om genetisch gemodificeerde baby's te creëren "met extra gewenste eigenschappen zoals kracht of
hoge intelligentie".
Interessant genoeg kan die dag sneller komen dan verwacht, althans voor sommigen van ons. Zelfs
vooraanstaande wetenschappers pushen nu voor selectieve fokkerij op basis van genetische make-up,
"geselecteerde" genen van nakomelingen en zelfs het ontwikkelen van het kloon technologie om menselijke
hybriden te "telen" en andere bizarre experimenten.
Terwijl genen veranderende medicijnen en GM baby's mogelijk aantrekkelijk zijn voor het grote publiek,
hebben door de overheid zwaar gefinancierde wetenschappers en biotechnologische bedrijven gewerkt aan
het bereiken van veel grotere prestatie gerichte genetisch gemodificeerde mensen in de vorm van "super
soldaten". Deze GM mensen overtreffen iedere verbeelding, zonder voedsel of slaap nodig te hebben om
Olympische stijl fysieke prestaties uit te voeren, terwijl de mogelijkheid om ledematen die vernietigd werden
door vijandelijk vuur terug te laten groeien.
Het is een feit, dat de mensheid al enige tijd op weg is naar een genetisch veranderd bestaan is onbekend
bij het grote publiek. Terwijl de reguliere media je zal laten geloven dat medicijnen om beschadigde genen te
repareren het antwoord is, weet niemand echt het soort gevaren die met zo'n vooruitgang kunnen optreden.
We hebben reeds gezien hoe genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen kunnen leiden tot tumoren en
zelfs een vroegtijdige dood, waarom wachten om te zien wat er gebeurt als de menselijke genetische code
veranderd wordt.
Door, Mike Barrett.
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Israël vuurt voor het eerst sinds 1973 waarschuwingsschoten op Syrië af
Een Syrische granaat ontploft op de Israëlische Golanhoogte.
Israël heeft voor het eerst sinds de Yom Kippuroorlog in 1973
waarschuwingsschoten op Syrië afgevuurd nadat er voor de vierde
keer in ruim een week een mortiergranaat vanuit Syrië op
Israëlische grondgebied was terechtgekomen. Minister van
Defensie Ehud Barak had Syrië eerder deze week al
gewaarschuwd dat nieuwe beschietingen niet langer onbeantwoord
zullen blijven. De granaat die vanochtend de grens op de
Golanhoogte passeerde en in de buurt van een Israëlische plaats
ontplofte werd afgevuurd door een Syrische legereenheid. Hoewel het in alle gevallen waarschijnlijk om
verdwaalde projectielen gaat die het gevolg zijn van de burgeroorlog in dat land is het geduld van Israël na
het vierde incident op.
'Israël op alles voorbereid'
Het Israëlische leger heeft opnieuw een klacht ingediend bij de VN troepen in het gebied en gewaarschuwd
dat nieuwe beschietingen voortaan een hard antwoord kunnen verwachten. Premier Netanyahu, die toch al
zijn handen vol heeft aan de massale Palestijnse raketbeschietingen van de afgelopen 24 uur, zei de
ontwikkelingen rond de grens met Syrië nauwlettend te volgen en 'voorbereid is op iedere ontwikkeling.'
De afgelopen week waarschuwde Israël de Syrische president Bashar Assad dat hij zich in de buurt van de
Golanhoogte moest inhouden bij zijn aanvallen op de rebellen. De strategische Golan werd in 1967 door
Israël veroverd nadat Syrië, Egypte en Jordanië gezamenlijk een oorlog begonnen om de Joodse staat te
vernietigen. Israël heeft tot nu toe alles gedaan om buiten het Syrische conflict te blijven, bevreesd om
opnieuw het doelwit te worden van een regionale oorlog. Een week geleden waarschuwde stafchef generaal
Benny Gantz de Israëlische troepen op de Golanhoogte dat het geweld in Syrië alsnog kan overslaan naar
Israël. (1)
Xander - (1) Haaretz

Palestijnen schieten met raketten van Hezbollah; Israël dreigt met escalatie
Raketten worden vanuit bewoond gebied in Gaza afgevuurd op Israël.
Na in amper 24 uur tijd bestookt te zijn door ruim 75 Palestijnse
raketten en mortiergranaten (2) heeft de Israëlische premier
Benyamin Netanyahu gewaarschuwd dat Israël zich deze keer
mogelijk niet zal inhouden en bereidt is tot een militaire 'escalatie'.
'De wereld moet beseffen dat we deze keer niet zullen toekijken...
We staan klaar om onze acties te escaleren. Het leger zal actie
ondernemen in Gaza en de terreurorganisaties krijgen harde
klappen.' (1)
De Palestijnen maken bij hun zoveelste agressieve raketoffensief
tegen Israëlische dorpen en steden voor het eerst gebruik van meervoudige Katyusha
raketlanceringssystemen (MLRS) en bunkerbuster mortiergranaten die zijn geleverd door de collega
terroristen van het door Iran gecontroleerde Hezbollah in Libanon.
Het geweld begon toen leden van het Palestijnse Volksbevrijdingsfront een antitankgranaat op een militaire
routinepatrouille afvuurden. Hierbij raakten vier soldaten gewond, waarvan één kritiek. Israëlische
helikopters en tanks beantwoordden het vuur, waarna de Palestijnen onder andere Ashkelon en Ashdod
bestookten met een nieuwe salvo raketten.
Sinds op 6 oktober een Iraanse stealthdrone het Israëlische luchtruim binnendrong en de Palestijnen 60
raketten op Israël afvuurden stevent het conflict langzaam maar zeker op escalatie af. Nadat Israëlische
burgers nog eens 2 dagen werden blootgesteld aan beschietingen vanaf de Gazastrook reageerde Israël op
13 oktober met een luchtaanval waarbij een jihadcommandant werd gedood.
Tussen 22 en 25 oktober was het opnieuw raak en regende het Palestijnse raketten op Ashkelon en andere
plaatsen. Vervolgens vernietigde de Israëlische luchtmacht een Iraanse raketfabriek in Soedan, waarna er
op 28 oktober een Palestijnse Grad raket in de buurt van de Israëlische kerncentrale bij Dimona ontplofte.
De afgelopen dagen dwongen de Palestijnen opnieuw bijna één miljoen Israëliërs de schuilkelders in tenminste, voor zover die beschikbaar waren. Het steeds groter aantal wordende burgers dat kan worden
getroffen door Palestijnse raketten vraagt zich al jaren af wanneer de regering in Jeruzalem eindelijk besluit
dat het genoeg is geweest en voor eens en altijd een einde maakt aan het terroristenbolwerk op de
Gazastrook. (3)
Xander - (1) Arutz 7 , (2) Jerusalem Post, (3) DEBKA
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Het militair industrieel complex
Visionair: Douwe op 22 oktober 2012
Onderstaande documentaire geeft een duidelijke inkijk in de internationale wapenhandel van vandaag de
dag. Het aparte is vooral dat er helemaal niets schimmigs aan is. Gewoon een grote tent middenin Jordanië
waar wapenfabrikanten van de VS, Rusland, China, etc. vrolijk naast elkaar staan en hun wapentuig aan
generaals van over de hele wereld proberen te verkopen.
SOFEX is where the world’s leading generals come to buy everything from handguns to laser-guided missile
systems. It stands for “Special Operations Forces Exhibition Conference” and it’s essentially a trade-show
where just about anyone with enough money can buy the most powerful weapons in the world.
Met dank aan Julie voor de tip
Dat oorlog een goede handel is, is overigens niet nieuw. Triest genoeg wordt het telkens duidelijker dat de
2de wereldoorlog ook een paar grote profiteurs kende. Internationale bankiers maar ook grote corporaties
steunden vrolijk de oorlog aan beide kanten en verdienden zo ook aan beide kanten flink. In het boek van de
Belgische auteur Jaques Pauwel: Big Business met Nazi-Duitsland (2009) komt in detail aan bod hoe
deze bancaire en corporate belangen lagen. Om een indruk te krijgen van dat boek is dit online artikel een
goede introductie: “Geen Blitzkrieg zonder Ford, IBM en General Motors“. Hieronder een korte
omschrijving van het boek zelf. Hitler kwam aan de macht dankzij de steun van de traditionele elites, vooral
die van de grote industriëlen en bankiers. Duitslands big business werkte nauw samen met Hitlers regime en
profiteerde van zijn oorlogspolitiek. Het Derde Rijk was een hel voor de gewone mens, maar een Shangri-La
voor het grootkapitaal.
Ook in andere landen snakte big business naar de komst van een ‘sterke man’. In Frankrijk bijvoorbeeld, in
België en in Nederland. En ook in de Verenigde Staten, waar de grote bedrijven dankzij Hitler grof geld
verdienden met de export van brandstof en rubber naar nazi-Duitsland. Nog meer winst leverden hun filialen
in Duitsland zelf, zoals de Fordfabriek in Keulen, waar oorlogsmaterieel voor de nazi’s werd geproduceerd.
De bedrijfsleiders hadden al snel door dat nog meer geld verdiend kon worden door leveringen aan álle
oorlogvoerende landen, inclusief Engeland en de Sovjet-Unie. Oorlog betekende winst, van welke kant het
geld ook kwam. Big business met nazi-Duitsland legt uit hoe Amerika’s big business verslaafd raakte aan
oorlog, en dat tot op de dag van vandaag gebleven is.
Kortom oorlog voeren is al een hele tijd gewoon duidelijk aanwijsbaar in het belang van een vrij selecte
“toplaag”. De middenklasse mag betalen voor de oorlogen via directe belastingen en rente op de opgelopen
staatsschuld door de oorlog, en de onderklasse mag het
kanonnenvoer leveren… Iedereen blij… toch?
De eerste vraag die mensen altijd zouden moeten stellen in geval
van conflict, wie heeft hier voordeel van? Wie verdient hier geld
aan? Wat zijn de economische motieven van deze oorlog?
Heeft Costa Rica het dan toch beter bekeken met de afschaffing
van het leger en de focus op hernieuwbare enerige,
natuurbescherming en het aantrekken van toeristen?
Aanverwante informatie en artikelen:
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) De oorlog tegen democratie
-) Bankieren met Hitler
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy
-) Why we Fight – Documentaire
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GMO’s en ontslag biochemici
Hoewel het in die tijd nauwelijks enige media-aandacht kreeg, onthulde een gerenommeerde Britse
wetenschapper, Dr. Arpad Pusztai, in 1998 al de schokkende waarheid over hoe genetisch gemodificeerde
organismen (GMO’s) orgaanschade, voortplantingsproblemen, spijsverteringsdisfunctie, verminderde
immuniteit en kanker veroorzaken, om maar enkele van de vele aandoeningen te noemen. Hij werd
onmiddellijk ontslagen en de leden van het onderzoeksteam die hem assisteerden werden binnen 24 uur
na het openbaar maken van de bevindingen uit hun functie ontheven.
Arpad Pusztai, die wordt beschouwd als een van ’s werelds meest gerespecteerde en ontwikkelde
biochemici had drie jaar lang de leiding gehad van een groep onderzoekers van het prestigieuze Schotse
Rowett Research Institute (RRI) in het onderzoek naar de gezondheidseffecten van een nieuwe genetisch
gemodificeerde aardappel met ingebouwde Bt toxine. Tot grote verrassing van velen ontdekte het team dat
de Bt aardappel, in tegenstelling tot de industriële retoriek, verantwoordelijk was voor het veroorzaken van
ernstige gezondheidsschade bij testratten. Dit feit werd snel doorgespeeld naar de media, in verband met
bezorgdheid voor de volksgezondheid. Maar in plaats van te worden geprezen voor hun eerlijke beoordeling
van deze genetisch gemanipuleerde aardappel, werden Pusztai en zijn collega’s door de, door de industrie
gesteunde overheid gestraft, met inbegrip van de Britse premier Tony Blair.
Wat duidelijk wordt uit deze Pusztai-affaire is wel dat er uiterst machtige voorstanders zijn van genetisch
gemanipuleerd onderzoek; zij kunnen de naam en faam van wetenschappers breken. Het zijn ook partijen
die er veel belang bij hebben, genetisch gemanipuleerd voedsel goed te verkopen aan het grote publiek.
Bron : Wanttoknow.nl
Het GGO-thema is momenteel erg actueel. Er liggen namelijk aanvragen bij de EU voor de toelating van 26
herbiciden tolerante gewassen, waarvan 22 genetisch gemodificeerd. Het eerste gewas zou dan in 2013
worden toegelaten.
“Het is een illusie dat bio-/niet-gentech-landbouw kan blijven voortbestaan na toelating gentechnologie”

Burgers van 22 staten willen zich na winst Obama afscheiden van VS
In de rood gekleurde staten zijn petities opgestart waarin om
onafhankelijkheid wordt gevraagd.
Na de verkiezingsoverwinning van president Obama van vorige
week zijn burgers in 22 staten petities opgestart om zich af te
scheiden van de Verenigde Staten. Het Witte Huis is verplicht een
officiële reactie te geven zodra een petitie meer dan 25.000
handtekeningen heeft gekregen. In Texas is dit reeds het geval.
In Louisiana startten burgers vorige week de eerste petitie waarin
om onafhankelijkheid van Washington wordt verzocht. Deze petitie
heeft in korte tijd al ruim 14.000 handtekeningen verzameld.
Arizona, Oklahoma, Arkansas, South Carolina, Georgia, Missouri, Tennessee, Michigan, New York,
Colorado, Oregon, New Jersey, North Dakota, Montana, Indiana, Mississippi, Kentucky, Florida, North
Carolina, Alabama en Texas volgende vervolgens het voorbeeld van Louisiana.
Washington 'verwoest' de vrijheid
In de petitie van Louisiana wordt verwezen naar de onafhankelijkheidsverklaring van de VS in 1776, waarin
staat dat de samengevoegde staten het recht hebben zich uit de unie los te maken indien bepaalde
gebeurtenissen dit noodzakelijk maken of zodra er een federale regering komt die 'verwoestend' is voor de
vrijheid van de burgers.
'Schaamteloos misbruik rechten burgers'
De petitie in Texas is nog specifieker en wijst op het falen van de regering Obama bij het terugdringen van
de schulden en uitgavendrift, met alle economische problemen als gevolg. Verder 'lijden de Amerikaanse
burgers onder het schaamteloze misbruik van rechten door de NDAA (Nationale Defensie Wet), de TSA
(Transport autoriteit), et cetera.' 'Omdat Texas een gebalanceerde begroting heeft en de 15de economie ter
wereld is, is het praktisch uitvoerbaar dat Texas zich terugtrekt uit de unie en op deze wijze de
levensstandaard van zijn burgers beschermt, alsmede ook hun rechten en vrijheden zoals onze Oprichters
die voor ogen stonden en die niet langer door de federale regering worden geëerbiedigd.'
'Tirannieke regering'
Ook in de petitie van Oregon wordt gewezen op het 'machtsmisbruik' van Washington en het invoeren van
wetten en maatregelen die strijdig zijn met de Grondwet. 'De federale overheid heeft ons maatregelen
opgelegd die niet in het belang van Oregon zijn. Wij burgers willen ons dan ook op vreedzame wijze
afscheiden van deze tirannieke regering die niets doet om onze kinderen een stabiele toekomst te geven.'
(1)
Xander - (1) World Net Daily
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Turkse opmerking over doodstraf schokt Europa
woensdag 14 november 2012 Bron: Knack (BE.)
Turks premier Tayyip Erdoğan © Reuters
Honderd jaar geleden noemden de Duitsers het Ottomaanse Rijk
‘Enverland’ naar Enver Pasja die als leider van het Jong-Turkse
bewind het land mee de Eerste Wereldoorlog aan hun zijde
binnensleurde. Vandaag hebben kritische stemmen het wegens het
‘forse’ optreden van premier Tayyip Erdoğan over ‘Erdoğanland’
(‘Erdoğan’s country’, Hürriyet, 26.10.2012). Verandert Turkije
effectief in ‘Erdoğanistan’?
Signalen
Er zijn tekenen aan de wand die een ommezwaai in de richting van een meer religieus en autoritair gekleurd
bestel signaleren. Symbolische zoals de afwezigheid van Erdoğan op de herdenkingsplechtigheid op 10
november naar aanleiding van de 74ste sterfdag van Mustafa Kemal Atatürk, de stichter van de seculiere
Turkse Republiek – een uitnodiging van de sultan van Brunei was hem blijkbaar zoveel waard dat hij er zijn
rondreis in Azië met één dag om verlengde. En politieke zoals enkele opmerkelijke uitspraken van Erdoğan
en plannen van de regerende Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) om de inrichting van de staat
te veranderen.
Revolutionair
Erdoğan ziet zichzelf als revolutionair. De herdenking van tien jaar AKP aan de macht greep hij aan om zijn
partij als die van de ‘echte republikeinen’ te prijzen, als de partij die de republiek had gered uit de klauwen
van een zelfzuchtige kliek. Bedoeld is de kemalistische elite die in sociologische termen aan ‘social
engineering’ deed, namelijk het voorschrijven en van bovenaf opleggen aan de mensen hoe de samenleving
volgens hun seculiere en Westerse principes moest worden georganiseerd. Nu wil Erdoğan Turkije
klaarstomen voor een gouden toekomst die haar hoogtepunt vindt in het jaar 2071. Dan is het precies
duizend jaar geleden dat de Ottomaanse troepen de Byzantijnen versloegen bij Manzikert in het oosten van
Anatolië en daarmee de basis legden voor de Turkse macht in Klein-Azië en later de Balkan. De boodschap
is duidelijk: Turkije is een regionale macht die op eigen benen kan staan en als het moet zonder Europa
voort kan. Een adviseur van Erdoğan had onlangs verkondigd dat de tijd voorbij was dat de wereldpolitiek
bepaald werd door de Westerse machten volgens hun normen en waarden (Die Welt, 29.10.2012). En
Erdoğan zelf haalde in Bali ferm uit naar de Verenigde Naties (VN) en het Internationaal Muntfonds (IMF) als
‘inefficiënte instellingen’ (‘Upset with world’, Hürriyet, 10 november 2012).
Problemen
Die nieuwe zelfverzekerdheid zou haast doen vergeten dat Turkije nog met grote binnenlandse problemen af
te rekenen heeft en ook niet meer bij alle buurlanden zo goed scoort als zijn aanvankelijke buitenlandpolitiek
onder het motto ‘zero-problems-with-neighbours’ suggereerde. De relaties met Israël bevinden zich onder
het vriespunt, terwijl de spanningen met Syrië oplopen. De Koerdische kwestie ligt Turkije als een baksteen
op de maag. De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) heeft de laatste maanden de strijd weer opgevoerd tegen
het Turkse leger. Aan beide kanten samen zijn er honderden doden gevallen. Sommige Turkse generaals
vroegen zich zenuwachtig op hun nagels bijtend nu ook al af of de helikoptercrash waarbij 17 Turkse
soldaten afgelopen zaterdag het leven lieten het werk van de PKK was. Ondertussen bevinden zich meer
dan 600 Turks-Koerdische gevangenen al ruim 60 dagen in hongerstaking omdat ze een betere behandeling
voor Öcalan, de gevangen PKK-leider, en Koerdisch als gerechtstaal vragen. Aan dit laatste zou gewerkt
worden, maar de figuur van Öcalan zelf blijft de gemoederen ophitsen. Op aandringen van de Europese
Unie (EU) had Turkije in augustus 2002 onder Bülent Ecevit de doodstraf afgeschaft. Daardoor ontsnapte
Öcalan aan de strop, maar verdween hij levenslang achter de tralies op het eiland Imrali in de Zee van
Marmara.
Doodstraf
Erdoğan heeft die beslissing van zijn voorganger niet kunnen verteren. Op het partijcongres van 3 november
brak hij een lans voor de herinvoering van de ‘doodstraf voor terroristen’ omdat het Turkse volk dit zogezegd
zou willen. Zijn argument luidt dat de families van de slachtoffers hun leed alleen maar zouden kunnen
verwerken door de moordenaar te zien hangen. Hij herhaalde dat later in zijn voor Westerse oren bedoelde
opmerking dat de Noorse extremist Breivik het verdient geëxecuteerd te worden.. Erdoğan weet al te goed
dat de afschaffing van de doodstraf voor de EU een conditio sine qua non is om lid van de club te kunnen
worden. Het lijdt geen twijfel dat hij die uitspraken doet om het op wraak beluste deel van het Turkse publiek
achter zich te scharen, maar de vraag is ook of hij misschien in verkapte termen aan de EU wil zeggen dat
Turks lidmaatschap van de EU voor hem niet meer hoeft. Officieel gaat Turkije nog altijd voor de EU, maar
als die uitspraak bedoeld is als provocatie, heeft ze alvast effect gehad. Weliswaar ontkent het Turkse
ministerie van Justitie dat er plannen bestaan in de richting van de herinvoering van de doodstraf, maar toch
groeit in de EU bezorgheid over het geestelijke klimaat waarin zulke uitspraken worden gedaan. (‘La Turquie
envisage rétablir la peine de mort’, Libération, 11 november 2012). Het Vooruitgangsrapport dat de
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Europese Commissie elk jaar in oktober over de kandidaat-lidstaten publiceert, was niet bepaald mals voor
Turkije.
Machtige president
Het lijkt er niet op te verbeteren met de plannen die de AKP voor het opstellen van een volledig nieuwe
grondwet heeft voorgelegd op 5 november. Streefdoel is een presidentieel systeem waarbij het volk de
president direct verkiest en deze de ministers benoemt, terwijl het parlement niet meer zijn vertrouwen aan
de regering moet geven. Erdoğan hoopt dat dit systeem dat zo’n ongebreidelde macht geeft aan de
president, tegen mei 2014 in werking kan treden. Hij zou dan als president geen ceremoniële functie
bekleden, maar daadwerkelijk veel macht uitoefenen. Als het meezit, viert de republiek in 1923 haar
honderdste verjaardag onder zijn gesternte. Wat de kemalisten veel pijn moet doen, is de voorziene
schrapping van de ‘trouw aan de principes en hervormingen van Atatürk’ uit de eedformule voor de
parlementairen. Zo verstrengelen zich het symbolische en het politieke afscheid van de kemalistische staat.
Dirk Rochtus

Zwaar vervuilde vis in de Nederlandse supermarkten
Door Redactie op 9 november 2012
Eind vorige eeuw kwamen de eerste signalen dat de zee eindig bleek.
Als resultaat van de overbevissing zijn we in groten getale vis gaan
kweken. Voor sommige soorten zoals paling is dit een ingewikkeld
proces, maar gelukkig zijn er ook soorten die zich makkelijk laten
kweken. Zoals bijvoorbeeld de Tilapia en Pangasius die u vast wel in
de supermarkt heeft zien liggen. De kweek van Pangasius vindt
voornamelijk plaats in Azië en is de afgelopen decennia geëxplodeerd.
In 1990 werd er nog zo’n 10.000 ton gekweekt, tegenover 1,1 miljoen
ton in 2008. Eén derde hiervan komt terecht op de Europese markt.
Pangasius is één van de makkelijkste vissen om te kweken, omdat de
vis weinig eisen stelt aan het leefmilieu. De waterkwaliteit is dan ook niet belangrijk voor de overleving van
de vis. In Azië wordt Pangasius voornamelijk gekweekt in de Mekong delta in Vietnam. Dit is één van de
zwaarst vervuilde rivieren ter wereld, met onder andere DDT, PCB’s, arseen en een bonte mix van
bestrijdingsmiddelen. Alhoewel de vis hier zelf niet dood van gaat, komen deze stoffen wel terecht in het
vlees zelf. En zo komen deze giftige stoffen ook op uw bord terecht.
Het wordt nog bonter: bij het kweken van Pangasius wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van
geneesmiddelen tegen parasieten. Ook krijgen de vissen pre- en antibiotica toegediend en wordt het
bestrijdingsmiddel trifluralin gebruikt om plantengroei tegen te gaan in de kweekvijvers. Dit is een stof die in
Europa verboden is wegens zijn moeilijk afbreekbare eigenschappen en het feit dat deze stof zich
gemakkelijk ophoopt in de voedselketen. Daarnaast geven veel kwekers de vrouwelijke pangasius een
hormoonextract dat gewonnen wordt uit de urine van zwangere vrouwen. Hierdoor groeit de vis sneller en
legt zij meer eieren. Wanneer de vis uiteindelijk geoogst wordt krijgt deze een injectie met het
conserveermiddel pentanatriumtrifosfaatoplossing (E451). Hierdoor wordt de visfilet zo’n 10 a 20%
zwaarder. Deze vis, die barst van de gifstoffen en geneesmiddelen is te koop in uw supermarkt! Terwijl de
Nederlandse overheid verbiedt om paling te eten uit bepaalde gebieden in de Maas vanwege dioxine
vervuiling, laten we deze zwaar vervuilde vis gewoon toe op de Nederlandse markt. Hoe is dit mogelijk?
foodwatch vindt dit een grote schande en wil zich graag inzetten om hier tegen te strijden. Daar hebben we
uw hulp bij nodig! Word nu donateur en help mee om de overheid te overtuigen deze vis niet langer op de
Nederlandse markt toe te laten. Behalve dat consumptie van deze vissoort een directe bedreiging is voor de
gezondheid, zit er ook nog een ander luchtje aan deze vis. De productie is namelijk allesbehalve eerlijk.
Langs de Mekong rivier is een systeem ontstaan waarbij de boeren ontzettend worden uitgebuit. Omdat zij
het voer voor de vissen niet kunnen betalen, krijgen ze het voer van handelaren in ruil voor de gehele oogst.
Daarvoor krijgen de boeren naast het voer slechts een kleine compensatie, die zo laag is dat de boeren op
de armoedegrens leven. Ondertussen betalen wij hier in Nederland zo’n 7 a 10 Euro per kilo vis. Waarom
laten we dit toe? Het leek eens zo mooi om vis te kweken, maar het is uitgelopen op een regelrechte ramp.
Zowel voor de consument, als voor het milieu en de arme viskweker. foodwatch wil dat er per direct een
einde komt aan deze misstanden. Al ons voedsel, dus ook kweekvis, mag geen schadelijke stoffen bevatten
en moet eerlijk verkregen zijn.
Doe nu een bijdrage en help mee om gif in ons voedsel tegen te gaan!
P.S.: Geld is één ding, maar het aantal donateurs is ook essentieel. Dit om onze stem als organisatie te
laten horen. Hoe meer donateurs, hoe makkelijker het is om druk uit te oefenen op de industrie en de
politiek. Word daarom vandaag nog donateur en vecht samen met ons voor uw rechten!
Bron: www.foodwatch.nl - Met dank aan: http://www.earth-matters.nl/5/5939/gezondheid/zwaar-vervuilde-visin-de-nederlandse-supermarkten.html
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Een vloed van geweld?
De situatie in het Midden-Oosten staat op het punt van escaleren en de verwachtingen zijn dat het een vloed
van geweld teweeg zou kunnen brengen.Het betekent dat het tijd is voor een aantal belangrijke beslissingen,
want dit is het moment waarop de economische systemen die we allemaal gebruiken op het punt van
instorten staan. Of in andere woorden, al onze wandaden worden nu blootgesteld. Blijkbaar, is er tussen het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Unie (EU) open onenigheid over de voorwaarden van
het Griekse reddingsplan, omdat het komt tot bloei dat de Griekse en de EU / wereld instorten snel is. Het
IMF en de EU weten allebei dat ze slechts een paar maanden afzitten van een grote kernsmelting, een
(waarschijnlijke) instorting van de totale wereldeconomie, misschien eerder. De goede oude tijd van
overmatige overheidsuitgaven en afval is nu voorbij. De Verenigde Staten zijn niet ver achter. De
economische situatie is zacht uitgedrukt zeer nijpend, en er is feitelijk niets wat je financieel kunt doen om
jezelf echt te besparen. In de nabije toekomst zal geen enkele hoeveelheid van de rijkdom u verlossen van
wat er gaat komen, maar alleen je geloof in Jezus Christus, de almachtige God. De wereld zal verwonderd
kijken naar de ogenschijnlijke redding door de antichrist, maar hij zal alleen maar duisternis geven aan de
ziel.
Naarmate de economische situatie verslechtert, zal de wereld elite hun plan maken om de wereld te redden
van de komende monetaire crisis. Ik geloof dat, volgens de Schrift, de komende economische ineenstorting
een crisis van alle valuta’s zal zijn. Dit zal het teken van het beest systeem inluiden. Als de 70e week van
Daniël nog de toekomst is, dan zijn we naar mijn mening in ieder geval 3 ½ jaar verwijderd voor het
merkteken van het beest wordt uitgevoerd,. De European Neigbourhood Policy (ENP), tot dusver het enige 7
jaar durende vredesovereenkomst, heeft nog steeds tot december 2013 voordat het naar de prullenbak kan
worden verwezen. Echter, als het ENP niet de 70e week van Daniël 9:27 is, wat een reële mogelijkheid is,
dan zijn de gebeurtenissen van vandaag de voorbode voor de vervulling van een aantal opmerkelijke
profetieën in de komende jaren.
De recentelijk herkozen President Obama van de Verenigde Staten is niet de antichrist, maar hij is een
wegbereider. Wat betreft Javier Solana: zoals ik al eerder in een commentaar gezegd heb: net wanneer je
denkt dat de beste “gepensioneerde”man van de aardbodem is verdwenen, komt hij weer in het nieuws met
wel weer zeer opmerkelijke uitspraken. Dit betekend dat hij nog steeds nauw betrokken is bij wat er gebeurd
in de hedendaagse wereld met alle crisissen en geruchten van oorlogen. Het zou mij nog steeds niet
verbazen als dr. Solana inderdaad de komende mens der wetteloosheid zal zijn. Indien de EU een leider
zoekt om hen uit deze dramatische crisis te leiden, zal het één van het kaliber van Solana zijn. President
Obama heeft meer dan vier jaar in het Witte Huis mogen zitten, en ik vermoed dat Amerika en de wereld er
veel anders zal gaan uitzien in de nabije toekomst. Christus komt, en God is bezig met het plaatsen van
mensen op hun plaats om de Schrift te vervullen, en dit geldt ook voor u, uiteraard op een positieve manier.
Vergeet niet, het vervullen van de Schrift bewijst dat God God is, en vaak als de Schrift vervuld is, is het niet
helemaal naar onze smaak of is het anders gegaan dan onze verwachtingen. Gebruik het leven van Jezus
Christus op aarde als een voorbeeld voor anderen, zoals God vaak vertelde tegen de discipelen dat deze
dingen moeten gebeuren, zodat de Schrift vervuld worde, en zo zal het ook in onze dagen zijn. Vergeet u
nooit dat wij, de ware christenen, ambassadeurs zijn voor Jezus Christus op deze aarde.
Mijn vrienden, de tijd is dichtbij voor profetieën om in vervulling te gaan. En toch is die tijd al hier. De
economische situatie is nijpend, en de nabije toekomst is somber. We zullen door de donkerste tijden in de
geschiedenis moeten gaan, maar het zal moeten gebeuren. Wanneer we sterk blijven zullen we het licht van
Christus voor de eeuwigheid zien bij Zijn komst.
Oorlog hangt in de lucht, en er zijn rapporten dat het Israëlische leger is een grote Gaza operatie in het
zuiden is begonnen. De Israëlische regering weet dat de internationale gemeenschap is bang als de dood is
vanwege dit besluit, omdat het elke economische stabiliteit in een neerwaartse spiraal kan doen terecht
komen nu de wereld een wrak is, en vooral met het oog op de reactie van andere spelers, zoals Syrië, Iran
of Rusland. We zullen doorgaan met het rapporteren van deze ontwikkelingen en kijken of deze week meer
details worden gegeven.
Het feit dat zowel de EU als de Verenigde Staten stil is gebleven tijdens de raketaanvallen op Israël toont de
ware kleuren van Obama en de EU en het laat zien dat als op een dag in de zeer nabije toekomst Israël
aangevallen wordt door de Gog / Magog alliantie, de wereld Israël niet zal helpen zoals Ezechiël profeteerde
in Ezechiël 38/39. Mijn vrienden, dit zou tot een kettingreactie van gebeurtenissen kunnen leiden tot Jesaja
17 de vernietiging van Damascus en Ezechiëls profetieën.
Het is moeilijk vast te stellen waar dit alles past in tijdlijn van God, maar er zijn momenten dat we kunnen
zien waar Gods hand aan het werk is. We zullen zien waar en wanneer de ontwikkelingen transpireren en of
dit zal gebeuren zoals ik denk dat ze zouden kunnen, maar het kan erg interessant gaan worden. De tijd zal
het leren.
–Matt.
Meer lezen van Matthieu? zie: http://www.eindtijdprofetiespeurder.nl/#
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Israël meest gemilitariseerde land ter wereld
14/11/12 Bron: IPS © reuters.
Israël is volgens de laatste Global Militarisation Index (GMI) het
meest gemilitariseerde land ter wereld. De index werd gisteren
gepubliceerd door het Bonn International Centre for Conversion
(BICC).
Israëls belangrijkste rivaal in de regio, Iran, staat op plaats 34. Bijna
elk land in de regio, met uitzondering van Jemen (37) en Qatar (43)
is meer gemilitariseerd dan Iran, blijkt uit de index die wordt
gefinancierd door het Duitse ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.Singapore staat
tweede op de ranglijst, gevolgd door Syrië, Rusland, Jordanië en Cyprus. De index baseert zich op een
aantal variabelen, waaronder het defensiebudget in relatie tot het bruto binnenlands product (bbp) en het
percentage van het bbp dat wordt uitgegeven aan gezondheidszorg. De GMI wil inzicht geven in de balans
tussen militarisering en ontwikkeling, met name in relatie tot gezondheidszorg.
Zes van de landen in de top tien liggen in het Midden-Oosten. Behalve Israël (1), Syrië (4) en Jordanië (5),
zijn dat Koeweit (7), Bahrein (9) en Saoedi-Arabië (10).
Azerbeidzjan (8), een buurland van Iran, staat voor het eerst in de top tien. De voormalige Sovjetrepubliek
gebruikte zijn olie-inkomsten, waardoor het land tot de snelst groeiende economieën ter wereld behoort, in
de afgelopen jaren voor de aankoop van dure wapensystemen. Die zijn vermoedelijk bedoeld om druk uit te
oefenen op Armenië (23) om de betwiste enclave Nagorno-Karabach, die Bakoe na de ineenstorting van de
Sovjet Unie in een korte maar hevige oorlog verloor, terug te geven.
Noord-Korea is niet beoordeeld in de index, omdat er geen informatie is over het defensiebudget van dat
land. Maar alom wordt aangenomen dat Noord-Korea een van de meest gemilitariseerde landen ter wereld
is. Ook Eritrea, een land dat eerder in de top tien stond, werd dit jaar niet opgenomen in de index.
Azië in opkomst
Het soennitische koninkrijk Bahrein staat ook voor het eerst in de top tien. Dat land krijgt steun van SaoediArabië en de Verenigde Arabische Emiraten bij het onderdrukken van hervormingspogingen door de
sjiitische meerderheid. Het Midden-Oosten is van alle regio’s in de wereld veruit het meest gemilitariseerd –
alle landen staan in de top veertig. Zuidoost-Azië, aangevoerd door Singapore, is echter in opkomst, zegt
Jan Grebe, hoofdonderzoeker van de index.
Behalve in Singapore, groeit ook het defensiebudget in China (82) en India (71) relatief snel. Recentelijk was
er sprake van een opflakkering van territoriale conflicten tussen Beijing en zijn buurlanden aan de overkant
van de Zuid en Oost-Chinese Zee. “Het is afwachten hoe deze ontwikkeling het defensiebudget van de
individuele landen zal beïnvloeden”, zegt Grebe.
Zowel Afrika ten zuiden van de Sahara als Latijns-Amerika staan relatief laag op de index, die in totaal 135
landen beoordeelt op grond van cijfers uit 2011. Angola is op nummer dertig een Afrikaanse uitzondering. In
Latijns-Amerika voeren Chili (31), Ecuador (36) en Colombia (38) de index aan. Brazilië, dat in deze regio
veruit het meeste uitgeeft aan defensie, staat op de 76e plaats.

Israël lanceert Operatie Wolkkolom tegen Hamas
Hamas: Wij zijn in oorlog met Israël, dat de 'poorten van de hel'
heeft geopend - Israël roept reservisten op voor mogelijk
grondoffensief
De vijf Grad raketten die ondanks het zogenaamde 'bestand'
vandaag vanaf de Gazastrook op Israël werden afgevuurd waren de
druppel. Vanmiddag is de Joodse staat een nieuwe
antiterreuroperatie gestart met de naam 'Wolkkolom', waarin
onmiddellijk een groot succes werd geboekt: Ezz e-din al-Qassam, commandant van de militaire tak van
Hamas, werd bij een Israëlische raketaanval op zijn auto gedood (foto). De Palestijnse terreurorganisatie is
furieus en zegt dat het nu in oorlog is met Israël en dat de 'poorten van de hel' nu zijn geopend (2).
Mobilisatie Hamas
Hamas heeft al zijn leden gemobiliseerd en dreigt nu niet alleen met nieuwe raketaanvallen, maar ook met
zelfmoordaanslagen op Israëlische doelen. Volgens Israël staan er nog meer Palestijnse terroristen op het
liquidatie lijstje. Ook worden er luchtaanvallen uitgevoerd op raketopslagplaatsen, net zolang totdat de
Palestijnen hun beschietingen stopzetten.
Alarm in Zuid Israël
In een groot deel van zuidelijk Israël is alarm geslagen omdat men verwacht dat Hamas uit wraak nieuwe
raketten op steden en dorpen zal afvuren. De regering in Jeruzalem verwacht tevens een felle reactie uit
Caïro, waar immers de moederorganisatie van Hamas, de Moslim Broederschap, de scepter zwaait.

Nieuwsbrief 166 – 21 november 2012 – pag. 58

Morsi verkettert Israël
MB president Mohamed Morsi verketterde gisteren Israël vanwege de vergeldingsaanvallen op de
Gazastrook (3), maar zweeg in alle talen over het feit dat de Joodse staat eerst meer dan 110 Palestijnse
raketten en projectielen om zijn oren had gekregen. Ieder ander land had al lang met militaire kracht
definitief een einde gemaakt aan deze terreuraanvallen. (1)
Nieuw anti-terreuroffensief
De roep in Israël om dat alsnog te doen wordt almaar luider en zal door de regering Netanyahu moeilijk
kunnen worden genegeerd, vooral niet met het oog op de aanstaande verkiezingen op 22 januari 2013. Het
risico bestaat echter dat dit nieuwe antiterreuroffensief een reactie van Hezbollah, Syrië en mogelijk ook Iran
zal ontlokken, en er vervolgens een grote oorlog losbarst.
Israël roept reservisten op voor grondoffensief
Het Israëlische leger heeft ondertussen reservisten opgeroepen en infanterie eenheden naar het zuiden
gestuurd, mogelijk voor een grondoffensief op de Gazastrook.
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Ynet News

Teflon pannen en je gezondheid
Geplaatst op 29 oktober 2012 | Door Juglen Zwaan
Ons voedsel dat we bereiden komt geregeld in aanraking met pannen. Is dit contact wel zo goed voor onze
gezondheid?
Teflon
Dit leek de ideale uitvinding omdat het dan een stuk lastiger wordt om iets in de pan te laten aanbranden.
Helaas bleek dit toch te mooi om waar te zijn, omdat deze pannen bestaan uit polytetrafluoroethlyene
(PTFE) en nog veel meer chemische stoffen waar ik je niet mee zal vermoeien. Wanneer deze pannen erg
heet worden kan er een vluchtige fluorverbinding ontstaan die schadelijk is voor de zenuwen van het
lichaam. Dit kan uiteraard ook in ons eten gaan zitten.
Teflon is een soort plastic met een smeltpunt van 327 graden. Een hete pan kan wel 300 graden worden,
dus dat is nabij het smeltpunt. Daarnaast gebruiken veel mensen meestal stalen gereedschappen die de
bodem van de pan beschadigen en zo kunnen er stukjes teflon in het eten terecht komen. Of dit ook echt
door het lichaam wordt opgenomen is niet duidelijk, maar beter is natuurlijk van niet. Overigens wordt de erg
giftige perfluoroctaanzuur (PFOA) in telfon vanaf 2015 verboden, maar de PTFE blijft wel gewoon en dus
blijft teflon een risico. Er is aangetoond dat een groot gedeelte van de Amerikanen al PFOA in het bloed
hebben. Teflon komt niet alleen in pannen voor, maar wordt ook vaak gebruikt in diverse keukengerei,
jassen, smeermiddelen, telefoonkabels, en computerchips.
Temperatuur
Pannen met een anti-aanbaklaag zorgen ervoor dat voedsel minder snel een bruin randje krijgt en daardoor
schroeven de meeste mensen de temperatuur flink op: dan komen er grote hoeveelheden giftige gassen vrij
van de anti-aanbaklaag maar ook in het voedsel gaan er vele waardevolle voedingsstoffen verloren. Koken
op een hoge temperatuur zorgt ook voor veel zwarte plekken, waar weer veel acrylamide in zit wat ook
slecht is voor de gezondheid.
Wat dan wel?
Er zijn alternatieven zoals aluminium, maar dit kan ook een groot risico inhouden voor de gezondheid.
Roestvrijstalen pannen, RVS, zijn alleen veilig als er geen gebruik is gemaakt van nikkel. Omdat dit bijna
nooit zeker is, zou ik dit niet adviseren.
Beter is om te kiezen voor:
 Glas
 Emaille
 Greenpan
 Scanpan
 Gietijzer
Enkele algemene richtlijnen voor het gebruik van pannen:
Bereid voedsel op een zo laag mogelijke temperatuur
Gebruik geen stalen of scherpe voorwerpen in de pan
Ik gebruik zelf op dit moment goede kwaliteit RVS pannen, maar bij de aanschaf was ik ook niet op de
hoogte van het nikkel-verhaal. Dit kwam ik kort na de aanschaf te weten. Goede pannen zijn erg duur, maar
kunnen wel een leven lang meegaan en zeker de moeite waard om hierin te investeren.
Tip: vind je een goede pan te duur in aanschaf? Vraag dan een pan voor de feestdagen of je verjaardag!
Vrienden kunnen zo allemaal bijdragen aan gereedschap dat je je leven lang kunt gebruiken.
http://www.ahealthylife.nl/teflon-pannen-en-je-gezondheid/
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Bilderbergmeeting en Filmfestival gelijktijdig
Bilderbergleden en filmfestival acteurs/filmcrew in één hotel: dat wordt gezellig mingelen ,geheel tegen de
traditie van geheime bilderbergmeetings in
Bilderberggroep heeft een ontmoeting gearrangeerd in Rome, en deze lijkt zonder veel voorbereiding te zijn.
De Europese pers meldt niets over de ontmoeting, maar dit is vrij normaal voor mainstream media waar dan
ook. Sommige Italiaanse kranten echter, melden wel over de ontmoeting. Volgens 21stcenturywire gaat de
agenda vooral over het lot van de EU-landen, met name Italië, Spanje, Griekenland. Deze drie landen zijn
hard getroffen door de wereldwijde crisis en hebben strenge bezuinigingsmaatregelen opgelegd gekregen.
Meerdere kranten in Italië melden dat er rond 80 Bilderberg leden naar Rome geroepen zijn voor een semigeheime ontmoeting, om de gebeurtenissen rond de crisis te bespreken. De leden zijn vooral van de
Bilderberg Steering Committee. Normaal gesproken houdt de Bilderberg Groep de bijeenkomsten strict
geheim: volledige hotels worden dagenlang afgehuurd tegen nieuwsgierige aagjes, gasten mingelen niet
opzichtig met elkaar. Deze keer vindt de Bilderberg meeting plaats, gelijktijdig met een ander, populair,
evenement: het Rome Film Festival. Anders dan anders dus, de Bilderberg Groep komt openlijk samen en
kan zich samenvoegen met de acteurs, producers en beroemdheden.
Misschien betekent dit, dat het een bewuste strategie van de Bilderberger is: samenkomen gelijktijdig met
het Filmfestival, om niet op te vallen voor oplettenden. Als iemand ze spot in het Hotel de Russie, kunnen ze
altijd zeggen dat ze gekomen zijn om het festival bij te wonen, een kort interview doen en redelijk
onopgemerkt blijven tussen alle beroemdheden. Volgens de Intel Hub, schatten de Italiaanse kranten dat de
kosten van de Bilderberg meeting zo’n 100.000 euro zijn voor 80 mensen.
De Italiaanse krant DagoSpia.com publiceerde een lijst van aanwezige Bilderbergers:
Enrico Letta, Enrico Bondi, Mario Monti, Marlieke de Vogel, Corradino Passera, Education Minister
Francesco Profumo, Paola Severino, Elsa Fornero, Guiliano Amato, Gouverneur van de European Central
Bank Mario Draghi, Lilli Gruber, Chicco Mentana, “Bebe Bernabe”, Flebuccio de Bortoli, Vendeline von
Bredow, Mauro Moretti van CGIL, Alberto Nagel/ CEO van Mediobanca, Angelo Gimbals/ the Chairman van
Agcom, Federico Ghizzoni van Unicredito, Enrico Teaspoons van Intesa, Fulvio Conti van Enel, Anna Marion
Tarantola/President van Rai, Rodolfo De Benedetti/President van CIR, en Ignazio Vis/Gouverneur van Bank
of Italy.

Electriciteitsnetwerk Amerika te kwetsbaar
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 15 november 2012
Al eerder kon u lezen op dit blog, dat experts zeggen dat het electriciteitnetwerk van Amerika extreem
kwetsbaar is en dat dit voor langdurige stroomuitval kan zorgen.
Er is een nieuw rapport uitgekomen, dat ook de kwetsbaarheid van het netwerk onderschrijft. Het rapport is
tot stand gekomen door the National Research Council (NRC), een onafhankelijke denktank. Volgens het
rapport is het electriciteitsnetwerk van Amerika kwetsbaar voor terroristische aanvallen, die meer schade
aanbrengen aan het systeem dan natuurrampen. Deze aanvallen zouden hele regio’s zonder stroom kunnen
laten zitten. Storingen aan het energiesysteem in Amerika, zoals we die ervaren hebben door orkanen,
hebben een enorme economische impact gehad, zegt M. Granger Morgan, hoofd van de afdeling
engineering enpublic policy, Carnegie Mellon University en voorzitter van het committee dat het rapport
schreef. Meer dan 100.000 mensen zitten nog steeds zonder stroom door orkaan Sandy die de
Noordoostkust van Amerika verwoestte 2 weken geleden. En terwijl woordvoerders zeggen dat het nog te
vroeg is om een schattting van de volle impact van de storm te maken, lopen alleen de kosten van
electrische issues al op tot 500 miljoen dollar. Maar dit bedrag verbleekt bij een terroristische aanslag op het
stroomnetwerk, volgens de onderzoekers.
Gezien het feit dat een systematisch uitgevoerde terroristische aanval wijdverspreide storingen tot stand
brengt, en voor langere duur, is het niet irreëel dat de daaruit voortvloeiende kosten zullen oploen tot
honderden biljoenen dollars, aldus Morgan. Het rapport bevat 164 pagina”s over een gedateerd, zwak
stroomnetwerk, dat wanneer het aangevallen wordt voor onvoorspelbare uitvallen zorgt, die langdurig zijn en
vele regio’s treft. ‘Veel van de transmissielijnen zijn 60 tot 80 jaar oud, en in veel locaties komt de apparatuur
uit opa’s tijdperk,’ zei Susan Tierney (energieexpert en een van de auteurs). Tierney zei ook dat veel
belangrijke delen van de apparatuur verbeterde en ontwikkelde technologie missen, wat restauratie moeilijk
maakt. Door de gedateerde technologie is het bijna niet mogelijk om uitval te voorkomen. Het rapport
beschrijft het grote aantal uitvallen in het Zuidwesten van Amerika in 2011 en in India dit jaar, als
voorbeelden van de noodzaak om het systeem te updaten. De NRC benadrukte ook de kwetsbare
communicatiesystemen van Amerika, die ideaal voor cyberattacks zijn. Tierney zei hierover, dat een
maatschappij in toenemende mate afhankelijk is van stroom, niet alleen voor mobiele telefoons en pc’s,
maar ook voor financiële systemen en veiligheidssystemen.
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Vrijmetselaar-chip ‘masonichip’ voor kinderen, het gaat ver…….
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 14 november 2012
Slaafse eenheidsworsten
Het lijkt erop dat we aardig richting laatste fase zitten
aangaande het maken tot slaaf van de mens:
microchipping maakt ons tot slaafse eenheidsworsten.
Zoals met alles, doet men of het voor onze eigen bestwil is. Maar
we weten beter.
 OBAMACARE GEZONDHEIDSWET VOORZIET IN
VERPLICHTE CHIPIMPLANTAAT VOOR IEDEREEN
 DISNEY: VOORGEPROGRAMMEERDE PRET DOOR
RFID-CHIP VOOR BEZOEKERS
 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!
 Inslikbare CHIP in lichaam van patiënt, geen
TOEKOMSTmuziek (maar nu)
 MICROCHIP forced in the Philippines
Vrijmetselaars hebben de kinderen op het oog
Volgens de bronnen onderaan dit artikel, zijn vrijmetselaars 33e
graad (Mason rite) samen met 36 Noord Amerikaanse loges bezig
het identificatiesysteem naar een volgend niveau te brengen. En dit
middels Masonichip International, een volgens eigen zeggen nonprofit liefdadigheids vrijmetselaarsorganisatie. Masonichip heeft een
nieuw identificatieprogramma voor kinderen geïnitieerd. Op dit blog
las u al eerder, dat het erop lijkt dat vooral en allereerst de jeugd gechipt moet worden. Volgens de website
van Masoni is het doel van het identificatieprogramma om alle informatie van de kinderen te registeren en dit
in perfecte samenhang met databases die geheel volgens wetshandhaving zijn.
Uit het artikel van dit blog, US: RFID-CHIPPING STUDENTEN ÉN BURGER BREIDT ZICH UIT. 70
COUNTERFUSION CENTRA DOOR HEEL HET LAND OM BIG BROTHER TE SPELEN :
Het corrupte Department of Homeland Security (corrupt: GMO giffabriek Monsanto heeft HS omgekocht om
vrij spel te hebben met GMO voeding) heeft 70 ‘counterterrorism fusion centers’ gebouwd verspreid over het
hele land. Dit laat zien dat Amerika van plan is RFID chipping voor studenten in het hele land in te voeren.
Belastingbetalers moeten 1,4 biljoen hiervoor ophoesten, zodat overheids- en lokale justitiële instellingen de
‘bewakings’technologie kan gebruiken om de handel en wandel van amerikaanse studenten te volgen. Maar
niet alleen van Amerikaanse studenten ! Van alle Amerikaanse burgers: in 2013 moet iedereen gechipt zijn
in Amerika. Volgens het rapport over fusion centra van US Senate Permanent Subcommitee on
Investigations, worden alle burgers in 2013 in de gaten gehouden om misdaden voor te zijn, maar ook om de
massa te controleren. Een behoorlijk eng, maar ook vergevorderd, gebeuren inzake chipping. Want de
centra krijgen allerlei informatie, ook informatie die vrij ongewoon is als het alleen maar om veiligheid gaat.
(de centra, het RAPPORT)
Zelfs datagegevens van STEMOPNAMES, DNA, gebitsafdrukken
Zoals met alle Big Brother middelen is dit voor ons gemak, of voor onze
‘bestwil’. Het argument wat met dit identificatiesysteem van de
vrijmetselaars is dat het is omdat het behulpzaam is bij vermiste of
ontvoerde kinderen.
Elk kind krijgt een apparaatje waarop alle gegevens van het kind
verzameld zijn: foto’s, video’s, stemopnames, digitale vingerafdrukken,
gebitsafdrukken, DNA, gegevens over hoogte/gewicht/haar/ogen. De
informatie wordt op meerdere servers op het Internet opgeslagen en gedeeld met elke organisatie die in
verband staat met wetshandhaving. De website van Masonichip zegt dat er geen sprake is van een chip,
maar alleen van het verzamelen en opslaan van zo gedetailleerd mogelijke informatie over elk kind. Hierbij
komt Data Mining aan te pas: een proces van ontwarren en tevoorschijn halen van data en dit omzetten in
waardevolle informatie. Dit proces wordt al veel toegepast in profileringwerkzaamheden, zoals marketing,
beveiliging, fraude-opsporing, en wetenschappelijke vondsten. Een simpel voorbeeld hiervan zijn de winkels
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die uw postcode vragen of die u ‘vaste klant’ willen maken, en bedrijven die u lid willen maken. Ook kaarten
met een RFID chip zijn voorbeelden van effectieve Data Mining. Alle gegevens tezamen geven de elite een
machtig middel.
Hoe meer informatie van u, des te meer macht over u
Hoe meer informatie een bedrijf, organisatie, overheidsinstantie van
u heeft, des te beter het de informatie kan samenvoegen en tegen u
kan gebruiken. En hoe meer informatie, des te groter de controle en
macht over u. Bedenkt u eens, dat zelfs wanneer deze
vrijmetselaarsorganisatie te vertrouwen zou zijn, hoe deze
informatie misbruikt kan worden wanneer het in de verkeerde handen valt, van hackers en criminelen
bijvoorbeeld. BOF.nl houdt datalekken bij, die enorm vaak voorkomen en dit laat wel zien hoe fragiel
beveiliging is, ondanks alle inspanningen. Het gaat meestal om zeer privacygevoelige informatie.
Ook vrijmetselaars van Canadese loges nemen deel aan Masonichip. De president van de organisatie,
Denny Robinson is al meer dan 35 jaar in alle opzichten betrokken bij vrijmetselarij. Hij is zoals het heet:
Past State Master Councilor van DeMolay, Past Master van twee vrijmetselaarsloges, 33° vrijmetselaar
Schotse rite. Hij diende in 2007 als CEO van South Dakota Freemasonry in het kantoor van Grand Master.
Hij organiseerde en realiseerde de Re-dedication van Cornerstone plaatsing van de South Dakota State
Capital bij het 100 jarig jubileum en startte het Masonichip programma in South Dakota onder de naam ‘SDCHIP’. Het eerste jaar verspreidde hij het al behoorlijk in de staat.
De strijd is hopelijk nog niet gestreden
Er valt veel te discussiëren over het brandmerken van kinderen als vee, en hoe langer en heftiger men het
chipping programma ter discussie stelt en ethische zorgen hierover uit, des te beter.
Mensenrechtenorganisaties zijn al in opstand gekomen bij het chippen van studenten (zie artikel bovenaan),
evenals ouders. Dit is een hoopvol teken, dat men dit niet gedwee over zich heen laat komen. Ook hier valt
te verwachten dat mensenrechtenorganisaties een punt gaan maken van het schenden van de privacy, en
ook de christelijke en islamitische organisaties zullen gaan opspelen.
Grootscheepse advertentiecampagne, vooral om kinderen te paaien
Niet lang geleden liet Masonichip International een grootscheepse
advertentiecampagne van start gaan (zie links onderaan het artikel). Door
constant dit type suggestieve advertering te zien in de media, zullen velen
instemmen en deel gaan nemen en langzaamaan gewend raken aan het idee
dat het opgeven van individuele privacy en vrijheid beter is voor onze
veiligheid. Benjamin Franklin, Provincial Grand Master Mason van
Pennsylvania zegt hierover in één van zijn beroemdste uitspraken: ‘zij, die
essentiële vrijheid opgeven voor tijdelijke veiligheid, verdienen noch
veiligheid, noch vrijheid.’
Vrijmetselaars over de hele wereld geven kinderen snoep en hun chip programma op braderieën, markten
en evenementen. Dit alles overlapt perfect de luceferiaanse Nieuwe Wereldorde en het nummer van het
beest. Vrijmetselaars aanbidden satan. En het is niet zo dat zij hier onwetend over zijn. Tegen vrijmetselaars
in hogere graden wordt gezegd dat ze lucifer aanbidden (de ‘dark side’), de lagere niveaus zijn alleen
pionnen en doen wat ze verteld wordt. Trap er niet in, dat het allemaal zo onschuldig is. Het chippen van
kinderen heeft niks te maken met ontvoering of vermissing, maar met 666, een zorgvuldig georganiseerd
controlesysteem dat gebruikt wordt om mensen te knechten. Weigeren dus, ze kunnen het niet zonder ons
doen.
http://www.masonichip.ca/, http://mdchip.org/
http://www.hamiltondistrictamasons.org/masonichip.htm, http://www.stlawrencemasons.com/masonichip.htm

50.000 dode zeesterren gevonden op een Iers strand
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/50000-deadstarfish-found-on-irish-beach-14554962.html#ixzz2C1PZMc00
Bron: Hln.be
Reactie:
Hmmm weer even een testje om te kijken welke diersoort op een
bepaalde frequentie reageert. even de afstemming verfijnen zeg
maar. Straks proberen ze dat ook met the useless eaters.
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Alles stort in elkaar, en snel ook
Door: Micha Kat op 16 november, 2012
Laatste fase in het stervensproces van the world as we know is begonnen *
oorlogen, natuurrampen, corruptie, perversiteiten, leugens, manipulaties, zwendel:
van alle kanten rukt het op * de plunder-regimes staan op omvallen * burgers
nemen het heft in eigen hand * rutte en samsom zijn hun koffers al aan het
pakken samen met lodewijk ‘Joodsche Raad’ Asscher
Laat dit even tot u doordringen: on the one hand staat de derde wereldoorlog op
uitbreken in het Midden-Oosten. On the other wordt het Amerikaanse leger
geteisterd door…. seks- en spionageschandalen. Volgt u het nog? De chaos grijpt
in ijltempo om zich heen, mensen, met een grote, positieve upside: het heeft er
steeds meer de schijn van dat de NWO de zaak ook niet onder controle kan
houden. De grote vraag is nu: wat doet ome Ab Osterhaus? Is zijn nieuwe killer-virus op tijd klaar? Of wordt
hij ingehaald door de vrinden van HAARP met een nieuwe mega-tsunami? We gooien er maar wat ironie in,
wat humor, maar met een diep-bittere en realistische ondertoon. Naast dit alles is er immers ook nog de
financieel-economische crisis, de onvermijdelijke collapse van Griekenland, Spanje, Portugal en later ook
zeker Belgie, Nederland (een van de zwakste economieen van de EU), Frankrijk en Duitsland. De
onvermijdelijke ineenstorting van de banken. Kijk naar SNS Reaal, the canary in the coalmine van de
Endlosung der Bankenfrage. De snel om zich heen grijpende sociaal-maatschappelijke chaos overal ter
wereld. En dan natuurlijk de MSM die dit alles proberen te downplayen en ‘de moed erin te houden’ wat
steeds minder lukt. Inmiddels hebben de list en de leugen alle sectoren van onze samenleving in de greep
en is geen enkel stukje informatie van welk medium dan ook afkomstig nog betrouwbaar al scoren wij wel
een stuk hoger dan de MSM.
Wetenschappers frauderen, bankiers plunderen, ziekenhuizen moorden,
scholen indoctrineren, advocaten spannen samen met de Staat, rechters zijn
corrupt, de politie is een Gestapo aan het worden… elke vorm van structuur en
van zekerheid is aan het verdwijnen en dat wijst onmiskenbaar op het snel
naderende Armageddon. Van het ene op het andere moment gaat de ‘grote
schakelaar’ om en dan leven we opeens in een compleet totalitaire, militaire
NWO-tirannie, als de Bilderbergers er althans in slagen de boel enigzins
gecoordineerd te laten verlopen wat steeds twijfelachtiger wordt. Chaotische
ineenstorting of controlled demolition, dat zijn nu de twee scenario’s. In het
laatste geval kunnen we vrij gedetailleerd voorspellen hoe de samenleving eruit
zal zien: rantsoenering, avondklokken, afschaffing alle grondrechten, concentratiekampen, honger,
tewerkstelling, continue blootstelling aan staatspropaganda, eugenetica, sterilisaties, oorlog. Precies zoals
het in grote delen van Europa was tussen 1933 en 1945. We’ve been there before. We hebben het al vaker
gezegd: terwijl de ‘oude’ Holocaust ‘verplicht’ moest worden herdacht en geeerd -zelfs het Nederlands
voetbalelftal werd door Auschwitz gejaagd vlak voor het begin van het laatste EK-, werd de nieuwe
voorbereid. De perfecte mindfuck.
Obama is de nieuwe Hitler. Weer een perfect mindfuck: een ‘zwarte Hitler’, dat kan toch niet? De
overeenkomsten zijn kloppend tot in de kleinste details! Zo nam Hilter in 1934
een wet aan die het hem mogelijk maakte te ‘moorden in dienst van de
staatsveiligheid’. Obama ondertekende een wet met dezelfde tekst. Zijn
noodwet een jaar eerder gaf hem reeds de mogelijkheid alle communicatie van
de burgers te bespieden, huizen naar willekeur te betreden, elke vorm van
vrijheid van meningsuiting af te schaffen en een einde te maken aan elke
ongewenste vorm van samenscholing en vereniging. Stap voor stap worden al
deze zaken ook ingevoerd in de westerse wereld met name in The Patriot Act
die door Obama overeind is gehouden en zelfs is aangescherpt. Let ook op de
overeenkomsten in propaganda-speech: Hitlers wet van 1933 luidde For the
Protection of People and State. Is hier dezelfde Bilderberg-spindoctor aan het
werk? We kunnen zo nog uren doorgaan. Maar soms zijn de overeenkomsten te bizar om te kunnen
geloven. We begonnen dit artikel met een verwijzing naar de seksschandalen rond twee van de hoogste
Amerikaanse militaire executives. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde in Nazi-Duitsland precies
hetzelfde met twee van de hoogste militairen van Hitler, de ‘twee Werners’. Werner von Blomberg, Hitler’s
minister van Defensie (hierboven op de foto met Hitler), moest in 1938 naar Italie uitwijken nadat aan het
licht kwam dat hij kort daarvoor in het huwelijk was getreden met een 35-jaar jongere prositue, een huwelijk
dat door Hitler zelf was ingezegend. De opperbevelhebber van het leger, Werner Freiherr von Fritsch (foto),
viel op hetzelfde moment in ongenade na dubieuze ‘onthullingen’ over homoseksuele contacten met een
jongen van de Hitler Jugend in 1933. Von Fritsch nam verbitterd dienst in zijn eigen leger, als soldaat. Hij
sneuvelde op 22 september 1939 voor de poorten van Warschau. De tweede wereldoorlog was begonnen.
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Totale oorlog met Hamas nabij na raketten op Jeruzalem
Egyptische president Morsi zweert 'brutale agressie' Israël te stoppen
Foto van het rookspoor van een raket die in de buurt van Jeruzalem
neerkwam
Het Israëlische veiligheidskabinet is met spoed bijeen gekomen nadat
twee Palestijnse raketten in de buurt van Jeruzalem zijn ingeslagen.
Het leger heeft toestemming gekregen om het aantal van 30.000
opgeroepen reservisten te verhogen omdat de situatie naar een
totale oorlog met Hamas zou kunnen escaleren. Daarom zijn in heel het land ziekenhuizen in opperste
paraatheid gebracht om gewonden te kunnen behandelen.
Sirenes in Tel Aviv en Jeruzalem
In drie dagen tijd vuurden de Palestijnen al 550 raketten op Israëlische dorpen en steden af. Het
raketafweersysteem Iron Dome onderschepte zo'n 130 van de meeste gevaarlijke projectielen alvorens ze
konden inslaan.
Voor het eerst bereikten enkele Palestijnse raketten de omgeving van Tel Aviv en vandaag ook Jeruzalem,
waardoor hier de alarmsirenes afgingen. De explosies richtten geen schade aan.
Air France schort vluchten op
Een raket bij Tel Aviv kwam precies neer bij de luchtzone waarin passagierstoestellen van en naar de
luchthaven Ben Gurion vliegen. Air France was de eerste luchtvaartmaatschappij die om deze reden zijn
vluchten naar Israël opschortte.
Vergeldingsaanvallen op Gaza
Sinds afgelopen nacht voerde de Israëlische luchtmacht meer dan 250 vergeldingsaanvallen op doelen van
Hamas uit. Ook de marine voerde beschietingen op de Gazastrook uit. Vooral raketlanceerinrichtingen,
wapenopslagplaatsen en smokkeltunnels zijn daarbij het doelwit.
Leger wil grondoperatie, politiek aarzelt
Bij de grens met de Gazastrook verzamelen zich ondertussen steeds meer troepen in tanks. De legerleiding
zou het liefste meteen een grondoperatie tegen Hamas beginnen, maar de politiek aarzelt nog, vermoedelijk
vanwege de te verwachten zware kritiek uit het buitenland.(1)
Morsi dreigt impliciet met ingrijpen
De Moslim Broederschap president van Egypte, Mohamed Morsi, waarschuwde vandaag dat Israël een
zware prijs zal betalen voor de 'agressie' tegen Hamas. 'Ik wil geen ongewone stappen ondernemen, maar
als het thuisland in gevaar is zal ik niet aarzelen,' aldus Morsi, daarmee impliciet verwijzend naar een
eventueel militair ingrijpen. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News

Gen ontdekt dat tijdstip van sterven kan aangeven
19-11-12 bron: Daily Mail /A.D.
Wetenschappers hebben een variant van een gen ontdekt dat de
biologische klok van het lichaam regelt en zelfs de dag voorspellen
waarop je zal sterven. Een Amerikaans team van onderzoekers
ontdekten deze variant van een bepaald gen per ongeluk tijdens
onderzoek naar de ontwikkeling van ziekten als Parkinson en Alzheimer.
Gen ontdekt dat tijdstip van sterven kan aangeven
Ze bestudeerden het slaappatroon van 1.200 gezonde 65-jarigen. Zo
ontdekten ze een molecule in de nabijheid van een bepaald gen, in de
basis hiervan zit ofwel adenine (A) of guanine (G).Het eerste type komt veel vaker voor, een persoon heeft
36 procent kans om twee A’s te hebben, 16 procent heeft twee G’s en 48 procent draagt een A en een G.
Wie AA heeft, wordt van nature ongeveer een uur vroeger wakker dan iemand met GG, AG’s ontwaken
perfect in het midden van de twee andere types. Iemand met AA of AG overlijdt gemiddeld net voor 11 ‘s
ochtends, een persoon met GG heeft de neiging om net voor 18 uur te sterven.
Onderzoeker Andrew Lim, neuroloog aan het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston: ‘De interne
biologische klok controleert veel aspecten van de menselijke biologie en gedrag. Deze beïnvloedt het tijdstip
van acute medische gebeurtenissen als een beroerte en een hartaanval.’ De onderzoekers hopen dat de
resultaten gebruikt kunnen worden om te bepalen wanneer hart- en beroertepatiënten hun medicatie moeten
innemen of wanneer iemand in het ziekenhuis nauwlettend in de gaten moet gehouden worden.
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Spoedzitting Bilderbergers in Rome vanwege crisis eurozone
Hoezo 'crisis'?: EU stelt seksegelijkheid als prioriteit - Die Welt: 'Het einde van de EU begon afgelopen
woensdag'
Terwijl heel Zuid Europa afgelopen week bol stond van de
massademonstraties (foto: Madrid) vond de EU het nodig
kinderboeken met het stereotype 'jongens spelen met autootjes en
meisjes met poppen' te gaan verbieden.
Volgens enkele media in Italië zijn leiders van de beruchte
Bilderberg groep sinds gisteren met spoed in Rome bij elkaar
gekomen om de steeds ernstiger wordende crisis in de eurozone te
bespreken. Bovendien dreigt 'Bilderberg-boy' premier Mario Monti
de Italiaanse verkiezingen in april te gaan verliezen, wat een forse
kink in de kabel van de plannen om een federaal Verenigde Staten van Europa op te richten dreigt te
worden.
Volgens peilingen geniet Monti nog slechts de steun van één derde van de Italiaanse kiezers. Mede daarom
zijn enkele belangrijke kopstukken uit de Europese financiële wereld en de Italiaanse politiek samen met
andere hoge Bilderbergers in Hotel de Russie nabij het Piazza del Popolo in Rome bijeengekomen.
Agendapunt 1: de toekomst van het steeds dieper in de crisis wegzinkende Zuid Europa.
Tegelijkertijd ging premier Monti in conclaaf met zijn Britse collega David Cameron over de grote
meningsverschillen die er zijn over het fors verhogen van de EU begroting en het oprichten van een
Bankenunie met een algemene toezichthouder. Cameron heeft gedreigd deze verhoging te blokkeren omdat
hij het onbegrijpelijk vindt dat de EU veel meer geld wil terwijl de lidstaten zelf miljarden moeten bezuinigen.
Bovendien is 'lastpak' ex-premier Silvio Berlusconi, die recent werd veroordeeld vanwege
belastingontduiking, bezig met een campagne om Monti vanwege zijn economische beleid ten val te
brengen.
Bilderbergers willen Monti behouden
Monti behoort al geruime tijd tot de Bilderberg kern en is nog altijd de favoriet van de machtselite achter de
schermen, die de huidige crisis aangrijpt om uiteindelijk een Europese statenbond te formeren waarin de
nationale parlementen vrijwel niets meer te zeggen zullen hebben over hun eigen landen.
Commentatoren in de VS denken dan ook dat de elite alles in het werk zal stellen om Monti in functie te
houden, zodat hij de vereiste hervormingen en bezuinigingen kan doorvoeren. Net als in Griekenland en
Spanje groeit in Italië het maatschappelijke verzet tegen dit beleid, waardoor miljoenen mensen keihard
worden getroffen. De verwachting is dan ook dat de Italiaanse protestpartijen bij de komende verkiezingen
flink groter zullen worden.
Monti zelf verklaarde dat hij niet zal meedoen met de verkiezingen maar wel beschikbaar blijft voor een
nieuwe termijn. Met andere woorden: dat hij opnieuw benoemd zal worden door de Bilderberg elite, zonder
dat de burgers daar enige democratische stem in zullen hebben. (1)
'Het einde van de EU begon afgelopen woensdag'
De EU houdt zich volgens Die Welt tijdens de ergste crisis in zijn bestaan bezig met wel heel erg vreemde
prioriteiten. Terwijl in Madrid de politie met knuppels insloeg op de zoveelste massademonstratie vond de
EU het niet nodig hier ook maar één woord aan vuil te maken. In plaats daarvan verklaarde EU commissaris
voor Justitie Viviane Reding voor de camera's dat de besturen van beursgenoteerde ondernemingen in het
jaar 2020 verplicht uit 40% vrouwen moeten bestaan. Het gedwongen opheffen van de verschillen tussen de
seksen wordt door Brussel klaarblijkelijk zó belangrijk geacht, dat kinderboeken voortaan niet meer het
traditionele 'jongens spelen met autootjes en meisjes met poppen' mogen bevatten.
'Ja, dit zijn taken die op EU niveau moeten worden uitgevoerd. Het recht op demonstraties moet achteraan
aansluiten. Als dit de prioriteiten van de EU zijn dan zal de weg naar de 'statenbond van nationale staten'
een zeer korte zijn. 14 november betekende dan ook een keerpunt. Vanaf nu gaat het bergafwaarts,'
concludeerde Henryk Broder in Die Welt.
Xander - (1) KOPP, (2) Die Welt

Mededeling aan alle burgers
Officiële mededeling:
De Nederlandse Regering heeft vandaag medegedeeld, dat het Rijkswapen, de
Leeuw, wordt vervangen door een condoom. Dit, omdat het meer weergeeft waar de
Nederlandse politiek voor staat. Een condoom staat inflatie toe, stopt productie,
vernietigt de volgendegeneratie, voorkomt een hoop gelul en... geeft u een gevoel van
veiligheidterwijl u in feite genaaid wordt!
U bent in kennis gesteld. Vriendelijke groeten Premier Mark Rutte.
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12e eeuwse rabbi voorspelt Israëls toekomst
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 16 november 2012
Van WND.com/vert.xandra
JERUSALEM – Judah Ben Samuel was een legendarische en
ijverige Duitse rabbi uit de 12e eeuw. Hij deed verbazingwekkende
en specifieke voorspellingen over de toekomst van Jeruzalem en
Israël, die uitgekomen zijn.
Judah Ben Samuel, ook wel bekend als Judah he-Hasid (Judah the
Pious), leefde en woonde van eind 12e eeuw tot begin 13e eeuw in
Regensburg, en schreef een aantal boeken in het Duits.
Ludwig Schneider van Israel Today magazine heeft wat van zijn
werk in het Engels vertaald in de afgelopen 5 jaar, zo ook “The
Book of the Pious – Sefer Hasidim” en “Book of Calculations –
Sefer Gematriyot.”
Tijdens de kruistochten naar het Heilige Land, tussen 1096-1270,
vond er correspondentie plaats tussen de Joden in Israël en de
westelijke christenen. Zo wisten de rabbi’s in Worms en
Regensburg dat Saladin’s Ayyubids sinds 1187 heerste in het Heilige Land.
In die tijd publiceerde Judah Ben Samuel de resultaten van zijn bijbelberekeningen (gemetria) en
astrologische observaties en vatte dit als volgt samen: ‘Wanneer de Ottomanen – die al een macht waren
waar rekening mee gehouden moest worden vooral in de regio van Bosporus– Jerzualem veroveren zullen
ze over Jeruzalem heersen voor 8 jubilees. Hierna zal Jeruzalem niemandsland worden voor 1 jubilee en
dan, in de negende jubilee zal het weer een Joodse natie worden, en dit zal het begin van de Messiaanse
eindtijd inluiden.’
Eén jubilee is 50 jaar. (leviticus 25)
Het is het 50e jaar na zeven maal zeven jaren, het jaar waarin een ieder zijn land weer terugkrijgt. De
berekeningen van Ben Samuel waren puur theoretisch: er was absoluut geen teken in die tijd dat dit vervuld
zou worden. De rabbi was zelf niet in staat om de vervulling mee te maken, want zijn voorspellingen kwamen
pas 300 jaar na zijn dood uit.
De Mamluks, die heersten in Jeruzalem sinds 1250 werden in 1517 veroverd door de Ottomanen. De
Ottomanen bleven 8 jubilees (8 x 50 = 400 jaar), beter gezegd: ze waren in Jeruzalem voor 400 jaar. Precies
400 jaar later, in 1917, werden de Turken veroverd door de Britten. De bond van naties verleenden het
mandaat van Israël en Jeruzalem aan de Britten. that is to say they were in Jerusalem for 400 years. Exactly
400 years later, in 1917, the Ottoman Turks were conquered by the British. Dientengevolge was Jeruzalem
niemandsland vanaf 1917, volgens internationale wet.
Precies één jubilee na 1917 kreeg Israël Jeruzalem terug tijdens de zesdaagse oorlog. Jeruzalem werd weer
Joods-Israëli’s bezit. En daarmee begon volgens rabbi Ben Samuel de Messiaanse eindtijd.
Veel studenten hebben dit bestudeerd en refereerden aan Ben Samuel’s geschriften, in een poging te
begrijpen hoe hij tot deze conclusies kwam. Onder hen bevonden zich Rabbi Isaac Ben Solomon Luria
(Jerusalem, 1531-1572, Safed); Joseph Solomon Delmegido (1591 Candia – 1655 Praag), wiskundige en
astronoom (“Mazref le-Chochma”), Azulai I (1724-1806), een beroemd bibliograaf; Samuel David Luzzatto
(1800-1865), een Bijbelleraar; historicus Heinrich Graetz (1817-1891); en Torah student Jacob Epstein
(1925-1993).
Het geheim van hoe Judah the Pious tot zulke accurate voorspellingen kwam heeft weinig te maken met de
werkelijke berekeningen, en veel te maken met zijn aan God toegewijde leven. Zijn pupullen Rabbi Isaac
ben Moses (Vienna), Rabbi Baruch ben Samuel (Mainz) en Rabbi Simcha (Speyer) getuigen dat Ben
Samuel een voorbeeld van onthouding en zelfverloochenig was en dat hij een brandend verlangen had naar
de komst van de Messias. Ben Samuel werd vaak ‘licht van Israël’ genoemd. Zelfs bisschoppen kwamen bij
hem voor advies. Als iemand hem vroeg waar wijsheid vandaan kwam, antwoordde hij: ‘de profeet Elia, die
de Messias zal voorgaan, verscheen tot me en onthulde me veel dingen. Hij legde me uit dat de voorwaarde
voor beantwoord gebed is dat het gebed gevoed is met enthousiasme en vreugde over de grootheid en
heiligheid van God. Maar om de verbazingwekkende voorspellingen samen te vatten: In AD 1217
profeteerde de rabbi dat de Ottomaanse Turken zouden heersen over Jeruzalem, 8 jubilees lang. Nu deed
hij deze voorspelling 300 jaar voordat de Turken Jeruzalem veroverden. Als 1217 en 1517 inderdaad
jubeljaren waren zoals Ben Samuel geloofde, dan is deze profetie accuraat. Omdat precies 400 jaar later,
nadat de Turken Jeruzalem namen, zij in 1917 werden weggedreven uit de stad en uit het land door de
gealliëerde machten onder commando van generaal George Allenby – op Hanukkah.
Het wordt nog interessanter.
De rabbi profeteerde dat gedurende het 9e jubilee Jeruzalem niemandsland zou zijn. Dit is precies wat er
gebeurde van 1917 tot 1967, als gevolg van het feit dat Israël onder Brits mandaat kwam te staan in 1917 en
letterlijk tot geeneen natie behoorde.
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Zelfs na Israël’s oorlog van 1948-49, werd Jeruzalem nog verdeeld door een strook land die dwars door het
hart van de stad liep. Jordanië had toen het oostelijke deel en Israël het westelijke deel van de stad. Ook die
strook werd beschouwd als niemandsland, zowel door de Israëli’s als door de Jordaniërs.
Het was pas in 1967 (Zesdaagse oorlog) dat de gehele West Bank van Israël door de Israëlieten herkregen
werd: weer een vervulling van rabbi Ben Samuel’s profetie.
Het zou absoluut opmerkelijk zijn als zowel 1917 als 1967 Jubilee jaren waren, gezien de belangrijkheid van
wat er in Jeruzalem gebeurde in die jaren. Het wordt nog opmerkelijker omdat Judah Ben Samuel ook
profeteerde dat gedurende het 10e jubilee, Jeruzalem weer in handen van de Joden komt en dat de
Messiaanse eindtijd dan begint. Als dat klopt, begon het 10e jubilee in 1967 en zal dit voltooien in 2017.
“De bijbel zou onze standaard moeten zijn voor profetieën, profetische gebeurtenissen en de interpretatie
hiervan ,” said Joseph Farah, schrijver en oprichter van WND. “Men kan niet negeren wat de 12e eeuwse
rabbi zei en schreef. Het is goed gedocumenteerd. De gevolgtrekkingen van deze voorspellingen zijn
wonderbaarlijk.”
Israel Today
Econoom Mujagic legt ’geldmoord’ bloot door centrale bankiers
door Ronald van Gessel
AMSTERDAM -Beleggers moeten zich schrap zetten. Over ongeveer een jaar klimt de inflatie in Europa en
de VS naar 5% en in de jaren daarna neemt de geldontwaarding nog ernstiger vormen aan. Het drukken van
steeds meer geld zien politici en centrale bankiers als de makkelijkste uitweg uit de huidige crisis. De burger
mag zich dan ook ernstig zorgen maken over zijn welvaartsniveau, daar wordt nog meer aan geknabbeld
dan in het verleden. Een vlucht in edelmetalen, grondstoffen, stenen en alles wat de inflatie het hoofd kan
bieden komt voor beleggers naderbij. En de schuld van dit alles: de centrale bankiers!
Dat is de essentie van het nieuwste boek van de Tilburgse econoom Edin Mujagic ’Geldmoord’ geheten. Hij
neemt ons mee door de eeuwen terug en wat blijkt: tussen 1200 en 1600 bleven de prijzen ongeveer gelijk.
Ze stegen wel eens door oorlogen, maar daalden dan weer. In die vierhonderd jaar kostte een brood
ongeveer hetzelfde. Mujagic geeft een fictief voorbeeld van een kleine leefgemeenschap waar door een
geboortegolf het graan duurder wordt. Toch stijgt de inflatie niet, de hoeveelheid geld in het dorp blijft gelijk
en er wordt dus minder uitgegeven aan andere zaken als vlees, huiden en dergelijke. De prijzen daarvan
dalen. Na 1600 sleepten de Spanjaarden en Portugezen veel goud en zilver uit Latijns Amerika naar Europa,
waardoor de ’goudhoeveelheid’ toenam en daarmee ontstond een geringe inflatie. Kinderspel met wat er na
1913 gebeurt, als de centrale banken ten tonele verschijnen met hun geldmachines, zo legt Mujagic uit. want
dan gaat het hard. Uit Britse cijfers blijkt dat zes pond in 1900 nu gelijk is aan 800 pond. Voor de dollar en
(omgerekend) voor de euro is het niet anders.
In 1971 gaat het hek helemaal van de dam als de VS de koppeling van goud aan de dollar loslaten. Hierdoor
is onze welvaart ook al jaren een schijnwelvaart, we denken rijker te zijn maar kunnen in feite niet veel meer
kopen dan vroeger.
Zie voor het volledige artikel De Telegraaf-krant.
VANAF 4 OKTOBER VERKRIJGBAAR IN UW BOEKHANDEL EN ONLINE (HARD COPY ÉN E-BOEK)
Als onze welvaart echt enorm is gestegen in de afgelopen decennia, waarom
hebben velen dan zo veel moeite elke maand rond te komen? Waarom kunnen
vijftig miljoen mensen in Amerika, het rijkste land ter wereld, niet zonder
voedselbonnen? Waarom hebben de gaarkeukens in het rijke Westen almaar
meer klanten? Waarom kon een gezin vroeger prima leven van één inkomen en
nu nauwelijks van twee?
Op basis van historische gegevens, cijfers over prijsontwikkeling en economische
analyses toont Edin Mujagic onomwonden aan dat de oprichting van de centrale
banken de doodsteek is geweest voor de waarde van ons geld en daarmee voor
de welvaart. Dat het leven elk jaar duurder wordt, is voor ons net zo
vanzelfsprekend als het feit dat de zon elke ochtend opkomt. Maar dat de prijzen
almaar stijgen, is een gegeven van de afgelopen eeuw. Wat in 1450 een gulden
kostte, was honderden jaren later nagenoeg nog even duur. Dat veranderde
drastisch rond 1900. Toen begonnen de prijzen ineens ongekend hard te stijgen,
wereldwijd.
Niet alleen holden de centrale banken de afgelopen eeuw de koopkracht van ons geld uit maar ze riepen
daarmee ook ander onheil over ons af, waaronder de huidige economische crisis. Econoom Mujagic laat niet
alleen overtuigend zien wat de (systematisch onderschatte) rol van de centrale banken in het verleden is
geweest, hij waarschuwt ook voor de wereld van morgen.
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Israël trapt niet in val Egypte en Turkije en blijft Hamas bestoken
Premier Erdogan wijst Hamasofficial aan als onderhandelaar namens Turkije
Bijna 4 jaar geleden wachtten Israëlische tanks ook al op het bevel
om de Gazastrook binnen te vallen. Het bestand dat toen werd
gesloten werd echter opnieuw niet nageleefd door de Palestijnen,
de VS en Europa.
Na een dag lang vruchteloze onderhandelingen met Egypte, de
Palestijnen en de VS voerde de Israëlische luchtmacht en marine
vanochtend een nieuwe serie zware aanvallen uit op doelen van
Hamas op de Gazastrook. De Egyptische president Morsi en de
Turkse premier Erdogan probeerden een staakt-het-vuren te
bereiken waaruit Hamas als 'overwinnaar' tevoorschijn zou komen, en dat pikt de regering Netanyahu niet.
De Israëlische premier verklaarde vandaag dan ook dat Israëls leger klaarstaat om op bevel Gaza binnen te
vallen. Na de verwoesting van zijn hoofdkwartier door de Israëlische luchtmacht afgelopen vrijdag heeft de
Egyptische inlichtingendienst Hamaspremier Ismail Haniyeh de Gazastrook uit gesmokkeld. Alle andere
Hamasleiders zijn naar bunkers diep onder de grond gevlucht.
Erdogan neemt Hamasofficial mee
De Turkse premier nam Saleh Aruri mee naar Caïro. Aruri was lid van de militaire tak van Hamas en zat 15
jaar voor moord en terrorisme in een Israëlische gevangenis, alvorens hij in oktober 2011 werd vrijgelaten in
de gevangenenruil voor de Israëlische soldaat Gilad Shalit. Daarna kreeg hij asiel in Turkije, waar de Turkse
inlichtingendienst MIT hem hielp in Istanbul een operationeel commando voor het Hamasnetwerk op de
Westelijke Jordaanoever op te zetten.
Erdogan plaatste Aruri aan het hoofd van de Turkse contacten met Haniyeh. Tijdens een persconferentie
gisterenavond verklaarden Erdogan en de Egyptische Moslim Broederschap president Mohamed Morsi dat
er 'enige aanwijzingen' voor de spoedig staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas waren.
Hamas verwerpt alle voorwaarden
Er werd inderdaad over het zoveelste bestand onderhandeld. Israël, daarin gesteund door de VS, wil dat dit
bestand wordt ondertekend door Amerika, Egypte, Turkije en Israël en niet door Hamas, maar dat de
Palestijnse terreurbeweging een aparte overeenkomst met Egypte tekent. Tevens hebben Netanyahu en de
ministers Barak en Lieberman aan Obama gevraagd of hij het bestand persoonlijk wil garanderen.
Erdogan kwam vervolgens met de Russische president Vladimir Putin aan die het bestand voor het blok
Hamas-Turkije-Egypte zou moeten garanderen. Hamas heeft echter alle voorwaarden verworpen.
Israël trapt niet in Turks-Egyptische val
Daarom ontkende Israël gisteren geruchten in Caïro dat de Joodse staat een onderhandelaar naar Caïro
had gestuurd om het bestand af te ronden. De Israëlische leiders besloten niet in de val van Morsi en
Erdogan te trappen, die Hamas als 'overwinnaar' van het huidige conflict willen presenteren. In plaats
daarvan gaven ze de strijdkrachten het bevel opnieuw het vuur te openen op doelen van Hamas.
'Leger gaat door totdat rust is hersteld'
Generaal-majoor Tal Rousso verklaarde tegenover journalisten dat het leger net zolang doorgaat totdat 'het
oorlogsarsenaal van Hamas en andere terreurorganisaties is vernietigd en de vrede en het normale leven
voor de bevolking in zuidelijk Israël is hersteld.' (1)
Inmiddels heeft Israël al meer dan 1000 doelen op de Gazastrook bestookt (2). Netanyahu heeft Obama
echter beloofd nog geen grondoperatie tegen Hamas te beginnen zolang er nog enige kans is op een
bestand en er geen nieuwe escalatie optreedt, zoals Palestijnse raketten die grote aantallen Israëlische
slachtoffers maken.
Bestand onzeker
Obama zou nog niet hebben besloten of hij direct betrokken wil worden in een nieuw bestand, waar
inmiddels ook VN secretaris-generaal Ban Ki-moon op aandringt.(3)
Als dat bestand er net zo één wordt als in 2009 zal Israël daar zoals gebruikelijk niets aan hebben. Bijna 4
jaar geleden werd na afloop van de antiterreuroperatie Cast Lead afgesproken dat Amerika en Europa er op
zouden toezien dat er niet opnieuw grote hoeveelheden wapens naar de Gazastrook zouden worden
gesmokkeld. Die smokkel is echter werd echter juist versneld voortgezet, zonder dat de Amerikanen en
Europeanen hier ook maar iets aan deden.
Nieuwe raket richting Tel Aviv
Rond half 11 vanochtend onderschepte het afweersysteem Iron Dome opnieuw een raket die vanaf de
Gazastrook was op Tel Aviv afgevuurd. Hamas eiste onmiddellijk de verantwoordelijkheid op. De scherven
van de onderschepte raket kwamen op een auto neer die in brand vloog.
In Sderot, vlakbij de grens met Gaza (5), raakte een huis beschadigd door een Palestijnse raket. In beide
gevallen vielen er geen slachtoffers (4). Gisteren raakten in Ashkelon enkele Israëliërs gewond nadat hun
huizen werden geraakt door raketten.
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Arutz 7, (4) Ynet News, (5) Arutz 7
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“Generatie 25-43 jaar, krijgt het niet alleen nu maar ook op langere termijn slechter”
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 18 november 2012
VVD-nestor Hans Wiegel heeft zich de afgelopen weken danig geroerd in de onrust over het regeerakkoord.
De kern van zijn zorgen is dat het toekomstperspectief van de jonge, hardwerkende mensen uit de
middengroepen op de lange termijn onrustbarend slecht is.
Bio
Hans Wiegel (1941) werd op zijn 25e Kamerlid voor de VVD en vier jaar later politiek leider en lijsttrekker van
die partij. Hij voerde in de jaren zeventig fel oppositie tegen het centrum-linkse kabinet Den Uyl-Van Agt.
Werd later minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier (1977-1981). In 1982 vertrok hij uit Den Haag
om voor een periode van twaalf jaar Commissaris van de Koningin in Friesland te worden. In die jaren heeft
hij meerdere malen een terugkeer naar Den Haag overwogen. Die is er niet van gekomen. Hij is zich wel
altijd druk blijven maken over de koers van zijn partij. Niet altijd tot genoegen van iedereen.
Nog steeds bekleedt hij tal van maatschappelijke functies. Daarnaast was hij politiek commentator van
Dagblad De Pers van 2007 tot 2012, en daarna columnist van NRC Handelsblad. De afgelopen weken heeft
hij zich voluit teweer gesteld tegen de plannen uit het kersverse regeerakkoord.
“Ik maak me dus echt grote zorgen over de positie van de mensen van, zeg, 25 tot 43 jaar. Ja, mijn kinderen
zijn van die leeftijd. Ik zie het dus van nabij gebeuren. Die generatie krijgt het niet alleen nu slechter, maar
ook op de lange termijn. En dat laatste is het gevaarlijkste. Dat is nu een veenbrand, en straks misschien
een uitslaande brand. Als je daar niet iets aan doet, krijgen we een enorm conflict der generaties. Het is een
zwaar woord, maar misschien wel een opstand. Dat is een groot gevaar voor het functioneren van het land.
De toekomst van onze economie hangt af van het werk dat jonge, goed opgeleide mensen doen. Natuurlijk
zijn we ook afhankelijk van invloeden uit het buitenland, maar daar kunnen we weinig aan doen. Die jonge
generatie moet ervoor zorgen dat ons bedrijfsleven ook in de toekomst vitaal blijft. De vreugde van die
mensen wordt teniet gedaan door het nivelleringsbeleid.
Wiegel wil Staatscommissie die kijkt naar positie jonge hardwerkende mensen
Als je het klassieke gezinnetje neemt, man, vrouw, twee kinderen en je kijkt naar de kosten van bijvoorbeeld
de kinderopvang dan is het al bijna niet meer de moeite waard om te gaan werken. Door de huidige maatregelen wordt dat erger. Daarbij komt nog de aantasting van de hypotheekrenteaftrek, die bij jongeren extra
hard aankomt, en de verslechtering van de pensioenvoorzieningen. Je duwt mensen naar de rand van de
afgrond. En als er ook maar iets misgaat – werkloosheid, een echtscheiding, of erger – dan is dat een ramp.”
Staatscommissie
“Ik bevind me wat dat betreft in goed gezelschap. In het Financieele Dagblad van afgelopen maandag stond
ook al dat jongeren voor hun pensioenen de dupe worden van Rutte-II. Ondertekend door Xander den Uyl,
jaja, de zoon van. En ook Paul Schnabel, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft gezegd dat er
echt iets heel ernstigs aan het gebeuren is met de jonge generatie.
Wiegel: “De formatie was een soort pim-pam-pet: de VVD krijgt pim, de PvdA krijgt pam en het resultaat is
pet”
Het is dus verstandig als de regering eens rustig op een rijtje zet wat de positie is van de mensen tussen de
25 en 43 jaar. Laat ze een Staatscommissie instellen die dat onderzoekt. De maatregelen van nu zijn het
resultaat van dingen uitruilen tussen de VVD en de PvdA, zonder dat er een samenhang in zit. Want al die
dingen zijn onderling niet verbonden, de draadjes ontbreken. Dat komt door dat systeem van Wouter Bos
met die plastic kaartjes. De formatie was een soort pim-pam-pet: de VVD krijgt pim, de PvdA krijgt pam en
het resultaat is pet. “Er moeten dus drie dingen gebeuren: dat nivelleren van de middengroepen moet niet
doorgaan. Dat is de wens van de VVD. Dan moet de PvdA ook wat hebben: stel dus de verslechtering van
de WW tenminste een paar jaar uit. Dat heeft ook de PvdA’er Wallage bepleit. Dat lijkt me voor de financiële
zekerheid van de mensen in deze tijd helemaal niet slecht. De huidige aanpassing stelt niet zoveel voor: de
dekking is verkeerd gekozen. Je haalt 250 miljoen uit het wegenfonds en zorgt dusaan die kant voor extra
werklozen. Dan stop je die 250 miljoen vervolgens in de WW-pot om die extra werklozen daarvan te betalen.
Dat schiet, geloof ik, niet echt op.”
Neem de tijd
“Misschien gaat het overheidstekort dan wat langzamer omlaag, maar dat moet dan maar. Vindt ook onze
legendarische oud-minister van Financiën Witteveen. We lenen per slot tegen bijna nul procent. Stel
intussen die Staatscommissie in om vooral te kijken naar de situatie op lange termijn van de jonge,
hardwerkende mensen.
Ik zou zeggen dat ze daar eens rustig de tijd voor moeten nemen. Op korte termijn haal je daarmee de
onrust weg, op lange termijn creëer je weer een toekomstperspectief. Want nogmaals: de onrust nu is
vervelend, maar niets vergeleken bij wat er gebeurt als straks de middengroepen eraan gaan. En die heb je
als samenleving toch echt nodig.”.
Intermediair.nl
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Dit zou heel veel verklaren, waaronder "ongelukken"
Zondag, 18 november 2012
Er schijnt een wapen te zijn wat ook daadwerkelijk wordt gebruikt en
welke de “dodelijke straal” wordt genoemd.
Eenieder die het waagt hier onderzoek naar te doen loopt grote kans
op de lange dodenlijst terecht te komen.
The Death Ray ofwel de dodelijke straal is van oorsprong afkomstig
van niemand anders dan het genie Nicolas Tesla. Toen hij stierf in
1943 wist de FBI en met haar andere overheidsinstanties niet hoe snel ze alle bezittingen en aantekeningen
van Tesla moesten weghalen.
Men ging er eigenlijk vanuit dat er nooit iets in praktisch zin gedaan is met deze technologie, maar niets is
minder waar. Ronald Reagan heeft er onder andere volop gebruik van gemaakt met zijn Star Wars project.
Het is in de loop der tijd ontwikkeld tot het meest dodelijke wapen ooit. Jesse Ventura wordt op een zeker
moment benaderd door een man die Dr. Fred Bell heet. Het betreft een wetenschapper die zijn leven lang
heeft gewerkt voor de Amerikaanse overheid aan allerlei duistere projecten waarvan de Death Ray er één is.
Dr. Bell is eigenlijk degene die het balletje aan het rollen brengt door aan Jesse te vertellen hoe het werkelijk
zit met de Death Ray. Op de vraag van Jesse of hij niet bang is voor zijn leven, zegt Dr. Bell dat dit wel wat
meevalt omdat ze hem nog regelmatig nodig hebben. Twee dagen later is hij dood (feit, geen
complottheorie!).
Met de Death Ray wordt een geweldig krachtige straal geconcentreerde energie gecreëerd, een straal die
als die jou raakt of een object, daar dwars doorheen brandt en zo sterk is dat het zelfs metaal doet smelten.
Je kunt het vergelijken met alsof je in een magnetron zit.
Deze wapens zijn er in het groot en in het klein, het kan mensen vermoorden zonder dat ook maar iemand
de doodsoorzaak kan vaststellen omdat het als het ware je organen van binnen wegbrandt. Mensen die met
een Death Ray worden gedood krijgen dan ook meestal als doodsoorzaak “natuurlijk” mee. Deze informatie
werpt een heel ander licht op een stukje uit een eerder door ons deze week geschreven artikel: "Er zijn
meldingen geweest van ongewone drone(onbemande vliegtuigen)aanvallen in Pakistan en Afghanistan
waarbij slachtoffers zijn “opgelost” of waar hun lichamen gevonden zijn in een “rubberen” staat. Deze
berichten zijn bevestigd. "
Wat Jesse Ventura opvalt tijdens het onderzoek wat zij doen, is dat metaal wat door zo’n Death Ray is
geraakt wordt verpulverd en er uitziet exact zoals de overblijfselen van de Twin Towers in New York na de
aanslag van 9/11. Hij neem contact op met Dr. Judy Wood die gespecialiseerd onderzoek naar de aanslag
heeft gedaan en naar blijkt is er inderdaad waarschijnlijk gebruik gemaakt van zo’n Death Ray. Volgens een
andere wetenschapper is dat heel goed mogelijk omdat die straal zo krachtig is dat je er volgens hem hele
continenten mee kunt laten verdwijnen.
Ook de mysterieuze ontploffingen van een aantal Space Shuttles zouden misschien toegeschreven kunnen
worden aan deze Death Ray’s. En zo zullen in de loop der tijd ongetwijfeld nog meer “vreemde” ongelukken
kunnen worden verklaard. Zoals twee dagen geleden toen een F-22 Rapter “stealth” jager met een
prijskaartje van 678 miljoen dollar op onverklaarbare wijze neerstortte.
Wat we hier hebben is een wapen zo dodelijk dat het niet alleen gebruikt kan worden in kleine uitvoeringen
voor het “opruimen” van mensen die te dichtbij de waarheid komen, zonder sporen achter te laten, maar ook
een wapen wat aardbevingen naar wens en op onvoorstelbaar grote schaal kan veroorzaken. De Death Ray
doet in een handomdraai datgene waar men al jaren HAARP van verdenkt.
Het wapen doet zijn naam eer aan, want rond dit project zijn er al vele doden te betreuren.
Niburu.co
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Eli Yishai: ‘Gaza moet terug naar de middeleeuwen’
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 18 november 2012
Het doel van een eventuele Israëlische militaire operatie in Gaza is het gebied “terugsturen naar de
Middeleeuwen”. Dat heeft de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Eli Yishai van de rechtsreligieuze Shas-partij gezegd. “Alleen dan zal Israël de komende veertig jaar rust hebben”, zei hij volgens de
Israëlische krant Haaretz.
De Egyptische president Morsi zei zaterdagavond dat hij “aanwijzingen” ziet voor een staakt-het-vuren.
Morsi zei dat op een persconferentie met de Turkse premier Erdogan. Die is in Egypte voor overleg. Waarop
Morsi zich baseerde, is niet bekend. Egypte staat in contact met zowel Israël als Hamas en bemiddelde in
het verleden vaker tussen beide strijdende partijen.
Zaterdagavond verschenen er op twitter berichten over een op handen zijnd staakt-het-vuren. Maar dat werd
al snel ontkend in Israëlische media. Ook het bureau van premier Netanyahu ontkende de geruchten.
Of een grondoffensief zaterdagavond ophanden is, is onduidelijk. Wel zijn er de hele dag Israëlische
reservisten richting de Gazastrook vertrokken, zei NOS-verslaggever Lex Runderkamp die in Tel Aviv in
Israël is.
De Israëlische regering heeft het leger vrijdag toestemming gegeven om 75.000 reservisten op te roepen.
Dat is veel meer dan de 10.000 militairen die werden ingezet tijdens de vorige oorlog in Gaza in 2008.
Onduidelijk is hoeveel reservisten zich tot zaterdagavond hadden gemeld.
Een besluit om Gaza binnen te vallen zou mogelijk morgen genomen kunnen worden, als het kabinet
Netanyahu weer bij elkaar komt voor de wekelijkse vergadering.
Intussen probeert Israël internationaal steun te vinden voor een operatie in de Gazastrook. Netanyahu belde
zaterdag met verschillende Europese leiders, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij liet hen
weten dat Israël niet zal accepteren dat de burgerbevolking onder voortdurende dreiging leeft.
Een woordvoerder van Merkel reageerde dat Israël het recht heeft op zelfverdediging, maar ook dat er zo
snel mogelijk een wapenstilstand moet komen.
Defensie-minister Ehud Barak had zaterdag ook contact met zijn Amerikaanse ambtgenoot Panetta. Barak
praatte Panetta bij over het verloop van de operatie Wolkkolom. Ook het Witte Huis herhaalde dat Israël het
recht op zelfverdediging heeft.
Intussen gingen de beschietingen over en weer de hele dag door.
http://nos.nl/artikel/441795-gaza-terug-naar-de-middeleeuwen.html

18e eeuws vrijmetselaarsmanuscript gekraakt
Geplaatst door xandrah op 18 november 2012
Keven Knight, vertaalwetenschapper op de computer legt uit..
Onderzoekers kraken 18e eeuws copiale cypher
Een copiale cipher is een gecodeerd manuscript die uit 75.000
handgeschreven karakters bestaat en 105 gebonden pagina’s
bevat.
‘ De meester draagt een amulet met een blauw oog in het midden.
Voor hem, zit een kandidaat geknield in een kamer met kaarslicht,
omringt door microscopen en chirurgische instrumenten. Het is ongeveer 1746. De initiatie is begonnen. De
meester legt een stuk papier voor de kandidaat neer en geeft hem opdracht een bril op te zetten. Hij vertelt
hem te lezen. De kandidaat keekt scheel, het is een onmogelijke taak. De pagina is leeg. De kandidaat wordt
verteld niet in paniek te raken, er is hoop dat zijn zicht verbeterd wordt. De meester veegt zijn ogen met een
stuk stof en geeft opdracht de operatie te starten. Hij pakt een pincet van de tafel.
De andere leden heffen in afwachting hun kandelaars op. De meester plukt een
paar haren uit de wenkbrauwen van de kandidaat. Dit is een rituele procedure: er
wordt geen vlees beschadigd. De meester legt de kandidaat uit dat dit de
symbolische handelingen zijn, die niet zonder betekenis zijn. De kandidaat legt zijn
hand op het amulet van de meester, die hem aanmoedigt weer te proberen te
lezen wat er op het papier staat. Hij vervangt het lege vel papier voor een ander
vel. Op deze pagina staat handgeschreven tekst. De meester feliciteert de
kandidaat met het feit dat hij nu kan zien.
Meer dan 260 jaar, waren de inhoud van deze pagina en de details van het ritueel
geheim. Ze zaten verborgen in een gecodeerd manuscript, een van de duizenden
die gemaakt zijn door geheime genootschappen, vrijmetselaars, uit de 18e en 19e
eeuw. Op het punt van hun macht hadden de vrijmetselaars honderduizenden
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aanhangers van New York tot in st. Petersburg. Vandaag de dag wordt de vrijmetselarij afgedaan als voer
voor conspiracy denkers en History Channel. Maar ze dienen een doel: hun loges zijn plekken waar
vrijdenkers veel facetten van het leven kunnen ontwikkelen: natuurkundig, kunst, bouwkunde en noem maar
op. Het is iets waar een vrijmetselaar zich aan verbindt als hij vrijmetselaar wordt: zichzelf ontwikkelen op
bouwkundig, natuurkundig, kunstzinnig gebied en andere gebieden. Maar dan wel uit de ogen van kerk, wet
en staat. Vanwege hun geheime karkater, is er niet veel bekend van deze organisaties. Wel is het een
publiek geheim dat Bilderbergers en elite bekend zijn met de vrijmetselarij. Veel van de teksten van de
vrijmetselaars uit oude tijden zijn ongekraakt gebleven en weggewuifd door historici als ondoordringbare
rariteiten.
Nu is één van de geheimzinnige manuscripten gekraakt, eigenlijk per ongeluk. Het decoderen begon als een
soort spel tussen twee vrienden dat er op uitliep dat een team van experts betrokken werd. In het manuscript
zit een geheime geschiedenis van hoe esoterie en radicale denkbeelden van wetenschap, politiek, religie
ondergronds verspreid werden. Het kraken van dit manuscript begon in Duitsland met Christiane Schaefer
en Wolfgang Hock, beiden filologen en experts in oude handschriften.
Schaefer ging haar baan in Berlijn verlaten om te
gaan werken in Stockholm bij de Uppsala
Universiteit en Hock gaf haar een afscheidskado:
een grote bruine envelop waarop ‘topgeheim’
stond en een serie vreemde symbolen. Binnen in
zaten een stuk of 100 gekopiëerde pagina’s (het
orgineel is in Albanië) waarop een handschrift
stond waaruit niets opgemaakt kon worden. En
symbolen: pijlen, vormen, runen, wiskundige
symbolen en romeinse cijfers. Het was duidelijk
een of andere cipher. Een uitdaging voor
Schaefer.
Het manuscript was zeer gecompliceerd:
symbolen van saturnus en venus, Griekse letters
als pi en gamma, ovalen en pentagrammen.
Slechts twee frases waren ongecodeerd: ‘Philipp
1866′, geschreven aan het begin van het
manuscript en ‘copiales 3′ aan het einde. Phillipp was geschreven op zijn Duits. Copiales leek een variatie
op het latijnse woord kopiëren. Schaefer probeerde een paar keer om de symbolen te catalogiseren, een
basis techniek bij het decoderen. Het lukte niet, en de cipher belandde in de kast.
In 2011, dertien jaar later, woonde Schaeffer een conferentie bij over computationele linguisten. De
hoofdspreker was Kevin Knight, een computerwetenschapper, specialist in het gebruiken van algoritmen bij
vertalingen. Hij maakte een algoritme dat Dante’s Inferno vertaalde. Knight is een van de weinige
deskundigen op het gebied van computervertalingen. Wat betreft het kraken van codes is de belangrijkste
taak om een serie regels te ontcijferen zodat de cipher’s tekst wordt omgezet in woorden en te bepalen
welke letters gewist kunnen worden. Wanneer dit uitgezocht is, heeft men de sleutel te pakken, en dit is het
voornaamste doel van computervertalingen op dit gebied. Geen makkelijke taak, er zijn biljoenen
woordcombinaties. Knight gebruikte een ‘verwachtings-maximalisatie-algoritme’. In plaats van te vertrouwen
op een vooraf gedefiniëerde woordenschat, gaat het door elke mogelijke vertaling heen, hoe idioot het ook
lijkt. Zo een algoritme helpt ook codes te breken, zo vertelde Knight op de conferentie. En hoe langer de
cipher, des te beter het resultaat. Hij zei tegen de toehoorders: ‘wanneer u een lange gecodeerde tekst
heeft, kom maar op.’ En zo begonnen Schaeffer en Knight in 2011 aan de ontcijfering van de eerste 16
pagina’s.
De code bleek via homofone substitutie omgezet te zijn, waarbij een alfabetletter in verschillende karakters
kan worden omgezet, waardoor het moeilijk is de klare tekst via analyse van de frequentieverdeling te
ontrafelen. Ook werden de onderzoekers aanvankelijk op een dwaalspoor gezet door de Latijnse letters,
waarvan ze dachten dat het zogenoemde nulls waren, die verder geen betekenis hadden. De
wetenschappers wisten uiteindelijk de ingang te vinden door ervan uit te gaan dat de oorspronkelijke taal
Duits was en de tekens met een circumflex voor dezelfde letter stonden. De Latijnse karakters bleken voor
spaties te staan. Het team beschrijft de ontcijfering in het document The Copiale Cipher.
 Meer over het manuscript vindt u op de website van schaeffer en knight, wat hebben zij inmiddels
allemaal ontcijferd?
tweakersnet/wired
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Duitsland wil patriotraketten aan Turks-Syrische grens
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 18 november 2012
van HLN.BE - De Turks-Syrische grens. © reuters.
Duitsland gaat grond-luchtraketten van het Patriottype opstellen
langs de Turkse grens met het door een regionale oorlog getroffen
Syrië. Dat schrijft vandaag de krant Süddeutsche Zeitung. Het
bericht werd niet door Duitse, Turkse of Navo-functionarissen
bevestigd.
De Süddeutsche Zeitung maakte niet bekend op welke bronnen het bericht is gebaseerd. Volgens de krant
gaat het om Patriot PAC-3-luchtafweerraketten, te bedienen door 170 soldaten.
De krant meent voorts te weten dat Ankara maandag de Navo een formeel verzoek voor het ontplooien van
Patriots zal indienen, en dat het Bondgenootschap daarmee zal instemmen.
LEES OOK:
 Turkije erkent Syrische oppositiebeweging
 Lange celstraffen voor Syrische spion in Turkije
 Turkije waarschuwt Syrië

Franse jongerenbeweging verklaart de oorlog aan het multiculturalisme
Is dit het begin van een nieuwe Franse revolutie?
In oktober bezetten 70 leden van de Franse jongerenbeweging
Génération Identitaire de moskee in Poitiers om te protesteren tegen de
oprukkende islam in hun land. In een nieuwe video verklaart de
beweging letterlijk de oorlog aan het multiculturalisme.
Op spandoeken van Génération Identitaire stond onder andere de tekst
'In 732 versloeg Charles Martel in Poitiers de Arabieren', een verwijzing
naar de eerste poging van de islam om Europa te veroveren. Franse
politici bekritiseerden de actie van de beweging in Poitiers in felle bewoordingen. 'Wij zijn Génération
Identitaire, de generatie die vermoord wordt al we de verkeerde persoon aankijken, iemand een sigaret
weigeren of een 'houding' aannemen die iemand irriteert,' begint de oorlogsverklaring, daarmee verwijzend
naar de steeds grotere problemen met het almaar groeiende aantal moslims in Frankrijk.
'Dubbel gestrafte generatie'
'Wij zin de etnisch gebarsten generatie, van het totaal mislukte samenleven en de gedwongen menging van
rassen. Wij zijn dubbel gestraft: gedwongen te betalen voor een sociaal systeem dat zo gul is voor
vreemdelingen dat het onhoudbaar is geworden voor ons eigen volk.'
'Onze generatie is het slachtoffer van de 'Mei 1968' beweging die zichzelf wilde bevrijden van traditie, kennis
en autoriteit in het onderwijs. Het enige wat zij bereikten was zich bevrijden van hun verantwoordelijkheden.'
'Arabieren kunnen niet onze broeders zijn'
'Wij verwerpen jullie geschiedenisboeken en hervinden onze herinneringen. Wij geloven niet langer dat
'Khader' (Arabieren) ooit onze broeders kunnen zijn. Wij geloven niet langer in een 'wereldwijd dorp' en de
'familie mensheid', want wij hebben ontdekt dat wij wortels hebben, voorouders en daarom een toekomst.'
'Ons erfgoed is ons land, ons bloed, onze identiteit. Wij zijn de troonopvolgers van onze eigen toekomst.'
'Wij zijn jullie lafheid spuugzat'
'Wij hebben de TV uitgezet om in de straten te marcheren. Wij hebben onze slogans op muren geschilderd
en door luidsprekers geschreeuwd voor 'de macht aan de jeugd' en met onze Lambda vlaggen gewapperd.
De Lambda, afgebeeld op trotse Spartaanse schilden, is ons symbool.' 'Begrijpt u wat dit betekent? Wij
zullen niet ophouden, wij zullen niet toegeven, want wij zijn jullie lafheid spuugzat.'
'Explosie racisme tegen blanken'
'Jullie zijn van de jaren van naoorlogse voorspoed, pensioenvoorzieningen, S.O.S. Racisme, 'diversiteit',
seksuele bevrijding en een zak rijst van Bernard Kouchner (van 2007 tot 2010 minister BuZa, overtuigde
linkse globalist). 'Wij zijn van de 25% jeugdwerkloosheid, de sociale schuldenlast, de multiculturele instorting
en een explosie van het racisme tegen blanken. Wij zijn van gebroken gezinnen en jonge Franse soldaten
die sterven in Afghanistan.'
'Dit is een oorlogsverklaring'
'Jullie krijgen ons niet met een minzame blik, een door de staat betaalde miserabele baan en een
schouderklopje. Wij hebben geen behoefde aan jullie jeugdbeleid. De jeugd IS ons beleid.'
'Denk niet dat is enkel een manifest is. Dit is een oorlogsverklaring. Jullie zijn van gisteren, wij zijn van
morgen. Wij zijn Génération Identitaire.'
Xander - (1) YouTube / YouTube / Gateway Pundit
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Monti verkoopt Italië aan Arabieren, Spanje zich aan Russen
Invloed islam in Europa zal nog veel groter worden - Rusland en China willen Europa losweken van VS
De Italiaanse premier Monti met de Koeweitse oliesjeik Sabah Al Ahmad
Al Sabah.
Omdat er ondanks alle toezeggingen maar weinig terecht is gekomen
van alle bezuinigings- en hervormingsplannen is de dringend om geld
verlegen zittende Italiaanse premier Monti begonnen met het verkopen
van de Italiaanse industrie aan de Arabieren. In Spanje probeert men
ondertussen Russen en Chinezen te strikken om één van de ruim 1
miljoen leegstaande woningen te kopen.
De ene partij heeft een enorme, niet meer weg te werken schuldenberg opgebouwd. De andere partij zwemt
letterlijk in het geld. Italië en het olielandje Qatar hebben daarom besloten het staatsfonds Qatar Holding op
te richten, dat tot een miljard euro in Italiaanse ondernemingen gaat investeren, vooral in bedrijven die actief
zijn in de voedingsindustrie, de mode en op de luxueuze productenmarkt.
Uitverkoop Italië aan Arabieren
Afgelopen maandag tekende 'Goldman Sachs' premier Monti, klaarblijkelijk nog steeds investeringsbankier
in hart en nieren, de overeenkomst met de Arabieren. Het begint nog 'slechts' met een miljard euro, maar als
de deal bevalt dan zal deze worden uitgebreid en is de uitverkoop van de Italiaanse industrie aan steenrijke
Arabieren een feit. Dat dit niet in het belang is van het Italiaanse volk blijkt ook uit het feit dat de
belastingheffing via Luxemburg of andere belastingparadijzen verloopt en er dus niets in de staatskas vloeit.
Monti kan echter niet verweten worden dat hij niet gekozen werd om dergelijke overeenkomsten te sluiten,
simpelweg vanwege het feit dat hij helemaal niet democratisch gekozen werd, maar aangesteld. (1)
Italië steeds verder in afgrond
Ondertussen glijdt Italië steeds sneller de economische afgrond in. Het aantal opdrachten voor de industrie
is in een jaar tijd met 12,8% gedaald, waarvan 4% in september 2012. In dezelfde maand beweerde Monti
voortdurend dat Italië 'van de lijst probleemlanden is verdwenen'. Zoals we inmiddels gewend zijn van
Europese politici is dan juist het tegendeel het geval. (2)
Rajoy smeekt voormalige koloniën om hulp
Net als Italië is ook Spanje feitelijk bankroet. Hoe groot de wanhoop in Madrid is bleek vorige week toen
premier Rajoy de voormalige Spaanse koloniën in Latijns Amerika bijna smeekte om te investeren in zijn
land, zodat Spanje er weer bovenop komt. Rajoy wees er deze landen op dat de situatie 10 jaar geleden
omgekeerd was. (3)
Spanje wil rijke Russen en Chinezen
Vanwege het barsten van de Spaans vastgoedzeepbel staan er inmiddels meer dan 1 miljoen woningen leeg
in het land. De regering overweegt nu om rijke Russen en Chinezen een permanente verblijfsvergunning aan
te bieden als ze een woning van minstens € 160.000 kopen. Spanje kijkt daarbij verlekkerd naar Londen en
New York, waar het dankzij investeringen van de nieuwe rijken uit de opkomende landen buitengewoon
goed gaat met de vastgoedmarkt.
Spaanse huizenmarkt - 60%
In Spanje zijn de huizenprijzen sinds het begin van de crisis in 2008 met 30% gezakt. Economen denken dat
daar nog eens een daling van 30% bovenop komt voordat de prijzen zich stabiliseren. Met bijna 11% slechte
leningen, meer dan 50% jeugdwerkloosheid en een bad bank vol zwaar afgewaardeerde vastgoed is de
Spaanse economie nog altijd verlamd. (4)
Investeerders wachten tot na instorting
Of de Spaanse en Italiaanse tactiek zal werken is nog maar de vraag, aangezien steeds meer Europese
landen bezwijken voor de verleiding om de nog overgebleven welvaart te herverdelen en vooral de rijkeren
hoge belastingen op te leggen. Bovendien is de vrije val van de zuidelijke helft van de eurozone nog lang
niet gestopt en kunnen investeerders dus beter nog een jaar of zo wachten. Dan zullen deze landen verder
zijn ingestort en kan alles letterlijk voor een appel en ei worden opgekocht.
Arabieren zullen vrij baan voor islam eisen
Een ander gevolg van de uitverkoop aan Arabieren, Russen en Chinezen is dat deze landen steeds meer
invloed in Europa zullen krijgen. De Arabieren zullen ongetwijfeld vrij baan eisen voor de islam in Europa, die
daardoor nog veel meer invloed zal krijgen dan nu al het geval is.
Russen en Chinezen weken Europa los van VS
De Russen en Chinezen zullen hun geld gebruiken om Europa verder los te weken van de traditionele band
met de Verenigde Staten. De Europese burgers hoeven alleen maar naar de 'vrijheid' van de Russen en
Chinezen te kijken -of beter gezegd: het ontbreken daarvan- om te zien wat dit voor onze toekomst zal
betekenen.
EU gaat verder met vernietiging vrij Europa
Niet dat het zonder deze buitenlandse invloed heel veel anders zal gaan, want zoals bekend gedraagt de EU
in Brussel zich nu al als een dictatoriaal, fascistisch regime dat alle lidstaten in één systeem wil persen en
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uiteindelijk een Verenigde Staten van Europa wil creëren, waarin de massale miljardenstroom van Noord
naar Zuid Europa permanent en iedereen even arm is geworden. Dan zal de vernietiging van het eens vrije,
democratische en welvarende Europa door handen van de elite voltooid zijn.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Zero Hedge,
(4) Zero Hedge

Prikbord nr 320 (leo j.j. dorrestijn)
Cijfers
Dat VVD en PvdA slecht zijn in rekenen, moet worden betwijfeld. Want zelfs de ‘onwetende’ oppositie wist
meteen te vertellen dat de kabinetsplannen tot 130.000 extra werklozen zouden leiden. Te hopen is dat dit
niet allemaal PvdA-stemmers worden, maar het zijn straks wel bijstandontvangers en die komen ten laste
van de gemeentes. Net als de kosten van de volstrekt doorgedraaide jeugdzorg. Dus burgers met een eigen
huis worden binnenkort drie keer belast: door de banken (waardevermindering), door de staat (beperking
hypotheek en rente-aftrek) en door de WOZ, omdat de gemeentes roulette hebben gespeeld met hun
(geheime) reserves.
Doch uitrekenen hoeveel allochtonen hier inmiddels wonen en wat ons dat heeft gekost (200 miljard),
hoeveel we kwijt zijn aan de EU of hoeveel geld er (illegaal) verdampt bij ontwikkelingssamenwerking en
door de zorgfraude, of hoeveel minder inkomstenbelasting zal worden afgedragen, levert cijfers op die zelfs
politici niet kunnen geloven. En dus worden ze genegeerd, net als de rapporten van de Algemene
Rekenkamer.
Het muntje is nog niet gevallen
Zoals de heer Pechtold tekeer ging tegen de korting op ontwikkelingshulp, maakt duidelijk dat bij vele politici
met al hun privileges, het muntje nog niet is gevallen. Bezuinigen doet pijn, maar helaas willen sommigen
buiten schot blijven. Alles bij het oude laten en dan toch 16 miljard minder uitgeven, is onbestaanbaar. Zo
groot zijn de fraude en verspilling nu ook weer niet rond de Nederlandse schatkist. Maar dat politici echt niet
blijken te weten waar onze ontwikkelingsmiljarden werkelijk naartoe gaan, en de miljarden voor Brussel en
de tientallen miljarden voor Griekenland, is onthutsend. En dan te bedenken dat de overheid alleen al moet
bezuinigen vanwege de verminderde belastingopbrengsten, nu honderdduizenden hun inkomsten deels op
de bank zetten of naar hun thuislanden sturen: Polen, Roemenië, Turkije, Somalië, Marokko, Irak etc.
Liegende advocaat
Een Telegraaf-lezer is verbaasd over een liegende advocate en meent dat er wel een boek is te schrijven
over het gebrek aan integriteit in de advocatuur. Een kennelijk gevolg van onwetendheid omtrent de vele
boeken die daarover al verschenen zijn, evenals over curatoren, rechter-commissarissen, rechterplaatsvervangers en liegende rechters. De overleden heer Burhoven Jaspers heeft uitgebreid onderzoek
gedaan naar de belangen(verstrengeling) in het wereldje en mr. Hoekstra doet namens de regering nog
steeds onderzoek naar de falende Orde van Advocaten. De vraag is, zoals altijd, of de politiek durft in te
grijpen, want ook de Raden van Discipline hebben geen orde op zaken kunnen stellen. Iedere liegende
advocaat moet uit de rechtszaal verwijderd worden, dan zijn er ook veel minder appelprocedures wegens
onjuiste rechtspraak.
Oplichting
Wanneer worden de toezichthouders van Vestia gearresteerd wegens medeplichtigheid aan oplichting? En
de EU-bobo’s die verdraaid goed wisten dat Griekenland geen € 235 miljard kan terugbetalen; zelfs niet de
rente daarvan.
Ook de arrestatie van de betrapte oplichters in de zorg laat nog steeds op zich wachten. En sinds de
Herfkens-affaire blijken nog vele andere ruifeters de staat te hebben getild, doch niemand werd
gearresteerd. Het wachten is op een klacht bij het Europese hof wegens rechtsongelijkheid.
Van Agt
Neen, Van Agt is geen nazi. Hij is gewoon een jodenhater en die vonden al ver vóór de tweede wereldoorlog
dat zij wel bepaalden waar joden mochten wonen: in getto’s. De redenering van iemand die de vier beesten
van Breda wilde vrijlaten, is historisch interessant. Niet de joden mochten zelf beslissen waar ze na de
holocaust wilden wonen, maar hen zou een grondgebied moeten worden aangewezen, dat ‘toebehoorde’
aan de traditionele bevolking resp. hun moordenaars en vervolgens aan de geallieerde bezetters. Waar
denkt Van Agt aan: Elzas-Lotharingen, Oostenrijk, Berlijn, Oost-Duitsland? Of ziet hij het ruimer en gaat het
om een land dat dan aan jodenhaters wordt ontzegd, zoals in het Midden-Oosten? En waarom geldt zijn
‘regel’ niet voor de Palestijnen die nog steeds geen eigen nationaal grondgebied bezitten, maar ‘dus’ een
stuk van Jordanië of Libanon hadden moeten krijgen, tenzij… ze jodenhaters zijn, natuurlijk, want dan
hebben ze het ‘recht’ om de joden uit Israël te verdrijven? Voor rassenwaan blijkt geen Hitler nodig; een
katholieke jurist die zich met terroristen inlaat, is al toereikend.
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Baanbrekende ontdekking op Mars- na ontdekking waterstroom, gezicht en mini-pyramide
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 21 november 2012
Curiosity rover heeft een baanbrekende ontdekking gedaan op Mars.
Maar helaas wordt ons niet verteld wat het is, we zullen nog een paar
weken moeten wachten. De Curiosity is naar Mars gestuurd om uit te
zoeken of er ooit leven mogelijk was. In augustus landde het
verkenningsvoertuig op de planeet. In september dit jaar ontdekte
Curiosity dat er ooit waterstromen op Mars waren. Maar dat niet
alleen: ook werd de vondst gedaan van een mini-pyramide van Gizeh
op Mars. Er is iets mysterieus aan de hand met Mars. NASA is een
leugenorgaan, en het lijkt erop dat ze ons willen doen geloven dat er
leven is (geweest) op Mars, of dat er leven mogelijk is. Bijvoorbeeld,
Waarom bewerkt NASA Marsfoto’s ? Intrigerend en bizar zijn de
verhalen de achterkleindochter van Eisenhower, die de klok luidde
over geheime marskolonies.
Dan is er nog de Curiosity Mars Probe & Illuminatie
conspiracytheorie. Wat heeft de elite toch met Mars?
het ‘gezicht op Mars’ , mogelijk van een aliën zegt men, een mysterie
“> Geheime kolonie op Mars volgens achterkleindochter Eisenhower
Curiosity deed de ontdekking middels zijn mobiele laboratorium, Sample
Analysis at Mars Instrument (SAM). Hoofd wetenschapper van Curiosity John
Grotzinger zegt dat de vondst zodanig spectaculair is, dat deze de
geschiedenisboeken zal halen. Het team moet de ontdekking zelfs
dubbelchecken om zeker te zijn, of het inderdaad wel is wat ze denken dat het
is.
Dankzij de gedetailleerde rapportages van Curiosity weten we wat de rover
allemaal doet sinds hij in augustus aankwam op Mars. Behalve de kiekjes van
overblijfselen van waterstromen, de mini-pyramide van Gizeh, maakt rover ook
een kiekje van een steen en ging modderspittend door de Gale krater.
Maar nu zijn we nieuwsgierig gemaakt naar het mysterie van de baanbrekende
vondst. Totdat dit bekend gemaakt wordt, kunnen we alleen maar speculeren
over wat het kan zijn. Een bacterie ? Ondergrondse tunnels?

Pas op! Vernietig harde schijven van printers en kopiëermachines, ze bevatten bron van
vertrouwelijke informatie
Geplaatst door xandrah in Internet en virtual reality op 19 november 2012
Bekijk een korte reportage van CBSnews.
CBSnews onderzocht in 2010 vier willekeurig gekochte tweedehands kopieermachines en vond een schat
aan vertrouwelijke bedrijfsinformatie.
Harde schijven in apparaten
Niet alleen computers en laptops bevatten een harde schijf. Ook moderne printers en kopieermachines
bevatten een soortgelijke harddisk. En deze harde schijf bevat alle scans, prints, kopietjes, faxen en emails
die door het apparaat verwerkt zijn. Dit maakt een printer of kopieermachine een bron van vertrouwelijke
informatie, zoals persoonsgegevens.
Onwetendheid van mensen.
Producenten van printers en kopieermachines geven toe dat zij haar gebruikers niet goed op de hoogte
hebben gesteld van het loerende gevaar van hun apparaten. Meer dan de helft van de gebruikers van Sharp
printers en kopieermachines weten niet dat in hun apparatuur een harde schijf zit, en kennen er dus de
gevolgen niet van.
Maar, zo zeggen de producenten, gebruikers die wel weet hebben van een harde schijf lijken zich er niet
druk om te maken of de ernst er niet van in te zien.
Wat doet een printer of kopieermachine?
De kans is groot dat uw bedrijf gebruik maakt van moderne print- en kopieerapparatuur. Elke keer als het
apparaat een document verwerkt wordt er een afbeelding van gemaakt en opgeslagen op de harde schijf.
De harddisk kan na jaren gebruik honderdduizenden van dit soort afbeeldingen opgeslagen hebben. Alle
vertrouwelijke data staat dus opgeslagen in de printer of kopieermachine. Deze apparaten zijn dus eigenlijk
computers, ze slaan alles op en houden alles bij.
Een nieuwe printer of kopieermachine aanschaffen.
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Oude printers en kopieermachines worden doorverkocht en vervangen voor nieuwe machines. Duizenden
vertrouwelijke stukken worden mee verkocht aan derden. Houd er rekening mee als uw bedrijf of instelling
van plan is om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Verkoop alleen uw oude apparatuur als u ervan
verzekerd bent dat de apparatuur geen vertrouwelijke informatie meer bevat. Zo voorkomt u dat de nieuwe
eigenaar eenvoudig toegang heeft tot uw data.
Hoe kunnen mensen bij uw data komen?
Doormiddel van eenvoudig te downloaden software kan de harde schijf van de printer of kopieermachine
worden uitgelezen. Binnen enkele uren kan alle data van een harde schijf zichtbaar gemaakt en bekeken
worden.
Laat uw printer of kopieermachine vernietigen en recyclen.
De veiligste oplossing is om uw oude apparatuur te gecertificeerd te laten vernietigen door een professionele
datavernietiger. Dan bent u ervan verzekerd dat alle data van de printer of kopieermachine definitief wordt
vernietigd. U kunt er ook voor kiezen om de harde schijf uit het apparaat te halen en deze te vernietigen. Zo
kunt u de printer of kopieermachine nog wel doorverkopen.
Printer of kopieermachine beveiligen.
Om te voorkomen dat printers en kopieermachines van elke handeling een afbeelding maken kunt u een
speciale beveiliging met encryptie laten installeren. Het apparaat zal dan na verwerking van het document
de afbeelding direct onherstelbaar wissen. Het enige nadeel is dat deze beveiliging al gauw zo’n € 350,euro kost. En dat is hoofdzakelijk de reden dat er weinig gebruik van gemaakt wordt.
BRON

Israëli’s openen vuur op Syrische strijders, conflict gaat steeds meer richting Israël
Geplaatst door xandrah in Midden Oosten op 18 november 2012
Syrië vuurde al weken op Israël
Israel heeft Syrische strijders gebombardeerd, nadat Syrisch vuur op de
Golan Hoogte terecht kwam. Het conflict lijkt dichterbij de Joodse staat te
komen. De oorlog in Syrië heeft de spanningen op en rond de Golan
Hoogte aangescherpt. Golan Hoogte is een strategisch plateau, dat
Israël verwierf in de oorlog met Syrië in 1967. Syrië heeft sinds 1973 zijn
best gedaan om de vrede te bewaren, ondanks constante vijandigheid
tussen de twee landen. In de afgelopen dagen, hebben Israëlische
troepen twee keer gevuurd op Syrië, als antwoord op Syrische granaten die in Israël ontploften. Israël is antiAssad en pro-rebellen. Toch uit Israël naar buiten toe, zijn zorg: dat als Assad valt, Syrië in handen van
Islamitische extremisten valt. Het is nog onbekend of het Syrische vuur van Assad’s troepen of de rebellen
afkomstig was. Syrische granaten ontploften regelmatig in Israël (Golan Hoogte) in de hafgelopen weken.
Appelgaarden werden verwoest, branden ontstonden.
Iran verwacht dat buurlanden Palestina bewapenen en zo helpen tegen Israël
Ondertussen verwacht Iran dat de regionale landen de Palestijnen gaan bewapenen, om ze te helpen Israël
te bevechten. Dit zegt woordvoerder van het Iraanse parlement Ali Larijani vandaag: ‘hoewel de politieke
maatregelen die genomen worden door de regionale landen bewonderenswaardig zijn, zijn ze absoluut niet
toereikend. Het is te verwachten dat ze serieuze militaire steun geven aan de Palestijnen. Waarom zouden
de Islamitische landen geen wapens sturen naar Palestina? Israël krijgt zulke hulp van Amerika en de
Westerse landen. Iran, een trouwe vriend van het Syrië-regime, is ook de steunpilaar van Gaza’s Hamas en
Israëls aartsvijanden. ‘ (IRNA News)
Obama en Israël: Israël heeft het recht zich te verdedigen
Obama is in Thailand, maar zit met zijn hoofd ergens anders. Hij zei: ‘Er is geen land op aarde dat het
neerregenen van raketten op zijn grondgebied en burgers zou tolereren. We steunen Israël volledig, Israël
heeft het recht zich te verdedigen.’
Op dit moment wordt het er niet rustiger op: Het Israëlische leger intensifeert de bombardementen op Gaza,
en hebben niet alleen een Hamas commandant gedood, maar ook burgers (mannen, vrouwen, kinderen). De
Israëlische minister van strategische zaken, Moshe Yaalon, verdedigde Israëls militaire acties en zegt net als
Obama dat geen land ter wereld aanvallen zou tolereren en dus Israël ook niet. “We zullen elke actie
ondernemen die nodig is om onze mensen te beschermen.’(persconferentie in Jeruzalem)
abcnews/parstimes/JPost
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Online surveillance neemt toe en function creep houdt u in de gaten
Geplaatst door xandrah in Illuminatie en controle, Internet en virtual reality op 19 november 2012
Zorgelijke ontwikkeling
Het aantal overheidsverzoeken aan Google om gebruikersgegevens is
wereldwijd in de eerste helft van 2012 toegenomen. Dat blijkt uit de
nieuwe cijfers van het halfjaarlijkse Google Transparency Report. In
Nederland is niet alleen het aantal verzoeken toegenomen, ook het
percentage verzoeken waaraan door Google is voldaan stijgt. Een
zorgelijke ontwikkeling, want terwijl online surveillance toeneemt, is
transparantie hierover nog ver te zoeken.
In een toelichting op het nieuwe rapport op haar blog zegt Google zelf:
“This is the sixth time we’ve released this data, and one trend has
become clear: Government surveillance is on the rise. (…) government demands for user data have
increased steadily since we first launched the Transparency Report.”
Het rapport van Google licht weliswaar een tipje van de sluier op, maar het aantal verzoeken om gegevens
bij bijvoorbeeld Facebook of Twitter houdt de overheid krampachtig geheim. En dat terwijl het hier gaat om
toegang tot hele persoonlijke informatie van miljoenen Nederlandse internetters. Juist daarom is het
belangrijk om te weten of opsporingsdiensten zich aan de regels houden en hun bevoegdheden zorgvuldig
gebruiken.
Dat kan alleen als er transparantie is. Daarom zijn we naar de rechter gestapt om openheid over online
surveillance te eisen. Voorlopig moeten we het nog doen met de cijfers van Google en die beloven weinig
goeds voor het komende jaar.
Function Creep is dagelijkse realiteit
Dan is er nog Function Creep , dat burgers in de gaten houdt.

Uit een artikel in Trouw blijkt dat het Centraal Bureau voor Genealogie
(CBG) in Den Haag dertig jaar lang de persoonsgegevens van
miljoenen Nederlandse burgers heeft gedeeld met de Mormonen in de
Verenigde Staten. Het gaat daarbij om de gemeentelijke
persoonskaarten van álle overleden burgers. Op deze kaarten is
vermeld of iemand in de gevangenis heeft gezeten, psychische hulp
kreeg of leefde van een uitkering. Op de kaarten zijn ook de namen van
nog in leven zijnde echtgenoten en kinderen vermeld. Een deel van de
gegevens is bijzonder gevoelig en had niet openbaar mogen worden gemaakt. Los van de vraag of het
wel had gemogen is het ook onaannemelijk dat iemand dit zag aankomen. De wetgever stond er zeker
niet bij stil bij het opstellen van de wet die deze registratie mogelijk maakte. En dat geldt natuurlijk ook
voor de mensen die in het register staan.

Uit een uitzending van het KRO-programma Reporter is duidelijk geworden dat voormalig minister
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetsvoorstel heeft voorbereid dat het mogelijk
moet maken om lichaamsmateriaal, zoals DNA, dat is afgestaan voor wetenschappelijk onderzoek, ook
te gebruiken in strafzaken. Het kan daarbij ook gaan om strafzaken waarin een verwante van de
verstrekker van het lichaamsmateriaal, en niet de verstrekker zelf, verdachte is. Dit secundaire gebruik
van het lichaamsmateriaal is nooit voorzien door de personen die in het verleden materiaal hebben
afgestaan ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de erfelijkheid van een
bepaalde aandoening.
In beide gevallen zijn gegevens uit grote verzamelingen op een bepaald moment tóch voor andere dan de
oorspronkelijke doelen gebruikt. Dit gebruik was bij het aanleggen van de bestanden nooit voorzien. Er is
tenslotte ook geen reden om aan te nemen dat het bij deze uitbreiding van het gebruik van de gegevens
blijft. Terwijl het voorstel van Schippers zelf al het probleem van function creep illustreert, noemt één van de
deskundigen in een reactie in het NOS-Journaal het risico van de glijdende schaal als een probleem van de
toekomstige uitwerking van dit wetsvoorstel.
bof.nl
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Bernard-Henry Levy en Jihadisten werken aan vernietiging van Algerije
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws, op 19 november 2012
ALGERIE360.COM – 10 september 2011 – Wordt het verzonnen scenario om Libië
ten val te brengen nu gelanceerd voor Algerije? Dat is de vraag die zich stelt met
betrekking tot een aantal feiten en gevaarlijke uitspraken die nooit werden ontkend.
Ten eerste is er het vertrouwen in Abdeldjelil door Sarkozy (“over een jaar valt
Algerije, over drie jaar is het de beurt aan Iran”), en de trillingen in de blogosfeer
waarvan bekend is dat deze een strategische rol hebben gespeeld in de
destabilisatie van Tunesië, Egypte en nu Syrië. De datum die wordt geselecteerd is
17 september onder de naam ‘Dag van Woede’.
Napoleon III
Een keuze toegejuicht door het donkere en duistere karakter van Bernard-Henri Levy, die in een interview
gepubliceerd op een webstek zei verheugd te zijn over het samenvallen van de datum met de aankomst van
Napoleon III in Algerije. De bedoeling is duidelijk, met hints van deze kolonisten, wetende dat Napoleon niet
naar Algerije kwam voor een vriendschappelijk bezoek.
Journalist Daniel R. vertelde in een artikel gepubliceerd in het tijdschrift ‘Histoire’ in 1991 dat Napoleon III
naar Algerije kwam op 17 september 1760 en hij droomde van het creëren van een Joodse staat die zich
uitstrekte van Algiers tot Bagdad onder een Frans protectoraat. Dit zou de verdwijning van de Algerijnse
natie inhouden. Van Bernard-Henri Levy herinneren we ons zijn bezoek aan Benghazi om de rebellen tegen
de Libische leider Mouammar Gaddafi te ondersteunen.
Hij kwam, zonder officiële titel of kantoor, op de voorgrond als de bestuurder van de destabilisatiecampagne
die leidde tot de val van Gaddafi en het stortten van Libië in het onbekende. Men zal zich herinneren dat
zelfs de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Alain Juppe, niet werd ingelicht. Achter de feiten
aanlopend, leerde hij door journalisten in Brussel de mate van betrokkenheid van zijn land aldaar.
Het was toen duidelijk dat parallelle diplomatie in volle werking was. Aanhangers van de Libische Gaddafi
gebruikten het feit dat Bernard-Henri Levy het joodse geloof aanhangt om te proberen de rebellen in Libië in
diskrediet te gebruiken.
Mediaoorlog
De communicatie van Gaddafi kon niets aanrichten tegen de grote mediaoorlog die tegen hem werd gevoerd
door de internationale media en satellietkanalen. Bernard-Henri Levy, de woordvoerder en ‘ambassadeur’
van de rebellen, kweet zich perfect van deze taak. En hij probeerde zijn Jood-zijn uit te buiten door zich een
status als een ‘speciale agent in dienst van Israël’ toe te eigenen.
De filosoof Bernard-Henri Levy wil misschien naar Algerije komen onder dezelfde voorwaarden als zijn
bezoek aan Benghazi, namelijk op een achtergrond van een conflict dat de stabiliteit van het land bedreigt.
In ieder geval hadden zijn uitspraken en de ongezonde belangstelling in het land het karakter van een soort
onaanvaardbare immuniteit waarbij zijn status als projectmanager enkel belang heeft.
‘Jihadistische’ oproepen
Lees verder MediawerkgroepSyrië

Rode regen in Sri Lanka, oorzaak onbekend
Geplaatst door xandrah op 17 november 2012
Gisteren en eergisteren vielen zeldzame rode regens in Sewangala,
Monaragala, Manampitiya,Polonnaruwa. Volgens het Meteorologisch
instituut in Sri Lanka is dit vrij apart, omdat de regen behoorlijk heftig was
terwijl het regenseizoen nog niet begonnen is. De rode regen liet rode
rijp achter op de grond. Het ministerie van Gezondheid heeft het Medical
Research Institute (MRI) ingelicht, er zijn monsters genomen van het
water, en er zal een onderzoek komen naar de oorzaak van de rode
regen, die nu onbekend is.
Rode regen in India, zonder DNA: vreemd fenomeen
Rode regen hoeft op zich niet zo bijzonder te zijn, omdat het te maken
kan hebben met een toename van de zuurgraad in de lucht of
zandstormen. Echter, er waren geen zandstormen in Sri Lanka. Vorig
jaar had India ook rode regen en Indiase wetenschappers ontdekten een
verscheidenheid aan micro-organismen als oorzaak. De microorganismen hadden geen DNA, dus een vreemd fenomeen was het wel.
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Obama dreigt 14 Amerikaanse gouverneurs met onmiddelijk arrest voor…landverraad
Geplaatst door xandrah in Amerika, Illuminatie en controle op 19 november 2012
Gouverneurs die zich schuldig maken aan ‘landverraad’ worden
onmiddelijk gearresteerd
Een koelbloedig rapport van de Foreign Military Intelligence Directorate
(GRU), gemaakt voor Poetin van Rusland, meldt vandaag dat Barack
Obama aangaande 14 Amerikaanse gouverneurs ’National Security
Letters (NSLs)’ heeft doen uitgaan: hij waarschuwt hen middels de
brieven dat als hun handelen ook maar riekt naar bemoeienis in het
vormen van de State Defense Forces, zij onmiddelijk arrest tegemoet
kunnen zien in het kader van LANDVERRAAD.
Het gebruik van de NSLs in Amerika werd geautoriseerd door de Patriot
Act law, en werd opgesteld na September 11, 2001. Het is voor een
ieder die een NSL ontvangt verboden om ook maar iets te zeggen over
het bestaan van de brieven. De NSL’s werden gereautoriseerd door
Obama’s “rubberstamp” Congres afgelopen februari. Mensenrechtenorganisaties en andere groeperingen
protesteerden tegen autorisatie en waarschuwden tegen ’geheime berichten en boodschappen van de
overheid’ zoals die plaatsvonden in Nazi-en communistische regimes.
Gouverneurs vrezen dat Obama Amerika steeds meer verpest en komen in opstand
Het punt dat Obama’s woede opwekt, en waarom hij deze brieven aan de gouverneurs liet uitgaan, is hun
vermeende poging om State Defense Forces te herstellen, als volgt omschreven:
“State Defense Forces (SDF) (also known as State Guards, State Military Reserves, or State Militias) in the
United States are military units that operate under the sole authority of a state government; they are not
regulated by the National Guard Bureau nor are they part of the Army National Guard of the United States.
State Defense Forces are authorized by state and federal law and are under the command of the governor of
each state. State Defense Forces are distinct from their state’s National Guard in that they cannot become
federal entities.
The federal government recognizes State Defense Forces under 32 U.S.C. § 109 which provides that State
Defense Forces as a whole may not be called, ordered, or drafted into the Armed Forces of the United
States, thus preserving their separation from the National Guard.”
Niet onbelangrijk om te weten is dat Obama ,als president van Amerika, ook de meest machtige militair
leider is (Commander in Chief) en gemachtigd is door de Militia Act uit 1903 om de individuele States
National Guard Forces te federaliseren onder zijn commando en deze macht zou hij niet hebben bij State
Defense Forces.
Obama vreest dus de State Defense Forces, dat blijkt ook uit dit rapport, omdat hij er geen macht over kan
uitoefenen en steekt hier dus een stokje voor. Hij heeft de controle over de gehele US Military Forces, die
anders onder controle van deze gouverneurs zouden komen te staan (defacto control).
De twee gouverneurs die de speerpunten zijn in de rebellie tegen Obama zijn volgens het rapport de
republikeinse gouverneurs van Minnesota, Tim Pawlenty en van Texas, Rick Perry. Beiden vrezen dat hun
president Amerika aan het vernaggelen is.
Obama’s vleierij met Amerika’s vijanden
Governeur Pawlenty’s angst voor Obama speelt als sinds hij aantrad en hij tegen Amerika’s vijanden
aanvleide, terwijl tegelijkertijd Amerika’s grootste bondgenoten, met name Israël, verwierp en tegen de haren
instreek. Governeur Pawlenty bestrafte recentelijk Obama vanwege het loslaten van het US raketdefensie
plan voor Europa. Obama zei toen: ‘de geschiedenislessen zijn duidelijk: vleien en zwakte stopten ook de
Nazi’s niet, noch de Soviets, en ook de terroristen van 9/11 niet. We moeten sterk staan met bondgenoten
als Israël tegen de groeiende uitdagingen met betrekking tot onze nationale veiligheid.
Governeur Perry barstte uit tegen Obama en waarschuwde de Texanen dat de President ‘op socialisme
gebrand is’ en dat hij zijn staat straft door tienduizenden Mexicaanse immigranten te dumpen in de stedeen
en dorpen. Perry waarschuwde ook dat wanneer Obama Washington niet stop van onderdrukkend zijn, de
Texanen zich gedwongen voelen om af te zien van hun Amerikaans burgerschap. (*nadat Obama herkozen
werd, wilden burgers in 21 staten zowiezo af van hun Amerikaans burgerschap)
Obama vreest voor een revolutie tegen hem, en handelt uiterst snel. Zo nationaliseert hij ook ook bijna alle
National Guard Forces in goeverneur Pawlenty’s Minnesota. Dit wordt beschreven als land’s grootste ‘call up
of troops since World War II’. Andere rapporten spreken van nationalisering door Obama van National Guard
forces in Georgia, Alabama, Kansas, en wellicht ook Texas.
Obama heeft dan wel de National Guard Forces genomen van de twee afvallige staten, maar de
goeverneurs van Alabama, Georgia, Louisiana, South Carolina, Tennessee, Texas en Virginia hebben nog
steeds hun State Defense Forces onder eigen commando, om eventueel tegen de US Federal forces op te
staan.
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Belangrijk is, dat uit het rapport blijkt dat er geen Amerikaanse wet is die verbiedt dat National Guard troepen
ook samen gaan met State Defense Forces. Dit kan een dilemna opwerpen voor soldaten, mochten ze door
beiden worden opgeroepen om te dienen. Dit dilemna ontstond ook tijdens de Burgeroorlog, maar de
meeste soldaten kozen er toen voor hun land te dienen in plaats van hun federale overheid.
Wat betreft gouverneur Pawlenty’s angst dat Obama Amerika’s vijanden vleit, terwijl hij tegelijkertijd
Amerika’s trouwe bondgenoten tegen de haren instrijkt, bestaat geen twijfel. Alleen al in de afgelopen week
heeft hij Israël’s veiligheid in ernstig gevaar gebracht door Amerikaanse documenten vrij te geven die
relateren aan het nucleaire programma, terwijl tegelijkertijd sancties tegen Rusland’s wapenmakers die Iran
bevoorraden door Obama van tafel werden geveegd. Niet minder idioot is Obama’s vooraankonding
Amerikaanse raketsysteemtesten: zelfs Russische militaire analysten noemen deze aankondiging
‘krankzinnig.’
Wat betreft de angst van gouverneur Perry met betrekking tot Obama’s socialiseren van de U.S., deze zijn
ook terecht :
USA Today News Service:
“Paychecks from private business shrank to their smallest share of personal income in U.S. history during
the first quarter of this year, a USA TODAY analysis of government data finds.
At the same time, government-provided benefits — from Social Security, unemployment insurance, food
stamps and other programs — rose to a record high during the first three months of 2010.
Those records reflect a long-term trend accelerated by the recession and the federal stimulus program to
counteract the downturn. The result is a major shift in the source of personal income from private wages to
government programs.”
Amerika gaat kapot. Russische militaire analysten: ‘krankzinnig wat Obama doet’
Amerikaanse burgers worstelen om de groeiende crisis te kunnen
overleven, maar als klap op de vuurpijl is uit nieuwe rapporten gebleken
dat Amerika bezig is met een ‘geheim’ programma (verborgen in
Obama’s healthcare law) ‘Community Living Assistance Services and
Support Act (CLASS Act)’ wat een regelrechte ondermijning van
Amerikaanse burgers is: het programma houdt namelijk in dat
Amerikanen 150-250 dollar per maand van hun loon moeten inleveren,
wat nog meer Amerikanen in grote armoede zal brengen.
Kunnen we de uitkomst weten ? Denkend aan Dr. Igor Panarin’s
voorspelling in 2008 over het lot van Amerika, en het artikel uit de
Telegraph News Service met de niet zo rooskleurige titel “US will collapse and break up, Russian analyst
predicts” is het bijna ondenkbaar dat Amerika nog een positieve draai gaat maken in de toekomst.
(“US will collapse and break up, Russian analyst predicts”: )
“Igor Panarin, a professor at the Diplomatic Academy of the Russian foreign affairs ministry, said the
economic turmoil in the US had confirmed his long-held belief that the country was heading for extinction in
its present form.
In an interview with the Russian newspaper Izvestia, he outlined how the US would divide along ethnic and
cultural lines.
They are: the Pacific coast with its growing Chinese population; the increasingly Hispanic South;
independence-minded Texas; the Atlantic Coast; a central state with a large Native American population;
and the northern states where – he maintains – Canadian influence is strong.
Alaska could be claimed by Russia, he said, claiming that the region was “only granted on lease, after all”.
He said the country’s break-up would be accelerated by rising unemployment and Americans losing their
savings.
“The dollar isn’t secured by anything. The country’s foreign debt has grown like an avalanche; this is a
pyramid, which has to collapse,” said Prof Panarin.”
De Amerikaanse comedian George Carlin zei ooit: “It’s called the American Dream because you have to be
asleep to believe it”
bronnen patriotsforamerica/usacarry/amresolution
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