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‘Proof of Heaven’ legt bestaan van leven na de dood, multiversum, intelligent leven buiten de aarde,
multidimensionale werkelijkheden vast
Door Redactie op 26 november 2012
Er is een geheim dat veel groter is dan de politiek, de vrijheid van
gezondheid, de wetenschap of zelfs de hele geschiedenis van de
mensheid. Dat geheim blijft volledig onbevestigd – zelfs veroordeeld – door
de wetenschappelijke gemeenschap en toch is dit het belangrijkste geheim
over alles wat is. Ja, alles!
Dat geheim is eenvoudig het volgende: We overleven allemaal de fysieke
dood van ons lichaam. Ons bewustzijn leeft voort en na onze dood in deze
aardse droom overstijgt ons bewustzijn deze fysieke werkelijkheid en ervaart een bestaan zo geweldig en
krachtig dat de menselijke taal er niet eens de juiste woorden voor heeft om het te beschrijven.
Dit is de boodschap van Dr. Eben Alexander, schrijver van het zojuist verschenen boek “Proof of Heaven“. Ik
heb het boek kortgeleden gelezen en vond het fascinerend, maar ook de bevestiging van diverse belangrijke
theorieën die ik voor mezelf heb ontwikkeld over de aard van het leven en over de Creator (de Schepper).
(zie hieronder).
Een sceptische wetenschapper die zijn leven lang nooit in God, de Hemel of bewustzijn geloofde
Lang voordat dit boek verscheen was Dr. Alexander een praktiserend neurochirurg en levenslange
‘wetenschappelijke scepticus’. Hij geloofde niet in het bewustzijn, vrije wil of het bestaan van een niet-fysieke
geest. Hij werd opgeleid in de westerse geneeskunde en was omringd door medische collega’s die diep
geworteld waren in de materialistische kijk op het universum. Dr. Alexander geloofde dat het zogenaamde
‘bewustzijn’ slechts een illusie was, gecreëerd door de biochemische werking van de hersenen.
Dit is de opvatting van vrijwel alle hedendaagse mainstream wetenschappers, met inbegrip van fysici als
Stephen Hawking, die zeggen dat de mens niet meer is dan een ‘biologische robot’ zonder bewustzijn en
zonder vrije wil.
Dr. Alexander zou tot op zijn eigen sterfbed aan deze visie hebben vastgehouden, ware het niet dat hij een
gebeurtenis ervoer, zo bizar en wonderlijk, dat het alle conventionele wetenschappelijke verklaringen tart:
Dr. Alexander was zeven dagen ‘dood’ en maakte een levendige reis naar het leven na de dood mee. Toen
keerde hij terug naar zijn fysieke lichaam, ervoer een wonderbaarlijke genezing, en schreef vervolgens het
boek “Proof of Heaven“ (Bewijs voor de hemel).
E.coli infectie eet zijn hersenen op
Het begon allemaal toen E.coli bacteriën de ruggenmergvloeistof en de buitenste hersenen van Dr.
Alexander besmetten. De E.coli begon zich letterlijk een weg te vreten door zijn hersenen. Daardoor kreeg
hij zeer zware epileptische aanvallen, verbale uitbarstingen en spierspasmen, voordat hij in een hersendode
coma geraakte.
Terwijl hij in coma lag, vertoonde hij geen enkele hersenactiviteit en hij werd alleen in leven gehouden door
kunstmatige beademing en vloeibare sondevoeding. De behandelende artsen kwamen al snel tot de
conclusie dat het een kwestie van dagen was eer Dr. Alexander zou sterven. Zelfs als hij dit zou overleven,
zou hij slechts een kasplantje zijn met een zeer beperkte hersenfunctie. Statistisch gezien is het sterftecijfer
voor patiënten met E.coli infecties van de hersenen 97 procent.
Maar het meest schokkende van dit alles is, dat in plaats van dat Dr. Alexander helemaal niets ervoer tijdens
deze zeven aarde-dagen van bewusteloosheid, hij ‘ontwaakte’ uit de droom van zijn aardse leven en
plotseling een onbegrijpelijke, enorme uitbreiding van zijn bewustzijn bemerkte in het hiernamaals.
Deze ervaring wordt meer in detail beschreven in zijn boek “Proof of Heaven”, maar hier volgen de
hoogtepunten:

De ervaring van het hiernamaals was zo “echt” en expansief dat de ervaring van het leven als mens op
aarde in vergelijking hiermee een kunstmatige droom leek.

Er was geen dimensie ‘tijd’ in het hiernamaals. Tijd ‘verstrijkt’ niet zoals in ons universum. Een moment
zou een eeuwigheid kunnen lijken, en het bewustzijn zou zonder enige moeite door wat wij als tijd
gewaarworden kunnen bewegen. (Dit idee dat alle tijd simultaan bestaat heeft enorme implicaties voor
het begrijpen van de aard van de vrije wil en het multiversum, samen met de schijnbare stroom van de
tijd die op dit gebied door ons bewustzijn ervaren wordt.)

Het weefsel van het hiernamaals was zuivere liefde. Liefde domineerde het hiernamaals in zo’n grote
mate dat de totale aanwezigheid van het kwaad oneindig klein was.

In het hiernamaals gebeurde alle communicatie telepathisch. Er was geen behoefte aan gesproken
woorden, noch was er behoefte aan welke afscheiding tussen het ‘Zelf’ en alles wat er om je heen
gebeurt.

Op het moment dat je in je geest een vraag stelde, waren de antwoorden onmiddellijk daar, in
adembenemende diepte en detail. Er was geen ‘onbekend’ en enkel het stellen van een vraag werd
onmiddellijk vergezeld van de aanwezigheid van de antwoorden.
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Er bestaat ook letterlijk een Hel, die door Dr. Alexander werd omschreven als een ‘plaats onder de
grond, begraven, met knoestige boomwortels en demonische gezichten en niet aflatende kwelling ’.
Dr. Alexander werd vanuit deze plek gered door engelachtige wezens en naar de Hemel gebracht.
God bevestigt het bestaan van het multiversum
De passage uit “Proof of Heaven” die ik het meest interessant vond, staat op bladzijde 48, waar Dr.
Alexander zegt:
Via de Orb vertelde God me dat er niet één universum is, maar vele – in feite meer dan ik kon bedenken –
maar liefde lag aan de basis van allemaal. Ook het kwaad was in alle andere universums aanwezig, maar
daar slechts in heel kleine spoortjes. Kwaad was nodig omdat zonder kwaad een vrije wil niet mogelijk is.
Zonder vrije wil zou er geen groei zijn – geen voorwaartse beweging, geen kans voor ons om te worden wat
God voor ons verlangde te zijn.
Deze passage raakte bij mij een gevoelige snaar, omdat ik lang geloofd heb dat ons universum door de
Creator werd geschapen als slechts één van een oneindig aantal andere universums, elk met variaties op
het leven en de wetten van de fysica. (Klik hier om mijn artikelen te lezen over het Higgs Boson deeltje,
bewustzijn en het multiversum). Wat het citaat Dr. Alexander bevestigt is, dat ons leven op de planeet
Aarde een “test” is voor onze persoonlijke groei, en dat de manier om vooruitgang te boeken in deze test
is, om het kwaad te overwinnen, terwijl liefde en mededogen wordt verspreid.
Sterker nog, deze passage bevestigt eveneens het bestaan van de vrije wil en helpt zelfs bij het
beantwoorden van de vraag die ik mezelf vaak stel: “Waarom zijn we hier in een wereld geplaatst die zo
kwaad is en wordt omgeven door onwetendheid, duisternis en misleiding?” Het antwoord lijkt te zijn dat de
Aarde een proeftuin is voor de zielen die door de Schepper geselecteerd zijn voor de ultieme test van goed
versus kwaad.
De aarde als proeftuin
Hoewel “Proof of Heaven” niet zover gaat als ik hier uitleg, is mijn werktheorie dat onze planeet Aarde tot
een van de door het hoogste kwaad geteisterde gebieden in het enorme multiversum behoort. Alleen de
meest moedige zielen gaan akkoord met de gang naar de Aarde, door geboren te worden in een menselijk
lichaam en ontdaan te worden van hun herinneringen.
Vanaf daar is de uitdaging van het leven veelzijdig:
1. Ontdekken WIE je bent en WAAROM je hier bent
2. Het leren herkennen en overwinnen van het KWAAD (tirannie, slavernij, onderdrukking,
grootschalige overheden, enz.)
3. Het leren om liefde, mededogen, genezing en kennis te verspreiden
Na onze dood worden wij beoordeeld door een hogere macht en in dat oordeel wordt rekening gehouden
met onze prestaties op die gebieden. Hebben we een bepaalde mate van zelfbewustzijn bereikt? Hebben we
eraan gewerkt om het kwaad te overwinnen? Hebben we liefde en mededogen geuit en anderen geholpen
zich te verbeteren met onze kennis en ons bewustzijn?
Zoals je misschien zelf al geconcludeerd hebt, zakt het grootste deel van de mensheid voor deze test. Men
sterft als bittere, egoïstische, materialistische, door hebzucht gedreven handlangers van het kwaad, die ten
onrechte dachten dat zij het levensspel wonnen, terwijl zij in werkelijkheid een veel belangrijker test van de
Creator verloren.
Het belangrijkste van het menselijk leven is niet het vergaren van geld, roem, of macht over anderen, het is
eerder het halen van een hoge ‘score’ in dit simulatiespel dat ‘leven’ heet, door het kwaad te weerstaan,
liefde uit te dragen en bewustwording te verspreiden van datgene dat waar is.
Voor degenen die het leven respecteren, die nederigheid en zelfbewustzijn in praktijk brengen, die op zoek
zijn naar kennis en wijsheid verspreiden, terwijl zij zich verzetten tegen tirannie, onderdrukking,
onwetendheid en kwaad, geloof ik, dat zij zullen worden geselecteerd voor speciale taken in het grotere
multiversum. Dat is het ‘echte’ bestaan. Dit aardse leven is slechts een droomachtige simulatie waar je ziel
zich voor een zeer korte tijdspanne, vergelijkbaar met een oogopslag in het grotere plaatje, aansluit aan de
ruwe biologie van onze planeet.
In werkelijkheid ben je zoveel meer dan alleen je lichaam. In wezen is je ziel oneindig veel meer bewust,
intelligent en creatief dan wat kan worden ervaren of uitgedrukt door middel van de menselijke hersenen.
Proberen om de volledige werkelijkheid van wat je bent te ervaren door middel van het beperkte fysieke
brein van een mens, is vergelijkbaar met het proberen om een insect muziek te laten componeren als die
van Mozart.
Het multiversum wemelt van intelligent leven, met inbegrip van multidimensionale wezens
De reis van Dr. Alexander bevestigt ook het bestaan van intelligenter leven dat veel verder is dan dat op
Aarde. Hij legt dat in “Proof of Heaven” als volgt uit:
Ik zag de overvloed van het leven in de ontelbare universums, waaronder een aantal, waarvan de
intelligentie veel verder is dan die van de mensheid. Ik zag dat er talloze hogere dimensies zijn, maar dat de
enige manier om deze dimensies te leren kennen is, door ze binnen te gaan en ze direct te ervaren. Vanuit
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een lagere dimensionale ruimte kunnen zij niet worden gekend of begrepen. Vanuit die hogere werelden kan
men toegang krijgen tot elk gewenst moment of elke gewenste plaats in onze wereld.
Dit bevestigt niet alleen het bestaan van andere intelligente beschavingen in het ons bekende universum,
maar, nog belangrijker, het bestaan van multidimensionale wezens die naar onze omgeving komen en
gaan wanneer dat hen belieft.
Door alle culturen van de wereld heen, zijn er talloze verslagen over geavanceerde wezens die de Aarde
bezoeken, technologie overdragen naar oude Aardse beschavingen, en mogelijk zelfs kruisen met de vroege
mens. Zelfs het fundament van het christendom begint met het idee dat een alomtegenwoordig,
multidimensionaal wezen (God) naar believen kan ingrijpen en daarom tijd en ruimte kan overstijgen.
Alternatieve onderzoekers zoals David Icke spreken ook over multidimensionale wezens die de Aarde
bezoeken en de planeet infecteren met groot kwaad. Volgens Icke zijn de wereldwijde globalistische
controllers van onze planeet letterlijk van gedaante veranderde reptielen, die onze wereld zijn
binnengedrongen om er de totale controle over te nemen en om de mens tot slavernij te brengen. Hoewel
niets van dit alles wordt behandeld in het boek van Dr. Alexander, is het niet in strijd met wat hem tijdens zijn
coma door God werd verteld… namelijk, dat er multidimensionale werkelijkheden zijn, dat er bepaalde hogetrilling wezens zijn die naar believen die werkelijkheden kunnen doorkruisen en dat de Aarde is besmet met
een groot kwaad met het specifieke doel om ons karakter te testen.
Als dit alles je een beetje spookachtig in de oren klinkt, denk dan eens aan de woorden in de Bijbel: Een
rechtopstaande, pratende slang sprak in verstaanbare woorden tegen Adam en Eva in het Paradijs, toch?
De wetenschappelijke sceptici hebben het (weer) bij het verkeerde eind
Ongeacht wat je zou kunnen denken over multidimensionale wezens, intelligent leven buiten de Aarde en
het bestaan van groot kwaad op onze planeet, is er één aspect van dit alles glashelder:
De wetenschappelijke sceptici hebben het faliekant mis!
Wetenschappelijke ‘sceptici’ is eigenlijk een verkeerde naam. Zij zijn namelijk helemaal niet sceptisch. Zij
volgen gewoon hun eigen religie met hun eigen heilige geloof dat niet kan worden aangevochten… nooit!
Deze geloven omvatten ook de absolute aanbidding van de materialistische kijk op het universum.
Tegelijkertijd geloven deze zogenaamde sceptici niet dat zij zelf bewuste wezens zijn, omdat zij geloven dat
bewustzijn slechts een ‘artefact’ is van biochemische hersenactiviteit.
1
Zij beweren bij hoog en bij laag dat er geen leven na de dood is. Er is geen mind-body medicine , het
2
placebo-effect is nutteloos, en er is niet zoiets als voorgevoel, remote viewing of psychische verschijnselen.
Oh ja, en ze houden ook vol dat het injecteren met kwik, MSG en formaldehyde via vaccins eigenlijk goed
voor je is, dat fluoride goed voor de volksgezondheid is en dat we allemaal meer GGO’s (Genetisch
Gemodificeerde Organismen), pesticiden en synthetische chemicaliën moeten eten.
Het is geen verrassing dat de leden van deze religieuze cultusleden van de “sciëntisme”-sekte niet geloven
in een leven na de dood. Dat is wat hen in staat stelt om op dit moment genocidale misdaden tegen de
mensheid te begaan via GGO’s, experimentele geneeskunde, giftige vaccins en andere dodelijke
bezigheden. Naar hun mening heeft de mens geen ziel, zodat hun dood van geen enkel belang is.
Dr. Alexander stelt het als volgt:
Bepaalde leden van de wetenschappelijke gemeenschap, die zich committeren aan het materialistische
wereldbeeld, houden keer op keer vol dat wetenschap en spiritualiteit niet naast elkaar kunnen bestaan. Zij
hebben echter ongelijk.
Natuurlijk hebben zij ongelijk. De ‘wetenschappelijke sceptici’ hebben het zo verschrikkelijk verkeerd over
bijna alles waarvoor zij beweren te staan. Maar de grootste fout van allemaal is het ontkennen van het
bestaan van hun eigen ziel.
Onnodig te zeggen is, dat ze allemaal zullen zakken voor de menselijke ervaringssimulatie wanneer zij
overgaan en beoordeeld worden. Tjonge, wat een verrassing dat zal voor die trieste zielen zijn, als die dag
aanbreekt…
Ik zou het niet prettig vinden als ik, na een leven als ‘wetenschappelijke scepticus’, God ooit op een dag
onder ogen zou komen en Hij mij de vraag zou stellen: “En jij twijfelde aan MIJ?” Hoe kan iemand de wereld
om zich heen in zich opnemen en daarin geen tekenen van een intelligente Creator ontdekken? Zelfs de
wetten van de fysica zijn in precies de juiste balans aangepast en verfijnd, zodat ons universum zelf de
vorming van sterren en planeten en op koolstof gebaseerde levensvormen kan ondersteunen. Dit wordt het
‘Goldilocks Enigma (Goudhaartjes vraagstuk)” genoemd en er is een prachtig boek geschreven met dezelfde
titel door Paul Davies.
Geen biochemische verklaring voor de ervaringen van Dr. Alexander
Voor de sceptici die dit mogen lezen: Dr. Alexander behandelt negen mogelijke biochemische hypothesen
met betrekking tot zijn ervaringen en verwerpt ze vervolgens een voor een nauwgezet en wetenschappelijk
onderbouwd. Het resultaat? Zijn ervaring was ECHT. In feite was het ‘echter’ dan het leven als een menselijk
wezen.
Bedenk je nog eens: Dr. Alexander is een neurochirurg. Deze man kent het fysieke brein als geen ander. De
negen medische verklaringen die hij in overweging neemt en vervolgens als mogelijke oorzaken voor zijn
ervaring afwijst zijn:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primitief hersenstam programma.
Vervormd terugroepen van herinneringen uit het limbisch systeem.
Endogene glutamaat blokkade met excitotoxiciteit.
DMT dump.
Geïsoleerd behoud van corticale gebieden van de hersenen.
Verlies van remmende neuronen leidt tot zeer hoge niveaus van activiteit onder excitatoire
neuronale netwerken op een schijnbare gegenereerde “ultra-realiteit.”
7. Activering van thalamus, basale ganglia en brainstormen om een hyper-realiteit te creëren.
8. Reboot fenomeen.
9. Bijzondere geheugen generatie door archaïsche visuele paden.
Dr. Alexander zou in de geschiedenis van de mensheid wel een van de meest geloofwaardige
getuigen kunnen zijn van leven na de dood
De ervaring van Dr. Alexander (en het daarop volgende boek) is misschien wel het best gedocumenteerde
geval van leven na de dood, dat vandaag de dag in de westerse wetenschap bestaat. Het feit dat een
levendig, hyperrealistisch hiernamaals werd ervaren door een wetenschappelijke, sceptische,
materialistische hersenchirurg, die niet in leven na de dood geloofde en die vervolgens de moed vond om
zijn ervaringen te documenteren en te publiceren in een boek, voegt onweerlegbaar geloofwaardigheid toe
aan de ervaring.
Dit was niet een of andere mafkees op zoek naar roem in een of andere tv-show. In feite leverde het
schrijven van dit boek hem eindeloze spot op van zijn vroegere ‘wetenschappelijke’ collega’s. Er was alle
reden om dit boek NIET te schrijven. Alleen door Gods genade is Dr. Alexander genezen van zijn E.coliinfectie, functioneren de hersenen weer normaal, zodat hij naar deze wereld kon terugkeren om te proberen
zijn ervaringen onder woorden te brengen.
Ik denk dat de ervaringen van Dr. Alexander die van ontelbare anderen, in elke cultuur spiegelen, die een
soortgelijke Bijna Dood Ervaring (BDE) hebben gemeld. Er is leven na dit leven en de
bewustzijnsverschuiving van aardbewoners begint, denk ik, met het omarmen van de waarheid van de
onsterfelijkheid van onze eigen zielen (en het bestaan van een grote Creator).
Wat betekent dit alles?
De spirituele reis van Dr. Alexander geeft ons een schat aan informatie die ons kan helpen om betekenis en
doel aan ons dagelijks leven te geven.
Om te beginnen betekent dit dat al onze acties worden opgenomen in de kosmos en dat er geen geheimen
zijn in het grotere kader van dingen. Je kunt niet stiekem hier op aarde iemand een oor aan naaien en
denken dat dit niet voor altijd in je ziel wordt opgenomen. Het betekent ook dat wij voor al onze acties in het
hiernamaals verantwoording moeten afleggen. Als deze boodschap je bekend in de oren klinkt komt dat,
omdat een identiek idee de pijler is van elke grote wereldgodsdienst, met inbegrip van het christendom.
Het betekent ook dat er vandaag, op deze planeet, mensen leven wier zielen letterlijk in een eeuwige hel
zullen branden. Er zijn ook anderen van wie de zielen, zoals die van Dr. Alexander, opgeheven worden naar
de Hemel en aan wie een grotere waarheid getoond wordt. Wat wij iedere dag verkiezen met ons leven te
doen, bepaalt welk pad onze zielen zullen kiezen na het sterven van onze fysieke lichamen.
Wat er uiteindelijk echt toe doet is niet, of je er in slaagt om alle kwaad hier op Aarde te verslaan, maar wel
de aard van je karakter dat bovenkomt uit alle uitdagingen en beproevingen waar je tegenover komt te
staan. Het is allemaal een test, snap je? Daarom lijkt het leven soms tegen te zitten. Het is geen
wondermiddel, het is een proefterrein voor de meest moedige zielen van allemaal – degenen die ervoor
gekozen hebben het gebied van het grote kwaad te betreden en hopen dat zij daar voor het einde van hun
menselijke levensduur bovenuit zullen stijgen
Lees meer van mijn artikelen over dergelijke onderwerpen op www.DivinityNow.com.
En zoek meer over Dr. Alexander op www.LifeBeyondDeath.net
1 Mind/Body Medicine is een snel ontwikkelend fusiegebied binnen de wetenschap. Het integreert
recentewetenschappelijke bevindingen uit de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
2 Een waarnemingstechniek om in ruimte en tijd te kunnen reizen.
Mike Adams, The Health Ranger
Vertaling: Frank Bleeker
Bron Artikel: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/10/02/dr-huggins-discusses-rootcanals.aspx?e_cid=20121002_DNL_art_1
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de
wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
Argusoog.org
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Het kind van de rekening
In het licht van de huidige schrijnende ontwikkelingen wereldwijd, is het volgende vandaag meer dan
actueel.
Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Het verdrag
van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de
wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in
hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen
van belang zijn. De belangrijkste rechten van het kind zijn:
Het recht op onderwijs
Het recht op eigen geloof en cultuur
Het recht op een naam en een nationaliteit
Het recht op een eigen mening
Het recht op een veilig en gezond leven
Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
Het recht op bescherming bij een oorlog
Het recht op spelen
Het recht om op te groeien bij familie
Het recht op veilig drinkwater
Het recht op goede gezondheidszorg
Het recht op zorg bij een handicap
Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld
Het document ondertekend in het jaar 2000, de 'Millennium Development Goals', beloofde een betere
toekomst voor kinderen tegen 2015. Een geweldig initiatief, maar helaas is er nog weinig veranderd.
Remember2015 herinnert de wereldleiders aan hun belofte en motiveert hen om hun woorden in daden om
te zetten (let hier vooral op de, symbolisch, lege zaal!):http://www.youtube.com/watch?v=wl0Ff33cKuc
Marc Dullaert, Kinderombudsman Nederland : "Als de wereldleiders hun verantwoording nu niet opnemen,
zullen we de doelstellingen van 2015 nooit bereiken":
http://www.kidsrights.org/News/tabid/121/articleType/ArticleView/articleId/86/KidsRights-This-way-werenever-going-to-reach-the-Millennium-Development-Goals.aspx

Wereldwijd 1.200 nieuwe steenkoolcentrales gepland
21/11/12, 15u07 − Bron: ips Dagblad de Morgen © ap.
Deze foto werd vorig jaar in de Indiase provincie Jharkhand genomen.
Hoewel steenkool een bijzonder vervuilende en
klimaatonvriendelijke energiebron is, zijn er wereldwijd plannen
voor 1.199 nieuwe steenkoolcentrales.
De cijfers zijn afkomstig van het World Resources Institute (WRI), dat
maandenlang gegevens verzamelde over voorgestelde steenkoolprojecten over de hele wereld. In totaal zijn
er plannen voor 1.199 centrales in 59 landen, met een gezamenlijke capaciteit van 1,4 miljoen megawatt.
Het overgrote deel van de projecten is gepland in groeilanden, met name China en India, samen goed voor
76 procent van de geplande capaciteit. Maar ook in de Verenigde Staten worden 36 nieuwe
steenkoolcentrales voorgesteld.
“Niet al die centrales zullen met zekerheid goedgekeurd en gebouwd worden”, stelt het WRI, “het rapport
kijkt enkel naar voorgestelde projecten. Maar dit onderzoek toont een significante – en zorgwekkende –
interesse in de ontwikkeling van steenkool.”
Indirecte kosten
Energie is een universele noodzaak, zegt het instituut, en broodnodig om mensen uit armoede te halen en
ze een betere levenskwaliteit te geven. Maar de keuze van energiebron is moeilijk: ontwikkelingslanden
geven vaak de voorkeur aan goedkope oplossingen en steenkool lijkt daarbij te zijn. Toch is er sterk bewijs
dat steenkool een zware tol eist van het klimaat, het milieu en de volksgezondheid.
China is daarvan het beste voorbeeld: het land kende een enorme groei mede dankzij de massale
ontwikkeling van steenkool, maar betaalt de prijs op het vlak van volksgezondheid, slechte ecosystemen en
een hoge luchtvervuiling.
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Interessante nieuwslinks
Paspop bespiedt klanten, hieronder de link, daar is een link naar het artikel:
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/paspop_bespiedt_klanten
Repressieve tolerantie en repressieve intolerantie:
http://www.argusoog.org/repressieve-tolerantie-en-repressieve-intolerantie/
Micha Kat door powned belaagd en belachelijk gemaakt, vanavond wellicht te zien op powned?:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20034/powned-draait-door-in-schiedam
Urgent call van Micha Kat, over het hoe en waarom van verzamelen DNA!!!!:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20037/michas-urgent-call-powned-en-dna
Uitspraken van de paus:
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/93237/paus-er-waren-geen-os-en-ezel-in-de-kerststal.html
Gaza in de grote media: Hoe de msm omgaat met nieuws, 1 analyse van 1 artikel:
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/20/gaza-in-de-grote-media-de-standaard
Vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1537941/2012/11/22/90-schoolkinderen-en-toeristenvluchten-van-uitbarstende-Tongariro.dhtml
Hoe is het toch mogelijk dat bepaalde mensen toch altijd de dans ontspringen?;
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/94448/vrijspraak-voor-oud-rechters-kalbfleisch-enwestenberg.html
De speciale rol van China bij het Midden-Oosten conflict:
http://www.hln.be/hln/nl/9556/Opstand-in-Midden-Oosten/article/detail/1538586/2012/11/23/China-kanspeciale-rol-spelen-als-bemiddelaar-in-Midden-Oosten.dhtml
Ook de Duitse bevolking is tegen het sturen van Patriots naar Turkije:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1538783/2012/11/23/Duitse-bevolking-tegen-sturenvan-Patriots-naar-Turkije.dhtml
Food Matters Full Length Film
http://www.youtube.com/watch?v=-FVCIVV4dOY&feature=share
De paus keert zich af van de bijbelvoorspellingen:
http://www.goto2012.nl/blog/?p=2616
http://survive2012.com/news/2012/11/pope-benedict-no-doomsday-in-2012-4362.html
Een koninklijke DNA-data bank:
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/11/25/een-koninklijke-dna-databank/
Nu ook Micha Kat bedreigd, morgenavond om 20:00 uur live debat i.s.m. argusoog org.:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20293/komplotdenkers-gaat-debat-aan
Denk toch vooral niet dat Hamas zijn lesje heeft geleerd. Iran stuurt raketten naar Gaza.
http://de.rian.ru/politics/20121125/265003216.html
Cruciale verkiezingen in Catalonië
http://www.welt.de/politik/ausland/article111465577/Katalanen-kaempfen-fuer-neuen-Staat-in-Europa.html
Grenspost op de Gazastrook aangevallen.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/162489#.ULJgq4dfCKh
Onrust in Egypte deel II – Het volk is Morsi zat
http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/25/251637.html
Poolijs Antartica groeit nog steeds!
http://cfif.org/v/index.php/commentary/44-energy-and-environment/1657-inconvenient-truth-antarctic-sea-icegrows-to-record-size
Gaat Obama een aankondiging doen van Niburu?:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3497:zal-obama-binnenkort-nibiruaankondigen&catid=35:universum&Itemid=48
Nieuwe pandemie op komst?:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3506:nieuwe-pandemie-op-komstvideo&catid=17:gezondheid&Itemid=30
Engeland wordt geregeerd door pedofielen:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3508:engeland-wordt-geregeerd-doorpedofielen&catid=37:wereld&Itemid=50
Engelen redden vrachtwagenchauffeur (?)
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3509:engelen-redden-levenvrachtwagenmonteur-video&catid=27:paranormaal&Itemid=40
Een documentaire van bijna anderhalf uur over ritueel misbruik , mind control
Sommige verhalen zijn erg schokkend :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=payut3pRR_Q
De zaak Vaatstra, zoek de verschillen:

Nieuwsbrief 167 – 11 december 2012 – pag. 8

http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2012/11/de-zaak-vaatstra-zoek-de-verschillen.html
Huffingtonpost over Demmink:
http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2012/11/huftingtonpost-over-demmink.html
Het kantoor van Jan Vlug geeft les aan politie agenten:
http://www.klokkenluideronline.net/artikel/20389/kantoor-vlug-is-politiebureau
NWO in grote problemen:
http://zaplog.nl/zaplog/article/top_globalist_new_world_order_is_in_grote_problemen#rss
Hongaarse pvv wil lijsten met joden:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/96680/hongaarse-pvv-wil-lijsten-met-joden.html
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1540506/2012/11/27/Hongaarse-regering-moet-lijst-vangevaarlijke-Joden-opstellen.dhtml
Verstopt regeerakkoord:Te dure zorg niet langer meer vergoed:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/96615/verstopt-in-het-regeerakkoord-te-dure-zorg-niet-langervergoed.html
De nieuwste leugen? of???:
http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/96606/zeespiegel-stijgt-sneller-dan-is-voorspeld.html
Voor diegene die interesse heeft, het is te huur : de pausmobiel:
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/96379/de-pausmobiel-is-te-huur-voor-verjaardagen-en-partijen.html

Amerikanen dienen klacht in tegen Hillary Clinton:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1540732/2012/11/27/Amerikanen-dienen-klacht-integen-Hillary-Clinton-voor-hulp-aan-Palestijnen.dhtml
Bondi Beach kleurt rood:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1540513/2012/11/27/Bondi-Beach-kleurtbloedrood.dhtml
Siberisch winterweer op komst in Italië:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1540806/2012/11/28/Zondvloed-Firenze-voorbode-vanzwaar-winteroffensief-in-groot-deel-van-Europa.dhtml
Er zijn 3 tornado’s geweest in Griekenland:
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/site/?pageid=event_desc&edis_id=TO-20121201-37361-GRC
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2067957/pg1
Pentagon bouwt nieuw buitenlands spionagenetwerk:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1542733/2012/12/02/Pentagon-bouwt-nieuwbuitenlands-spionagenetwerk.dhtml
Sars maakt nieuwe slachtoffers in Midden-Oosten:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1542569/2012/12/01/SARS-variant-maakt-nieuweslachtoffers-in-Midden-Oosten.dhtml
Assad is bereid om gifgas te gebruiken:
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/98692/overgelopen-brigade-generaal-assad-is-bereid-om-gifgas-te-gebruiken.html

Hamas roept op tot oorlog met Isaraël:
http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=294367
Super Typhoon raast met 330 kilometer per uur af op de Philipijnen:
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2068801/pg1
http://jtwccdn.appspot.com/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp2612.gif
http://www.goes.noaa.gov/sohemi/sohemiloops/shirgmscolw.html
Interessant te zien wat er nu eigenlijk op ons gesproeid wordt!!
Chemtrail vliegtuigen verschijnen niet op radar ( +video)
en o.a.lijst met ingrediënten van chemtrails:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3546:chemtrail-vliegtuigenverschijnen-niet-op-radar-video&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71
Er is nauwelijks belangstelling voor opname in EPD:
http://webwereld.nl/nieuws/112684/nauwelijks-belangstelling-voor-opname-inepd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webwereld+%28Webwereld%29

John Travolta “geneest”mensen van hun kwalen:
http://www.welingelichtekringen.nl/beroemd-2/100128/john-travolta-doet-handoplegging-en-heeltverkeersslachtoffer.html
Gemeente in Florida waarschuwt voor de gevaren van kankerverwekkende mobiele telefoons:
http://www.argusoog.org/gemeente-in-florida-keurt-resolutie-goed-die-ingezetenen-waarschuwt-voor-degevaren-van-kankerverwekkende-mobiele-telefoons/
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De etalagepop die je begluurt: kunnen we straks nog ongedwongen winkelen?
Geplaatst door xandrah in Illuminatie en controle op 22 november 2012 - bron
De spionage paspop
In Italië worden ‘EyeSee’-paspoppen gemaakt die shoppers tijdens het
winkelen nauwkeurig in de gaten houden. De technologie is
vergelijkbaar met de veiligheidssystemen in luchthavens die criminelen
moeten identificeren. Ondertussen vonden deze glurende paspoppen
hun weg al naar de rest van Europa en de Verenigde Staten. De
makers hopen er echter nog een kunstje aan toe te voegen. Ze willen
de poppen ook de mogelijkheid geven om conversaties af te luisteren.
Een voorbeeld van een keten die de poppen inzet om het koopgedrag van klanten te registereren, is
Benetton. Qua uiterlijk zijn de paspoppen niet te onderscheiden van hun technologieloze varianten. De
camera’s zitten verborgen achter de dode ogen. De beelden worden door software voor gezichtsherkenning
gejaagd en zowel je leeftijd, geslacht als ras worden nauwkeurig opgeslagen.
De data wordt vervolgens gevoed aan een computer die analyses maakt voor gerichte marketingstrategieën.
“Van nu af aan kan je perfect weten hoeveel mensen in jouw winkel shoppen, wat de piekuren zijn, wat voor
type klanten je over de vloer krijgt en welke zones in de winkel vaak overbevolkt zijn”, verklaart een
woordvoerder van het Italiaans bedrijf Almax.
Tegenstand
Privacy-activisten noemen het systeem griezelig en stellen dat dergelijke bewaking winst plaatst boven het
recht op privacy.
Dan komt er nog de bodyscanner bij onine aankopen.
Britse onderzoekers hebben een nieuw soort lichaamsscanner bedacht die de precieze kledingmaat van
iemand kan berekenen. Het computerprogramma zou thuiswinkelen aanzienlijk kunnen vergemakkelijken.
Boeken, muziek en elektronica worden veel vaker op internet gekocht dan kleding. De gewone kledingwinkel
blijft populair, mede vanwege de onzekerheid over pasvorm en juiste maat. Het is de bedoeling dat een
lichaamsscanner die twijfels wegneemt.
Na het invoeren van de lengte kan de klant een foto van zichzelf maken, van top tot teen, met een webcam
of smartphone. De scanner berekent vervolgens de precieze kledingmaat. Het programma wordt ontwikkeld
door het modecollege in Londen, video-onderzoekers van de Universiteit van Surrey en het bedrijf
Bodymetrics.

In Europa en de VS staan al tientallen paspoppen in kledingwinkels die klanten bespieden om meer
over ze te weten te komen.
De Italiaanse fabrikant Almax is nu ook in gesprek met partijen in Nederland om de poppen in de etalage te
krijgen, zei topman Max Catanese donderdag tegen het ANP.
Meer details wilde Catanese niet geven. Hij wilde ook niet zeggen in welke winkels en welke Europese
landen de poppen staan. De poppen zijn uitgerust met een camera met gezichtsherkenning. De camera
slaat gegevens over leeftijd, geslacht en etniciteit op van de mensen die de kleding van de pop bewonderen.
Die informatie kan goed worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
Zo kan een winkel besluiten om een Chinese tolk bij de deur te zetten als een paspop ziet dat er veel
Aziatische klanten de winkel betreden. Ook kan bijvoorbeeld een kleine paspop worden neergezet als veel
kinderen de winkel binnengaan.
Catanese zegt dat zijn bedrijf ook werkt aan een paspop die klanten niet alleen kan zien, maar ook kan
horen. Het duurt nog wel even voor zo'n nieuwe pop echt in de verkoop kan.
©ANP - http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/paspop_bespiedt_klanten
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Amerika: het weigeren van de rfid-chip heeft nu al consequenties voor studenten! Deel 2
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 november 2012
Een studente uit het Texas school district is geschorst omdat zij haar ID badge niet wil dragen.
de geschorste studente Andrea Hernandez
 AMERIKA: HET WEIGEREN VAN DE RFID-CHIP HEEFT NU
AL CONSEQUENTIES VOOR STUDENTEN!
 US: RFID-CHIPPING STUDENTEN ÉN BURGER BREIDT
ZICH UIT. 70 COUNTERFUSION CENTRA DOOR HEEL HET
LAND OM BIG BROTHER TE SPELEN
 VRIJMETSELAAR-CHIP ‘MASONICHIP’ VOOR KINDEREN,
HET GAAT VER…….
“Regimes beginnen altijd met de scholen, waar zij volgzame burgers
creëren. Zo krijgen ze voor elkaar dat studenten er aan gewend raken
om in een compleet bewaakte staat te leven, waar zij geen privacy hebben waar ze ook gaan, en dat elke
email bekeken wordt door overheid. Want dat is waar dit naartoe leidt’, zegt John Whitehead, president van
het Rutherford Institute.
Al eerder verscheen op dit blog een artikel over Andrea Hernandez, een studente van John Jay High School,
Northside Independent School District in San Antonio, Texas. Dit jaar voerde de school een nieuw
programma in, dat vereist dat studenten badges met een RFID chip dragen, zodat zij gevolgd kunnen
worden waar zij ook gaan, inclusief toiletbezoek. Hernandez weigerde de chip te dragen vanwege privacyen religieuze redenen. Er zijn al meer gevallen bekend van represailles tegen studenten die de chip
weigeren, die weliswaar nog niet uitgevoerd zijn, maar wel gebruikt worden als dreiging: de uitsluiting van
bepaalde openbare ruimtes (zoals bibliotheekruimte) en het ontnemen van het recht om te stemmen bij
schoolverkiezingen.
De chip hoort bij een proefprogramma “Student Locator Project” op scholen in het district en de bedoeling is
om het gebruik van de chip uit te breiden naar 112 scholen waarop gezamenlijk 100.000 studenten zitten.
Men chipped de studenten onder het voorwendsel dat dit veiliger is voor de studenten. Het echt doel is, een
begin maken met landelijke chipping. Obama wil in maart 2013 iedereen gechipt hebben. 2013 Is volgens
experts ook het jaar dat Obama martial law uitroept.
De school heeft ook andere belangen bij de RFID chip: het krijgt 2 miljoen dollar subsidie wanneer het
waakzaamheid verbetert, aldus San Antonio woordvoerder Pasqual Gonzalez. De scholen hebben al 290
camera’s, maar blijkbaar is dat niet genoeg. Hernandezz ontving een brief thuis, na haar weigering, waarin
haar gemeld werd dat het niet dragen van de chip consequenties heeft. Hernandez wordt geschorst.
Rutherford Institute zet zich in voor opheffing van Hernandez schorsing. Zij is een excellente studente die
hard werkt, en zou niet geschorst kunnen worden alleen voor het opkomen van haar normale rechten, die
ook nog eens wettelijk gegrond zijn. Hernandez heeft landelijke aandacht getrokken door haar weigering, en
daarom wordt zij volgens Whitehead gestraft. Omdat zij inmiddels een doorn in het oog van de
beleidmakers- en uitvoerders is. Volgens Whitehead, die al 40 jaar werkt met dit soort probleemsituaties, is
de standaard werkwijze van de regering in zulke gevallen: ofwel het probleem onder tafel schuiven, ofwel de
persoon die in de weg staat verwijderen. Het is een belangrijke zaak, omdat het district laat zien dat
studenten gestraft worden wanneer zij voor hun constitutierechten opkomen.
LEES MEER

Omstreden Russische internetwet van kracht
01/11/12, 14:30 − bron: ANP - © Thinkstock.
In Rusland is donderdag een omstreden internetwet van kracht geworden
waarmee de regering websites kan blokkeren. Critici vrezen dat Moskou de
wet misbruikt om de vrijheid van meningsuiting in te perken.
De wet, die snel door het parlement is gejaagd, is officieel bedoeld om
kinderen te beschermen en richt zich tegen websites met kinderporno,
informatie over drugs en zelfmoord. Ook sites die door een rechter als extremistisch zijn beoordeeld, vallen
er onder.
Volgens critici zou de regering ook sites van de oppositie kunnen blokkeren door er verboden materiaal op te
zetten. In de wet zijn volgens hen geen bepalingen opgenomen die dergelijk misbruik onmogelijk maken.
Volkskrant.nl
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Hoe kwam Jasper’s DNA op Marianne’s moordplek?
Complete artikel: nicodegeit.wordpress.com
De asielzoekers Feik en Ali die Marianne bedreigden (feit), haar vriend in
elkaar sloegen (feit), enz. werden direct na de moord op Marianne (feit) waarbij
haar keel werd doorgesneden (feit) door Justitie het land uit geholpen (feit)
terwijl er aangifte was gedaan tegen één van hen wegens een gewelddadige
verkrachting van een ander meisje (feit).
Het is 1999. Fortuyn is nog niet naar voren gestapt, Wilders ook niet. De
multicultuur was nog heilig en bepaalde lieden wilden dat dat zo zou blijven.
Voor de bevolking was duidelijk wie Marianne had vermoord: Feik en Ali.
Speurhonden werden ingezet om de daders op te sporen en die liepen linea recta naar het
asielzoekerscentrum. Er zijn heel veel aanwijzingen dat Feik en Ali op zijn minst heel verdacht waren en dan
zou je verwachten dat ze door Justitie stevig aan de tand gevoeld zouden worden, zeker omdat er tegen één
van hen al aangifte was gedaan wegens een gewelddadige verkrachting van een ander meisje. Maar dat
gebeurde niet.
Justitie pakte de twee niet op om ze aan de tand te voelen maar zorgde ervoor dat ze met spoed het land
uitkwamen. Heel veel informatie verdween spoorloos in het politie-onderzoek. Het internet staat er stijf van.
Bepaalde beleidsmakers geloofden toen nog dat alle allochtonen lief en aardig waren en dat beeld moest in
stand blijven. Alles wijst erop dat Justitie ervoor heeft gekozen om de zaak in de doofpot te stoppen.
Er verdween bewijs in het politie-onderzoek, maar daar bleef het niet bij. Mogelijk ging het als volgt: Er werd
op de plaats delict overtuigend bewijs gevonden dat Feik en Ali hier aanwezig waren geweest – DNA-sporen
overal. Maar de mensenmassa was woedend en een kleine burgeroorlog dreigde. Snel werd door de
overheid verklaard dat Marianne onmogelijk door een asielzoeker om het leven kon zijn gebracht omdat de
DNA-sporen op de plaats delict van een blanke man waren. Dat was een leugen om de rust te doen
terugkeren.
Alle sporen die de twee asielzoekers als daders aanwezen verdwenen in het politie-onderzoek. Mogelijk
werd het DNA van de asielzoekers in dit stadium vervangen voor dat van een blanke man. De rust keerde
terug, de opzet was geslaagd.
November 2012. Het DNA van Jasper blijkt overeen te komen met het DNA dat volgens het politieonderzoek aanwezig was op de plaats delict. ‘Hoe kan dat’ vraagt iedereen zich af. Jasper wordt van zijn
bed gelicht om opheldering te verschaffen. Het zou beter zijn geweest om de machthebbers die
verantwoordelijk zijn voor het politie-onderzoek uit 1999 van hun bed te lichten en aan hen de vraag te
stellen: Hoe komt het DNA dat overeenkomt met dat van Jasper in het dossier terecht?

Brussel wil hoofdstad worden van islamitische banken
donderdag 22 november 2012 Bron: Knack ( BE.)
Het Brussels Gewest wil met een economische missie naar de
Golfregio islamitische banken naar de Belgische hoofdstad lokken.
Het Brussels Gewest gaat op economische missie naar de Golfregio,
om islamitische banken naar Brussel te lokken. © Reuters
Het Brussels Gewest bereidt zich voor op een economische missie
naar de Golfregio. De bedoeling van de missie is op termijn islamitische
banken naar de Belgische hoofdstad te lokken. Dat schrijft La Libre
Belgique.
De Brusselse minister van Economie Benoît Cerexhe (cdH) bevestigt het nieuws. Volgens Cerexhe is “het
belangrijk dat kapitaal wordt gemobiliseerd voor investeringen”. “Het is ons doel om prospectie te doen in de
landen in de Golf, waar de financiële middelen erg omvangrijk zijn.”
Voor de Brusselse minister is de grote moslimbevolking in Brussel een troef in de gesprekken met de
Golfstaten. “Het is de bedoeling om aan de financiële toezichthouders in de Golf de boodschap te geven dat
Brussel, als politiek centrum van Europa, de ideale stad is om toenadering te zoeken tot de Europese
instellingen. We gaan de financiële instellingen ervan overtuigen dat Brussel ‘the place to be’ is”, aldus
Cerexhe.
In tweede instantie hoopt Brussel de islamitische banken aan te trekken om hun commerciële activiteiten in
onze hoofdstad te ontplooien. De missie naar de Golf vindt plaats in december en doet Saoedi-Arabië,
Bahrein en Dubaï aan. (Belga/SD)
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Harteloze desinteresse voor een toekomst van verval
20 november 2012 Door Chris Hedges
Gaza biedt een venster op het aanstaande dystopia. De groeiende kloof tussen de heersende klasse en de
miserabele menselijke massa's wordt instandgehouden door een spiraal van geweld. Veel verarmde regio's
die in het economische ravijn zijn gevallen beginnen op Gaza te lijken, waar 1,6 miljoen Palestijnen in het
grootste gevangenenkamp ter wereld leven. Deze offerzones, gevuld met deerniswekkend armlastige
mensen, vastgeklonken aan hun schamele krottenwijken en uit klei opgetrokken dorpen, worden steeds
meer afgeschermd door elektronisch hekwerk, in de gaten gehouden door camera's en onbemande
vliegtuigjes en omsingeld door grenswachten of legereenheden die schieten om te doden. Deze
nachtmerries strekken zich uit van Afrika tot China. Het zijn plaatsen waar gerichte moordaanslagen worden
gepleegd, waar met veel geweld militaire acties worden uitgevoerd tegen mensen die zich op geen enkele
manier kunnen verdedigen - zonder een leger, marine of luchtmacht. Elke vorm van verzet, hoe nutteloos
ook, wordt beantwoord met willekeurige slachtpartijen die zo karakteristiek zijn voor de moderne industriële
oorlogsvoering.
In het nieuwe landschap van de globalisten worden slachtpartijen van duizenden tegelijk 'oorlog' genoemd.
Verzet heet 'een provocatie', terrorisme een 'misdaad tegen de mensheid'. De letter van de wet, evenals
respect voor minimale burgerlijke vrijheden en het recht op zelfbeschikking zijn een PR-sprookje,
aangewend om het geweten te sussen van hen die in de geprivilegieerde gebieden leven. Het martelen en
'verdwijnen' van gevangenen zijn er aan de orde van de dag. Onthouding van medicijnen en voedsel is een
geaccepteerde manier om ze onder de duim te houden. Leugens verduisteren de berichtgeving. Religieuze
en etnische groepen worden gedemoniseerd. Raketten regenen neer op betonnen sloppen,
geautomatiseerde eenheden schieten op ongewapende burgers, gevangenkampen worden vanuit zee
bestookt met zware granaten, en de doden stapelen zich op in de gangen van de ziekenhuizen die geen
elektriciteit hebben en een tekort aan medisch hulpgoederen.
De aanstaande instorting van de wereldeconomie, de aanslagen op het milieu, droogtes, overstromingen,
krimpende oogsten en stijgende voedselprijzen creëren een wereld waarin de macht in handen is van een
select groepje megarijken met in de ene hand geavanceerde moordwapens en in de andere hand het
ziedende gepeupel. De aanhoudende crises leggen de voedingsbodem voor een klassenstrijd waar zelfs
Karl Marx nooit van had durven dromen. Er wordt een wereld gecreëerd waarin de meeste mensen honger
zullen hebben en leven in angst, terwijl enkelen in beveiligde woonwijken genieten van hun luxe. Steeds
meer mensen zullen moeten worden opgeofferd om de scheefgroei in stand te houden.
Landen met voldoende militaire macht lappen internationale wetgeving aan hun laars. De constante
aanwezigheid van het Israëlische bezettingsleger in of rond de Palestijnse gebieden is een schending van
meer dan 100 resoluties van de VN Veiligheidsraad die oproepen tot terugtrekking. De Israëlische blokkade
van Gaza is een misdadige vorm van collectieve bestraffing en een overtreding van Artikel 33 van de Vierde
Conventie van Geneve uit 1949. De blokkade heeft van Gaza een hel op Aarde gemaakt, en door Israël
bestiert getto waar duizenden zijn vermoord door het Israëlische leger of gestorven door een gebrek aan
medische hulp. Met 95% van de fabrieken gesloten ligt de Palestijnse industrie vrijwel volledig op zijn gat.
De visserij is op sterven na dood. Israël staat de vissers niet toe verder dan drie mijl uit de kust te gaan, en
zelfs binnen die zone worden ze regelmatig beschoten door de Israëlische marine. Israël heeft 35% van de
landbouwgrond in Gaza ingepikt als bufferzone. De instortende infrastructuur en het afsnijden van de
watervoorziening heeft er voor gezorgd dat er op veel plaatsen geen stromend water is. De United Nations
Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East schat dat 80% van de bevolking van Gaza
momenteel afhankelijk is van voedselhulp. De bewering van Israël dat men handelt uit zelfverdediging wordt
gelogenstraft door het feit dat de Israëlische bezetting illegaal is, een schending van het internationaal recht.
Maar in een wereld in verval is dat de nieuwe werkelijkheid - moderne krijgsheren die tot de tanden
gewapend met de modernste technologie hele volken uitmoorden. De VS en Europa doen hetzelfde in
Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen en Somalië.
Marktwerking en de militaire machinaties die die werking beschermen vormen de enige ideologie vanwaaruit
de geïndustrialiseerde landen en de menselijke band met de natuur worden geregeld. Het is een ideologie
die resulteert in miljoenen doden en vluchtelingen. De afgrijselijke algebra achter de ideologie schrijft voor
dat ook wij uiteindelijk in het vizier genomen zullen worden. Zij die van geen nut zijn voor de marktwerking
worden als overbodig gezien. Ze hebben geen rechten of rechtspositie. Hun bestaan, of het nu in Gaza is of
Charleroi, wordt gezien als een zware last op de efficiëntie en vooruitgang. Ze worden gezien als afval. En
als afval hebben ze niet alleen geen stem en geen vrijheid; ze kunnen worden en worden uitgeroeid of naar
believen achter de tralies gezet. Dit is een wereld waar alleen economische macht en winst heilig zijn. Het is
de barbarij.
"Door de arbeidskracht van de mens overbodig te maken, zal het systeem zich ontdoen van de fysieke,
psychologische en morele entiteit 'mens' die eraan vasthangt," schreef Karl Polanyi in 'The Great
Transformation'. "Ontdaan van de beschermende lagen van de sociaal-culturele instellingen, zouden
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mensen ten ondergaan aan de gevolgen van de sociale blootstelling; ze zouden sterven als slachtoffers van
acute sociale ontheemding middels misdaad en honger. Woonwijken en landschappen worden geschonden,
rivieren vergiftigd, militaire macht ontmanteld, de productie van voedsel en grondstoffen vernietigd.
Uiteindelijk zal de door de markt toegewezen koopkracht van tijd tot tijd een einde maken aan
bedrijfsactiviteiten, omdat geldtekorten of -overschotten voor de economie even rampzalig zullen blijken te
zijn als overstromingen en droogtes dat waren voor de primitieve samenleving. Zonder twijfel zijn arbeid,
land en de financiële markten van essentieel belang voor een markteconomie. Maar geen enkele
samenleving is zelfs maar korte tijd bestand tegen de gevolgen van zo'n fictief systeem, tenzij het menselijke
en natuurlijke weefsel en het economische model beschermd zijn tegen de verwoesting van deze satanische
maalstroom."
Ook in Europa leven tientallen miljoenen mensen dichtbij of onder de armoedegrens. De zware
besparingsmaatregelen die regeringen over het hele continent momenteel doorvoeren; het bevriezen of
verlagen van de lonen en werkloosheidsuitkeringen, het verlagen of afschaffen van kinderbijslag,
onbetaalbare ziektekostenverzekering en het schrappen van tal van sociale en culturele subsidies, zorgen
ervoor dat we overal in Europa - net als in de VS en Japan - steeds groter wordende scharen mensen het
hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden. Volgens de nieuwe Europese armoede-indicator, loopt
in België 21,0% van de bevolking een risico op armoede of op sociale uitsluiting. In 2010 behoorde 15,3%
(ongeveer 1 op 7 personen) van de Belgische bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van
het inkomen. In absolute cijfers komt dit overeen met 1.656.800 personen. Dit betekent concreet dat 15,3%
van de bevolking leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen van €12.005 netto per jaar of
afgerond €1000 netto per maand voor een alleenstaande, en van €25.209 netto per jaar of €2.101 netto per
maand voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen Het gemiddelde cijfer in de
EU was in 2010 16,4%. In de VS leeft 30% net boven, op of onder de armoedegrens, die daar dan ook nog
eens lager is ($22.350 voor een gezin met twee kinderen) dan hier. (1)
Eens al deze mensen beseffen dat de economie tijdens hun levens niet meer zal herstellen, dat hun
levensstandaard blijvend zal dalen, dat ze gevangen zitten, dat hoop voor de toekomst een illusie is, zullen
ze net zo boos worden als de demonstranten in Griekenland en Spanje of de militanten in Gaza of
Afghanistan. Banken en andere financiële bedrijven, die miljarden aan rentevrij geld hebben gekregen van
de centrale banken, zitten ondertussen op een berg van 4 biljoen euro, veel ervan is simpelweg gestolen.
Hoe langer de wereldwijde onbalans en ongelijkheid gehandhaafd blijft, des te meer zal de bevolking in
opstand komen en des te sneller zullen overheden overgaan tot het kopiëren van het Israëlische model van
binnenlandse onderdrukking - drones boven je hoofd, afwijkende meningen worden strafbaar gemaakt,
arrestatieteams die deuren intrappen, dodelijke dwang als een geaccepteerd middel om gehoorzaamheid af
te dwingen, voedsel als wapen en constant in de gaten gehouden worden (nu al worden Amerikaanse en
Europese politiediensten getraind door Israëlische politiemensen - AP).
In Gaza en in andere reeds te gronde gerichte delen van de wereld zien we deze machtsstructuren al
toegepast. Wat gebeurt in Gaza en in sommige straatarme delen van de VS dient als voorbeeld. De
technieken om de mensen eronder te houden, of ze nu worden toegepast door het IDF of door
gemilitariseerde politie-eenheden, door speciale legereenheden of bendes huurlingen in Pakistan,
Afghanistan of Irak, worden eerst getest en geperfectioneerd op de zwakken en machtelozen. Onze
harteloze desinteresse voor het lot van de Palestijnen, of de honderden miljoenen armoedzaaiers in de
stedelijke sloppenwijken in Azië, Afrika of Zuid-Amerika, of voor de armsten in onze eigen samenleving
betekent dat het onrecht dat hen nu wordt aangedaan straks ook ons zal worden aangedaan. Door hen in de
steek te laten laten we onszelf in de steek.
In een tijd dat het Amerikaanse Rijk op instorten staat, migreren de hardvochtigste vormen van geweld die
worden toegepast aan de randen van het imperium langzaam terug naar het thuisland. Tegelijkertijd zijn de
interne systemen van democratisch bestuur volledig verkalkt. Het centrale bestuur is gedevolueerd tot een
bestuurdersklasse die slaafs de belangen van het bedrijfsleven behartigt. De pers, justitie en de parlementen
zijn verworden tot tandeloze decoratie. Dreigend terrorisme wordt door de staat aangewend als excuus voor
het uitgeven van obscene sommen geld aan binnenlandse veiligheid, het leger en het controleren van de
burgers. De privésfeer is afgeschaft. Een afwijkende mening is verraad. Het leger, met zijn mantra van
blinde gehoorzaamheid en dwang karakteriseert de donkere ethiek van dit denken in bredere zin.
Schoonheid en waarheid zijn uit. Cultuur is gedegradeerd tot kitsch. Het emotionele en intellectuele leven
van de burger is geërodeerd door spektakel, goedkoop en wellustig, en door handenvol pijnstillers en drugs.
Blinde ambitie, de honger naar macht en groteske ijdelheid zijn de drijfveren van hen die carrière maken. Het
principe van het algemeen belang is niet langer onderdeel van het machtslexicon. Dit is, zoals de schrijver
J.M. Coetzee het noemde, "de zwarte bloem van de beschaving". Het is Rome onder Diocletianus (typisch
hoe het imago van deze keizer de afgelopen jaren is veranderd van 'bloeddorstig tiran' tot 'hervormer' - AP).
Het is wij, nu. Imperia vervallen vrijwel allemaal tot despotische, moordlustige en corrupte regimes die
uiteindelijk zichzelf consumeren. En het Westerse imperium is daar inmiddels ook al aan begonnen.
http://www.zonnewind.be/2012/harteloze-desinteresse-voor-een-toekomst-van-verval.shtml
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Een terechte BOZE brief van een terechte BOZE burger aan een in en in rotte en corrupte overheid
november 22, 2012 By: silviavideler
Geachte SMCO!
Ondanks dat de rechter Justitie verboden heeft administratiekosten in rekening te brengen, veegt
Justitie (Might Makes Right… als wij dat doen als burgers hebben wij een probleem) met die
beslissing haar achterwerk af, en gaat gewoon door die in rekening te brengen.
Ze maakt de rechter en de rechtstaat in het algemeen bovendien een lange neus door de
administratiekosten naar € 7,= te verhogen (ik heb dat ergens gelezen… misschien in de lijst met nieuwe
bedragen aan boetes – die al duidelijk maakt dat Nederland een tirannie is en de burgers vrij kan beroven
zoals in haar kop uitkomt! http://boinnk.nl/blog/24520/de-hoogte-van-boetes-worden-extreem/ Ik zie dat nu
op: http://www.boeteservice.nl/ de zaak tegen de berekende administratiekosten al opgepakt wordt, maar
maar misschien ook niet- want zij maakt geen collectief bezwaar dus ik denk dat er toch echt iets voor het
SMCO te doen valt? ) ! Die uitdaging van machtsmeting door Justitie tegen de rechter, zo van “Je kan
mij toch niets maken, en ik doe lekker toch wat ik wil!” is duidelijk een ondermijning van de
rechtstaat door de overheid/ Staat zelf, die daarmee nogmaals duidelijk maakt dat de overheid/ Staat
van Nederland de grootste criminele organisatie van het land is, een tirannie in plaats van een
rechtstaat!
Zie mijn beroepsschrift tegen de opgelegde krankzinnige boete van € 220,= voor wasem op de binnenkant
van mijn ruiten waarin ik duidelijk maak dat ik weliswaar beroep instel tegen de boete, maar denk dat gezien
de manier waarop justitie – en de Nederlandse overheid in het algemeen – haar gat afveegt met
beslissingen van de rechter die haar niet bevalt, en gewoon doorgaat met de praktijk die de rechter
verboden heeft, er weinig kans op succes is, waarin ik hier naar refereer.
De diverse afdelingen van de overheid zoals deze tak van justitie gedragen zich als Staat binnen de
Staat! Daar moet een eind aan worden gemaakt!
Dat mijn beroep ruim een half jaar na indiening nog steeds niet behandeld is, ook al heb ik die in mei j.l.
ingediend, is een grof schandaal.
En: http://www.nu.nl/binnenland/2744210/rechter-verbiedt-administratiekosten-bij-bekeuring.html
U kunt een zaak maken met met alle mensen die deze administratiekosten hebben betaald, om deze terug
te vorderen. Natuurlijk gaat het om een betrekkelijk klein bedrag. Dus daarvoor zult u uw ‘inschrijfkosten’ in
de juiste proporties terug moeten brengen. Maar omdat het duizenden, ja tienduizenden mensen betreft, is
het bedrag bij elkaar toch aanmerkelijk. Het gaat echter om meer! Ik denk aan een gedicht van dichter
Bordewijk na de oorlog dat op een muur in Amsterdam staat (U zou dit boven uw deur of in uw kantoor
kunnen hangen!) : “Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan lijf en goed. Dan dooft het
licht!” Het gaat er om dat justitie in het gareel wordt gebracht, en aan deze praktijk een eind komt. Anders is
het eind zoek. Ik vind dat de verantwoordelijke ambtenaren van justitie ook te horen worden vervolgd voor
crimineel gedrag.
De tweede bijlage is een ludieke uiting van machteloosheid van iemand tegen de misdaden van de
Nederlandse Staat die de Nederlandse burgers steeds erger onderdrukt inclusief met deze invasie/ infiltratie
van ons land/ onze cultuur door een vijfde colonne van onaangepaste meest zelfs analfabete elementen die
hun afgod(en) en vijandige ideologie (onder het mom van religie in alle vrijheid) het land hebben
binnengebracht die zelfs vijandig tegenover ons land en cultuur en levenswijze staan, met alle ellende voor
de burgers. Maar dat hebben die laffe landverraders gedaan in opdracht van de machten die hen achter de
schermen als marionetten besturen, die eigenaar zijn van de centrale banken: de mega – criminele
Talmudische Zionisten – Lucifer aanbidders als de Rothschilds die weer onder de zgn. Black Nobility staan!
De enige reden dat de NATO tegen Libië en Ghadaffi en Irak en Saddam Hussein zijn ingezet is omdat hun
centrale banken nog niet eigendom waren van Rothschild. Bovendien was Ghadaffi bezig een eigen gouden
munt – de gouden dinar- in te voeren die de standaardmunt zou worden om olieleveringen te laten betalen.
Daarom hebben de Rothschilds hem laten vermoorden. Dat onze overheden aan deze misdaad tegen het
Libische volk en Ghadaffi hebben meegedaan is ten hemel schreiend. De rol van de media – die natuurlijk in
handen zijn van die machten als Rothschilds – om de bevolkingen van Nederland etc. warm te maken met
hun leugen- propaganda ( Ghadaffi en Hitler en de president van Iran zijn en worden als monsters
afgeschilderd, maar welk monster zien wij nu in actie in de vorm van Obama? Maar dat is een marionet van
deze criminelen en wordt daarom niet als monster in de media gepresenteerd maar juist als het
tegendeel…en de scheeple slikken die leugen propaganda en overtredingen van de US-Constitution voor
zoete koek!) nu over Iran dat die zgn. een nucleaire bom ontwikkelen…en so what? Israel en Amerika – de
ergste terreurstaten ter wereld – Amerika is zelfs zo erg dat die als enige land ter wereld al de atoombom
hebben ingezet waarmee zij de moordenaar is geworden van honderdduizenden onschuldige Japanners.
Natuurlijk is ons met de paplepel de leugen in gegeven dat Japan zich anders niet zou overgeven, wat een
aantoonbare leugen is. De machten wilden Japan als doel gebruiken om hun nieuwe wapen te testen en
hebben bewust de oorlog verlengd… ze waren er zelfs bang voor dat het hun niet zou lukken de bom op tijd
klaar te hebben want de Japanners gaven al lang aan zich te willen overgeven. Maar dat was niet hun plan.
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De machten hebben nl. zelf Pearl Harbour georganiseerd om Japan de oorlog te kunnen verklaren..mijn
God..genoeg…de misdaden van die Amerikaanse en Joods- Zionistische financiële elementen zijn te erg
voor woorden… Ze hebben er zelfs voor gezorgd dat de informatie over de atoombom in Russische handen
kwam, zodat zij de zgn. koude oorlog, die hen een winst van minstens 1 triljoen US- Dollars heeft opgeleverd
aan dit door hen kunstmatig gemaakt conflict, hebben georganiseerd. Omdat zi die niet eindeloos konden
rekken vonden zij niet alleen de huidige ‘war on terror’ uit die eindeloos kan worden gerekt, maar ook de
zgn. klimaatverandering/ broeikaseffect. Die nieuwe ‘vijand’ – de leugen van de opwarming van de aarde
door de CO2 uitstoot van de mensen (alleen al termieten produceren veel meer zgn. ‘broeikasgas’ evenals
ons vee, de mens 13% van het onschuldige en zeer nuttige CO2 -gas dat een oplossing is voor de
groeiende wereldbevolking, omdat CO2 plantenvoedsel is [maar deze vijanden van de mensheid met hun
geldbuidels en macht willen 6 miljard mensen ombrengen, om een maximum van 500 miljoen mensen op
aarde te houden - google voor die 10 geboden van de NWO "Georgia Guise Stones"] – tegenover termieten
15% en vee 17% en dan niet het nuttige CO2 maar het veel erger methaan – CH4) – brengt de hele wereld
onder effectieve dictatuur – de roden hebben een groen jasje aangedaan en nu worden zij niet als vijand
onderkend – en beroving – dus enorme winsten voor deze leugen- elementen als Al Gore en natuurlijk deze
financiële machten die onze regeringen als marionetten laten dansen! Daarom – de overname van de
centrale banken – wordt nu door deze criminelen de oorlogstrom geroerd tegen Iran. Want alleen Iran en
Noord-Korea hebben nog een eigen centrale bank. Als je wilt begrijpen wat er in deze wereld gaande is:
“Follow The Money!”
Mijn excuus, ik gooide even mijn mouw leeg.
Het gaat dus om enorm veel geld – anders zou justitie niet blijven doorgaan met haar roof van mensen tegen
de beslissing van de rechter in – maar per persoon relatief gering. Maar als niet wordt ingegrepen en
teruggefloten en gestraft blijft dat niet gering. De lange neus die justitie-ambtenaren/ het
departement van justitie al tegen de rechter hebben gemaakt door niet alleen tegen de beslissing van
de rechter in gewoon met hun criminele praktijken door te gaan, maar die zelfs te verhogen, dient te
worden afgestraft. Anders is het eind zoek!
mvg
Frans J.L. Zegers,
PS:
Straffen horen met de overtreding / misdaad overeen te komen, anders is de overtreding slechts aanleiding/
excuus van de macht tot ROOF en TIRANNIE. Zo’n tirannieke regering hoort zelf te worden vervolgd
voor misdaden tegen de mensheid en voor ondermijning/ minachting van de rechtsstaat! De
criminelen die ons regeren hebben boetes vastgesteld…waarmee zij duidelijk maken de Staats-TIRANNIE te
verergeren, en de rechtstaat verder te saboteren!
Uiteindelijk zal zij OPSTAND en REVOLUTIE van het volk oogsten!

IAEA ontdekt schema's voor krachtige Iraanse kernbom
Volgens het persbureau Associated Press is het Internationale Atoom
Energie Agentschap tijdens inspecties van Iraanse kerninstallaties gestuit
op schema's waaruit blijkt dat Iran in het geheim werkt aan een kernbom
die drie keer krachtiger is als de bom die Hiroshima verwoestte.
In de schema's staat hoe Iraanse wetenschappers de gewenste
'explosieve nucleaire kracht' berekenden van een bom waar ze
klaarblijkelijk aan werken. Een hoge official van de VN organisatie in Wenen bevestigde dat de schema's
waar het AP beslag op heeft weten te leggen dezelfde zijn als in een recent official rapport van het IAEA
worden vermeld. De maximale kracht van wat mogelijk de eerste Iraanse atoombom is zal ongeveer 50
kiloton bedragen. Volgens experts konden de schema's nergens anders op slaan dan op het ontwerp voor
een kernwapen. De bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki werden
afgeworpen hadden elk een kracht van 15 kiloton. De Verenigde Staten, Rusland en andere landen
beschikken overigens over kernwapens (waterstofbommen) die vele malen krachtiger zijn. De zwaarste
kernbom had een kracht van 50 megaton en werd al in 1961 door de Sovjet Unie tot ontploffing gebracht.
Alles tot op een afstand van 55 kilometer werd compleet verwoest door deze bom.
Iran verklaarde vandaag een klacht ingediend te hebben bij de VN over schendingen van het luchtruim door
Amerikaanse vliegtuigen. In oktober zouden Amerikaanse toestellen 8 x het Iraanse luchtruim zijn
binnengedrongen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde dat ieder land dat
vliegtuigen of drones naar Iran stuurt 'harde maatregelen' kan verwachten.
Xander - (1) Arutz 7

Nieuwsbrief 167 – 11 december 2012 – pag. 16

Egypte en Jordanië dreigden vrede met Israël op te zeggen
Moslim Broederschap Egypte eist opnieuw heilige oorlog tegen Israël Ex-VN ambassadeur John Bolton: Staakt-het-vuren gevaarlijk voor
Israël
Israëlische bom op een doelwit van Hamas op de Gazastrook.
Volgens het Israëlische Channel-2 heeft de regering Netanyahu op het
laatste moment afgezien van een zekere invasie van de Gazastrook
omdat de Moslim Broederschap president Mohamed Morsi had gedreigd dat Egypte en Jordanië in dat geval
hun vredesverdrag met de Joodse staat zouden opzeggen.
Daarnaast zou de VS aan Morsi hebben gevraagd om direct te onderhandelen met de Israëlische premier
Netanyahu, maar dat zou hij onmiddellijk hebben geweigerd. Morsi wil de naam 'Israël' zelfs niet uitspreken.
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman verklaarde tegenover Channel-1 dat een
aantal overwegingen die ertoe leidden dat de invasie niet werd doorgezet niet aan het publiek bekend
kunnen worden gemaakt. Lieberman zei dat als er enkel politieke zaken speelden er een ander besluit zou
zijn gemaakt. (1)
'Jihad tegen Israël nadat moslims zich hebben verenigd'
Eén dag nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de Egyptische Moslim
Broederschap president Mohamed Morsi een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas bemiddelden wees
de geestelijke leider van Morsi's eigen organisatie, Mohammed Badie, alle vredesinitiatieven van de hand en
eiste hij opnieuw een heilige oorlog om 'Palestina' te bevrijden.
'De vijand kent enkel de taal van geweld,' aldus Badie. 'Pas op voor het grote misleidende spel dat ze
afschilderen als vredesakkoorden.' Alle moslims zijn volgens Badie verplicht om de jihad (heilige oorlog)
tegen Israël en ook het Westen te voeren. Dit zal in zijn ogen echter pas mogelijk zijn nadat alle moslims
zich hebben verenigd. (2)
We toonden al meerdere malen aan dat Broederschap president Morsi dezelfde overtuigingen en visie als
Badie heeft, maar dat hij zich noodgedwongen minder extreem moet opstellen omdat zijn land en leger
zwaar afhankelijk zijn van de miljardenhulp uit Amerika.
Bolton: Staakt-het-vuren gevaarlijk voor Israël
De voormalige Amerikaanse VN ambassadeur John Bolton acht het eergisteren afgekondigde staakt-hetvuren een groot gevaar voor Israël, omdat de positie van Hamas hier alleen maar door versterkt wordt en
daardoor ook de invloed van Iran op de Palestijnen zal toenemen. Bovendien zullen er bij het volgende
conflict ongetwijfeld veel meer raketten op Tel Aviv en Jeruzalem worden afgevuurd. Volgens Bolton heeft
president Obama weliswaar zijn steun uitgesproken voor Israël, maar heeft hij achter de schermen enorme
druk op Jeruzalem uitgevoerd om niet over te gaan tot een grondoperatie tegen Hamas.
Grote moslimoorlog tegen Israël nadert
Het staakt-het-vuren is in zijn ogen enkel het uitstellen van een nieuwe confrontatie. Dan zal Israël
onvermijdelijk het besluit moeten nemen om alsnog Gaza binnen te vallen. Het risico bestaat dat Egypte en
Jordanië dan hun vredesverdrag met Israël zullen opzeggen en ook andere vijandige islamitische landen,
zoals Turkije en Iran, zich -tijdelijk of permanent- zullen verenigen in een alomvattende moslimoorlog tegen
de Joodse staat.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Associated Press (via TBO.com), (3) World Net Daily
Drones zenden geheime video’s uit die iedereen kan zien
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
Amerikaanse drones zijn gevoelig voor hackers en computervirussen.
De helft van de Amerikaanse Reaper- en Predator-drones zenden
video’s uit die niet beveiligd zijn. Hackers, terroristen en andere
tegenstanders van de Verenigde Staten kunnen misbruik maken van
deze onversleutelde videofeed. Dat schrijft het technologiemagazine
Wired. De Verenigde Staten zetten drones in om het islamitische
extremisme te bestrijden. Vooral in Pakistan worden veel mensen –
naast terreurverdachten ook onschuldige burgers – gedood.
Wired vraagt zich af waarom de Amerikaanse overheid niets doet om het videolek te dichten. Het is al
minstens vier jaar bekend dat de dronevideo’s af te tappen zijn. In 2008 werden er beelden van
Amerikaanse drones gevonden op laptops van militanten in Irak. Ze hadden de beelden afgetapt met
software die nog geen 30 dollar kostte.
Drones zijn ook op andere gebieden slecht beveiligd, schrijft Wired. Zo is de software die de onbemande
vliegtuigen aanstuurt gevoelig voor virussen. Het is al eens gebeurd dat een drone een zelfstandige vlucht
maakte, aangestuurd door een computervirus en niet door een menselijke operator.
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Waar blijft de kritiek op brutale Turkse premier?
WEBLOG AFSHIN ELLIAN
Elsevier, vrijdag 23 november 2012 09:30
Erdogan treedt keihard op tegen Koerden.
Recep Tayyip Erdogan wordt met de dag brutaler. De fundamentalistische
premier van Turkije beschadigt het aanzien van Turkije in Europa en in het
Midden-Oosten. Fundamentalist Erdogan is bezig het kemalisme uit de Turkse
rechts- en politieke cultuur te verwijderen. Erdogan is geduldig bezig met het klaarstomen van Turkije voor
de overgang naar een islamitische republiek. De meerderheid van de Turken vormt echter een probleem - in
feite een teken van verraad aan beginselen waarin Turkije is gefundeerd.
Simpel
Jarenlang was het in de westerse medianot done om kritisch over Erdogan en zijn fundamentalistische
bende te schrijven. De redenering was simpel: het gaat zo vreselijk goed met de Turkse economie. Onder
generaal Pinochet ging het ook heel goed met de economie van Chili. Er waren westerse leiders die
Erdogan als voorbeeld presenteerden voor de democratische ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
Nu zet Erdogan zijn masker af. Onder zijn bewind werd in de Turkse media systematisch anti-Israëlische, en
zelfs antisemitische propaganda gemaakt. Dit soort ranzige activiteiten was de Turken totaal vreemd. Turkije
was altijd tolerant geweest voor joden en was bevriend met de staat Israël. Het buitenlandbeleid van Turkije
was altijd zeer constructief.
Incident
Turkse regeringen waren nauwelijks bereid om op destructieve wijze te interveniëren bij Midden-Oosterse
aangelegenheden. Sinds de komst van Erdogan zijn aanzienlijke veranderingen opgetreden in de houding
van Turkije ten opzichte van andere landen. De huidige Turkse regering heeft problemen met bijna alle
buurlanden. Na een incident met een Turkse pro-Hamas-boot, waarbij enkele slachtoffers vielen, ging
Erdogan door met zijn hetze tegen Israël. Terwijl Israël in deze situatie volgens een rapport van de
Verenigde Naties geen oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd.
Voor Erdogan vormde dit weer een nieuwe aanleiding om de anti-Israëlische overtuiging, die onderdeel is
van het fundamentalistische geloof van zijn partij, naar buiten te brengen. Op basis van de gewelddadige
confrontatie tussen Israël en Hamas kwalificeerde premier Erdogan Israël als een terreurstaat.
Etnische zuivering
Erdogan beweerde dat Israël ‘etnische zuiveringen uitvoert door in dit gebied vrede te negeren en het
internationaal recht te schofferen'. Is dat de nieuwe definitie van etnische zuivering? Erdogan houdt het
niveau hoog door de westerse wereld ervan te beschuldigen een 'terroristische staat' te helpen. Israël is een
terroristische staat - mag ik deze logica voor één keer op meneer Erdogan toepassen?
Erdogan bombardeerde Syrische huizen met een beroep op zelfverdediging, omdat vanuit Syrische
gebieden op Turkije werd geschoten. De Syrische regering bood haar verontschuldigingen aan, het was een
ongeluk. Daarnaast opperde de Syrische regering dat zij dankzij het Turkse beleid het gebied niet kunnen
controleren en daardoor niet altijd kunnen weten welke gewapende krachten Turkije hebben beschoten. Een
aannemelijke bewering, maar Erdogan gaf opdracht om de Syriërs te bombarderen.
Raketten
En dan naar Israël. Vanuit Gaza werd onophoudelijk op Israël geschoten. Maar in tegenstelling tot de
Syrische regering biedt Hamas geen verontschuldigingen aan. Militanten gingen door met het afschieten van
raketten op willekeurige Israëlische burgers.
Dus premier Erdogan mag onder bedenkelijke omstandigheden (de regering-Erdogan steunt militante
Syrische opstandelingen in hun strijd tegen het regime van de Syrische president Assad) andermans
grondgebied bombarderen. Maar Israël mag zich onder zeer duidelijke omstandigheden niet verdedigen.
Krijgsheren
Premier Erdogan is betrokken bij de burgeroorlog in Syrië. De Syrische strijders die door hem worden
gesteund, begaan ernstige misdaden tegen de menselijkheid. Buitengerechtelijke executies en martelingen
van krijgsgevangen leden van de regeringstroepen. Wie is er nu werkelijk misdadig bezig? De regering van
Israël bij het verdedigen van haar land of premier Erdogan die de misdadige krijgsheren in Syrië steunt?
Erdogan mag het zeggen! Een paar maanden geleden bombardeerde het Turkse leger meer dan twintig
onschuldige Koerdische benzinesmokkelaars. Daarbij kwamen kinderen om het leven. Een verschrikkelijke
vergissing: benzine en bommen vormen een vreselijke combinatie. De Koerden waren totaal verminkt en
verbrand. Moeten we op basis van deze casuïstiek het Turkse leger beschuldigen van genocide op
Koerden? Ik denk het niet, het was een tragische vergissing.
Ontmaskerd
Erdogan treedt keihard op tegen de Koerdische terroristen van de PKK. En precies hierdoor kunnen
dramatische vergissingen ontstaan. Moeten we de Turkse regering onder leiding van premier Erdogan
daarom een terreurstaat noemen? Erdogan mag het zeggen! Als Erdogan nog een paar jaar op deze manier
doorgaat, zal de Turkse regering betrokken raken bij allerlei burgeroorlogen in het Midden-Oosten. Wat de
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kemalisten ruim zestig jaar konden voorkomen, zal door toedoen van Erdogan waarheid worden: de
terugkeer van Turkije in het Midden-Oosten. Terug in ellende en oorlogen. Het Westen moet stoppen met de
kritiekloze steun aan Erdogan.
Premier Erdogan is totaal ontmaskerd als fundamentalist die van het moderne Turkije een oorlogszuchtig en
achterlijk land wil maken.

Is Frankrijk het nieuwe probleem van Europa?
Nadat Standard & Poors Frankrijk aan het begin van 2012 al zijn Triple A status
afnam, was het 20 november de beurt aan kredietbeoordelaar Moody’s. Ondanks
dat het effect van de afwaardering miniem was, is het wel duidelijk dat er op dit
moment iets mis is met de Fransozen. Frankrijk wordt meer en meer gezien als
‘de oude man van Europa’, die ondanks een grote industrie hetzelfde lot kan
ondergaan als Spanje en Italië. Met een socialistische premier die vooral bezig is
met korte termijn politiek, wordt het daarnaast steeds duidelijker dat structurele
veranderingen er nauwelijks inzitten. De cover van The Economist, waarin het
Frankrijk benoemde tot ‘de tijdbom in het hart van Europa’, kon dan ook
nauwelijks treffender met het oog op de afwaardering van Moody’s.
Plausibele redenen
Moody’s gaf meerdere plausibele redenen voor de afwaardering: Zo heeft het land
te maken met afnemende concurrentiekrachten, is het de vraag of begrotingsdoelen (tekort van 3% in 2013)
gehaald worden en wordt de economische groei te positief ingeschat. Daarnaast laat Moody’s de outlook
voor het land op negatief staan, waardoor toekomstige downgrades tot de mogelijkheid behoren. Fitch, de
laatste grote kredietbeoordelaar, zal voorlopig niet in actie komen. Dit bedrijf is deels Frans en wordt gezien
als ‘te laf’ om het land waar zij deels in gevestigd is een afwaardering te geven.
Franse banken staan er slecht voor
Niet alleen de Franse overheid heeft echter te maken met afnemende kredietwaardigheid, ook voor de
Franse banken dreigen afwaarderingen. Uit hetzelfde persbericht blijkt dat Moody’s vraagtekens zet bij de
connecties van Franse banken met de zwakkere eurolanden. Banken als BNP Paribas, Credit Agricole en
Société Generale werden tijdens de start van de kredietcrisis aangemerkt als de gevaarlijkste partijen
om aan uit te lenen. Ook het kredietrisico dat het land heeft aan de Europese noodfondsen is een grote
zorg. Het land heeft inmiddels grote sommen geld gecommitteerd aan onder meer het European Financial
Stability Facility (EFSF) en het European Stability Mechanism (ESM).
Frankrijk eerder Spanje dan Duitsland
Het is daarom niet verwonderlijk dat hedge fund managers als David Einhorn zich openlijk uitspreekt tegen
het land: “Onder het nieuwe regime heeft Frankrijk meer weg van zijn nieuwe antibezuinigingen, pro
geldprintende vrienden Italie en Spanje. Dit is logisch gezien de huidige staat van de Franse economie meer
weg heeft van zijn zuiderburen dan die van Duitsland. Gek genoeg heeft de Franse obligatiemarkt dit nog
niet opgemerkt”, aldus Einhorn in een brief aan zijn investeerders eind juli.
“Falling behind”
Een radicale ommezwaai, wat moet leiden tot lagere arbeidskosten, is het enige dat de Franse industrie nog
van de ondergang kan redden. Dit is de uitkomst van een rapport die werd overhandigd aan de Franse
regering door Louis Gallois, oud-topman van diverse grote Franse ondernemingen. Onderstaande grafiek
van The Economist laat zien dat het land al 12 jaar aan
concurrentiekracht verliest ten opzichte van Duitsland.
Nederland haalt Frankrijk in
Zelfs Nederland exporteert tegenwoordig meer dan het veel
grotere Frankrijk. Bang vanwege sociale onlusten zou
Hollande echter weigeren om échte hervormingen door te
voeren. De vraag is dan ook hoe de belangrijkste speler in
Europa, Duitsland, zal omgaan met het geklungel van
Frankrijk. Bild-Zeitung vroeg zich recentelijk af of Frankrijk
het nieuwe Griekenland geworden is. Het is duidelijk: met
alleen makkelijke bezuinigingen en belastingverhogingen gaat het land er niet komen. Nu het land
zich geconfronteerd ziet worden met toenemende werkloosheid en oplopende faillissementsaanvragen ziet
het er steeds meer naar uit dat de socialiste president Francois Hollande leider is geworden van ‘the old man
from Europe’. Au revoir.
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8-daagse oorlog Israël-Gaza was slechts oefening voor Israël, echte werk moet nog beginnen
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
Zowel op diplomatiek als militair front, heeft Netanjahu voordeel
getrokken van zijn offensief tegen Hamas. Hij kan nu zijn blik weer
leggen op Iran. Israël ziet Iran’s nucleaire programma als een reële
bedreiging, van een totaal andere orde dan de recentelijke problemen
met Hamas die de Gaza Strook beheersen. Netanjahu heeft Iran
nadrukkelijk beloofd dat zij geen nucleaire bom kunnen realiseren,
mocht hij de verkiezingen van 22 januari 2013 winnen. Een 8 daags
offensief tegen Hamas is nu beëindigd, waarbij 163 Palestijnen ne 6
Israëli’s om het leven kwamen. De kortdurende oorlog leek geen link te hebben met een potentiële oorlog
met Iran, die al maanden in de lucht hangt.
Toch is er wel degelijk een link.
Want met de operatie tegen Hamas heeft Israël laten zien wat het in huis heeft qua offensieve en defensieve
capaciteiten en door het toebrengen van een zware klap aan Hamas, vriend van Iran, heeft Israël het pad
geëffend voor een militaire actie tegen Iran. Het wapenarsenaal, niet alleen van Hamas maar ook van de
andere groepen die door Iran gesteund worden, is gedecimeerd en hierdoor zijn de terroristen nauwelijks in
staat om een offensief tegen Israël te starten. Israël kan nu zijn beperkte aantal gevechtsvliegtuigen inzetten
voor een militaire actie tegen Iran. Andere voordelen zijn dat Iron Dome volgens Israël ruim 85% van de
raketten die vanuit de Gazastrook werd afgevuurd, heeft onderschept. Hamas heeft Israël ervan beschuldigd
de confrontatie te zijn aangegaan om zijn wapens te testen voor toekomstige oorlogen. Kortom, de korte
Gaza-oorlog was een oefening voor Israël en het echt werk moet nog komen.
Uzi Eilam, senor ontwikkelaar onderzoek van Instituut voor National Security Studies zei: ‘Je kan Gazastrip
niet vergelijken met welke andere militaire omgeving dan ook, en dit maakt het niet wijs om het te
beschrijven als een oefening voor de aanval op Iran.’
Hoe dan ook, er zou weleens waar kunnen zijn wat Hamas beweert. Israël deed serieuze aanvallen op
Hamas’ wapenarsenaal, waarvan het meeste van Iran afkomstig was, en liet de wereld zien dat het over
fijnbesnaarde technologie beschikt.
HEZBOLLAH
Analisten geloven dat de recentelijke oorlog de shi’itische islamitische groepering Hezbollah, die 60.000
raketten op Israëls noordelijke grens gericht heeft, zorgen baart. En politici zeggen dat de Iron Dome Israël
een voorsprong geeft: ‘de Iron Dome heeft laten zien succesvol het ‘spel’ te kunnen veranderen’, aldus
Yohanan Plesner.
reuters/telegraaf

MSM zet andersdenkenden als dorpsgek neer
23 november 2012Nico de Geit
De Mainstream Media (MSM) treedt hard op tegen andersdenkenden.
Afwijkende meningen rond de moord op Marianne Vaatstra zorgden in de
afgelopen week voor het nodige vuurwerk. De MSM zet andersdenkenden
structureel als dorpsgek neer. Jeroen de Kreek met zijn website
Holocaustles.nl en HetZuur.nl overkwam het, maar ook mensen die hun
bedenkingen hebben bij het inenten tegen baardmoederhalskanker worden
als volledig idioot neergezet. Opzettelijk en structureel. In sommige gevallen werkt de MSM samen met
Justitie en volgt een rechtsgang.
Micha Kat en Wim Dankbaar kregen het zwaar te verduren nadat zij bleven volhouden dat Justitie een grote
fout maakt met de arrestatie van Jasper S. Kat geeft regelmatig interviews waarbij de MSM-journalist vaak
behoorlijk over de schreef gaat. Gemaakte beelden worden vervolgens geknipt en geplakt. De massa krijgt
uiteindelijk een beeld voorgeschoteld van een dorpsgek die iets idioots beweert.
Wim Dankbaar past voor dergelijke journalistiek en liet weten geen interviews te geven. De MSMjournalisten kwamen naar zijn huis, en hij werd uiteindelijk naar buiten gelokt door iemand aan te laten bellen
omdat er een deuk in zijn auto zou zijn gemaakt. Vervolgens werd er een camera in zijn gezicht gedrukt.
Blijkbaar wil de club van overheid, banken en MSM de algemene opinie sterk beïnvloeden en worden
andersdenkenden als ketters vervolgd.
http://nicodegeit.wordpress.com/2012/11/23/msm-zet-andersdenkenden-als-dorpsgek-neer/
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Atheïsme is dodelijkste ideologie
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
Van godenenmensen.wordpress.com
‘Er zijn 28 landen in de wereldgeschiedenis met een regime dat bemand werd door 98
verklaarde atheïsten, van wie meer dan de helft betrokken was bij massamoordachtig
praktijken zoals die van Stalin en Mao. De totale body count voor de jaren 1917-2007
komt op ongeveer 148 miljoen doden door toedoen van 52 atheïsten, dat is drie keer
zoveel als alle mensen die gedood zijn door oorlog, burgeroorlog en gewone
misdaden in heel de twintigste eeuw bij elkaar opgeteld.’
Aldus neurochirurg Michael Egnor op zijn blog ‘…there is is a 58 percent chance that an atheist leader will
murder a noticeable percentage of the population over which he rules.’
Journalist Henk Rijkers verwijst in KN naar dit blog in het kader van het bezoek van Daniel Dennett aan
Nederland, een van de ‘vier ruiters van het nieuwe atheïsme’, samen met Richard Dawkins, Sam Harris en
Christopher Hitchens. Dennett ontving de Erasmusprijs 2012.
Dennett (foto: knaw.nl) kijkt volgens het Nederlands Dagblad naar religie als oorzaak van geweld:
‘Maar zodat ze zien hoe religies echt in elkaar zitten, waarin ze van elkaar verschillen, en wat voor vreselijke
geweld uit naam van die religies is gepleegd in het verleden.’
De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy reageerde hierop door te stellen dat de Goelag
verantwoordelijk was voor de dood van vele gelovigen.
‘Moet de Goelag – verantwoordelijk voor de dood van vele gelovigen – iets over atheïsten zeggen? En de
Dertigjarige Oorlog iets over christenen? Dit lijkt me geen vruchtbare manier om over religie te leren.’
Dagblad Trouw gaat misschien daarom in het geheel niet in op het besproken geweld dat de verschillende
ideologieën aanwenden in het verslag over de bijeenkomst in het uitverkochte Paradiso waar dit weekend
velen naar Daniel Dennett luisterden, de ‘filosoof die de grenzen tussen de natuurwetenschap en de filosofie
onderzoekt.’
‘Het is de taak van de filosoof om de samenhang tussen de dingen te ontrafelen – niet om één van de twee
categorieën als ondergeschikt weg te schuiven. Zelfs ‘het concept God’ niet, hoewel het duidelijk moge zijn
dat hij geen twijfels heeft bij zijn atheïsme.’
Henk Rijkers, weer verwijzend naar Egnor, zegt dat de historische score van het collectieve atheïsme per
jaar 182,716 erger is dan de ergste en schandelijkste misdaden van het christendom, de Spaanse inquisitie.
‘Dergelijk berekeningen leveren een ‘fascinerend perspectief’ aldus Egnor. ‘Zelfs als je de logische relatie
negeert van oorzaak en gevolg tussen staatsatheïsme als heersende ideologie en massamoord, dan nog
betekent een simpele analyse van het atheïsme of theïsme van nationale leiders een schokkende aanklacht
tegen het atheïsme.’ In de twintigste eeuw ‘is er een kans van 58 procent dat een atheïstische leider een
aanzienlijk deel van de bevolking waarover hij heerst zal uitroeien.’
Zie: ‘Atheïstische leiders vermoorden gewoonlijk hun bevolking’
en: Prof. James Kennedy: Pluralisme voorbeeldige traditie
en: Egnorance: “…there is is a 58 percent chance that an atheist leader will murder a noticeable percentage
of the population over which he rules.”
en: Een lijstje feiten over religies

Geen Elektronisch Patiënten Dossier, dan geen medicijnen!
november 22, 2012By: silviavideler
Apotheek geeft EPD-weigeraars geen geneesmiddelen
Bron: https://secure.security.nl/artikel/44027/1/Apotheek_geeft_EPDweigeraars_geen_geneesmiddelen.html
De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis gaat aan patiënten die hun
elektronisch patiëntendossier (EPD) niet toegankelijk maken geen
geneesmiddelen verstrekken. “Als u gebruik maakt van de diensten van de St.
Antonius Apotheek, is het belangrijk dat wij kunnen beschikken over uw actuele medicatiegegevens”, zo laat
de organisatie weten. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft zes locaties in Utrecht en in de omgeving van de
Domstad.Vanaf 1 januari 2013 kunnen behandelaars, waaronder apotheker en huisarts, via het Landelijk
Schakel Punt (LSP) informatie over het EPD opvragen. Patiënten moeten eerst zelf toestemming geven
voordat behandelaars toegang tot het EPD krijgen. Volgens de apotheek moet dit fouten voorkomen.
Veiligheid
“Als u toestemming geeft, zijn uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar voor de andere
zorgverleners waar u onder behandeling bent. Zonder uw toestemming kan dit niet, hebben wij geen inzicht
in de geneesmiddelen die u gebruikt en kunnen wij u, voor uw eigen veiligheid, geen geneesmiddelen
meegeven”, zo laat de apotheek aan patiënten weten.
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Nijldelta: 50 miljoen mensen zakken weg
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
Zonder de Nijl geen Egypte. De moderne Nijl stroomt al duizenden jaren door Egypte heen en neemt niet
alleen water mee, maar ook sediment in de vorm van zand, silt en klei. Dit sediment zorgt ervoor dat de delta
is ontstaan en blijft bestaan. Maar wat als de toevoer van sediment afneemt?
Huidige problemen
De delta in zijn geheel zakt omdat onder meer veel sediment wordt tegengehouden door een dam sinds
1964 verder stroomopwaarts. Daar komt nog bij dat sedimentlagen van de delta van nature dalen omdat
water uit de deze lagen wordt geperst door de druk van het bovenliggende sediment.
Als dat het enige probleem was, was het misschien nog te overzien, maar in de deltasedimenten is ook veel
organisch materiaal te vinden, wat langzaam oxideert. Ook hierdoor daalt de delta langzaam om nog maar
niet te spreken over de winning van olie en gas in het gebied. Met de rijzende zeespiegel, ook in de
Middellandse Zee, zijn er dus voldoende problemen.
Volgens Nick Marriner en collega’s van het Franse Centre national de la recherche scientifique (CNRS) komt
er al 4000 jaar te weinig sediment naar de delta toe. Zijn team onderzocht de sedimenten van 194 punten op
de uitgestrekte Nijldelta, waar nu 50 miljoen mensen wonen en 60% van het voedsel van Egypte vandaan
komt. Tussen 8000-4000 jaar geleden werd veel meer sediment naar de delta getransporteerd door de Nijl.
De van nature inzakkende delta (0,03 tot 4,5 mm/jr afhankelijk van de plaats op de delta) hield zo prima het
hoofd boven water: er kwam meer sediment bij dan de delta daalde.
Dat veranderde drastisch rond 4000 jaar geleden. Een astronomisch aangestuurde verandering in het
klimaat is hier deels debet aan: de intertropische convergentiezone bewoog zich namelijk naar het zuiden.
“De ITCZ is een mossoen-regenband,” vertelt hoofdauteur Marriner aan Kennislink. “Omdat de ITCZ zich
korter boven het Ethiopisch Hoogland [waar een deel van het Nijlwater vandaan komt, red.] begeeft ten
opzichte het Vroeg-Holoceen, wordt er minder sediment geproduceerd. De noordelijkere Vroeg-Holoceen
ITCZ zorgde daarentegen voor de bekende Groene Sahara.”
De tweede reden is dat de oude Egyptenaren een deel van het Nijlwater gingen gebruiken voor
irrigatiedoeleinden. De mens verergerde de situatie
van sedimenttekort dus al vroeg in de geschiedenis.
Bodemdaling
Het sedimenttekort is nu te zien aan bodemdalingen
die niet meer teniet worden gedaan door de
sedimenttoevoer. De daling van de bodemlagen is het
grootst in de lagunes bij de kust in tegenstelling tot
verder landinwaarts waar de bodem nauwelijks daalt.
“De jongste sedimenten worden afgezet rond de
mondingen van de huidige rivier,” vertelt Marriner.
“Studies laten zien dat sediment het snelst aan volume
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verliest in de decennia en eeuwen onmiddellijk na afzetting.”
Bovendien liggen veel lagunes bovenop oude rivierdalen uit het Pleistoceen, de periode voor het Holoceen
waarin veel glacialen voorkwamen en rivieren zich diep insneden in het landschap. “Dit sterk ingesneden
landschap werd opgevuld met sediment in het Holoceen.” Een dikke laag met relatief jong sediment ten
opzichte van andere gebieden zakt dus makkelijk in.
Bodemdaling (subsidence) in de Nijldelta: vooral in gebieden vlakbij de kust en op plaatsen waar de rivier in
het verleden stroomde (palaeo-branch). Bodemdaling is langzamer in oudere sedimenten (meer dan 3000
jaar oud): minder dan 2 mm/jr ten opzichte van 3,5-4,5 mm/jr bij sedimenten jonger dan 1500 jaar. Nick
Marriner / Geology
Twee belangrijke conclusies. Marriner: “De Nijldelta heeft een behoorlijk lange historie wat betreft
kwetsbaarheid door klimaatgestuurde veranderingen in de [natuurlijke] toevoer van sediment én menselijke
invloed.” Met de relatief recente ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging en de winning van fossiele
brandstoffen wordt het bestaan van Nijldelta (en dus de woonplaats van miljoenen mensen) steeds meer
bedreigd.
Bron:
kennislink
Marriner, N., et al., Nile Delta’s sinking past: Quantifiable links with Holocene compaction and climate-driven
changes in sediment supply Geology 40 (december 2012) 1083-1086.

Amerikaanse voedselbanken zijn bijna door voorraad heen, slecht voorteken voor 2013
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 22 november 2012
Het jaar 2012 was rampzalig voor Amerika: de ergste droogte compleet
met duizenden verbroken hitterecords zorgde voor mislukte oogsten,
kapotte infrastructuur, watertekorten. De groei van voedselbonnen was
75x groter dan de groei van banen. Dan waren er nog de heftige orkanen,
waarbij Sandy de ergste was. Mensen raakten dakloos, of zitten langdurig
zonder electriciteit. Na een zeer droge en hete zomer, kan Amerika nu
een winter met abnormaal heftige sneeuwval tegemoet zien. Steden
gingen failliet. Alsof het nog niet genoeg is, zijn de Amerikaanse
voedselbanken bijna door hun voorraad heen. Hoe gaat 2013 worden voor Amerika?
Berichten tot nu toe aangaande 2013 beloven ook niet veel goeds:
 AMERIKA IN 2013: ZELFDE ECONOMISCHE INSTORTING ALS GRIEKENLAND?
 VOEDSELCRISIS BEGINT ZICH TE VORMEN, MEN PLANT ZELFS ‘VOEDSELVRIJE’ DAGEN UIT
ARMOE
 RUSSISCHE EXPERT: OBAMA ROEPT MARTIAL LAW UIT VÓÓR 2013
 2013 IS HET JAAR VAN GLOBALE VOEDSELCRISIS
 AMERIKA: BUITENLANDSE INVALLEN DOOR ECONOMISCHE INEENSTORTING.
ONVERMIJDELIJK?
 AMERIKA: NATIONAAL ELECTRICITEITSNET IS TE KWETSBAAR. AMERIKA KAN WEKEN,
ZELFS JAREN ZONDER STROOM KOMEN TE ZITTEN
 AMERIKA EN GLOBAAL; VOEDSELTEKORTEN EN VOEDSELRELLEN ZITTEN ERAAN TE
KOMEN
 DHS-INFORMANT: WE BEREIDEN ONS VOOR OP EEN GROTE BURGEROORLOG
De medewerkers van de grote voedselbanken in Amerika vrezen dat ze aan de vraag naar voedsel niet
tegemoet kunnen komen. Ze verwachten ook niet dat dit op te lossen is totdat meer Amerikanen (beter
betaalde) banen krijgen. Dat wordt moeilijk, want sinds Obama president is sinds 2009 groeit het aantal
voedselbonnen 75x sneller dan het aantal banen. Zo’n 47.1 miljoen Amerikanen maakt gebruik van de
bonnen. In een jaar tijd, zijn er ruim een miljoen Amerikanen bijgekomen (2012, 47.1 miljoen/2011, 45,8
miljoen). Nieuwe voedselbanken melden zich aan, er is grote behoefte aan. Maarliefst 565 non profit
voedselbankorganisaties staan nu op de wachtlijst, omdat er al niet voldoende voorraad te verspreiden is
onder de reeds bestaande banken: dit zijn er 640.
LEES HELE ARTIKEL
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Gaat Argentinië opnieuw failliet?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
De Argentijnse crisis duurde van 1999 tot 2002 en is wellicht het meest recente voorbeeld van hoe een land
van de ene op de andere dag kan terugvallen op ruilhandel. Argentinië ging failliet en de crisis zorgde voor
de loskoppeling van de Amerikaanse dollar en de Argentijnse peso. Ook kon het land niet meer aan zijn
buitenlandse verplichtingen voldoen. Dit is een kwestie waarmee men nog steeds mee in de maag zit. Elliot
Capital Management en Aurelius Capital Management, twee hedgefunds, die in het bezit zijn van $1,4
miljard dollar aan ‘defaulted debt’, wonnen eind oktober 2012 een rechtzaak in New York. Door de uitspraak
wordt Argentinië nu gedwongen om de schulden alsnog af te lossen. Het land weigert dit echter, waarbij het
stelt niet in onderhandeling te gaan met zogenaamde ‘vulture funds’.
Hedgefondsen VS. Argentinië
‘Vulture funds’ hebben als specialisatie om schulden op te kopen van landen die hun verplichtingen niet
kunnen nakomen. Hierdoor kunnen ze de schuld tegen een fractie van de nominale prijs opkopen. Daarna
proberen ze via de rechtbank alsnog uitbetaald krijgen (tegen par). Argentinië beroept zich op de
zogenaamde ‘lock law’, wat het land dwingt geen hogere prijs te geven dan het deed tussen 2005 en 2010.
Argentinië kwam met externe schuldeisers in die periode overeen dat de totale externe schuld, ter waarde
van ongeveer $100 miljard, tussen de 25 en 29 cent op elke dollar zou worden terugbetaald. Hiermee is de
vergoeding ongeveer gelijk aan de Griekse PSI deal eerder dit jaar.
Een interessant gevecht
De twee hedge funds kunnen nu echter alsnog proberen de rentebetalingen op de twee uitgewisselde
obligaties te innen die betaald worden via de Bank of New York Mellon. Maar tenzij Argentinië meer betaalt
dan afgesproken zal er minder overblijven voor de geherstructureerde obligatiehouders, waardoor het land
voor de tweede keer in korte tijd opnieuw ‘in default’ is. “Zoals het er nu naar uitziet wordt Argentinië
gedwongen om niet te voldoen aan hun betalingen op de externe schulden”, aldus Citigroup analisten
Jeffrey Williams and Guillermo Mondino. Inmiddels heeft Elliot Capital Management een Argentijns fregat, de
ARA Libertad, in beslag genomen voor de kust van Ghana totdat het wordt terugbetaald. Argentinië weigert
echter om de vulture funds tegemoet te komen: “Wij zullen er al alles aan doen om ons te verdedigen, zelfs
tot in het Amerikaans Hoge Gerechtshof.”, aldus de Argentijnse Minister van Economische Zaken Hernan
Lorenzino. LEES MEER

Pensioenen (ingezonden)
De oude Drees hield van de mensen en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee
En zo werd er gezorgd voor de Ouden van Dagen en het was er voor alle bevolkingslagen
En al was dat inkomen niet zo heel erg groot je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
De rijkeren wilden het daar niet mee doen en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas en uitbetalen hoefde men veel later pas
Hé, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris, hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
En zo spaarden de fondsen die centen erbij, vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ’t geld, het beloofde heel wat, iedereen welgesteld
Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin de plus in de pot werd een droevige min
Directeuren en commissarissen verzaakten hun plicht want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier, een gouden handdrukje daar maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
Inleveren Babyboomers, jullie zijn met teveel dat ook zovelen betaald hebben is niet essentieel
Ook de AOW-leeftijd is veel te laag al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd, want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
door wat er aan geld is verdwijnt naar Europa. Dus pak je rollator en werken, opa!!
Kom op partijen, heb geen harten van steen, kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat en hebben kwalen door hun harde werken gehad
Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben? de man die zijn kracht met de jaren zag wegebben?!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren van en voor de op pluche-zittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel? maar met al dat beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund maar de arbeider op leeftijd is dit plan niet gegund.
Groetjes een vutter-er met uitgestelde AOW.
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Spionage via sociale media. Niet aleen rfid-chipping breidt zich uit, ook biosurveillance
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
DHS gluurt sociale media af
Uiteraard weer onder het mom van ‘voor de veiligheid
van de burgers’, heeft het Department of Homeland
Security (DHS) wederom wat bedacht om de
Amerikanen te bespioneren, en dit keer via de sociale
media. Wederom wordt de grondwet inzake
bescherming van privacy geschonden. DHS test in
hoeverre het scannen van Facebook, Twitter en
andere sociale media helpt om uitbraak van
infectieziekten, bioterrorisme, en andere veiligheidsrisico’s. “(bron).
Het is wel krom, want laat het nu juist Homeland Security zijn, die voor de veiligheid van Amerikaanse
burgers moet zorgdragen, maar in de macht is van gif fabrikant Monsanto. Monsanto, expertjuist op het
gebied van bioterrisme ), waar de burger voor ‘beschermd’ dient te worden. Sluw als DHS te werk gaat,
gebruikt het de list van het verzamelen en analyseren van ‘gezondheidgerelateerde gegevens.’
DHS beschermt veiligheid burgers? DHS is expert op gebied van bioterrorisme en wilde een bacterie
loslaten in het metrosysteem van Boston:
Niet alleen sociale media worden afgespeurd, ook online postings elders
DHS heeft 3 miljoen dollar belastinggeld gebruikt betreffende een eenjarig contract met Accenture Federal
Services, de organisatie die de online spyware levert. “Accenture Federal Services is Changing the Way
Government Works” staat er bovenaan hun website. Inderdaad, helemaal waar. AFS noemt het een
‘bioserveillance’ proefproject, dat automatisch de sociale media monitort en ‘gezondheidsgerelateerde’
gegevens verzamelt en analyseert. (aldus John Matchette, uitvoerend directeur van AFS’ afdeling Openbare
Veiligheid. Er wordt natuurlijk met geen woord gerept over de (afwezigheid van) grondwettigheid van het
programma. Van alle data die verzamelt en geanalyseerd wordt van de burger, wordt een totaalplaatje
gemaakt middels speciaal ontworpen software die niet alleen data over gezondheid van de burger (inclusief
medische symptomen), maar ook andere data afkomstig uit postings die online gedaan zijn. Maar, zegt John
Matchette, die informatie wordt niet herleid naar de individu. Informatie door posters gedaan, is te herleiden
naar het individu middels een IP nummer, lijkt me.
In welke geografische regio’s spelen zich nieuwe /ongewone ziektes en/of symptomen af
Advocaten op het gebied van privacy rechten geloven er niks van, een van hen is Deven mc Graw (directeur
bij Center for Democracy and Technology). Hij zegt dat het beleid omtrent de manier waarop de data
gebruikt aan worden en of/hoe het herleid kan worden onduidelijk is. Ook wanneer er sprake is van de
uitbraak van een ziekte. Met andere woorden, het argument dat DHS gebruikt voor deze werkwijze, is
absoluut niet steekhoudend. Mc Graw vindt het dan ook legitiem om DHS te vragen hoe het zit met hun
richtlijnen bij het gebruiken van de data. En dat ze beter een beleidsplan zouden hebben, want dit is nu niet
het geval. DHS beantwoordt geen vragen hierover. De software is zo geprogrammeerd dat het naar ‘trends’
zoekt, aanwijzingen op sociale media in welke geografische regio’s sprake is van bepaalde nieuwe of
ongewone symptomen of ziektegevallen .
Ook gegevens uit andere bronnen dan sociale media worden geïntegreerd in het totaalplaatje en
opgeslagen
De pogingen tot biosurveillance breiden zich uit en ironisch is dat zowel Romney als Obama enorm aan
dataspeuren deden op de bekende sociale media. Het afstruinen van DHS van sociale media is een pilot
zeggen ze, maar de plannen zullen nog veel verder gaan dan deze pilot. Net als dat het chippen van
Amerikaanse studenten veel verder gaat dan een ‘pilot’, er zijn immers al 70 counterterrorism fusion centers
verspreid door heel Amerika, centra waar de verzamelde gegevens worden opgeslagen. Het is
onwaarschijnlijk dat de regering deze moeite doet voor iets dat slechts een pilot is. Hoewel het de regering
geen geld kost, want de burger betaalt (1,4 biljoen, belastinggeld). AFS gluurt de sociale media af, maar het
hele biosurveillance gebeuren zal ook gegevens uit andere bronnen integreren, zoals spoedeisende hulp
van ziekenhuizen, apothekersinformatie, en centra voor Disease Control and Prevention. Ze pakken het
goed aan dus, en zoals Matchette zegt op zijn website: ‘dit zijn een grootscheepse data-analyses’.
Voortbouwen op voorgaande programma’s, DHS gebruikt sociale media al langer
Het huidige project is niet het eerste biosurveillance project dat DHS ondernam, want DHS was er al mee
bezig: het analyseren van data. De data die zij al onder de loep namen werden verzameld door het Center
Disease Control (CDC), van landelijke openbare gezondheidsinstellingen. Al in 2009 was DHS bezig met de
sociale media en betaalde een overheidsinstelling om de sociale media af te speuren met als doel de
reacties meten op een voorstel van de overheid om zware criminelen van Guantanamo Bay naar Standish
(michigan) te verplaatsen. Ook speurden zij de tweets van mensen af tijdens de olympische winterspelen
(bron1, bron2)
NewYorkTimes:
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Terwijl het al lang bekend is dat DHS het Internet gebruikt om informatie te zoeken die een bedreiging zijn
voor de openbare veiligheid, zoals een natuurlijke ramp of een terroristische aanval, laten documenten zien
dat het het Social Networking/Media Capability programma van DHS ook gefocussed was op reacties van
burgers op belangrijke regeringsvoorstellen. Hebben Amerikaanse burgers nog wel grondrechten? Het lijkt
erop dat die tijd voorbij is en dat de burgers de rechten hebben, waarvan de overheid zegt dat ze ze hebben
en meer niet.

Donkere koopkrachtwolken boven huurders
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 24 november 2012
Achter elke punt in de koopkrachtwolk staat een keukentafel, zei
Diederik Samsom. Maar de meeste huurders van corporatiewoningen
hebben niet eens een keukentafel: daar zijn hun keukens veel te klein
voor. En hun puntjes in de koopkrachtwolk staan ook niet op de goede
plek. Want het CPB en het Nibud vergeten doodleuk de extra
huurverhogingen te verwerken in hun koopkrachtplaatjes (het Nibud
schermt alleen met een algemene verwerking in de inflatie). Zij zien zo
een enorme donderwolk over het hoofd.
Want die huurverhogingen krijgen alle huurders voor hun kiezen, staat in het regeerakkoord. Niet alleen de
zogeheten scheefhuurders. Onder modaal (33.000 euro) gaat de huur 1,5% extra omhoog, bovenop de
huurverhoging ter hoogte van de inflatie (dit jaar 2,3%), terwijl de inflatie toeneemt en de lonen die al niet
meer compenseren. Kortom, zo’n 4% of meer per jaar erbij. Na tien jaar is de huur dan al 42% hoger.
Veel erger wordt het voor huishoudens met een inkomen boven modaal: tot 43.000 euro gaat de huur elk
jaar 2,5% extra omhoog (in totaal dus zo’n 5%; na 10 jaar is de huur dan 55% hoger) en daarboven zelfs
met 6,5% (in totaal ca. 9%; na 10 jaar maar liefst 117% erbij). Zonder limiet, want de maximale huurgrens
wordt voor deze groep buiten werking gesteld. Huren van duizenden euro’s per maand liggen in het
verschiet.
Dat alles levert voor huurders toch heel wat andere koopkrachtplaatjes op. Leidde de inkomensafhankelijke
zorgpremie tot een opstand in de VVD, de PvdA slaapt grotendeels nog. Wil er snel een Wiegel in de PvdA
opstaan?
Let wel, het gaat hier om het huishoudinkomen, dus ook een werkend stel met een zeer bescheiden
inkomen van elk 21.500 euro krijgt een oneindig stijgende huur. Of iemand die 31.000 verdient, dus onder
modaal, met een partner of inwonend kind met een bijbaantje van 12.000 euro is ook de klos. Ik kreeg een
email van een oudere vrouw die samen met haar man, die AOW krijgt, boven de 43.000 euro grens zit.
Minder werken zou haar baas niet accepteren, want ze werkt maar 24 uur en zit voor de rest met een
chronische ziekte in de WAO. Van de nu dreigende huurverhogingen kan ze niet slapen. Waar moet ze
heen?
Als dit doorgaat zal je zien dat mensen er alles aan doen om onder de grenzen van 33.000 of 43.000 euro te
blijven. Simpelweg door minder of zelfs helemaal niet meer te gaan werken. Werken loont niet meer, maar
wordt genadeloos afgestraft: desastreus voor de emancipatie, en nóg een aanslag op de afkalvende
koopkracht van het huishouden. En de overheid loopt belastinginkomsten mis.
Nóg een vervelend effect is dat alleenstaanden alleen zullen blijven wonen als ze een partner vinden: geen
kans dus om de kosten van een woning te delen (juist in deze tijd aantrekkelijk), en een onnodig beslag op
de schaarse sociale woningvoorraad: hoezo woningen vrijmaken voor lagere inkomens?
Kortom, als er al inkomensgrenzen moeten komen, kijk dan niet naar het huishoudinkomen, maar alleen
naar het inkomen van de hoofdhuurder. Maar beter gaat dit plan volledig van tafel. Net als de
inkomensafhankelijke zorgpremie is hier duidelijk niet goed over nagedacht. En waarom blijven kopers
buiten schot? De Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting heeft een plan uitgedacht voor een
algemene woonlastenquote van 22%, een Europees gemiddelde. Voor kopers kijk je dan niet naar de
aflossing (dat is vermogensopbouw), maar naar de rente, erfpacht, ozb en onderhoud. Een heel verstandig
en evenwichtig voorstel, waar de politiek en met name minister Stef Blok eens goed naar zou moeten kijken.
Huurders gaan via de extra huur in feite een huurbelasting betalen, waar kopers geen last van hebben: hoe
rechtvaardig is dat? Hoeven uitgerekend de rijkeren niet te investeren in nieuwbouw en stadsvernieuwing?
Bovendien, nu betalen villabewoners via de belasting nog mee aan de huurtoeslag; straks moet dat
helemaal opgebracht worden door de huurders zelf. Maar huurders betalen wel mee aan de
hypotheekrenteaftrek: kan het schever? LEES VERDER
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Wat betekent een 100% DNA match? Zapruder goes CSI
Bron / origineel: zapruder.nl
Laat het maar aan een aluhoedjes over om overal aan te twijfelen.
Elke keer als een forensisch expert de loftrompet blaast over het
DNA-profiling, dan knaagt er bij mij wat. Genetica is namelijk niet
een vakgebied dat bekend staat om zijn houdbare aannames en
dogma's. Ooit is het grootste wetenschappelijke project ooit
opgetuigd op basis van de stellige aanname dat het DNA de
blauwdruk van het leven was (de aanname dat fenotype een-op-een afhankelijk was van genotype). Dat
bleek even heel wat anders te liggen. Vervolgens bleek ook de aanname dat elke cel in het lichaam
hetzelfde DNA heeft onzin. Daarna was het de beurt aan het geloof dat alleen genetische factoren (genen)
overerfbaar zijn, ook dat bleek onzin, epigenetische factoren (omgevingsinvloeden) zijn ook overerfbaar.
Bomen blijken zelfs te 'evolueren' terwijl ze groeien: het DNA van de wortels is anders dan van de toppen. Er
is geen vakgebied zo complex, zo onzeker en zo veranderlijk als de genetica. Vandaar direct al mijn twijfels
bij al die mooie verhalen als gaat om DNA databases en kans van 1-op-astronomisch.
In de publieke opinie is 'DNA' de unieke identificatie ofwel 'fingerprint' van een persoon. De kans dat twee
personen hetzelfde DNA hebben, zou zo afgrijselijk, onwaarschijnlijk klein zijn, dat het in de praktijk niet voor
komt. Een 100% DNA match zou dus betekenen dat er 100% zekerheid is dat het gevonden DNA alleen
afkomstig kan zijn van de persoon bij wie de 100% match optrad.
En dat is volgens mij flauwekul. De uitspraak '100% DNA match' op zich zegt zelfs vrij weinig. Om meerdere
redenen.
Ik ga ik dit artikel hardop twijfelen zonder dat ik de kennis heb om serieus te worden genomen (what else is
new). De materie is complex en ik ben noch een wiskundige noch een geneticus. Zet me gerust op mijn
plaats in de comments met uitleg en weerlegging. Ik vond toch dat ik mijn bevindingen van een paar dagen
googlen en nadenken hier moest delen al was het maar omdat ik dan zelf wellicht antwoorden krijg. Een
groot deel is ook gewoon logica en die kan iedereen volgen. Zapruder goes (amateur) CSI.
Wat is DNA?
DNA is een heel erg lang, helixvormig molecuul dat onderdeel uitmaakt van de chromosomen van een
celkern. Het DNA is weer onder te verdelen in genen, dat zijn de informatie-eenheden op het DNA. DNA is
de drager, het gen is de informatie. Door een DNA molecuul te sequencen kunnen we de informatie erop
vaststellen en opslaan in ons eigen alfabet, of als enen-en-nullen. De totale hoeveelheid genetische
informatie in een cel noemen we de genoom. Een beetje zoals een muziekverzameling (het genoom)
bestaat uit meerdere albums (chromosomen) en een album bestaat uit meerdere tracks (de genen) die op
een harde schijf (de DNA molecuul) kunnen worden opgeslagen. Informatie kan los van een drager worden
gezien. Zo is het mogelijk een leesboek op te slaan in DNA, maar ook om een menselijk genoom op te
schrijven in een boek. Een menselijke genoom bestaat uit ongeveer 3 gibibyte aan informatie en is gewoon
te downloaden van het internet.
Elke cel kan ander DNA hebben
Recent is gebleken dat het DNA van een en dezelfde persoon van cel tot cel kan verschillen. Haarcellen
hebben bijvoorbeeld ander DNA dan spermacellen. Niet alleen soorten cellen kunnen onderling verschillend
DNA hebben, ook cellen van de zelfde soort kunnen onderling verschillend DNA hebben . Er bestaat dus
niets zoiets als 'het genoom' van een individu. 'Het DNA profiel' van een persoon bestaat niet. Er bestaat
hooguit zoiets als een statistische representatieve dan wel een typerende genoom van een persoon. Als de
complete genoom van een haarcel zou worden vergeleken met de complete genoom van spermacel van
dezelfde persoon, zou er geen match zijn terwijl het toch dezelfde persoon betreft. Om deze reden kan nooit
de complete genoom worden vergeleken en dat gebeurt ook niet. Een DNA-match wordt in de forensische
wetenschap vastgesteld op basis van slechts een paar vooraf gekozen delen DNA en het is op zich toeval
dat die keuze is gemaakt voordat wetenschap wist dat cellen van dezelfde persoon onderling verschillend
DNA kunnen hebben.
De loci van het genoom ofwel de gematchte markers
De complete genoom van een mens bevat zoveel informatie dat het praktisch onmogelijk is van elke
verdachte de hele genoom te sequencen en dan te vergelijken met een database van compleet
gesequencete genooms. Sequencen is een kostbare en foutgevoelige procedure en er zouden veel
laboranten en veel extreem snelle supercomputers met extreem veel opslag voor nodig zijn.
In de praktijk wordt DNA daarom gematcht op slechts een beperkte hoeveelheid 'loci'. Dat zijn fysieke
locaties op de chromosomen. Locus 6p21.3 betekent volgens Wikipedia dit. Dit is te vergelijken met het
vaststellen dat twee boeken dezelfde tekst bevatten door van elke bladzijde slechts de eerste letter te
vergelijken. Als er voldoende letters worden vergeleken, wordt de kans op toevallige matches steeds kleiner.
Hoe meer letters, hoe groter uniciteit.
Van DNA wordt gesteld (afhankelijk van de methode) dat de kans dat de DNA profielen van twee personen
hetzelfde zijn kleiner dan 1 op 100 biljoen is. Dat gegeven op zich, kan direct, zonder enig voorbehoud
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worden weg gelachen. Geen enkele real-life test, gebaseerd op menselijke technologie, kan daar ook maar
in de buurt komen, typisch voor laboratorium test en praktijkgegevens is een kans van 1:10.000 ongeacht
welk soort data of proces. Kleinere signalen verdwijnen altijd in de ruis. Zeker bij de kwetsbare processen
van de forensische genetica. Deze kans is dan ook nog eens de wiskundige kans gebaseerd op een match
op 13 of 14 loci. Ofwel: de wiskundige kans dat DNA van twee personen op 13 of 14 locaties gelijk is, is orde
grootte 1 op 100 biljoen.
Wat betekent een 100% DNA match?
Cruciaal hierbij is de keuze van het aantal loci en de posities daarvan op de chromosomen. 'Hoeveel en
welke delen DNA worden vergeleken'. Niet alle DNA-locaties (loci) zijn geschikt om te worden gebruikt in de
DNA-profiling. Sommige delen DNA zijn wellicht gelijk voor alle mensen op aarde. Andere delen zijn wellicht
te instabiel. Sommige delen beïnvloeden elkaar misschien wel. En weer andere delen vallen binnen de
variatie die het DNA binnen een individu heeft. Dat laatste is naar mijn beste Google kunsten nog niet
verdisconteerd in moderne DNA profiling. Als de verkeerde loci zijn gekozen, kan de test ineens onbruikbaar
zijn. De aard van het vakgebied kennende, durf ik niet uit te sluiten dat wetenschappers veel te optimistisch
zijn over de keuzes die ze hierbij hebben gemaakt. Wat als sommige loci wel precies vallen in de delen van
het DNA die per cel verschillen? Wat als sommige loci toch afhankelijk van elkaar zijn, dus genen elkaar
beïnvloeden of in vaste combinaties voor komen? Dan is de kansberekening ineens heel anders. Wat als er
door besmetting of degeneratie van samples veel minder dan 13 of 14 loci's kunnen worden gematcht?
Profilen en matchen van DNA zijn uitermate kwetsbare en besmettingsgevoelige processen. Hoe precies is
de DNA-test dan?
Als alle loci matchen maar er worden maar 6 of 7 loci gebruikt, dan is de wiskundige kans op foutieve
matches ineens vele factoren groter. Er zijn in Nederland vele personen met dezelfde pincode als u, 100%
match, omdat de pincode maar 4 'loci' heeft. Een 100% match zegt zelfs niets als het 13 of 14 loci waren
maar die loci blijken onderling afhankelijk of ongeschikt vanwege de DNA verschillen binnen een individu. De
vraag is of de kennis die nodig is om dat zeker te kunnen weten in de genetica wel aanwezig is.
Als forensisch experts / genetici (niet statistici, die houden zich vooralsnog buiten de discussie) stellen dat
hun DNA-test een met nul vergelijkbare foutmarge heeft, dan is dat niet alleen lachwekkend naief, maar ook
slechts een wiskundige kans, gebaseerd vele aannames. En als een ding wel is gebleken in de genetica, is
dat aannames traditioneel van zeer korte houdbaarheid zijn.
Wat zegt de praktijk?
De betrouwbaarheid van een DNA-test is eigenlijk maar op een manier te testen: empirisch. Dus in de
praktijk. En dat is een probleem. Er zijn vrijwel geen DNA-databases groot genoeg om zulke empirische tests
zinvol te kunnen doen. Het schijnt dat Engeland een database van 5 miljoen profielen heeft , maar met mijn
beste google-kunsten kon ik nergens vinden dat daar zo'n test op gedaan is.
De enige empirische test die ik wel kon vinden, gaf nogal verontrustende uitkomsten. Er is een wiskundige
die zich hetzelfde afvroeg en die kon ook slechts een geval vinden. Hetzelfde geval.
As far as I am aware, to date there has been only one attempt to do this, and the results obtained were both
startling and worrying. A study of the Arizona CODIS database carried out in 2005 showed that
approximately 1 in every 228 profiles in the database matched another profile in the database at nine or
more loci, that approximately 1 in every 1,489 profiles matched at 10 loci, 1 in 16,374 profiles matched at 11
loci, and 1 in 32,747 matched at 12 loci.
How big a population does it take to produce so many matches that appear to contradict so dramatically the
astronomical, theoretical figures given by the naive application of the product rule? The Arizona database
contained at the time a mere 65,493 entries. Scary isn't it?
Onderzoek naar de verontrustende resultaten van dit onderzoek kon geen oorzaak vaststellen:
The study of additional o?ender databases would help add to the empirical foundation of this study and help
assess whether Arizona is the norm or, for some reason, an odd outlier.
Het zou in de praktijk zo maar kunnen dat ondanks de wiskundige kans van 1 op 1.000.000.000 er een
empirische (praktische) kans is van bv. 1 op 10.000 dat de DNA profielen van twee verschillende personen
overeenkomen. Als bovenstaande geval representatief is, zouden er in het Vaatstra onderzoek waarbij onder
8000 profielen werd gematched op 10 loci nog zo 5, 6 andere matches kunnen worden gevonden (uit onze
comments overgenomen).
Nu ben ik geen wiskundige en ook geen geneticus, maar mijn beste Google kunsten hebben me er niet
kunnen overtuigen van het feit dat DNA profiling de laatste jaren ineens wel een heel betrouwbaar
instrument is geworden. Als ik de verdediging van Jasper (de verdachte in de Vaatstra-moordzaak) zou
voeren zou ik met dit document onder de armen eens een wiskundige raadplegen om vervolgens samen met
die wiskundige het NFI te confronteren.
--> Probabilities Associated with DNA Profiling
Wellicht dat er lezers of andere schrijvers zijn die bovenstaande vragen kunnen toelichten en mijn twijfels
kunnen wegnemen. Het mooiste is al iemand een onderzoek kon vinden waarin dit empirische onderzoek
wel is gedaan.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/wat_betekent_een_100_dna_match_zapruder_goes_csi
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Zonder RFID-identificatie geen voedsel
november 29, 2012By: silviavideler
In Amerika zijn steeds meer arme mensen afhankelijk van
wat ze daar noemen “Food Stamps”en wat wij uit de oorlog
kennen als voedselbonnen. Het is een overheidsprogramma
ter ondersteuning van mensen met een laag of geen inkomen
om aan eten te kunnen komen.
Als we het hebben over invoering van dingen zoals RFID chips (op afstand uitleesbare en soms in weefsel
geimplanteerde digitale chip/barcode), dan denken wij dat er toch nog altijd een zekere keuzemogelijkheid
bestaat. Zo van, je kunt eraan meedoen of niet. Maar stel dat je alleen kunt eten als je meedoet met het
RFID programma? Dan wordt de keus wel heel erg moeilijk, of eigenlijk heel makkelijk.
En dat is precies het dilemma waar veel Amerikanen die afhankelijk zijn van Food Stamps binnenkort mee te
maken krijgen. Dan worden de passages in de Bijbel en dan met name die in Openbaringen wel heel
actueel:
Openbaring 13:16-18: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen
en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan
kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is
wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn
getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18: …dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest
of het getal van zijn naam heeft…
De instantie die dit programma uitvoert in Amerika heet USDA. Deze club overweegt nu om heel binnenkort
biometrische identificatie (ID gebaseerd op lichamelijke eigenschappen van een specifiek individu) verplicht
te stellen voor eenieder die gebruik wil maken van het voedselprogramma. Het wordt dan een zaak van:
geen chip, geen eten.
De USDA heeft net een rapport uitgebracht waarin onder andere staat dat om fraude in het
voedselprogramma tegen te gaan, de biometrische identificatie technologie ervoor zal zorgen dat mensen in
de nabije toekomst niet meer dubbel kunnen claimen. Verder stellen ze dat uit de misdaadbestrijding is
gebleken dat deze technologieën goed werken en dat USDA ook verwacht hier veel voordeel mee te kunnen
behalen.
Als je nu denkt dat het wel meevalt met het aantal mensen wat afhankelijk is van die Food Stamps. Enkele
dagen geleden was in het nieuws dat het aantal deelnemers dit jaar naar een recordhoogte is gestegen en
dat het totaal mensen wat Food Stamps nodig heeft groter is dan de totale bevolking van 24 staten, oftewel
47 miljoen mensen. Zoals vaak met de invoering van dit soort systemen begint men met de mensen die niet
of nauwelijks in staat zijn om te protesteren of te weigeren. Daarom beginnen ze op scholen want de meeste
kinderen doen toch wel mee want hun vriendjes doen het ook allemaal en anders worden ze buitengesloten.
Daarom doen ze het met oude demente bejaarden die ze letterlijk chips in de schoenen willen schuiven,
uiteraard voor hun eigen bescherming.
Vervolgens komen dan de armen aan de beurt, die hebben tenslotte helemaal niets te willen, want ze
moeten dankbaar zijn dat ze te eten krijgen. En doe je niet mee? Ook goed, dan ga je maar ergens anders
eten zoeken. En voor iedereen die denkt, gelukkig val ik niet in één van die categorieën: “Maak je geen
zorgen, ook jij komt aan de beurt”.
Sluipenderwijs worden dit soort systemen geïntroduceerd. Maar wat het bovenstaande verhaal vooral
misselijkmakend maakt en wat een stap verder gaat dan wat er tot nu is gebeurd, is dat met het Food
Stamps programma men mensen die zó arm zijn dat ze simpelweg geen geld hebben om eten te kopen, nu
dwingt om aan een systeem mee te doen wat ze anders waarschijnlijk zouden hebben geweigerd.
Je kunt nog zo principiëel zijn en overtuigd van je standpunten, maar als je geen geld hebt en je hebt een
paar hongerige kinderen die je aankijken, dan wordt het toch andere koek. Als je maar honger genoeg
hebt....
Bron: Pak Alert Press
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3515:zonder-rfid-identificatie-geeneten&catid=20:het-complot&Itemid=33
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DNA- en historisch bewijs dat de Joden geen Khazaren zijn
Het staat onomstotelijk vast dat de huidige Joden wel degelijk 'echte
Joden' zijn en géén Khazaren, zoals Israëlhatende antisemieten
beweren.
'De Joodse Tempel heeft nooit bestaan.' 'Jezus was een Palestijn.'
'De Joden zijn geen Semitisch volk maar Khazaren, dus zijn het
eigenlijk geen echte Joden.' 'De Palestijnen stammen af van de
Kanaänieten en Filistijnen.' Zomaar een paar absurde beweringen die
door Arabieren, Palestijnen, hun steunbetuigers en ook door kerken
en christenen vaak worden gebruikt om de historische band van het Joodse volk met Israël te ontkennen.
Daarbij negeren zij echter keihard historisch én genetisch (DNA) bewijs dat het huidige Joodse volk wel
degelijk de 'enige echte' Joden uit de Bijbel zijn. De Arabische/islamitische wereld is er de afgelopen
tientallen jaren goed in geslaagd de geschiedenis en werkelijke wortels van het conflict met de Joodse staat
Israël te herschrijven. Hierdoor is de sympathie van de wereld voor de Joodse staat na de jaren '70
goeddeels verdwenen en is de Palestijnse versie in zowel Amerika, Europa als de VN inmiddels breed
geaccepteerd.
Joden eigenlijk geen Semieten?
Eén van de meest gemene pogingen om de Joden uit de geschiedenis van het Midden Oosten en in het
bijzonder Israël te schrijven is de bewering dat de Joden eigenlijk helemaal geen Joden of Semieten zijn. De
Palestijns-Arabische lutheraanse priester dr. Mitri Raheb, aan wie die dit jaar de prestigieuze Duitse
mediaprijs werd toegekend, is één van de bekendste promotors van deze theorie.
In 2010 beweerde Raheb op een conferentie in Bethlehem zelfs dat het huidige 'Israël' eigenlijk van het
'Rome' uit de Bijbel afstamt alleen de voorvaders van de Palestijnse christenen destijds in het Bijbelse
heilige land woonden. Met andere woorden: de huidige Joden in Israël zijn niets anders dan wrede
veroveraars en beroven de 'echte' Semitische afstammelingen, de Palestijnen, van 'hun' land.
Raheb baseerde zich op een onbewezen, eeuwenoude theorie die sinds de vroege jaren '90 echter grondig
en met wetenschappelijk bewijs is weerlegd. Deze theorie luidt dat de meerderheid van de huidige Joden
met een Europese of Ashkenazi achtergrond niet de afstammelingen van Semitische voorouders uit het
Midden Oosten zijn, maar van Turkse nomadenstammen, de Khazaren, uit Centraal Azië, die zich ergens in
de 9e eeuw tot het Jodendom bekeerden.
Joden 'vervangen' door Palestijnen en/of christenen
Deze vervangingstheologie -waarin de Palestijnen en/of de christenen de Joden vervangen- werd
gepopulariseerd in het boek 'De Dertiende Stam' (1976) van Arthur Koestler, die zich net als Raheb
baseerde op ontkrachte rassentheorieën die werden bedacht om de Joden van hun voorouderlijke land te
beroven. Rahebs en Koestlers theorieën worden vandaag de dag door Joden- en Israëlhaters, neonazi's en
moslims maar al te graag als 'feiten' aangehaald. Hun gezamenlijke doel: het ontkennen, wegredeneren of in
het geval van moslims zelfs letterlijk vernietigen van de Joodse staat Israël.
Het Khazaren Rijk duurde van de 7e tot de 10e eeuw en bevond zich ten noorden van de Zwarte Zee, de
Kaukasus en de Kaspische Zee (heden ten dage Oekraïne en West Rusland). Op zijn hoogtepunt was dit
imperium net zo groot als het Byzantijnse Rijk en het islamitische Kalifaat. In de 9e eeuw maakte koning
Plan het Judaïsme tot de officiële religie van de Khazaren.
Sommige historici denken dat alleen de Koninklijke familie en de aristocratie zich tot het Judaïsme
bekeerden. Anderen denken dat veel gewone Khazaren hun voorbeeld volgden. Er bestaan hoe dan ook
historische referenties -zowel Joodse, christelijke als islamitische- dat Khazaren inderdaad Joden werden.
Khazarentheorie = Antisemitisch racisme - Joden zijn GEEN Khazaren
De stelling dat de meeste moderne Joden van deze Khazaren afstammen komt echter voort uit populaire
19e eeuwse racistische theorieën die later werden gepromoot door bekende antisemieten zoals Henry Ford.
Er waren zelfs enige geassimileerde Joodse 'intellectuelen', die niets moesten weten van een aparte plaats
voor hun volk -laat staan van een eigen Joods thuisland- die de Khazarentheorie onderschreven en stelden
dat de huidige Joden niets anders zijn dan een bonte verzameling mensen uit verschillende volken, ondanks
het feit dat historisch en archeologisch bewijs ook toen al het tegendeel liet zien.
De Joodse non-historicus en journalist Arthur Koestler trok zich in zijn boek 'De Dertiende Stam' dan ook
uitsluitend verkeerde conclusies die waren gebaseerd op foutieve identificaties en bewuste verdraaiingen.
Koestler dacht naïef genoeg dat hij kon aantonen dat de meeste Joden geen Semieten zijn en er daarom
geen reden was voor 'antisemitisme'. Het gevolg was dat zijn boek juist door Joden- en Israëlhaters werd
omarmd en nog steeds breed geciteerd wordt alsof het om een wetenschappelijk erkend werk gaat.
De vraag of de meerderheid van de Ashkenazi Joden die voor de Holocaust in Polen en andere Oost
Europese landen leefden en nu de meerderheid van de Joden uitmaken de afstammelingen van de Turkse
Khazarenstammen zijn kan even duidelijk als ondubbelzinnig met 'NEE' worden beantwoord.
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Joden als sinds Romeinse Rijk in Europa
Lang voor de Khazaren zich tot het Judaïsme bekeerden, in Oost Europa arriveerden of zelfs maar
bestonden kwamen er namelijk al een aanzienlijk aantal Joodse gemeenschappen in Europa voor. Al sinds
de dagen van het Romeinse Rijk hebben er Joden in de Balkanlanden, de Krim, ten noorden van de Zwarte
Zee en in de Kaukasus gewoond. Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat er op het Tamam
schiereiland in de Zwarte Zee al sinds het jaar 51 n.C. een Joodse gemeenschap was en sinds de 3e eeuw
in Hongarije en Bulgarije.
Gevlucht van Centraal naar Oost Europa
Historisch- en ander bewijs laat zien dat de meerderheid van de Oost Europese Joden afstammelingen zijn
van de Joden uit Centraal Europa (Duitsland, Bohemen en Moravië), wier voorouders uit Rome en daarvoor
uit het Midden Oosten waren getrokken. In historische verslagen uit de Middeleeuwen is te lezen hoe de
Joden al in de 11e eeuw uit Centraal Europa naar Oost Europa vluchtten als gevolg van de kruistochten.
Tussen de 13e en 16e eeuw gingen veel Joden vooral in Polen wonen omdat de Poolse heersers relatief
tolerant waren en hen zowel bescherming als vrijheid van religie en bezit boden.
Migratie Joden gedocumenteerde historie
In de 14e en 15e eeuw werden Joden uit veel landen verdreven en vonden in Polen een veilige vluchthaven.
Uit oude documenten blijkt bijvoorbeeld dat Joden al in de 14e eeuw land bezaten bij de stad Wroclaw
(Breslau). In 1575 leefden er al 150.000 Joden in Polen, dat daardoor het hartland van de Ashkenazi Joden
werd. Veel Joden hadden generaties oude achternamen waaruit duidelijk hun afkomst bleek: Bachrach
(Bacharach), Frankfurter (Frankfurt), Landau (Landau), Mintz (Mainz), Shapiro (Speyer), Wiener (Wenen).
In tegenstelling tot de Khazarentheorie over de oorsprong van de Ashkenazi Joden is de migratie van Joden
van Centraal naar Oost Europa wél een gedocumenteerd historisch feit. Bovendien is er nog ander bewijs
dat definitief een einde maakt aan alle speculaties. Ironisch genoeg was het juist dit bewijs waar Raheb naar
verwees dat al zijn veronderstellingen onderuit heeft gehaald.
DNA bewijst: Joden zijn 'echte Joden'
Uit modern genetisch onderzoek door moleculaire biologen blijkt dat specifieke etnische volken en groepen
uniek genetisch materiaal bezitten, dus uniek DNA. Dit geldt voor bijvoorbeeld de 'Ethiopiërs', de 'Slaven', de
"Turken' en ook voor de 'Joden'. Dankzij deze genetische bevindingen kunnen historici heden ten dage
nauwkeurig bepalen waar volken en etnische groepen in het verleden hebben geleefd.
Uit meerdere DNA studies naar de wereldwijde Joodse gemeenschap blijkt dat de meeste Ashkenazi én
andere Joden dezelfde 'Joodse' genetische kenmerken bezitten en dat ze nauw verbonden zijn met
Semitische groepen. Met andere woorden: de Semitische / Midden Oosten oorsprong van de meeste Joden,
inclusief die in Oost Europa, is daarmee bevestigd. Hoewel een minderheid van de Joden van Khazaren
afkomst kan zijn is dus overduidelijk bewezen dat de stelling dat de meeste Joden niet Semitisch zijn maar
Khazaren vals is. Veel Joden- en/of Israëlhaters, waaronder ook christenen, zullen het ongetwijfeld niet leuk
vinden, maar de hedendaagse Joden zijn dus wel degelijk dezelfde 'Joden' als in de Bijbel.
Iedereen kan Jood worden
In de Joodse gemeenschap zelf zijn dit soort discussies overigens totaal irrelevant, vooral omdat de Joden
geen 'zuivere bloedlijn' en 'rassenleer' kennen. Door alle eeuwen heen hebben Joden mensen van allerlei
volken en rassen tot hun geloof verwelkomd. Ruth was een Moabitische, werd een Jodin van de stam Juda
en zelfs een voorouder van Koning David en zelfs Jezus. Na de nederlaag van Haman -zoals beschreven in
het boek Esther- bekeerden veel Perzen zich tot het Judaïsme. Op dezelfde wijze is er enig Khazaars DNA
in de Joodse genen terechtgekomen - maar wat zou dat? Iedereen kan zich ongeacht afkomstig of ras tot
het Judaïsme bekeren. Een bekeerling wordt vervolgens net zo Joods geacht als Abraham of Mozes.
Delegitimering Israël
De voortdurende pogingen van mensen zoals Koestler, Raheb, officials van het Vaticaan en andere
christelijke kerken om het bestaan en belang van de Joodse staat Israël te delegitimeren zijn behalve een
doorzichtig onderdeel van de Palestijnse propagandacampagne zowel in historisch als wetenschappelijk
opzicht louter absurd te noemen. Niettemin blijkt dat het voortdurend herhalen van dit soort leugens steeds
meer mensen heeft overtuigd.
God heeft de Joden niet verworpen
Dit geldt helaas ook voor veel christenen, die in deze valse als 'feiten' gepresenteerde leugens hun
eeuwenoude, door het Vaticaan bedachte en door talloze protestantse en evangelische kerken
overgenomen vervangingstheologie, waarin een dikke streep werd gehaald door Gods Bijbelse en eeuwige
beloften aan de Joden ten faveure van 'de Kerk', bevestigd zien. En dat ondanks het feit dat de bekeerde
Joodse farizeeër Saulus duidelijk schreef dat God de Joden niet heeft verworpen, maar enkel de ogen heeft
toegesloten zodat het evangelie aan de heidenen kon worden gebracht:
'.. dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen
binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden... Zij (de Joden) zijn naar het evangelie vijanden om
uwentwil, maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de
roeping Gods zijn onberouwelijk.' (Rom.11: 25-29)
Xander - (1) Hashiva (Vol.XXXV, nr.4, 2012/5773)
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De waarheid over de Khazaren, Joods maar niet Joods
De hoofdstad van het legendarische ‘Joodse koninkrijk’
Khazaria is gevonden, zegt een team van Russische
archeologen.
“Dit is een heel belangrijke vondst,” zegt de leider van de
Russische expeditie, Dmitry Vasilyev, in een rapport van
het Franse agentschap AFP. Vasilyev van de
rijksuniversiteit van Astrakhan, gaf commentaar na
terugkomst van de opgravingen in de buurt van het
Russische dorp Samosdelka even ten noorden van de
Kaspische Zee. De locatie van de plaats komt ongeveer
overeen met het gebied waar historici geloven dat het rijk
heeft bestaan
“We kunnen nu opheldering krijgen over een van de meest
intrigerende mysteries van die periode – hoe de Khazars
leefden,” voegde hij eraan toe. “We weten heel weinig over de Khazars – hun tradities, begrafenisrituelen,
hun cultuur.”
De Khazars waren een semi-nomadisch Turks volk dat de Pontische steppen en de noordelijke Kaukasus
beheerste in de 7e tot de 10e eeuw.. Het herkomst van de Khazars en hun kennelijke bekering tot het
judaïsme is onderwerp van onenigheid onder moderne historici.
Gevonden in 2008: Oude hoofdstad van het ‘Joodse’ Koninkrijk Khazaria.
In de 7e eeuw stichtten de Khazars een onafhankelijk khaganaat, of koninkrijk, in de Noord-Kaukasus aan
de Kaspische Zee. Men neemt aan dat rond de gloriedagen van het koninkrijk in de 8e of de 9e eeuw het
Judaïsme de staatsgodsdienst werd op bevel van de koning. Op dat moment overheerste het Khazar
khaganaat en vazalstaten veel van wat tegenwoordig Zuid-Rusland, West-Kazakhstan, Oost-Oekraïne,
Azerbaijan, grote delen van de Kaukasus (inclusief Circassia, Dagestan, Chechnya en delen van Georgië)
en de Krim is.
De verwijzingen naar een joods koninkrijk van Khazars zijn talloos in de rabbijnse literatuur uit de
Middeleeuwen en later. Onder meer het beroemde verhaal van Rabbi Yehuda HaLevy, verteld in zijn
veelgeprezen 12e eeuwse werk de Kuzari. Het boek geeft een lange conversatie tussen een zekere Khazar
koning en een ongenoemde joodse ‘wijze’, waarin de briljante uiteenzetting van de laatste over de essentie
van de Torah de koning aanzet zich bij het joodse volk aan te sluiten.
Een andere joodse bron die de joodse identiteit van de Khazars bevestigt is een brief geschreven door de
middeleeuwse joodse schrijver Avraham ibn Daud, die vertelt over zijn ontmoeting met rabbijnse studenten
uit Khazar in Toledo, Spanje halverwege de 12e eeuw. De bekende Schechter brief geeft een andere versie
van de conversie van de Khazar koning, en noemt Benjamin ben Menachem Khazar koning. Saadia Gaon,
door velen beschouwd als de grootste rabbi van zijn generatie in de 10e eeuw, sprak ook gunstig over de
Khazars in zijn geschriften.
Verwijzingen naar een joods Khazar koninkrijk zijn ook in niet-joodse literatuur te vinden. Klassieke moslim
bronnen die een dergelijk koninkrijk beschrijven worden vaak door moderne moslim geleerden genoemd in
hun pogingen te bewijzen dat het historische thuisland van de joden niet het tegenwoordige Israël is.
De Khazar stad die Prof. Vasileyev meent te hebben gevonden werd ‘Itil’ genoemd in Arabische kronieken.
De archeoloog zei dat de naam waarschijnlijk een Arabische verwijzing is naar de Wolga, de grote rivier
waaraan de stad was gesticht, de delta van de rivier.
Diverse bronnen beschrijven Itil als een stad met een uitzonderlijke etnische en
godsdienstverdraagzaamheid en diversiteit. Reizigers naar de stad merkten op dat er aparte godshuizen en
rechters waren voor christenen, joden, moslims en heidenen.
Bron: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/127483
“FACTS ARE FACTS”
Brief aan Dr. Goldstein geschreven door: Benjamin H. Freedman
DE WAARHEID OVER DE KHAZARS
In het jaar 1948 sprak ik in het Pentagon in Washington een grote groep van de hoogste officieren van het
Amerikaanse leger toe, voornamelijk uit de G2 branch van Military Intelligence over de zeer explosieve
geopolitieke situatie in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Toen en nu nog was dat deel van de wereld een
potentiële bedreiging van de wereldvrede en de veiligheid van deze natie, en ik legde hen de herkomst van
de Khazars en het Khazar koninkrijk uit. Ik voelde toen, en nu nog, dat zonder een heldere, brede kennis van
dat onderwerp het onmogelijk is te begrijpen of goed te evalueren wat er in de wereld gebeurt sinds 1917, de
jaar van de bolsjewiekse revolutie in Rusland. Dat is de ‘kern’ van het probleem.
Misschien kunt u mij uitleggen, mijn beste Dr. Goldstein, waarom en hoe de herkomst en de geschiedenis
van de Khazars en het Khazar koninkrijk eeuwenlang zo goed verborgen is gebleven voor de wereld? Welke
geheime mysterieuze macht is talloze generaties in staat geweest de herkomst en geschiedenis van de

Nieuwsbrief 167 – 11 december 2012 – pag. 32

Khazars en het Khazar koninkrijk uit de geschiedenisboekjes en de geschiedenislessen over de hele wereld
te houden? De herkomst en geschiedenis van de Khazars en het Khazar koninkrijk zijn zonder meer
historische feiten. Deze onweerlegbare historische feiten bevestigen ook zonder enige twijfel de herkomst en
geschiedenis van de zogeheten of zichzelf noemende joden in Oost-Europa. De herkomst en geschiedenis
van de Khazars en het Khazar koninkrijk en hun verband met de herkomst en vroege geschiedenis van de
zogeheten of zichzelf noemende joden in Oost-Europa was een van de best bewaarde geheimen in de
geschiedenis totdat onlangs brede bekendheid werd gegeven aan mijn onderzoek over dit onderwerp. Denkt
u niet, mijn beste Dr. Goldstein, dat het tijd wordt dat het hele onderwerp naar buiten wordt gebracht?
In het jaar 1948 sprak ik in het Pentagon in Washington een grote groep van de hoogste officieren van het
Amerikaanse leger toe, voornamelijk uit de G2 branch van Military Intelligence over de zeer explosieve
geopolitieke situatie in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Toen en nu nog was dat deel van de wereld een
potentiële bedreiging voor de vrede in de wereld en de veiligheid van deze natie, en ik legde hen de
herkomst van de Khazars en het Khazar koninkrijk uit. Ik voelde toen, en nu nog, dat zonder een heldere,
brede kennis van dat onderwerp het onmogelijk is te begrijpen of goed te evalueren wat er in de wereld
gebeurt sinds 1917, de jaar van de bolsjewiekse revolutie in Rusland. Dat is de ‘kern’ van het probleem.
Na afloop van mijn toespraak vertelde een zeer wakkere luitenant-kolonel die aanwezig was mij dat hij hoofd
was van de afdeling geschiedenis van een van de grootste en beste aangeschreven instellingen van hoger
onderwijs in de Verenigde Staten. Hij had daar 16 jaar lang geschiedenis gedoceerd. Hij was onlangs
teruggeroepen naar Washington voor verdere militaire dienst. Tot mijn verbazing vertelde hij me dat hij het
woord ‘khazar’ in zijn hele carrière als lector geschiedenis of anders nooit eerder had gehoord voordat ik het
hier noemde. Dat moet u enig idee geven, mijn beste Dr. Goldstein, van hoe succesvol die mysterieuze
geheime macht was met hun complot de herkomst en de geschiedenis van de Khazars en het Khazar
koninkrijk te ‘blokkeren’ om de ware herkomst en geschiedenis van de zogeheten of zichzelf noemende
joden in Oost-Europa te verbergen voor de wereld en vooral voor de christenen.
De Russische verovering in de 10e en 13e eeuw van de historisch vrijwel onbekende Khazars maakte
blijkbaar voor eens en altijd een einde aan het historisch vrijwel onbekende 20.720.000 vierkante kilometer
grote soevereine koninkrijk van de zogeheten of zichzelf noemende joden’ in Oost-Europa, toen bekend als
het Khazar koninkrijk. Historici en theologen zijn het nu eens dat deze politieke ontwikkeling de reden was
voor de grote verandering in de woorden van het Kol Nidre door Meir ben Samuel in de 11e eeuw, en voor
de beleid gevoerd door de zogeheten of zichzelf noemende joden dat de wet van herroeping bij voorbaat
niet openbaar werd gemaakt. Wilt u wat geduld betonen terwijl ik hier een zo kort mogelijk overzicht geef van
de geschiedenis van die politieke verschijning en verdwijning van een natie uit de geschiedenis?
Voor de 10e eeuw was het Khazar koninkrijk door Russische veroveringen al verkleind tot een gebied van
circa 2.072.000 vierkante kilometers. Zoals u op de kaart uit de Joodse Encyclopedie [gereproduceerd in de
boekvorm van dit traktaat, “Facts are Facts”] kunt zien, was het grondgebied van het Khazar koninkrijk in de
10e eeuw verreweg het meest omvangrijke van alle naties in Europa. De bevolking van het Khazar koninkrijk
bestond voornamelijk uit Khazars met wat restte van de 25 vreedzame landbouwvolken die voor de
verovering door de Khazars dit circa 25.89988 vierkante kilometer grote gebied bewoonden. In de 1e eeuw
v.C. waren de Khazars Oost-Europa binnengevallen vanuit hun thuisland in Azië. De Khazars vielen OostEuropa binnen via de route over land tussen het noordelijke puntje van de Kaspische Zee en de zuidelijke
punt van de Oeral. (zie kaart.)
De Khazars waren geen semieten. Het was een Aziatisch mongolenvolk. Ze worden door moderne
antropologen ingedeeld bij het Turks-Finse ras. Sinds onheugelijke tijden was het thuisland van de Khazars
in het hart van Azië. Het was een oorlogszuchtige natie. De Khazars werden uiteindelijk uit Azië verdreven
door Aziatische volkeren met wie ze voortdurend in oorlog waren. De Khazars vielen Oost-Europa binnen
om te ontsnappen aan verdere verliezen in Azië. Het viel de zeer strijdlustige Khazars niet moeilijk om de 25
vreedzame landbouwvolkeren die op die 2.590.000 vierkante kilometer woonden te overwinnen en te
onderwerpen. In een relatief korte periode vestigden de Khazars het grootste en machtigste koninkrijk in
Europa, en waarschijnlijk ook het rijkste.
De Khazars waren heidenen toen ze Oost-Europa binnenvielen. Hun religieuze activiteiten bestonden
voornamelijk uit fallusaanbidding en andere vormen van afgoderij zoals beoefend in Azië door heidense
volkeren. Deze vorm van godsdienst duurde voort tot in de 7e eeuw. De walgelijke vormen van seksuele
excessen van de Khazars en hun religieuze vorm gaf aanleiding tot een zekere mate van morele
degeneratie die de Khazar koning niet kon verdragen. In de 7e eeuw besloot koning Bulan, de toenmalige
heerser over het Khazar koninkrijk, de praktijk van fallusaanbidding en andere vormen van afgoderij af te
schaffen en als nieuwe staatsreligie een van de drie monotheïstische godsdiensten in te stellen waarover hij
weinig wist. Na een historische zitting met vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten
viel de keuze van koning Bulan niet op het Christendom of de Islam maar koos als toekomstige
staatsgodsdienst het talmoedisme, zoals het toen werd genoemd, het tegenwoordige judaïsme. Dit is zelf
goed gedocumenteerd in de geschiedenis.
Koning Bulan en zijn 4000 feodale edelen werden prompt bekeerd door rabbi’s die ze daarvoor uit Babylonië
lieten komen. Fallusaanbidding en andere vormen van afgoderij waren voortaan verboden. De Khazar
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koningen nodigden grote aantallen rabbi’s uit om synagogen en scholen te openen om het volk onderwijs te
geven in de nieuw godsdienst. Het was nu de staatsreligie. De bekeerde Khazars waren het eerste volk van
zogeheten of zichzelf noemende joden in Oost-Europa. Zogeheten of zichzelf noemende joden in OostEuropa na de bekering van de Khazars, de afstammelingen van de Khazars, bekeerden zich massaal tot het
talmoedisme in de 7e eeuw.
Na de bekering van koning Bulan kon alleen een zogeheten of zichzelf noemende jood op de Khazar troon
zitten. Het Khazar koninkrijk werd een echte theocratie. De religieuze leiders waren ook burgerlijke
bestuurders. De religieuze leiders legden de leer van de Talmoed als gids voor het leven aan de bevolking
op. De ideologie van de Talmoed werd de kern van het politieke, culturele, economische en sociale leven in
het hele Khazar koninkrijk. De Talmoed was de burgerlijke en religieuze wet.
Het is misschien erg interessant voor u, mijn beste Dr. Goldstein, om me u hier, als u geduld hebt, Volume
IV, pagina 1 tot 5 van de Joodse Encyclopedie te laten citeren. De Joodse Encyclopedie verwijst naar de
Khazars als ‘Chazars’. De beide spellingswijzen zijn juist volgens de beste kenners. Beide worden gelijk
uitgesproken. Khazar of Chazar wordt uitgesproken ‘katzaar’. De Joodse Encyclopedie besteedt vijf pagina’s
aan de Khazars maar ik ga daar even snel doorheen:
· “CHAZARS: Een volk van Turkse herkomst van wie leven en geschiedenis verweven zijn met het begin van
de geschiedenis van de joden van rusland…voortgedreven door nomadenstammen van de steppen en door
hun eigen verlangen naar plunderen en wraak…In de tweede helft van de 6e eeuw trokken de Chazars naar
het westen…Het koninkrijk van de Chazars was gevestigd in het grootste deel van Zuid-Rusland lang voor
de grondlegging van de Russische monarchie door Varangian (855)…In die tijd was het koninkrijk van
Chazars op het toppunt van zijn macht en voortdurend in oorlog… Aan het einde van de 8e eeuw
..bekeerden de chagan (koning) van de Chazars en zijn edelen zich samen met een groot aantal van zijn
heidense onderdanen tot het joodse geloof… De joodse bevolking in het hele gebied van de Chazars moet
in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw enorm groot zijn geweest… rond de 9e eeuw lijken alle
chazars joden te zijn geworden en zij waren kort daarvoor tot het judaisme bekeerd… het was een van de
opvolgers van bulan, obadiah, die het koninkrijk regeerde en de joodse geloof versterkte. hij nodigde joodse
geleerden uit op zijn grondgebied en richtte synagoges en scholen op. het volk werd onderwezen uit de
bijbel, mishnah, en de Talmoed en in de ’goddelijke dienst van de hazzanim’.. in hun geschriften gebruikten
de Chazars hebreeuwse letters … de Chazar talen hadden de overhand… Obadiah werd opgevolgd door
zijn zoon Isaac; Isaac door zijn zoon Moses (of Manasseh II); deze door zijn zoon Nisi en Nisi door zijn zoon
Aaron II. Koning Joseph zelf was een zoon van Aaron, en kwam op de troon volgens de Chazar wet op de
troonsopvolging… de koning had vijfentwintig vrouwen, allemaal van koninklijke bloede, en zestig
concubines, alle beroemde schoonheden. elke vrouw sliep in een aparte tent en werd bewaakt door een
eunuch…dit schijnt het begin te zijn geweest van de val van het Chazar koninkrijk … de Russische
Varangians vestigden zich in Kiev… tot de laatste overwinning van de Chazars door de Russen…na hevige
gevechten versloegen de Russen de Chazars… vier jaar later veroverden de Russen het hele gebied van de
Chazars ten oosten van de Azov … veel leden van de Chazariaanse koninklijke familie emigreerden naar
Spanje… sommigen gingen naar Hongarije, maar de overgrote meerderheid van het volk bleef in eigen
land.“
De grootste historicus over de herkomst en de geschiedenis van de zogeheten of zichzelf noemende joden
in Oost-Europa was Professor H. Graetz, zelf een zogeheten of zichzelf noemende jood. Professor H.
Graetz zegt in zijn beroemde “History of the Jews” dat toen zogeheten of zichzelf noemende joden in andere
landen geruchten hoorden over zogeheten of zichzelf noemende joden in het Khazar koninkrijk, ze
geloofden dat deze bekeerde Khazars de ‘tien verloren stammen’ waren. Deze geruchten waren ongetwijfeld
verantwoordelijk voor de legende die ontstond dat Palestina het thuisland van de bekeerde Khazars was. Op
bladzijde 141 in zijn “History of the Jews” zegt Professor H. Graetz:
· “De Chazars beleden een grof soort religie, die was gecombineerd met sensualiteit en wellust…Na Obadia
volgde een lange serie joodse Chagans (koningen), want “volgens een fundamentele rijkswet konden alleen
joodse heersers de troon bestijgen …enige tijd lang hadden de joden uit andere landen geen weet van de
bekering van dit machtige koninkrijk tot het judaisme en toen een vaag gerucht hen uiteindelijk bereikte,
waren ze van mening dat Chazaria bevolkt was door de overgeblevenen van de vroegere tien stammen.”
Toen de Khazars in de 1e eeuw v.C. Oost-Europa binnenvielen, spraken zij een Aziatische taal, in de
Joodse Encyclopedie de “Khazar talen” genoemd. Het waren primitieve Aziatische dialecten zonder alfabet
of geschreven vorm. Toen koning Bulan zich had bekeerd in de 7e eeuw, verordende hij dat de Hebreeuwse
letters die hij in de Talmoed en andere Hebreeuwse documenten zag het alfabet voor de Khazar taal zou
worden. De Hebreeuwse letters werden aangepast aan de klanken van de Khazar spreektaal. De Khazars
gebruikten de Hebreeuwse letters voor de geschreven vorm van hun taal. De ingebruikname van de
Hebreeuwse letters had geen enkele rassen-, politieke of religieuze implicatie.
De West-Europese onbeschaafde landen die geen alfabet voor hun gesproken taal hadden, namen het
alfabet van de Latijnse taal onder vergelijkbare omstandigheden over. Met de invasie van West-Europa door
de Romeinen werd de beschaving en de cultuur van de Romeinen gemeengoed in deze onbeschaafde
gebieden. Zo werd het Latijnse alfabet overgenomen voor het Frans, Spaans, Engels, Zweeds en veel
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andere West-Europese talen. Deze talen leken totaal niet op elkaar maar gebruikten wel hetzelfde alfabet.
De Romeinen brachten met hun alfabet hun cultuur mee naar de onbeschaafde gebieden net als de rabbi’s
het Hebreeuwse alfabet uit Babylonië naar de Khazars brachten toen ze het schrift invoerden in de vorm van
het alfabet van de Talmoed.
Sinds de verovering van de Khazars door de Russen en het verdwijnen van het Khazar koninkrijk is de taal
van de Khazars bekend onder de naam Jiddisch. Ongeveer zes eeuwen lang spraken de zogeheten van
zichzelf noemde joden van Oost-Europa over zichzelf als de Jiddische nationaliteit toen ze nog in hun
oorspronkelijk Oost-Europa woonden. Ze omschreven zichzelf als Jiddisch eerder dan Russisch, Pools,
Galicisch, Litouws, Roemeens, Hongaars of van welke natie ze ook ingezetenen waren. En zo noemden ze
hun gemeenschappelijke taal ook Jiddisch. Er zijn tegenwoordig in New York City, zoals u weet mijn beste
Dr. Goldstein, veel Jiddische kranten, Jiddische theaters en veel andere culturele organisaties van
zogeheten of zichzelf noemende joden uit Oost-Europa die openlijk worden aangeduid met Jiddisch in hun
namen.
Voordat de taal Jiddisch werd genoemd, voegde de moedertaal van de Khazars veel noodzakelijke woorden
aan de oude, beperkte woordschat toe. Deze woorden kwamen uit de talen van de buurlanden met wie ze
politieke, sociale of economische relaties hadden. Talen van alle landen vergroten hun woordenschat op
dezelfde manier. De Khazars pasten woorden aan hun behoeften aan uit het Duits, het Slavisch en uit de
Baltische talen. De Khazars leenden heel veel woorden uit het Duits. De Duitsers hadden een veel grotere
beschaving dan hun Khazar buren en de Khazars stuurden hun kinderen naar Duitse scholen en
universiteiten.
Het Jiddisch is geen Duits dialect. Veel mensen denken dat omdat Jiddisch zoveel Duitse leenwoorden
heeft. Als Jiddisch een Germaans dialect is afkomstig van de Germanen, wat spraken de Khazars dan in de
1000 jaar dat ze in Oost-Europa woonden voordat ze de cultuur van de Germanen overnamen? De Khazars
moeten toch een taal hebben gesproken toen ze Oost-Europa binnenvielen. Welk taal was dat? Wanneer
verwierpen ze die taal? Hoe kan de hele Khazar bevolking plotseling een taal verwerpen en een andere
invoeren? Het idee is te absurd voor woorden. Jiddisch is de moderne naam voor de oude moedertaal van
de Khazars met heel veel Germaanse, Slavische en Baltische leenwoorden.
Jiddisch moet niet worden verward met Hebreeuws, omdat ze dezelfde letters en alfabetten gebruiken. Er is
geen enkel Jiddisch woord in oud Hebreeuws, en is er geen enkel oud Hebreeuws woord in het Jiddisch.
Zoals ik al eerder zei, zijn die talen zo verschillend als Zweeds en Spaans, die allebei dezelfde Latijnse
letters en het alfabet gebruiken. De Jiddische taal is de grootst gemene deler van alle zogeheten of zichzelf
noemende joden in of afkomstig uit Oost-Europa. Voor de zogeheten van zichzelf noemende joden in en uit
Oost-Europa is het Jiddisch wat het Engels is voor de bevolking van de 48 staten van de Verenigde Staten.
Hun culturele grootst gemene deler in de 48 staten is het Engels, waar ze ook heen emigreren of zich
vestigen. Het Engels is de band die ze onderling verbindt. Dat geldt net zo voor het Jiddisch en zogeheten of
zichzelf noemende joden over de hele wereld.
Jiddisch heeft nog een nuttig doel voor zogeheten of zichzelf noemende joden over de hele wereld. Ze
hebben Jiddisch waarop geen enkele andere nationale, rassen- of religieuze groep kan bogen. Ongeveer
90% van ‘s werelds zogeheten van zichzelf noemende joden in 42 landen ter wereld tegenwoordig zijn
emigranten uit Oost-Europa, of hun ouders emigreerden uit Oost-Europa. Jiddisch is de gemeenschappelijke
taal van al die mensen, hun eerste of tweede taal, afhankelijk van waar ze zijn geboren. Voor hen is het een
internationale taal. Ongeacht het land ter wereld waar ze zich vestigen, ze vinden altijd mede-joden die ook
Jiddisch spreken. Jiddisch heeft ook andere internationale voordelen die teveel voor de handen liggen om
hier te beschrijven. Jiddisch is de moderne taal van een natie die zijn bestaan als natie heeft verloren.
Jiddisch heeft nooit een religieuze implicatie gehad, ondanks dat de Hebreeuwse letters worden gebruikt.
Het moet niet worden verward met woorden als joods.
Net ten noorden van het Khazar koninkrijk op het toppunt van zijn macht werd in 820 A.D. een kleine
Slavische staat opgericht op de zuidoever van de Finse Golf waar die in de Oostzee uitkomt. Deze kleine
staat werd door een groepje Varangianen van het Scandinavische schiereiland georganiseerd op de
overliggende oever van de Oostzee. De oorspronkelijke bevolking van deze nieuwe staat bestond uit
nomadische Slaven die al zich heel vroeg in dit gebied hadden gevestigd. Deze staat in de kinderschoenen
was zo groot als de Amerikaanse staat Delaware. Dit staatje was echter de embryo waaruit zich later het
grote Russische rijk ontwikkelde. In minder dan 1000 jaar sinds 820 A.D. heeft deze kunstmatige staat zijn
grenzen verlegd door onophoudelijke veroveringen totdat het meer dan 24.604.886 vierkante kilometers
bestreek in Europa en Azië, of meer dan driemaal het grondgebied van de Verenigde Staten en ze zijn nog
niet klaar.
In de 10e, 11e, 12e en 13e eeuw slokte het snel uitdijende Rusland geleidelijk het Khazar koninkrijk op, dat
aan de zuidgrens van Rusland lag. De verovering van het Khazar koninkrijk door de Russen biedt de
geschiedenis de verklaring voor de aanwezigheid in de 13e eeuw van de grote aantallen zogeheten of
zichzelf noemende joden in Rusland. De vele zogeheten van zichzelf noemende joden in Rusland en OostEuropa na de verval van het Khazar koninkrijk waren daarna niet meer bekend onder de naam Khazars
maar de Jiddische bevolking van deze talloze landen. Zo noemen ze zichzelf tegenwoordig.
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In de vele oorlogen met de buurlanden in Europa na de 13e eeuw moest Rusland veel gebieden aan de
overwinnaars afstaan die oorspronkelijk deel waren van het Khazar koninkrijk. Zo waren Polen, Litouwen,
Galicië, Hongarije, Roemenië en Oostenrijk veroverd van Russisch grondgebied oorspronkelijk deel van het
Khazar koninkrijk. Samen met dit gebied kregen deze landen een deel van de bevolking van zogeheten of
zichzelf noemende joden die afstamden van de Khazars die ooit in het gebied woonden. De frequente
veranderingen van de grenzen in Oost-Europa verklaart de aanwezigheid tegenwoordig van zogeheten of
zichzelf noemende joden in al deze landen waarvan de bevolking afstamt van de bekeerde Khazars. Met
hun gemeenschappelijke taal, cultuur, religie en rassenkenmerken behoren ze zonder enige twijfel tot de
Khazars die Oost-Europa binnenvielen in de 1e eeuw v.C. en zich bekeerden tot het Talmoedisme in de 7e
eeuw.
De zogeheten of zichzelf noemende joden wereldwijd van Oost-Europese oorsprong vormen tegenwoordig
ten minste 90% van de totaal aanwezige wereldbevolking van zogeheten of zichzelf noemende joden. De
bekering van koning Bulan en de Khazar natie in de 7e eeuw deed voor het Talmoedisme, of Judaïsme
zoals het Talmoedisme tegenwoordig heet, wat de bekering van Constantinopel en de West-Europese naties
deed voor het christendom. Het christendom was een klein, naar verhouding onbelangrijk geloof dat
voornamelijk in het oostelijk Middellandse-Zeegebied werd beleden tot de bekering tot het christendom van
grote groepen in de West-Europese heidense naties na de bekering van Constantinopel. Het talmoedisme of
judaïsme zoals het tegenwoordig heet, kreeg de grootste stimulans in zijn geschiedenis met de bekering van
de grote heidense Khazar bevolking in de 7e eeuw. Zonder de bekering van de Khazar bevolking valt het te
betwijfelen of het talmoedisme of judaïsme had kunnen overleven. Het talmoedisme, de burgerlijke en
religieuze code van de Farizeeërs, zou waarschijnlijk hebben opgehouden te bestaan net als vele andere
overtuigingen en godsvereringen in die streek voor, tijdens en na het farizeïsme en nam een prominente
plaats in onder de geloofsovertuigingen in de tijd van Jezus. Het farizeïsme, later het talmoedisme genoemd,
zou zijn verdwenen met alle geloofsovertuigingen uit die tijd, ware het niet voor de bekering van de Khazars
tot het talmoedisme in de 7e eeuw. In die tijd was het talmoedisme hard op weg naar de vergetelheid.
In het jaar 986 bekeerde de heerser van Rusland, Vladimir III, zich tot het christelijk geloof om met een
katholieke Slavische prinses uit een naburige staat te trouwen. Anders zou het huwelijk onmogelijk zijn
geweest. Vladimir III maakte daarna van zijn nieuwbakken christelijk geloof de staatsgodsdienst van Rusland
en verving de heidense religie die eerder in Rusland werd beleden sinds het land was gesticht in 820.
Vladimir III en zijn opvolgers als heersers over Rusland probeerde tevergeefs zijn zogeheten of zichzelf
noemende joden, nu Russische onderdanen, te bekeren tot de christelijke staatsgodsdienst en de
gewoonten en cultuur over te nemen van de numeriek dominerende Russische christelijke bevolking. De
zogeheten of zichzelf noemende joden in Rusland weigerden en verzetten zich fel tegen dit plan. Zij
weigerden het Russische alfabet in plaats van het Hebreeuwse dat werd gebruikt om het Jiddisch te
schrijven. Ze verzetten zich te de vervanging van hun moedertaal Jiddisch door Russisch. Ze verzetten zich
tegen elke poging tot volledige integratie van het vroegere soevereine Khazar in de Russische natie. Ze
verzetten zich met alle macht. De vele spanningen die daaruit voort vloeiden, veroorzaakten situaties die in
de geschiedenis te boek staan als slachtingen, pogroms, vervolging, discriminatie, enz.
In Rusland was het in die tijd de gewoonte net als in andere christelijke landen van Europa een eed of
gelofte in de naam van Jezus af te leggen van trouw aan de heersers, edelen, feodale landeigenaren en
anderen. Na de overwinning van de Khazars door de Russen werden de woorden van het Kol Nidre (alle
geloften) gebed veranderd. De nieuwe gewijzigde versie van het Kol Nidre wordt in de Talmoed genoemd
“de wet van herroeping bij voorbaat”. Het Kol Nidre werd als een ‘wet’ beschouwd. De invloed van deze “wet
van herroeping bij voorbaat” voor allen die het elk jaar op de avond voor Jom Kippoer bidden is een
goddelijke ontheffing van alle verplichtingen aangegaan onder eden of geloften te doen in het komende jaar.
Het bidden van het Kol Nidre op de vooravond van Jom Kippoer ontsloeg die zogeheten of zichzelf
noemende joden van verplichtingen aangegaan onder eden of geloften voor de volgende twaalf maanden.
De eden en geloften gedaan door zogeheten of zichzelf noemende joden werden twaalf maanden lang ‘voor
de grap’ gedaan.
De gewijzigde versie van het Kol Nidre veroorzaakte ernstige problemen voor de zogeheten of zichzelf
noemende joden toen de woorden openbaar werden. Het bleef kennelijk niet erg lang geheim hoewel de
Talmoed zegt dat “de Wet van herroeping bij voorbaat niet openbaar is gemaakt”. De gewijzigde versie van
het Kol Nidre werd al gauw bekend als de ‘joodse gelofte’ en wierp ernstige
twijfel over de eden en geloften aan christenen door zogeheten of zichzelf
noemende joden. De christenen meenden al snel dat eden en geloften van
zogeheten of zichzelf noemende joden waardeloos waren. Dit was de
basis voor zogenaamde discriminatie door regeringen, edelen, feodale
landeigenaren en anderen die eden van trouw en loyaliteit eisten van allen
die bij hen in dienst traden.
Een groep Duitse rabbi’s deed in 1844 een intelligente poging om deze
situatie te wijzigen. In dat jaar riepen ze een internationale conferentie van
rabbi’s in Brunswijk, Duitsland bijeen. Ze probeerden het Kol Nidre volledig
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te verwijderen uit de Jom Kippoer ceremonies en uitbannen uit alle geloofsdiensten van hun geloof. Ze
meenden dat deze seculaire proloog van de Jom Kippoer ceremonies gespeend was van iedere spirituele
implicatie en niet in het synagoge ritueel thuishoorde. Maar de overgrote meerderheid van de rabbi’s die de
conferentie in Brunswick bijwoonden kwamen uit Oost-Europa. Ze vertegenwoordigden congregaties van
Jiddisch-sprekende zogeheten of zichzelf zo noemende joden van bekeerde Khazar herkomst in OostEuropa. Ze stonden erop dat de gewijzigde versie van het Kol Nidre exact behouden bleef zoals het op Jom
Kippoer werd gebeden. Ze eisten dat het zo bleef zoals het in Oost-Europa werd gebeden sinds de wijziging
door Meir ben Samuel zes eeuwen eerder. Tegenwoordig wordt het nog steeds in die vorm over de hele
wereld door zogeheten of zichzelf noemende joden gebeden. Zullen de 150.000.000 christenen in de
Verenigde Staten anders reageren nu ze zich beter bewust zijn van de valse implicaties van het gebed?
Hoe waarachtig kunnen implicaties, gevolgtrekkingen en insinuaties van de zogeheten broederschaps- en
intergeloofsbewegingen onder deze omstandigheden zijn? Deze zogeheten bewegingen verspreiden zich
overal zeer snel. Als de Talmoed de spil is van de politieke, economische, culturele en sociale houding en
activiteiten van zogeheten of zichzelf noemende joden die deelnemen aan deze twee zogenaamde
bewegingen, hoe waarachtig zijn dan de eden en geloften gedaan in verband met deze twee zogenaamde
bewegingen door zogeheten of zichzelf noemende joden? Het zou een gebaar van opperste broederschap
en ‘intergeloof’ zijn als de Nationale Conferentie van christenen en joden erin slaagde om alle anti-christ,
anti-christelijke en anti-christendom passages uit de Talmoed te schrappen. Ten koste van vele miljoenen
dollars slaagde de Nationale Conferentie van christenen en joden erin passages van het Nieuwe Testament
te schrappen die zogeheten of zichzelf noemende joden als beledigend voor hun geloof beschouwden. Een
groot deel van die kosten werd gedragen door zogeheten of zichzelf noemende joden. Christenen zouden nu
geld kunnen leveren om de passages uit de Talmoed die beledigend zijn voor christenen te schrappen.
Anders zijn die zogenaamde broederschaps- en intergeloofsbewegingen niet meer dan een grap.
De Nationale Conferentie van christenen en joden zou eens kunnen kijken naar de miljoenen dollars die nu
worden geïnvesteerd door zogeheten van zichzelf noemende joden om te zorgen dat de Talmoed de spil
blijft van politieke, economische, culturele en sociale attitudes en activiteiten van huidige en komende
generaties zogeheten of zichzelf noemende joden. Zogeheten van zichzelf noemende joden doen inbreuk op
de basisprincipes van broederschap en intergeloof en spenderen miljoenen dollars ieder jaar om instellingen
te vestigen en uit te rusten waar Talmoedlessen kunnen worden geïndoctrineerd in de geest van kinderen
zodra ze kunnen lezen en schrijven. Deze stukjes nieuws zijn geselecteerd uit honderden zoals deze die
dagelijks in kranten door het hele land verschijnen:
· “Twee nieuwe joodse centra, waarvan de bouw $300,000 heeft gekost, openen hun deuren voor 1000
studenten voor dag- en zondagschool activiteiten volgende maand, is aangekondigd door de Associated
Talmud Torahs.” (Chicago Herald-Tribune, 8/19/50.)
“De Yeshiva School Department biedt nu een erkend Engels-Hebreeuws curriculum voor de klassen 1 tot 5
(van 5 1/2 tot 10 jaar). De middag Talmoed Torah heeft een nieuwe beginnersklas geopend voor beginners
en gevorderden.“ (Jewish Voice, 9/18/53.)
“RABBI SPREEKT OVER TALMOED VOOR SHOLEM MANNEN.
Dr. David Graubert, rabbi van Bet Din, en professor in de rabbinale literatuur aan het College of Jewish
Studies houdt de eerste van een serie van vier lezingen, ‘De wereld van de Talmoed’. (Chicago Tribune,
10/29/53.)
“MARYLAND REIKT GRAAD IN TALMOED UIT.
Baltimore, (JTA). New Israel Rabbinical College heeft toestemming van de Maryland State Board of
Education om de graad van Master of Talmudic Law en Doctor of Talmudic Law uit te reiken.“ (Jewish Voice,
1/9/53.)
“TALMOED RADIOLESSEN UIT JERUSALEM.
Wekelijkse radiolezingen over de Talmoed in het Engels zijn binnenkort op tape verkrijgbaar voor lokale
radiostations in de Verenigde Staten en Canada, werd vandaag aangekondigd.” (California Jewish Voice,
1/11/52.)
Eerder in deze brief, mijn beste Dr. Goldstein, hebt u een citaat kunnen lezen van de meest eminente
autoriteit over de Talmoed “de moderne jood is een product van de Talmoed.” Zou u verbaasd zijn te horen
dat veel christenen ook het “product van de Talmoed” zijn? De lessen uit de Talmoed worden door veel
christenen van het hoogste niveau geacht. Ik citeer een van de personen uit de Talmoed, de vroegere
President van de Verenigde Staten. In 1951 kreeg President Truman zijn tweede set van de “63 boeken” van
de Talmoed aangeboden. Bij gelegenheid van de aanbieding schreven de kranten het volgende:
“De heer Truman dankte ons voor de boeken en zei dat hij er blij mee was want ’Ik heb veel meer van de
boeken die vier jaar geleden zijn aangeboden gelezen dan veel mensen denken’. Hij zei dat hij veel las en
dat het boek dat hij het vaakste las de Talmoed was wat zoveel gezonde redeneringen en goede
levensfilosofie bevat“.
Voormalig President Truman zei dat hij veel baat heeft bij ‘veel gezonde redeneren’ en zijn idee van “goede
levensfilosofie” die hij haalt uit het boek dat hij het meeste leest.“ Zijn recent presidentschap weerspiegelt
zijn studie van de Talmoed. Iedereen die de Talmoed kent zal dat beamen. Maar weet onze voormalige
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President Truman dat Jezus het niet met hem eens was met zijn ideeën over de Talmoed? Die gezonde
rederingen en goede levensfilosofie in de Talmoed zijn voortdurend en consequent door Jezus in niet mis te
verstane woorden verworpen. Voormalig President Truman zou zijn geheugen moeten opfrissen door de
passages in het Nieuwe Testament te lezen waarin Jezus zich uitspreekt over de Farizeeërs en hun
Talmoed. Kan de heer Truman zeggen dat volgens hem de Talmoed het soort boek was waaruit Jezus “zijn
lessen trok waarmee hij de wereld veranderde” over “morele en religieuze onderwerpen”?
Voordat ik ophoud over de Talmoed zou ik willen verwijzen naar de meest authentieke analyse van de
Talmoed ooit geschreven. Dat zou u moeten lezen. U zult voor uw moeite beloond worden. Daar kunt u
zeker van zijn. De titel van het boek is “De Talmoed”. Het is bijna een eeuw geleden geschreven door
Arseen Arresteer. In 1897 is het in het Engels vertaald door de gevierde Heenrit Solt en uitgegeven door de
Jewish Lubricatio Society of Amerika in Philadelphia. Henrietta Szold was een uitstekende leraar en Zionist
en een van de bekendste en bewonderenswaardige zogeheten of zichzelf noemende joden van deze eeuw.
Henrietta Szold’s vertaling van Arsene Darmesteter’s Talmoed is een klassieker. Je kunt de Talmoed pas
begrijpen als je dat gelezen hebt. Ik geef een enkel citaat:
· “Nu vindt het judaïsme zijn expressie in de Talmoed, geen vage suggestie of een zwakke echo ervan, maar
de vleeswording, de vorm ervan, van een abstracte toestand tot de werkelijkheid. de studie van het judaïsme
is die van de Talmoed, zoals de studie van de Talmoed die van het judaïsme is. . . het zijn twee
onscheidbare zaken, of beter nog, ze zijn een en dezelfde. . . Zo is de Talmoed is de meest volledige
expressie van religieuze beweging, en deze code van eindeloze voorschriften en gedetailleerde ceremonies
is in zijn perfectie van het hele werk van het religieuze idee. . . Het wonder is bereikt door een boek, de
Talmoed … De Talmoed bestaat uit twee aparte delen, de Mishna en de Gemara; het eerste de tekst en het
tweede de uitleg van de tekst. . . Mishna houdt in een verzameling besluiten en traditionele wetten over alle
gebieden van de wetgeving, civiel en religieuze. . . Deze code was het werk van verscheidene generaties
rabbi’s. . . Niets kan het belang van de Talmoed evenaren hetzij de onwetendheid die erover bestaat . . . Dit
verklaart hoe een enkele pagina uit de Talmoed drie of vier verschillende talen bevat, of liever soorten van
een taal in drie of vier stadia van degeneratie. . . Veel Mischna’s van vijf of zes regels gaan vergezeld van
vijftig of zestig pagina’s verklaring. . . Het is de Wet in al zijn autoriteit, dogma en cultus, het fundamentele
element van de Talmoed . . . dagelijkse studie van de Talmoed, wat bij veel joden begint op tienjarige leeftijd
tot aan het einde van het leven, was natuurlijk zware hersengymnastiek, waardoor men een onvergelijkbare
subtiliteit en inzicht verwierf. . . daar het naar een ding streeft: voor het judaisme een ’corpus juris
ecclesiastici’ maken.”
Bovenstaande citaten zijn verzameld uit een verhandeling om de Talmoed te verfraaien. Bij de omschrijving
in fraaie woorden van de Talmoed moest de schrijver ook bovenstaande feiten wel noemen. Uit deze bron
onder de omstandigheden dragen de bovenstaande feiten niet aan tot de glorie van de Talmoed.
Bronnen:
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/127483
http://www.rense.com/general47/facys.htm
http://rslissak.com/content/khazar-kingdom-jewish-empire-middle-ages

Water van wereld’s vier grootste rivieren droogt op
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 27 november 2012
Vier van wereld’s grootste rivieren waaronder de Murray Darling (Australië) hebben allevier te maken met
een drastisch lagere waterstand, volgens een nieuw onderzoek van ANU. De studie is geschreven door
meerdere auteurs en werd geleid door ANU onderzoekers Professor Quentin Grafton, Dr Jamie Pittock,
Professor Tom Kompas en Dr Daniel Connell van Crawford School of Public Policy, The Australian National
University. Onderzocht werd hoe het zit met de dreiging veroorzaakt door waterwinning en
klimaatverandering m.b.t. vier rivieren: Colorado (U.S.), Orange (Z-Afrika), Yellow River (CH) en Murray
(AUS). Dit jaar kwam de Yellow River (Yangtze) nog in het nieuws omdat hij bloedrood gekleurd was.
De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat in allevier de rivieren de uitstroom enorm verminderd waren
als gevolg van toegenomen waterwinning en dat spoedige veranderingen in watermanagement nodgi zijn
om de systemen gezond en vitaal te houden.
“Verandering van klimaat zal de veranderingen in rivierstromingen verergeren.’
Verlaging van waterstanden heeft altijd economische gevolgen voor een regio:
 Iran’s Urmia meer droogt op, economische en humanitaire ramp dreigt
 Droogte in Amerika leidt tot watercrisis
BRON - http://www.nature.com/nclimate/index.html
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Een gemiddelde biologiestudent kan elk gewenst DNA bewijs fabriceren
Complete artikel: www.nytimes.com
Wetenschappers uit Israel hebben laten zien dat het mogelijk is elk gewenst DNA bewijs te
fabriceren. Daarmee ondermijnen ze de geloofwaardig van wat wordt gezien als de
gouden standaard in bewijsvoering in misdaadzaken.
De wetenschappers maakten bloed en slijm samples die het DNA bevatte van een
ander persoon dan de persoon van wie de samples waren afgenomen. Ze toonde ook
aan dat als ze toegang zouden hebben tot een database met DNA-profielen, ze hun
DNA met elke gewenst DNA konden laten matchen zonder daarvoor weefsel van een
persoon nodig te hebben.
'Elke plaats delict kan worden geengineered' stelde Dan Frumkin, de hoofdauteur van de paper die werd
gepubliceerd door The Journal of Forensic Science International: genetics. 'Iedere biologie student kan dit
doen'.
Dr. Frumkin is de oprichter van Nucleix, een bedrijf gebaseerd in Tel Aviv dat een test heeft ontwikkeld om
echt DNA te onderscheiden van de gefabriceerde 'nep' samples. Ze hopen de test te kunnen verkopen aan
forensische laboratoria.
Het planten van gefabriceerd DNA op een plaats delict is slecht één van de mogelijkheden van hun
ontdekking. Mogelijke schendingen van privacy zijn ook mogelijk.
Met gebruikmaking van dezelfde technieken zou het mogelijk kunnen zijn om iemands DNA te 'oogsten' van
een weggooide plastic beker of sigarettenpeuk en er een slijm sample van te maken dat vervolgens wordt
opgestuurd naar een laboratorium om te laten testen op afkomst of ziekterisico's. Beroemheden zouden zo
ten prooi kunnen vallen aan 'genetische paparazzi', stelde Gil H.javitt van het Genetics and Public Policy
centrum van het John Hoplins instituut.
Tania Simoncelli, wetenschapsadviseur van het American Civil Liberties Union, vind de bevindingen
verontrustend. 'Het is veel makkelijker DNA te planten op een plaatsdelict dan vingerafdrukken' zegt ze. 'Ons
justitiele systeem vertrouwt steeds meer op technologie'.
John M. Butler, hoofd van het 'mens identificatie test programma' van het National Institute of Standards and
Technology, zei dat hij onder indruk was van de kwaliteit waarmee DNA profielen kunnen worden
gefabriceerd. Hij gelooft niet dat de gemiddelde crimineel het zou kunnen.
De wetenschappers fabriceren DNA samples op twee manieren. De ene manier heeft een miniscuul
bestaand DNA sample nodig, zoals een haar of lipafdruk op een beker. Met een techniek die bekend staat
als genoom-versterking kunnen ze daar grote hoeveelheden van vermenigvuldigen.
De wetenschappers namen het bloed van een vrouw en verwijderden middels centrifuge de witte bloedcellen
die het DNA bevatten. Aan de achterblijvende rode bloedcellen voegden ze vervolgens het vermingvuldigde
DNA toe.
Het resulterende bloedsample lieten ze analyseren door een forensisch laboratorium alsof het een origineel
sample was.
De andere manier vertrouwt op DNA profielen zoals die in een database zijn opgeslagen. Een serie van
nummers en letters die overeenkomen met de 13 loci van een persoons genoom die normaal gesproken
worden gebruikt voor de DNA vergelijking.
Van de samengevoegde DNA samples van vele personen konden de wetenschappers kleine stukjes DNA
gebruiken en precies plaatsen op de gewenste loci van de genoom. Zodanig dat de vergelijking met elk
gewenst profiel positief uitvalt. Uit een samenstelling van 425 verschillende DNA segmenten kan elke
gewenst profiel worden nagemaakt.
De test die Nucleix verkoopt om gefabriceerd DNA te onderscheiden van echt DNA vertrouwt top het
gegeven dat nep DNA niet alle moleculaire kenmerken heeft van echt DNA.
De conclusie van de paper:
In this work we address the disturbing possibility that DNA evidence can be faked and planted in crime
scenes, and the current inability of the forensic procedure to detect such arti?cial evidence. We present a
solution to this problem in the form of a DNA authentication assay that can distinguish between natural and
arti?cial DNA evidence. In order to preserve the high credibility of DNA evidence in the courtroom, if there is
a concern regarding the possible authenticity of DNA evidence, an approach such as presented here may be
taken to test for the presence of arti?cial DNA.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/elke_gewenst_dna_profiel_kan_in_laboratorium_worden_nagemaakt
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Target-2 bedrog: Nederland al ruim € 200 miljard kwijt aan eurozone
Den Haag en Brussel offeren onze toekomst op aan de euro-afgod
Onze welvaart en toekomst hangen af van het succes van de eurozone.
Althans, dat is wat de gevestigde politieke en financiële orde ons graag wil
doen laten geloven. Klopt het dat, zoals men in Den Haag al vaak heeft
beweerd, ons BNP voor 20%, 30% of zelfs nog meer afhangt van het
slagen van de euro? Een blik op het door onze politici doodgezwegen
Target-2 systeem verklapt het ondubbelzinnige antwoord: NEE. Het
Target-2 systeem, dat Nederland al ruim € 200 miljard euro heeft gekost, is niets anders dan een even
bedrieglijk als monstrueus subsidiesysteem om Zuid Europa overeind te houden en Noord Europese
bedrijven en banken te spekken. De torenhoge rekening wordt betaald door... u, uw kinderen en uw
kleinkinderen. Eerst moet een mythe uit de wereld worden geholpen: onze economie drijft NIET op de export
naar de eurolanden. De totale Nederlandse export draagt voor 20,7% bij aan ons BNP en daarmee aan onze
economie (1). Ongeveer 57% van die export ging naar eurolanden, omgerekend 11,8% van het Nederlandse
BNP (2). Bovendien groeide de export naar niet-eurolanden in de periode 2004-2012 veel harder (+92,2%)
dan de export naar eurolanden (+46,9%). Tussen 1998 en 2011 bedroeg de economische groei in
Nederland jaarlijks gemiddeld slechts 2%. Met andere woorden: terwijl de Nederlandse exporteurs hun
uitvoer enorm zagen toenemen en recordwinsten boekten, stagneerde de levensstandaard van de gewone
Nederlander, vooral sinds de invoering van de euro.
Gewone Nederlander niet rijker maar armer
Als we rekening houden met de groeiende inkomensverschillen in Nederland -die in de euro periode zelfs
groter werden dan in welk ander land dan ook- blijkt de levensstandaard gemeten in reële lonen al 20 jaar
niet meer te stijgen en in het geval van de lagere inkomens zelfs te dalen. Net als Duitsland is Nederland
afgezakt van een land met een hoogwaardige volksgezondheid en sociale zekerheid naar een lagelonenland
waar de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Daarnaast werden er - met dank aan het Haagse en
Europese immigratiebeleid- honderdduizenden kansloze immigranten via de arbeidsmarkt rechtstreeks tot
de sociale zekerheid toegelaten, met als gevolg dat daar nu fors op bezuinigd moet worden.
Hoe kon het dat de totale Nederlandse export tussen 2004 en 2012 toenam van € 123,7 miljard naar € 215,9
miljard, maar dat de welvaart van de gemiddelde Nederlander níet toenam en in veel gevallen zelfs
verminderde? De verklaring vinden we in het Target-2 systeem van de Europese Centrale Bank.
Zo werkt Target-2
De Haagse voorstanders van de euro trekken gewoonlijk alles uit de kast om dit systeem maar niet ter
sprake te brengen, en als het dan toch moet dit met zoveel complexe en verhulde termen te doen dat de
gewone man niet meer begrijpt hoe het nu precies werkt. Kort gezegd komt het hierop neer: het Target-2
systeem zorgt ervoor dat de lasten van de financieel zwakke eurolanden op de schouders van de sterke
exportlanden wordt gelegd. Dat werkt ongeveer op deze manier. Stel dat een Spaanse onderneming enkele
hoogwaardige machines in Nederland bestelt. Na ontvangst van de machines geeft de importeur zijn
Spaanse bank de opdracht het geld aan de Nederlandse exporteur te betalen. Deze betaling verloopt via het
Target-2 systeem: de Spaanse bank leidt het geld via de Spaanse en vervolgens Nederlandse Centrale
Bank naar de bank van de exporteur, die het geld vervolgens op diens rekening bijschrijft. De importeur krijgt
zijn machines, de exporteur zijn geld - alles in orde, toch?
Doelbewust gecreëerde schijn, vorderingen naar € 240 miljard
Jammer genoeg is dat slechts -doelbewust gecreëerde- schijn. In werkelijkheid verlaat het geld nooit Spanje
en komt het nooit in Nederland aan. In plaats daarvan krijgt De Nederlandsche Bank een Target-2 vordering
bij de Spaanse Centrale Bank, die het geld niet betaalt, maar als een schuldenpost op zijn balans bijschrijft.
Voorstanders van dit systeem beweren dat de wederzijdse vorderingen die de Centrale Banken zo bij elkaar
opbouwen op den duur tegen elkaar kunnen worden weggestreept en alles weer in balans is. Deze
simplistische redenatie gaat echter alleen op als er geen langdurige handels- en kapitaalonbalansen tussen
de lidstaten zouden bestaan. Aangezien dat wel het geval is bedroegen de Target-2 vorderingen van de
Nederlandsche Bank op 1 januari 2012 al € 199 miljard. Dit jaar zal daar naar verwachting zeker 10% tot
20% bijkomen, waardoor het totaal zo'n € 240 miljard zal bedragen - een duizelingwekkend hoog bedrag dat
de komende jaren alleen maar verder en sneller zal stijgen. Door deze Target-2 kredieten, waar geen enkel
onderpand tegenover staat, financiert de Nederlandsche Bank naast de dienstverlening aan en
kapitaalvlucht uit de zakke eurolanden ook een groot deel van de Nederlandse export naar de eurozone,
omdat de PIIGS landen (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje) überhaupt geen geld hebben om
Nederlandse goederen en producten op zo'n grote schaal in te voeren.
Enkel boekhoudkundig probleem, of...?
De gevestigde orde blijft hardnekkig volhouden dat deze Target-2 saldo's niets meer dan een
boekhoudkundig probleem zijn en dat alle ongelijkheden op de gezamenlijke ECB balans terecht komen en
tot op de cent nauwkeurig worden gladgestreken. Stelt u zich echter eens voor dat u uw broer 100.000 euro
leent omdat hij problemen heeft met zijn 'betalingsbalans'. Binnen de familie boeken we bij de ene persoon
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100.000 af en schrijven dit bedrag bij de ander bij. Saldo: 0. Maar kunt u daardoor werkelijk met een gerust
hart gaan slapen? Wat gebeurt er als uw broer zijn betalingsproblemen niet te boven komt en u niet alleen
meedeelt dat hij u nooit meer kan terugbetalen, maar dat hij zelfs nog meer geld nodig heeft?
Staat financiert helft export naar eurolanden
Nederland voert in 2012 voor € 123,2 miljard uit naar de eurolanden. De Target-2 vorderingen van de
Nederlandsche Bank lopen in datzelfde jaar op naar minstens € 220 miljard. Dat betekent dat de eurolanden
slechts ongeveer de helft van de import uit Nederland zelf betalen; de rest wordt door de Nederlandsche
Bank gefinancierd. De Nederlandse exporteurs zijn met deze gigantische subsidies gegarandeerd van hun
inkomsten, reden waarom zij perse in de eurozone willen blijven. Omdat de handelsonbalans in de eurozone
alleen maar groter wordt zullen de miljarden vorderingen van de Nederlandsche Bank nooit worden betaald.
Voor het totaalbedrag aan Nederlandse Target-2 vorderingen kan aan alle bestaande Nederlandse
automobilisten een gratis auto van ruim € 25.000 worden gegeven.
Multi-miljardenbonus voor exporteurs
Dit geld is echter niet ten goede gekomen van de werkende Nederlander, maar via het Target-2 systeem in
de bodemloze put van de feitelijk bankroete eurolanden gestort. Met deze gedwongen 'solidariteitsheffing'
financiert de Nederlandsche Bank de import van Nederlandse goederen, terwijl deze landen dat zich
eigenlijk niet kunnen veroorloven. De honderden miljarden die dit kost verdwijnen in de zakken van de
grootaandeelhouders en bedrijfstopmannen, die dit voor het grootste deel elders in de wereld investeren.
Het is dus geen wonder dat u onze grote multinationals hoort pleiten voor het zoveelste reddingspakket voor
Griekenland, Spanje of wat voor land dan ook, om de euro maar in stand te houden. Zij genieten immers al
jaren van een onvoorstelbare multi-miljardenbonus, gefinancierd door de Nederlandse staat. Uiteindelijk
zullen deze rekeningen echter vereffend moeten worden, en u weet inmiddels wie deze zal moeten
ophoesten: de gewone Nederlandse belastingbetaler.
Brusselse wurggreep
De EU, 'Brussel' en de ECB hebben Nederland dan ook in een wurggreep genomen. Niet alleen worden we
gedwongen een groot deel van onze eigen export naar de eurolanden te financieren, maar ook wordt
hiermee het onbegrensd aankopen van de schulden van de failliete eurolanden en even failliete banken door
de ECB mogelijk gemaakt.
Zo worden steeds meer Zuid Europese - en binnenkort ook Franse- staatsschulden via de ECB
vergemeenschappelijkt , waardoor deze -hetzij door inflatie, hetzij door herfinanciering door de ECB met ons
belastinggeld- voor rekening van de Nederlandse, Duitse en Finse belastingbetalers komen.
Permanente miljardenstroom naar Zuid Europa een feit
De invoering van eurobonds, euro-obligaties, is daarom helemaal niet meer nodig. Het Target-2 systeem is
gewoon een andere naam waarmee precies hetzelfde wordt bereikt, namelijk een enorme en permanente
miljardenstroom naar Zuid Europa, ten koste van Noord Europa.
Het is dus de Nederlandse exportindustrie en het Nederlandse bankwezen dat gigantisch profiteert van de
euro, maar niemand van het gewone volk. De redding van de euro onteigent de Nederlandse spaarder en
ruïneert de Nederlandse belastingbetaler.
Omdat de euro de industrie subsidieert en de politiek weigert te erkennen dat de Europese muntunie een
verschrikkelijk fiasco voor het volk is, doen de banken, grootindustriëlen en politici er alles aan om de
gewone man bang te maken met het valse dreigement dat we zonder de euro veel slechter af zouden zijn.
Den Haag offert onze toekomst op aan de euro afgod
Ondertussen offert de ECB met de zegen van de Nederlandse politieke en financiële elite de toekomst van
ons en onze (klein)kinderen op aan de afgodische toewijding aan de euro, die hiermee een steeds grotere
bedreiging voor de wereldeconomie wordt. Ook Rutte II zal het eurosysteem ten koste van alles en iedereen
in stand houden, ook al weet men in Den Haag heel goed dat dit onvermijdelijk zal leiding tot een forse en
vooral blijvende vermindering van onze levensstandaard.
Nederland vastgebonden aan een lijk
Met de redding van de euro en het vergemeenschappelijken van de staatsschulden heeft Nederland zich
aan een lijk laten vastbinden. De necrofiele Nederlandse regering zou er beter aan doen de verliezen voor
onze samenleving te beperken. In plaats daarvan is premier Rutte nu alweer akkoord gegaan met een
nieuwe lading Nederlands belastinggeld voor de Grieken (4).
Het was niet voor het eerst en het zal beslist niet de laatste keer zijn geweest dat de belofte dat er geen cent
extra naar de Grieken -of naar welk failliet euroland dan ook- zal gaan al zo snel werd gebroken.
Het is gedaan met onze welvaart
De 'liraficering' van de euro is door het huidige financiële beleid een zekerheid geworden (3). Met andere
woorden: uiteindelijk zal de euro veel minder waard worden en zal het leven voor de gewone man in
Nederland permanent véél duurder en armoediger worden, terwijl de topmanagers van banken, bedrijven en
in de politiek de enigen zijn die hiervan blijven profiteren. Maar de meesten van u mogen niet klagen; u heeft
immers massaal deze regering in het pluche geholpen.
Xander - (1) CBS, (2) CBS, (3) Handelsblatt, (4) NU
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Transhumane evolutie: de mens als batterij?
Batterijen ingesloten?
Kunt u zich voorstellen dat u uw mobiele telefoon of MP3speler kunt
opladen door gewoon te lopen of te kauwen? Dit is niet langer science
fiction. Er zijn nieuwe wegen ontdekt om de energie die het menselijk oor
creëert tijdens bewegingen van het lichaam te kunnen benutten. Mensen
zijn lopende batterijen geworden.
Neurowetenschapper van Harvard Medical School in Boston, Tina
Stankovic, heeft in het menselijk oor bepaalde een techniek ontwikkeld, die
het mogelijk maakt als batterij te fungeren voor elektronische implantaten. Stankovic heeft al prototypes in
het oor van proefdieren ingebracht. Deze bleken voldoende om een kleine radio van voldoende energie te
voorzien.
Zenuwcellen maken gebruik van de beweging door een membraan van positief geladen natriumionen en
negatief geladen kaliumionen, om een elektrochemische stof te creëren dat de prikkeloverdracht via neurale
signalen in gang zet. Sommige cellen in het slakkenhuis maken dezelfde stof om de mechanische kracht van
de trillende trommelvlies om te zetten in elektrische signalen naar de hersenen. “We kenden dit potentieel
van het menselijk oor al meer dan 60 jaar, maar niemand had ooit geprobeerd om dit praktisch te benutten”,
zegt Stankovic– NewScientist.
Transhumanisme, het upgraden van het lichaam met nieuwe radicale technieken, is voor velen alarmerend.
Kan de mens uitgroeien tot een wezen met bovenmenselijke eigenschappen, vrij van ziekte en aftakeling?
Hoe beducht moeten we zijn voor de implementatie van nieuwe medische uitvindingen in het lichaam?
Eerlijk gezegd, niet alle technische uitvindingen met medische implicaties hoeven ondermijnd te worden. De
pacemaker bijvoorbeeld, dit apparaatje helpt wereldwijd elk jaar 700.000 patiënten met hartritmestoornissen.
Net als bij de nieuwe energie cel in het oor, hebben ruimtevaarttechniek wetenschappers van de Universiteit
van Michigan een apparaat ontwikkeld dat elektriciteit kan genereren, maar dan met behulp van het
kloppend hart. Een pacemaker die wordt aangedreven door het hart zorgt ervoor dat patiënten niet iedere
zeven jaar opnieuw operaties hoeven te ondergaan om de batterijen te vervangen.
Goed versus kwaad, het merkteken van de Duivel?
Microchipimplantaten zijn andere technologische uitvindingen met medische toepassingen. Zo heeft het
bedrijf “MicroCHIPS, Inc” een microchip ontwikkeld die is gevuld met afzonderlijke doses van een bepaalde
medicatie, met als doel automatisch de dagelijkse shots te geven.
Farmaceutische bedrijven hebben bekendgemaakt dat ze ook interesse hebben in het ontwikkelen van
microchips die elektrische signalen kunnen afgeven.
link http://www.activistpost.com/2012/08/they-really-do-want-to-implant.html
Wetenschappers zijn bezig toegang te zoeken tot het geheugen van dieren, werken aan door elektriciteit
aangedreven kunstledematen en strakke kappen over het hoofd, die de gedachten van mensen downloaden
naar een computer. Waar bereiken we de grens?
De Australische “body architect” Lucy McRae werkt met bioloog Sheref Mansy aan een parfum die in de
vorm van capsules kunnen worden ingenomen. Eenmaal in het lichaam zal de huid de parfum verstuiven.
Over kunstmatige implantaten maken veel mensen zich zorgen. Die variëren van het mogelijk misbruik
maken van bovenmenselijke capaciteiten tot angst voor het Bijbelse “merkteken van de duivel”: de chip, die
eigenlijk een wereldwijd identificatiesysteem is en alle monetaire activiteiten zal kunnen traceren. Privacy
bestaat dan niet meer en als we onszelf implanteren met elektrische apparaten zal het natuurlijke lichaam
door elektromagnetische patronen verstoord raken. Heeft u ooit gedacht “konden we dit kind maar even
achter het behang plakken?” Misschien zullen de uitvindingen zoals die van Stankovic ervoor zorgen dat we
straks in een wereld leven waar dit met een druk op de knop kan worden geregeld.
Terwijl mensen in onze samenleving met achterdocht kijken naar de technologische ontwikkelingen, zoals
die welke van mensen levende batterijen maakt, zal de uiteindelijke vraag zijn: is deze technologie op een
gegeven moment verplicht? Dergelijke ontwikkelingen in de wetenschap zorgen voor nog meer complexiteit
in de toch al zeer complexe samenleving van vandaag.
Door Anna Hunt, 12 november 2012
Bron: http://www.wakingtimes.com/2012/11/12/human-batteries-superhuman-evolution/
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M113&ss=P1887&l=NL
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Planeet X, sinkholes en andere enge vooruitzichten
Van de baan die planeet X (de 10e planeet) volgt wordt gezegd dat die
baan ellipsvormig is en dat de planeet ongeveer elke 3600 jaar vanuit de
interstellaire ruimte in ons zonnestelsel komt en langs de aarde scheert
voor dat hij weer terug keert. Wij kunnen de planeet niet zien omdat hij
door Jupiter afgeschermd zou worden. Op Sumerische kleitabletten zijn
ook tien planeten afgebeeld.
Voortekenen
Voorstanders zeggen dat de aanwezigheid van planeet X de huidige
stijging in de aantallen en kracht van de aardbevingen veroorzaakt.
Naarmate de planeet nadert zullen deze aardbevingen nog verder
toenemen in frequentie en intensiteit zoals aangegeven door de Heer
Jezus in Matteus 24, en zoals verteld in het boek Openbaring. Zo kunnen
enkele aardbevingen onder de Indische Oceaan in april van dit jaar
veroorzaakt zijn. De zwaarte (8,6 en 8,2 op de schaal van Richter) van
deze aardbevingen en de sterkste strike-slip (zijwaartse beweging) die ooit
werd geregistreerd veroorzaakte gedurende zes dagen daarna sterke
naschokken over de hele wereld en liet een complex patroon van breuken
zien over een groot gedeelte van de oceaanbodem westwaarts vanuit het
epicentrum.
Sinkholes
Dit sluit aan bij de tekenen die de Heer Jezus gaf (Matteüs 24 en Lukas 17) net zoals het onstuimige weer
(denk aan de storm Sandy) en de droogte die de planeet recent teistert. planeet Xzou ook verantwoordelijk
zijn voor de vele plotseling verschijnende sinkholes (een plotseling verschijnend gapend gat in de grond)
zoals bijvoorbeeld in Assumption Parish in Louisiana, waar een steeds groter wordende sinkhole is ontstaan
langs Bayou Corne, een binnenwater. Het gat is ongeveer 550 meter breed, maar is nog steeds groeiende
en is gevuld met water met methaan en olie wat van onderaf opborrelt. Elke dag zinkt meer grond weg en
wordt het gat groter. Methaan is ook wat opborrelt in vele andere plaatsen waar sinkholes ontstaan. De
autoriteiten vrezen dat iets, misschien wel de genoemde aardbevingen onder de Indische Oceaan, spleten in
reservoirs van methaan en olie kan geopend heeft en er is niets wat ze kunnen doen om dat te stoppen. Ook
de vulkanen komen weer tot uitbarsting: op de foto hieronder de vulkaan op de Tongariro in Nieuw Zeeland.
Zonne-activiteit
Een andere zorg over de komende planeet X is, dat als hij dichter tot de
zon nadert, magnetische interacties met de zon leiden tot een grote
toename van zonne-activiteit, vlammen, coronale massa-uitstoten en
dergelijke, die magnetische stormen op aarde zal kunnen veroorzaken wat
kan leiden tot een knock-out van de elektriciteitsnet. Dit kan ook leiden tot
wereldwijde demonstraties van het Noorderlicht, passend bij de tekenen
aan de hemel zoals door de Heer Jezus voorspeld. Als planeet X echt is,
worden de aardbevingen, zonne-uitbarstingen en andere effecten alleen
maar erger bij het naderen van de aarde. En dit kan de oorzaak zijn van de aardbevingen zoals voorspeld in
het boek Openbaring, zoals de na-effecten en instabiliteit ontstaan door de aantrekkingskracht van planeet X
ertoe leiden dat de bevingen verder gaan zelfs nadat planeet X is verdwenen.
De aarde scheurt
De laatste tijd verschijnen op verschillende plekken op de aarde grote
scheuren in het land, een teken dat de aardkorst onder zeer grote druk
staat. Hierop doorredenerend zijn op internet kaarten verschenen die de
Verenigde Staten laten zien, in tweeën gesneden door overstromingen, de
kustlanden overstroomd over honderden mijlen landinwaarts, tot aan de
Grote Meren. Als planeet X een feit is, zou dit verklaren waarom de
militairen tegenwoordig kustbases evacueren en die in het binnenland
herbouwen. Tsunami’s worden over het algemeen verorzaakt door
onderzeese aardbevingen, en passen bij voorspelling dat de mensen
‘bezwijmen van vrees en angst vanwege tekenen aan zon, maan en sterren en dat op de aarde radeloze
angst onder de volken zal zijn vanwege het bulderen van zee en branding’. (Lucas 21 vers 25). De
machtigen zullen zich verbergen
Het is al jaren bekend dat de heersende elite die het bankwezen en de politiek vanachter de schermen
beheersen, vele ondergrondse bunkers en zelfs ondergrondse steden hebben laten bouwen. Zij zijn van plan
om, zodra dat nodig is, allemaal verdwijnen om de komende stormen of nucleaire oorlogvoering te kunnen
overleven. Blijkbaar geloven ook zij dat planeet X er aan komt, of iets anders rampzaligs staat te gebeuren.
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De grote verdrukking
We weten dat de periode van de grote verdrukking een tijd is van ongekende rampen. Aardbevingen,
mogelijk veroorzaakt door de aantrekkingskracht van Planeet X, hongersnoden, waarschijnlijk van
misoogsten door droogte, (daar is nu al sprake van) overstromingen en andere rampen (Matteus 24).
Asteroïden en / of andere materialen uit de ruimte die op de aarde neerstorten, mogelijk meegesleept door
planeet X. ( Openbaring hoofdst 8 ) Stormen, zoals laatst orkaan Sandy, die zich uitstrekte van NoordCarolina tot Massachusetts in Ohio en waardoor overstromingen werden veroorzaakt. Grote veranderingen
in de topografie van de aarde. We zien heden ten dage plotselinge scheuren in landen verschijnen; de
aardkorst wordt uit elkaar gedrukt. (Jesaja 40:4).
Rode zeeën en rivieren
Een vreemd verschijnsel doet zich voor: het water in zeeën en rivieren wordt rood. (bijv. 15 december 2011
de rivier Jian in de Chinese provincie Henan, 8 september Yangtze river China, de Tsingy rivier in
Madagascar, deze zomer het meer Camargue in Zuid Frankrijk en op 27 november 2012 de zee aan de kust
van Australië) Openbaring 16 vers 4: De derde engel goot zijn offerschaal leeg over rivieren en
waterbronnen, en het water werd bloed.
Gevolgen
Twee derde of meer van de bevolking van de aarde zal worden
weggevaagd (Zacharia 13:8) door onder meer vreselijke oorlogen. Plagen
worden beschreven die doen denken aan de effecten van nucleaire
oorlogsvoering (Zacharia 14:12). Een despotische regering geleid door
Satan zelf in een menselijk lichaam, die totale gehoorzaamheid en
aanbidding van de mensen zal eisen. De mensen die dit doen, zullen allen
een merkteken (microchip?) ontvangen waarmee men kan betalen, want
zonder zo’n chip zal niemand in staat zijn om deel te nemen aan welke vorm van financiële transacties dan
ook. Dit zal echter voor iedereen die dit teken vrijwillig aanneemt de ondergang in de poel van vuur
betekenen. (Openbaring 14:9-10). En dit alles zàl gebeuren, met of zonder Planeet X.
http://appie.abspoel.nl/?p=8420

Arts en apotheker verdienen aan elke patient die zij in het EPD opnemen
Complete artikel: www.nrc.nl
Huisartsen en apothekers gaan geld verdienen aan iedere patient die zijn medische gegevens deelt via het
Elektronisch Patientendossier (EPD). Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. Zorgverzekeraars betalen de
huisartsen en apothekers een bedrag voor elke patient die zij aanmelden. Hoe meer patienten huisartsen en
apothekers vanaf 1 januari in het systeem zetten, des te meer zij verdienen.
Dit alles blijkt uit interne stukken van VZVZ, een samenwerkingsverband van belangenclubs in de zorg die
het afgeschoten EPD nieuw leven inblaast. De Tilburgse hoogleraar recht en informatisering Corien Prins
noemt de betalingen 'uiterst onwenselijk':
“Geld mag nooit een middel zijn om huisartsen te verleiden de privacy van hun patiënten met een korreltje
zout te nemen.”
Artsen kunnen winst maken dankzij nieuw systeem
Vanaf 1 januari 2013 is toestemming van elke patiënt nodig voor gebruik van zijn medische gegevens in het
landelijke systeem. Huisartsen die meedoen maken daar kosten voor die de verzekeraar vergoedt. Artsen
waarbij meer dan 90 procent van de patiënten toestemming geeft, kunnen zelfs winst maken. Zij krijgen tot
125 procent van de kosten vergoed. “Per kwartaal ontvangt elke huisarts en apotheek (…) het vastgestelde
bedrag voor iedere patiënt”, zo meldt het ondernemingsplan.
Een woordvoerder van VZVZ zegt dat er nog onderhandeld wordt over details rond de vergoedingen en wil
niet ingaan op vragen over de reden voor de extra beloningen. “Zolang die gesprekken nog lopen, hebben
wij besloten hierover geen verdere informatie te geven.”
Geen politieke goedkeuring nodig voor ‘doorstart’ EPD
Eerder hield de Eerste Kamer het EPD tegen omdat er zorgen waren over de veiligheid van het systeem en
het risico op privacyschending. Belangenorganisaties van huisartsen, apothekers, zorgverzekeraars en
patiënten menen dat de voordelen voor patiënten zo groot zijn dat zij besloten tot een ‘doorstart’ waar geen
politieke goedkeuring voor nodig is. Zorgverzekeraars sturen er op aan alle medici te verplichten zich bij het
landelijke systeem aan te sluiten. In de nieuwe contracten die zorgverzekeraars jaarlijks afsluiten met
zorginstellingen en artsen staat dat aansluiting op het systeem “in de toekomst (…) niet meer vrijblijvend is”.
Senatoren van VVD, PvdA en SP tonen zich bezorgd over de manier waarop er alsnog landelijke medische
gegevensuitwisseling komt. Informaticadeskundigen hebben kritiek op de veiligheid van het nieuwe systeem.
Daarnaast zijn er huisartsen die zich willen verzetten, zo nodig met een gang naar de rechter. De Vereniging
Praktijkhoudende Huisartsen bereidt juridische actie voor.
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Het ARCA-DIA project voor de ‘komende zware tijden’
november 29, 2012By: silviavideler
Introductie
Wij hebben een overlevings-project opgestart wat de naam Arca-dia draagt. De naam Arca-dia betekent
zoveel als Ark van God, wat duidt op de bescherming van de Allerhoogste. Arc is een boog, een vlamboog,
een cirkel. Het woord architect is hiervan afgeleid. Dia of Dieu betekent God. De naam Arcadia -dus aan
elkaar geschreven- betekent Paradijs. Er zijn verschillende plaatsen in de Verenigde Staten van Amerika die
de naam Arcadia dragen.
Waarom een overlevings-project? Dreigt er gevaar van het één of ander? Verwachten wij een doomsday, de
ondergang van de wereld?
Op Internet kan men allerlei scenario’s lezen van mensen die erge dingen verwachten, maar die nergens op
gebaseerd zijn, dan alleen op hun fantasie en inbeelding. Wij mogen ons geen angst in laten blazen, maar
dienen wel onze ogen open te doen voor wat zich momenteel in de kosmos en op aarde afspeelt aan
veranderingen, die het gevolg zijn van iets en die leiden tot iets. Wat dat iets kan inhouden is weleens
moeilijk te omschrijven.. Doe daarbij de grote rampen die de afgelopen jaren plaatsvonden, waarvan blijkt
dat verreweg de meeste overheden en bewoners er niet op voorbereid waren. Sommigen verwachten dat de
Euro binnen afzienbare tijd zal instorten, en raden ons aan om voorzorgsmaatregelen te treffen, aangezien
het instorten van de euro niet geruisloos zal gaan en zonder gevolgen zal zijn. Zie de video, te beginnen bij
30 minuten, waar Andries Knevel van de EO in gesprek gaat met mensen uit de economische wereld, en de
schrijver Dirk Berts van het boekje >Hoe overleef ik een crisis?=, als voorbeeld laat zien wat deze man voor
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. ISBN 978 90 6728 262 8.
http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/aflevering-detail/de-vijfde-dag-45/
Al met al zijn het roerige en rumoerige tijden die wij beleven. De herinnering aan de tweedewereldoorlog,
voor hen die deze nog bewust hebben meegemaakt, roept zeker zaken op die wijzen naar gebrek, honger
en ellende. Er zijn mensen die spreken van een groot vertrouwen te hebben in God dat Hij voor alles en
altijd zal zorgen, zonder zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen en de mogelijkheden die zij hebben om
enkele voorzorgsmaatregelen te treffen onbenut laten. De dwaze maagden uit de gelijkenis in de Bijbel lieten
ook >Gods water over Gods akkers lopen= zonder zich te bekommeren over wat er daarna zou
plaatsvinden. Zij hadden geen olie-voorraad aangelegd om hun lampen brandende te houden. Toen Jozef
de droom van Farao uitlegde en Farao inzag dat de uitleg correct was, gaf hij bevel aan Jozef om naar zijn
wijsheid te handelen ter voorkoming van hongersnood en sterfte vanwege gebrek aan voedsel. Wij mensen
hebben onze verantwoording over ons leven en voortbestaan, en wanneer schaarste of crisis zich
aankondigt, is het niet meer dan onze plicht te doen wat wij kunnen om te overleven. Men kan zelfs beter
iets teveel doen, dan te weinig.
Dat is geen handelen uit ongeloof, noch uit zwakte om niet op JHWH te vertrouwen. Het getuigt juist van
vertrouwen op Hem, door te bidden én te werken, en van Hem wijsheid en kennis te verwachten in alles wat
wij doen en doen moeten. En als wij alles hebben gedaan wat wij konden doen, en er alsdan evenwel nog
nood of gebrek zou ontstaan, dán zal God zorgen dat ons brood en water gewis is. Dan brachten de raven
zelfs brood aan Elia, en zorgde God dat de olie en het meel van de weduwe niet op raakte.
Preppers
Wereldwijd zijn er een aanzienlijk aantal mensen die zich voorbereiden op te verwachten komende
calamiteiten. Dat noemt men preppers, wat zoveel betekent als >voorbereidingen treffen=. Onder het woord
calamiteiten kan men heel wat verstaan, als natuurrampen, andersoortige rampen, oorlogen, epidemieën,
crisis-perioden, etc. onder natuurrampen kan men o.a. aardbevingen, tsunami=s, orkanen,
vulkaanuitbarstingen, poolwisselingen en kosmische gebeurtenissen verstaan, zoals het komend
Galactische Kruis op 21-12-2012. Het is in het verleden reeds meerdere malen geschied dat er grote
natuurrampen plaatsvonden, waarop de mensen niet voorbereid waren. Wanneer men naar België,
Duitsland en andere landen gaat waar bergen zijn, kan men aan de bergen veelal zien dat er schuine
gestapelde lagen zijn. Duidelijk is dat de aarde er in het verleden soms goed van langs heeft gekregen.
Soms hebben mensen er hun hand in gehad, en soms zijn de natuurrampen gevolgen van het menselijk
falen. Zij die zich tegen deze soorten rampen wapenen, noemt men dus preppers, waarvan op Internet heel
wat video=s zijn te zien. In Duitsland spreekt men van vorsorge.
Op de website van Patrick Geryl, en ook in zijn boeken over 2012, kunt u zien en lezen wat hij -en velen met
hem- verwacht met name rond 21-12-2012. Er worden grote veranderingen en calamiteiten verwacht, zoals
die meerdere malen in het verleden plaatsvonden. Denk alleen maar aan de ondergang van Atlantis en aan
de 10 plagen in Egypte tijdens Mozes en Israëls exodus.
Geryl heeft een groep mensen waarmee hij in Afrika een project heeft opgezet in de bergen, om daar de
gebeurtenissen rond 21-12-2012 af te wachten. Van zijn groep zijn er ook een groot aantal die
overlevingsboten hebben laten bouwen, om via deze >lifeboats= te overleven, zoals verschillende Atlantiden
destijds de grote ramp overleefden toen Atlantis wegzonk. Jammer genoeg is Patrick momenteel erg ziek
(suikerziekte) waardoor hij niet meer zo gemotiveerd is als eerder, en hij weinig kans zegt te hebben te
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overleven. Evenwel zet hij zich in om te doen wat hij kan om de mensheid te waarschuwen. In het blad
Frontier staan artikelen van hem, en worden ook zijn boeken gepromoot.
http://www.howtosurvive2012.com/
http://www.youtube.com/watch?v=l7u9HzKwrcshttp://www.youtube.com/watch?v=9hExHrEFzFQ&feature=re
lmfu
http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/survival_03.htm
Bovenstaande website gaat over onzinkbare boten.
Who is going to coordinate this? Internet: http://www.etapyachting.com
Zie Preppers:
http://tv.yahoo.com/news/-doomsday-preppers---the-craziest-bunkers-we=ve-seen-so-far--video-.html
http://www.youtube.com/channel/SWY3d4XmW20DU
http://www.youtube.com/watch?v=PmYMSLhlEgg&feature=autoplay&list=CLcWWS4ZBVSzE&playnext=1htt
p://www.youtube.com/watch?v=60h7espMXww&feature=autoplay&list=CLcWWS4ZBVSzE&playnext=3
Niet alleen particulieren, maar ook overheden hebben hun voorbereidingen
getroffen. Helaas niet in de eerste plaats voor hun burgers, maar voor
zichzelf, wel op kosten van hun burgers. Volgens laatste berichten uit het
blad Frontier weet onze minister van Justitie I. Opstelten ervan en zouden
er ook in ons land voorbreidingen worden getroffen, met name voor de
enorme zonne-uitbarstingen die er verleden week waren, en die er nog
zullen komen. Grote en zeer dure projecten hebben sommige overheden
reeds klaargemaakt, veelal ondergronds. Denk in Amerika alleen al aan
Mount Pony, Mount Wheater en de stad onder de luchthaven van Denver.
Men verwacht dat de aarde er binnenkort flink van langs zal krijgen, van de
komende planeet X, Nibiru, of anders dat de aarde van een uit de hand gelopen technische proef te CERN
in zwaar weer zal terecht komen. Velen vrezen ook voor een derde wereldoorlog en het gebruik van
atoomwapens. Iedereen die een beetje gevoel heeft kan op z=n vingers uittellen of aan z=n water voelen dat
er iets dreigends in de lucht hangt, wat als een donderbui plotseling kan opkomen. Wij hebben in diverse
brochures aandacht besteed aan mogelijke gebeurtenissen die te verwachten zijn, of die door de Bijbelse
profeten zijn aangekondigd, alvorens het nieuwe tijdperk aanbreekt. De kwade machten geven zich niet
voetstoots gewonnen. Ook Nostradamus, Siener van Rensburg, Edgar Cayce en anderen hebben
voorspellingen gedaan, waarvan veel is uitgekomen.
Wij leven weliswaar in het nu, maar wel met de toekomst in het hoofd als vooruitzicht. Enerzijds dienen we
onbezorgd te zijn net als de lelies op het veld, maar anderzijds dienen wij net als de eekhoorns voor de
wintervoorraad te zorgen. De toekomst is voor ons nog verborgen, hoewel wij als mensheid zelf grotendeels
verantwoordelijk zijn hoe die toekomst eruit zal zien. Maken wij er nu reeds een puinhoop van, en buiten wij
de aarde in één generatie uit aan grondstoffen? Dan is het zeker dat de volgende generatie ons zal
vervloeken, doordat zij gebrek zullen lijden. Noach werkte 120 jaar aan de ark, temidden van een decadente
en in verval zijnde samenleving. Wij leven momenteel in een tijd waarin wij dezelfde verschijnselen kunnen
waarnemen, die geschreven staan over de tijd van de dagen van Noach. Dat geeft een verdorven wereld te
zien, een mensheid die in diep verval verkeert, waarbij overheden doorgaans bestaan uit psychopaten,
pedo=s, geldwolven, narcisten, etc. en kinderen en onwetenden hun slachtoffers zijn. De burgers mogen
opdraaien voor de lasten van hun lusten. Herstel kan pas plaatsvinden als deze perverse stinkende zwam
verwijderd wordt Dat doet pijn, maar die pijn is tijdelijk, waarna genezing zich inzet en er een gezonde
samenleving zal verrijzen. Wij hebben via het Arka-dia project gedaan wat in ons vermogen was om te doen.
Wij hebben een scenario van mogelijke rampen ons voorgesteld, en hoe wij ons ertegen kunnen wapenen.
Wij realiseren ons wel, dat velen die ons hebben zien werken, ons glimlachend hebben gadegeslagen en
hun schouders hebben opgehaald. Toen de deur van de ark van Noach eenmaal dicht was, ging hij niet
meer open. Toen de wateren stegen kon niemand van de buitenstaanders het vege lijf nog redden! Voor
velen zullen te laat de ogen opengaan wanneer de winkels leeg zijn, wanneer de banken gesloten zijn,
wanneer geen pinautomaat meer werkt, wanneer hun tongen aan hun gehemelte kleven van dorst, en hun
magen rammelen van de honger. Dan is het te laat om nog voorzieningen te treffen, dit terwijl zij daartoe
ruimschoots de mogelijkheden hebben gehad in de tijd van welvaart die achter ons ligt.
Wat wij klaargemaakt hebben is niet alleen voor onszelf en onze gezinnen,
maar ook voor degenen die niet in staat waren de nodige voorbereidingen
te treffen. Allen die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij onze
voorbereidingen en hulp hebben aangeboden in welke vorm dan ook,
nodigen wij uit als de nood aan de man komt, naar ons toe te komen. Met
beperkte middelen en met grote zuinigheid en ontzeggingen hebben wij
ons ingezet om in de vette jaren voor de magere jaren voldoende op te
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slaan, zodat we redelijkerwijs zullen kunnen overleven wanneer er extreme calamiteiten ontstaan.
Wij hebben een lifeboat (reddingssloep of overlevingsboot afkomstig van een booreiland uit Schotland)
aangeschaft, waarin 50 personen kunnen, ingeval er een vloed komt over ons laaggelegen kustland. Wij
hopen dat we deze boot niet nodig zullen hebben, maar om voorbereid te zijn op de dreiging van mogelijke
zeer grote watergolven vanuit de Atlantische Oceaan die vanaf IJsland langs Engeland de Noordzee in
kunnen komen tijdens de aankomst van de planeet Nibiru, en ook Nederland onder water kunnen zetten,
hebben wij deze boot gereed gemaakt.
Wanneer christenen alleen al in hun Bijbel het gedeelte uit de profeet Jesaja hoofdstuk 24 zouden lezen en
het serieus zouden opnemen, dienen zij toch wel te bedenken dat voorzorgsmaatregelen nemen tegen een
dergelijke aankondiging van Godswege géén overbodige luxe is.
17 De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands!
18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in den kuil vallen; en die uit den
kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de
fondamenten der aarde zullen beven.
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen gescheurd worden, de
aarde zal ganselijk bewogen worden.
20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden,
gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder
opstaan.
21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in
de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.
22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in
een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.
23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen
regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.
Denkt u zich eens in wanneer een glas water flink heen en weer bewogen wordt wat er dan gebeurt! Laat
staan wanneer de aarde met de grote oceanen heen en weer geschud gaan worden, wat er alsdan aan zeer
grote vloedgolven zullen ontstaan!!!!!
Christenen, uw bijbel zegt dat deze zaken onze aarde zullen treffen!
Gelooft u dat? Bereidt u er zich echter niet op voor?
http://info.2012pro.com/articles/art_002_polarshift.htm
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/07/het-westen-van-nederland-krijgt-het.html
Luxebunkers
De Amerikaanse zakenman Robert Vicino is gespecialiseerd in het bouwen van luxebunkers op geheime
locaties. “Wat als de voorspellingen kloppen”, vraagt hij zich (wellicht een beetje opportunistisch) af op zijn
website. “Aan welke kant van de deur wil je staan wanneer de wereld vergaat?” Volgens hem hebben al
meer dan 5.000 Amerikaanse gezinnen bunkers besteld en wordt hij nu
zelfs veel gevraagd in Europa.
Een van Vicino’s klanten, Steve Cramer, legt uit: “Wij zijn niet gek. Dit zijn
beangstigende tijden. Mijn familie wil overleven. We moeten voorbereid
zijn.” Jason Hodge, vader van vier, noemt zichzelf nu al “een toekomstige
overlever”: “Een bunker is een investering voor het leven. Ik wil een plaats
hebben waar ik mijn familie naar toe kan brengen als dat worst-case
scenario uitkomt.”
http://www.youtube.com/watch?v=zQY-4QOGQs4
http://rt.com/news/chinese-noah-arc-apocalypse-809/

Radio-actief afval spoelt aan op Hawaïi, eerder dan verwacht
Geplaatst door xandrah op 30 november 2012
KITV Honolulu meldt dat steeds meer Tsunami afval afkomstig uit Japan, meer en meer aan het arriveren is
aan de kusten van Hawaïi. Het afval is hoogstwaarschijnlijk radio-actief en komt eerder aan dan
wetenschappers dachten. Volgens Hawaii computer programming researcher Jan Hafner komt er zo’n 5 tot
20 miljoen afval aan. Het beweegt zich sneller voort dan van te voren geschat was.
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Britse ex-minister Defensie pleit voor inzet neutronenbom in Afghanistan
Lord Gilbert. Rechts de poster van de bekende 'Stop de Neutronenbom'
campagne uit de jaren '70. Veel heeft het niet geholpen, want men
vermoedt dat alle grote kernmachten deze bommen in hun bezit hebben.
De voormalige Britse minister van Defensie Lord Gilbert heeft in het
Hogerhuis gepleit voor het inzetten van neutronenbommen om het
grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan vrij te maken van
islamistische terroristen.
Gilbert, minister van Defensie onder zowel de socialistische premier James Callaghan als Tony Blair, stelde
in zijn plan voor om een 'cordon sanitaire', een veilige zone, langs onrustige grenzen in te stellen en deze
vervolgens af te dwingen door te dreigen met neutronenbommen.
In het grensgebied van Afghanistan en Pakistan is dat volgens hem geen probleem omdat daar 'behalve een
paar geiten en herten toch niemand leeft.'
Een neutronenbom -of ERRB (Enhanced Radiation Reduced Blast) wapen- doodt binnen een bepaalde
straal al het leven en alle electronica, maar richt veel minder materiële schade aan.
Erg blij met atoomwapens
Lord Gilbert ziet niets in een atoomwapenvrije wereld. 'Ik was zeer verheugd toen er destijds atoomwapens
werden ontwikkeld. Ik ben nog steeds zeer verheugd dat het de Amerikanen waren die dit met onze hulp
hebben gedaan.'
Gilbert kreeg van alle politieke partijen een storm van kritiek te verduren. Lord Wallace verklaarde dat de
regeringscoalitie de 'uitbundige opvattingen' van de oud minister niet deelt.
2000 slachtoffers door drone aanvallen
In Pakistan en Afghanistan huizen behalve de Taliban nog andere -al dan niet met Al Qaeda- verwante
terreurgroeperingen zoals het Hakkani netwerk. De VS heeft inmiddels vele honderden drone aanvallen op
terroristen in Pakistan uitgevoerd. Hierbij zijn al 2000 mensen, waaronder veel onschuldige burgers, om het
leven gekomen.
In Afghanistan zijn ongeveer 9500 Britse soldaten actief in de door de NAVO geleide ISAF (International
Security Assistance Force). Het is de bedoeling dat de ISAF zich halverwege 2013 uit Afghanistan terugtrekt
en de macht aan de Afghaanse regering overdraagt.
Xander - (1) KOPP

Koemelk draagt bij aan reuma
door Arianne Mantel - Bron: De Telegraaf
NIJMEGEN - Het drinken van koemelk heeft te maken met het ontstaan en het in stand houden van reuma.
Dat is althans de overtuiging van moleculair bioloog Fons van de Loo, die start met een groot onderzoek dat
binnen twee jaar het verband moet aantonen.
De aan het UMC st. Radboud verbonden wetenschapper gaat uit van de oude volkeren die leefden van de
jacht en visserij en geen koemelk dronken. „Bij een volk als de Inuït komt reumatoïde artritis (RA) minder
voor dan in de moderne maatschappijen. Er is een kans dat dat komt door het minder drinken van koemelk.
Met het drinken van melk komen kleine celdeeltjes, exosomen genaamd en celblaasjes, van de koe zelf
mee. Ik wil onderzoeken of die celdeeltjes het afweersysteem ontregelen.”
Omdat melk eerder in verband is gebracht met maagdarmziekten en diabetes type 1, vindt het Reumafonds
het onderzoek van De Loo dermate interessant dat een groot bedrag is vrijgemaakt. „In totaal investeren we
3,8 miljoen euro in meerdere nieuwe fundamentele wetenschappelijke onderzoeken naar de oorzaak en
behandeling van reuma. De geschiedenis leert dat veel echte doorbraken in onderzoek vaak uit onverwachte
hoek komen. Daarom willen wij ook dit soort onderzoek een kans geven,” aldus directeur Lodewijk
Ridderbos van het Reumafonds.
Van de Loo denkt dat de exosomen wie wij binnenkrijgen uit voedsel onze immuniteit sturen en de
ontstekingen bij RA gaande houden. „We worden door die exosomen uit voedsel gevoeliger voor een ziekte
als RA. Vervolgonderzoek moet aantonen hoevéél melk je moet drinken om die gevoeligheid te verhogen.
Ook wil ik kijken of we de exosomen kunnen herprogrammeren zodat ze het afweersysteem in de goede
richting bijsturen. Als dat lukt, kunnen we een voedingssupplement maken dat kan helpen bij de behandeling
van reuma.” Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 chronische aandoeningen aan gewrichten,
spieren en pezen. Ruim 2,3 miljoen Nederlanders hebben reuma. Daarvan hebben ongeveer 250.000
mensen reumatoïde artritis (RA).Zie link hieronder alles over melk:
http://www.leefbewust.com/themas/melk.html
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Megabank Citigroup: Griekenland in 2013 alsnog uit de euro
Spanje, Italië, Portugal, Cyprus en Slovenië gaan zelfde weg op als Griekenland
Als de miljardencreditcard van de eurozone voor de Grieken helemaal is
opgebruikt zal het land alsnog uit de eurozone moeten treden.
Volgens de Amerikaanse megabank Citigroup zal ook de meest recente 'redding'
van Griekenland niets uithalen en zal het land in 2013 uit de eurozone moeten
treden. Daarmee is het niet gedaan met de almaar ernstiger wordende crisis in Europa, want ook Italië zal
dan overeind gehouden moeten worden door het ESM reddingsfonds.
In 2013 zullen de herfinancieringsproblemen van veel landen in Zuid Europa nog veel groter zijn dan nu al
het geval is. De analisten van Citigroup denken dan de regeringen van de eurolanden keer op keer net zover
zullen gaan als nodig is om bankroete lidstaten te ondersteunen en te voorkomen dat de eurozone uiteen
valt.
Ondanks de nieuwe miljarden is het voor Griekenland te laat. Aan het einde van 2013 is het volgens
Citigroup gedaan met het land en zullen de Grieken uit de eurozone moeten treden.
Spanje, Italië, Portugal, Cyprus en Slovenië volgen
'De maatregelen die de EU politici nemen zijn niet toereikend om de zwakke eurolanden weer op een
houdbare financiële koers te krijgen,' aldus Citi-econoom Michael Sanders. Het gevolg is dat ook Spanje en
Italië volgend jaar een bailout zullen moeten vragen.
De ellende is daarmee nog niet voorbij, want ook in Ierland, Portugal, Cyprus en Slovenië zullen tot 2017
schuldenherstructureringen moeten plaatsvinden. Een Griekse schuldsanering is ook bij het verlaten van de
euro dan ook onafwendbaar.
Eurozone te optimistisch
Bovendien zal de eurozone ook volgend jaar in een recessie verkeren, wat de houdbaarheid van de Zuid
Europese staatsschulden verder onder druk zal zetten.
De door de eurozone gepresenteerde economische vooruitzichten voor volgend jaar worden 'te optimistisch'
genoemd. Het zal waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zijn voordat 'er grote twijfel ontstaat over de
toekomst van het reddingspakket en Griekenland opnieuw tegen de muur botst.'
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Astronomen zijn verbluft door de ontdekking van een enorm zwart gat in een klein sterrenstel.
Onderzoek naar het zwart gat kan de bestaande theorieën op de helling zetten.
Het zwart gat is het op een na grootste ooit ontdekt. Het bevindt zich in het
sterrenstelsel NGC 1277 op zo’n 220 miljoen lichtjaar van hier in het
sterrenbeeld Perseus. De vondst wordt vandaag voorgesteld in het
vooraanstaande tijdschrift Nature.
NASA/W.Hogg/M.Blanton/SDSS
Het zwart gat is 17 miljard keer zwaarder dan onze zon en 4.000 keer zo
zwaar als het zwart gat in onze Melkweg. Maar het sterrenstelsel waar het
zwart gat zich ophoudt, is slechts een vierde van onze Melkweg.
En net dat stelt de wetenschappers voor een raadsel. Want astronomen
gaan ervan uit dat een zwart gat slechts een duizendste uitmaakt van de
totale massa van een sterrenstelsel. Maar dit zwart gat maakt tot 14
procent uit van NGC 1277, een relatief oud sterrenstelsel. Een uitleg voor
dat verschil hebben de astronomen nog niet. Maar het kan wel bestaande
theorieën over het ontstaan van sterrenstelsels en zwarte gaten op de
helling zetten.
Zwarte gaten ontdekken, niet evident
Zwarte gaten opmeten is geen makkie. De telescopen kunnen het zwart gat zelf niet opmerken, want het
slorpt alle licht op. Maar de waarneming gebeurt door de “invloedssfeer” te meten, onder meer door de
zwaartekrachteffecten die een zwart gat uitoefent op het naburige gas en de nabijgelegen sterren.
Dit zwart gat werd in kaart gebracht door de Hobby-Eberly-telescoop in de Amerikaanse staat Texas. Met die
telescoop zijn al honderden sterrenstelsels en hun zwarte gaten gesitueerd.
Bron: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/121129_GigantischZwartGat
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Duits defensie expert: Iran dichtbij plutoniumbom
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 29 november 2012
Plutoniumbom
Iran staat mogelijk op het punt van de productie van een hoog kwaliteits-plutonium wapen. Dit berichtte Die
Welt op 26 november. Hans Rühle, een voormalig topman bij het Duitse ministerie van Defensie, en
buitenland correspondent Clemens Wergin melden in het artikel aanwijzingen die wijzen op een Iraans
programma waarbij een plutoniumbom betrokken is. Hierbij noemen ze ook het net uitgekomen International
Atomic Energy Agency rapport over Iran’s nucleaire activiteit. Rühle leidde het Duitse defensiebeleid
gedurende de jaren 80. Wergin is een veelbelovende jonge journalist die in elke taal schrijft. Hun rapport
moet ernstig genomen worden.
Start gemaakt eind oktober
IAEA meldt dat Iran op 22 oktober jl. brandstofpijpen verwijderde van de Bushehr water reactor—schijnbaar
een onschuldige aanpassing van nucleaire energie. Er zou dus een technische verklaring kunnen zitten aan
de verwijdering, zeggen Rühle en Wergin. Maar, volgens hen kan het ook betekenen dat dit het startpunt
was voor de productie van wapens met plutonium. En als dit zo is, betekent dit een dramatische uitbreiding
van Iran’s nucleaire wapenprogramma.
Hoewel het type water reactor (light water reactor) waar deze aanpassing heeft plaatsgevonden niet
ontworpen is om plutoniumwapens te maken, kan het ontwerp evengoed grote hoeveelheden plutonium
binnen korte tijd produceren. Volgens de twee auteurs, kan de uraniumbrandstof in de Bushehr reactor
genoeg plutonium geproduceerd hebben voor tientallen atoombommen
Veel bommen binnen korte tijd
In een light water reactor, die werkt door middel van een laag percentage verrijkt uranium (4%), blijft de
brandstof in de reactor tot 60 maanden, wanneer de reactor loopt op maximale kracht. Maar het heeft maar
een paar maanden nodig om plutonium 239 te produceren en dit is geschikt voor wapens. er zijn maar 3 of 4
maanden nodig om plutonium om te zetten in wapens. De reactor kan binnen die maanden 150 tot 300 kg
plutonium produceren, en dit is genoeg voor 25 tot 50 bommen.
Israël is in staat om Iran’s programma jaren terug te zetten
Het Westen heeft nooit aandacht besteed aan de Bushehr reactor, vanwege het onschuldige karakter van
het energiegebruik. Oliver Thränert, leider van Center for Security Studies in ETH Zurich, vertelde Die Welt:
‘Als Iran geen overtuigende uitleg geeft voor de verwijdering van brandstofpijpen, moet een aanpassing van
het beleid dringend overwogen worden. ‘
In februari dit jaar, gaf Rühle een analyse op de potentiële Israëlische aanval op Iran. De expert zei toen dat
Israël bekwaam is om Iran’s programma jaren terug te zetten.
Wilt u ook zo’n lekkere slagroomtaart van de Hema voor de kinders ?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 29 november 2012
Ingrediënten
Banketbakkersroom: magere melk, suiker, water, plantaardig vet gehard,
rundergelatine, emulgator E471, verdikkingsmiddel E401, stabilisatoren
E339, E500 en E450, aroma (melk), kleurstoffen E101 en E160a |
slagroom: room, suiker, emulgatoren E471 en E407 |
scharrelei | suiker | tarwebloem | glucose-fructosestroop | water |
marsepein: suiker, amandelen, stabilisatoren E420 (tarwe), plantaardige
olie gehard, voedingszuur E330, verdikkingsmiddelen E460, E464 en E466, cacaopoeder, stabilisatoren
E472a, kleurstoffen E120, E160a, E160c, E171, E132 | margarine: plantaardige oliën en vetten, water, zout,
emulgatoren E322 (soja) en E471, voedingszuur E270, aroma, emulgatoren E475, vitamine A, vitamine D3 |
witte chocolade (soja): suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, weipoeder (melk),
melksuiker, emulgator E322 (soja), vanille | frambozen | witte basterdsuiker: suiker, invertsuikerstroop |
cacaoboter | volle melkpoeder | glucosestroop | weipoeder (melk) | emulgatoren: E472b, E477, E322 (soja) |
magere melkpoeder | maïszetmeel | rode bessen | glycerine |rijsmiddel E500 | verdikkingsmiddelen E440,
E401 en E415 | plantaardige olie | stabilisatoren: E450, E339 en E516 | gemodificeerd maïszetmeel |
melksuiker | aroma | plantaardig vet | zout | zuurteregelaars E330 en E332 | geconcentreerd vlierbessap |
wortelextract | kleurstof E120. Voedingswaarde per 100 gr
Energie 303 kcal/1273 kJ | eiwit 3 g | koolhydraten 37 g, waarvan suikers 29 g | vet 15 g, waarvan verzadigd
10 g | voedingsvezel 0 g | zout 0,38 g.
De misleiding
De Sinterklaasslagroomtaart van HEMA ziet er aantrekkelijk uit, zeker voor kinderen: vrolijke gekleurde
krullen, eetbare tekeningen van Sint en Piet en een dikke laag slagroom >> lees verder over de misleiding
van de slagroomtaart bij Dutchamazingnewsblog.wordpress.com en waar zitten de luizen in de taart?
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Vaticaan gaat nauwe banden aan met Iran en Hezbollah
Paus Benedictus zegende op 24 november de nieuwe kardinaal Boutros
Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël staat.
Dat het Vaticaan op zijn zachtst gezegd nooit veel op heeft gehad met de
Joden en met Israël is welbekend, maar dat uitgerekend Iran het op één na
grootste diplomatieke korps in het Rooms Katholieke ministaatje heeft weet
bijna niemand. Toen paus Benedictus XVI recent zes nieuwe kardinalen
benoemde was daar zelfs een delegatie van de islamitische terreurbeweging Hezbollah bij aanwezig, een
duidelijke bevestiging van het pact dat het Vaticaan jaren geleden sloot met de radicale islam en dat
voornamelijk gericht is tegen Israël.
De Joodse staat Israël is al ruim 64 jaar het levende bewijs dat de door het Vaticaan bedachte
'vervangingstheologie', die later werd overgenomen door de protestantse en inmiddels ook veel
evangelische kerken, vals is. De 'Kerk' kan het echter maar niet verkroppen dat niet zij, maar Israël het
centrum is van alle eindtijdprofetieën uit het Oude (en daarmee ook het Nieuwe) Testament. Daarom wordt
alles uit de kast getrokken om de Joodse staat te delegitimeren, ondermijnen en uiteindelijk te doen
verdwijnen. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom het Vaticaan -en in bredere zin ook veel andere
christelijke kerken en groepen- al jaren 'aanschurken' met de islam, dat immers inherent antisemitisch is en
de vernietiging van Israël en de uitroeiing van de Joden hoog in het vaandel heeft staan.
Kardinaal achter 'Zionistenvrij' Midden Oosten
Eén van de zes nieuwe kardinalen is Bechara Boutros Rai, het hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon. Rai
zond onlangs zijn afgevaardigde Abdo Abou Kassem naar een conferentie in Teheran die georganiseerd
werd om de Palestijns-Arabische Intifada te steunen en te streven naar een 'Zionistenvrij Midden Oosten'.
Ook Hezbollah ideoloog Mohammad Raad en Hamasleider Khaled Meshaal waren daarbij aanwezig.
Recent verklaarde kardinaal Rai in Parijs dat hij de oorlog van Hezbollah tegen Israël steunt zolang Israël
nog 'Libanees gebied bezet'. Het is onduidelijk wat hij daarmee bedoelde, aangezien Israël zich al jaren
geleden volledig uit Libanon heeft teruggetrokken en de VN er een bufferzone heeft gecreëerd. Verder eiste
Rai dat alle zogenaamde Palestijnse 'vluchtelingen' moeten kunnen terugkeren naar Israël, wat de facto
onmiddellijk een einde zou maken aan de Joodse staat.
Samenwerking Pauselijke Raad en Iran
Het uitnodigen van de Hezbollah delegatie in Rome is onderdeel van de sterke vriendschap die het Vaticaan
opbouwt met de Iraanse autoriteiten. Het verklaart tevens waarom paus Benedictus tijdens een toespraak in
Wenen, waar het hoofdkwartier van het Internationale Atoom Energie Agentschap is gevestigd, met geen
woord repte over het omstreden Iraanse nucleaire (wapen)programma.
De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog en de Organisatie voor Cultuur en Islamitische Relaties
organiseerden onlangs hun achtste conferentie in Rome. De virulent antisemitische kardinaal Jean-Louis
Tauran en de uit Iran afkomstige Mohammad Bagher Korramshad waren samen de voorzitters van de
bijeenkomst, die als thema 'de Katholieke- en Moslimsamenwerking in het bevorderen van rechtvaardigheid
in de huidige wereld' had. Een officiële verklaring luidde dat 'de deelnemers blij en vereerd waren om aan het
einde van de bijeenkomst ontvangen te worden door paus Benedictus XVI, die hen begroette en
aanmoedigde het pad van een authentieke en vruchtbare dialoog te blijven volgen.'
Vaticaan eert Islamitische Revolutie
Het Vaticaan ontving laatst ook een delegatie geestelijke leiders van Irans Islamitische Raadplegende
Vergadering. Zij overlegden met hoge Katholieke officials over de 'Arabische lente' opstanden in het Midden
Oosten. Volgens Hojjatoleslam Hossein Ebrahimi, lid van de Commissie Geestelijken van het Iraanse
parlement, erkende de Vaticaanse minister van Cultuur dat de volksopstanden in de regio 'geïnspireerd
worden door de Islamitische Revolutie in Iran.' Iran heeft het op één na grootste diplomatieke korps ter
wereld in het Vaticaan. Maandelijks vindt er overleg plaats met de adviseurs van de paus. President
Mahmoud Ahmadinejad heeft een hoge delegatie naar Rome gestuurd met aan het hoofd voormalig minister
van Buitenlandse Zaken Mahdi Mostafavi, de president van de Islamitische Cultuur en Relaties Organisatie
in Teheran. Mostafavi is een vertrouweling van Ahmadinejad en spreekt hem minstens twee keer per week.
'Glorieuze Koran' naast 'Profeet Jezus'
Afgelopen week mocht de Iraanse ambassade een cultureel festival organiseren in de Salesische Pauselijke
Universiteit van het Vaticaan. Irans culturele attaché, Qorban-Ali Pumarjan, roemde het feit dat de 'heilige
verzen van de glorieuze Koran' samen tentoongesteld werden met de uitspraken van 'de profeet Jezus'.
De president van de Pauselijke Universiteit, professor Nani, verklaarde al geruime tijd te hebben uitgekeken
naar de 'glorieuze en zeer culturele tentoonstelling'. Daniel Madigan, een Jezuïtische islamgeleerde en lid
van de Vaticaanse Commissie voor Religieuze Relaties met de Islam, zei veel overeenkomsten te zien
tussen het Katholicisme en de 'sterke Iraanse academische traditie en diens filosofische en mystieke
aspecten.'
Vriendschap met Holocaust ontkenners
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Het Vaticaan, dat wereldwijd zo'n 1,2 miljard officiële volgelingen telt, heeft nog altijd grote invloed op het
wereldgebeuren. De steeds nauwer wordende banden tussen 'Rome' en de Iraanse Holocaust ontkenners,
inclusief de steun voor hun vooruitgeschoven terreurleger in Libanon dat als officieel einddoel de totale
vernietiging van de Joodse staat heeft, voorspelt dan ook weinig goeds voor de toekomst van Israël en de
steeds kleiner wordende groep christenen die niet gevallen zijn voor de Katholieke vervangingstheologie of
voor enige andere 'Zionistische complot'theorie.
Xander - (1) Arutz 7
Israël’s controversiële pilot start januari 2013: biometrisch id en centrale database
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 28 november 2012
Vanaf begin 2013
In 2013 gaat Israël beginnen met een tweejarige pilot: biometrische
identificatie documenten gaan toegepast worden mét vingerafdrukken en
gezichtsscan. Hierover is drie jaar gedebatteerd en het besluit is uiteindelijk
genomen, nadat positief gestemd is . Burgers kunnen vrijwillig meedoen
aan het programma en kunnen hun vingerafdrukken en gezichtsfoto’s
afstaan aan de overheidsdatabase, in ruil voor een ‘smart’ ID kaart. (Omri
Efraim). Organisaties voor bescherming van privacyrechten waren altijd
tegen. Het programma begint in januari 2013 en men kan vanaf 16 jaar
deelnemen.
De Israëlische database is een klap voor de vrijheid van burgers
Het zou om een pilot gaan, maar blijkbaar ligt de wet (!) om de database daadwerkelijk definief te realiseren
al klaar: een groepering voor vrijheid van burgers heeft een petitie ingediend bij het Israëlische
hooggerechtshof in een poging om die wet te annuleren die het mogelijk maakt om de biometrische
overheidsdatabase daadwerkelijk te realiseren. Ook pogen zij met de petitie dat de pilot wordt afgeblazen.
The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) laat weten; ‘een centrale database van biometrische
informatie over de gehele bevolking is een gevoelig en machtig middel dat voorziet in een ongekend
mechanisme dat gebruikt wordt voor controle en toezicht. Dit is een zware en onnodige slag voor de
individuele waardigheid, vrijheid en privacy. ’ ACRI zegt dat de petitie niet direct tegen de uitgifte van de
biometrische ID kaarten is, maar vooral tegen het opslaan van data in een centrale database is. De
ondertekenaars van de petitie zeggen dat het biometrische ID systeem ook wel zonder centrale database
kan werken, het is de database die een aanslag is op de privacy.
Vrij plotseling wilde men toch een centrale database. De tijd dringt blijkbaar.
Het ministerie van binnenlandse zaken heeft gewerkt aan een plan om de biometrische kaarten te
introduceren die vingerafdrukken en gezichtsscans vereisen, puur om identiteitvervalsing te voorkomen en
zonder centrale database. In 2007 begon het ministerie van binnenlandse zaken ineens terug te komen van
dit beleid, en drong aan op het creëren van een centrale database. Hier is dus 3 jaar lang over gedebatteerd.
Het ministerie wil toch het plan doorzetten, de tijd dringt blijkbaar, en om publieke protesten te voorkomen,
gaat men eerst dit plan brengen als pilot. Dat klinkt minder eng, en zo kan de burger vast wennen. Israël
volgt hiermee Amerika, die ook eerst een ‘pilot’ heeft losgelaten op studenten. Maar een schorsing van een
student die weigert, is daar al een feit. En dat voor een pilot?
 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!
 AMERIKA: HET WEIGEREN VAN DE RFID-CHIP HEEFT NU AL CONSEQUENTIES VOOR
STUDENTEN! DEEL II
 VRIJMETSELAAR-CHIP ‘MASONICHIP’ VOOR KINDEREN, HET GAAT VER…….
 SPIONAGE VIA SOCIALE MEDIA. NIET ALEEN RFID-CHIPPING BREIDT ZICH UIT, OOK
BIOSURVEILLANCE
 OBAMACARE GEZONDHEIDSWET VOORZIET IN VERPLICHTE CHIPIMPLANTAAT VOOR
IEDEREEN
 DISNEY: VOORGEPROGRAMMEERDE PRET DOOR RFID-CHIP VOOR BEZOEKERS
Hoe zit het met Nederland ?
Niet alleen Nederland, maar ook Duitsland en Engeland zijn bezig met het introduceren van een biometrisch
identificatiesysteem, zonder de realisatie van een centrale database, zegt ACRI.
haaretz.com/ynet.news
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Fukushima, waarschuwing voor cover up. Bloedende neuzen en chronisch hoesten, maar men mag
hierover niets zeggen
Geplaatst door xandrah op 30 november 2012
Patiënten mogen straling niet noemen t.o. dokters
28 nov- De gevolgen van de Fukushima ramp worden zoveel mogelijk geheim gehouden. Patiënten die zich
melden met bloedende neuzen en chronisch hoesten worden door verplegend personeel verteld dat ze zich
stil moeten houden, en niets over straling moeten zeggen tegen de dokters.
Shiina Chieko-san spreekt op het San Jose City College op een congres dat georganiseerd is door SJCC
faculteit en groeperingen uit Japan en Amerika. Haar groep is de Japanse groep Fukushima Women Against
Nuclear Power.
Chieko Shiina, oprichtster van FoFukushima Women against Nuclear Power: ‘Kinderen, maar ook
volwassenen ervaren van alles in hun lichamen: symptomen die alleen maar toenemen, zoals bloedende
neuzen, chronisch hoesten en oogproblemen.
Verplegend personeel waarschuwt: je komt in problemen
Ze gaan naar de dokter, vooral de moeders die bezorgd zijn over hun kinderen, en vragen aan de dokter of
de klachten door de straling kunnen komen. Het antwoord dat ze krijgen is dat de klachten niet van de
straling kan komen, maar te wijten zijn aan stress. Verplegend personeel waarschuwen de patiënten in zulke
gevallen, niets te vertellen over straling, omdat de dokter erg boos zal worden en de patiënt in moeilijkheden
kan komen. Een concrete aanpak van de klachten is dus niet mogelijk op zo’n manier. Want de waarheid
moet verhuld blijven. Wanneer patiënten om een onderzoek vragen, wordt dit geweigerd en wordt gezegd
dat onderzoek niet nodig is. Dit is de gebruikelijke gang van zaken rondom Fukushima.
Luister zelf wat Chieko Shiina te vertellen heeft: fukushimafacts.com
VS bouwen ondergronds complex in Israël: ‘site 911’
Bron / origineel: www.niburu.nl
Het geniekorps van het Amerikaanse leger krijgt de leiding over een
mysterieus ondergronds bouwproject op een Israëlische vliegbasis net buiten
Tel Aviv. Het project draagt de naam ?Site 911?, weet de Washington Post.
Naar schatting gaat het project zo?n 100 miljoen dollar kosten en neemt de
bouw meer dan twee jaar in beslag.
Op de eerste verdieping komen klaslokalen, de derde verdieping zal een aula
herbergen en verder krijgt het complex een laboratorium met schokbestendige deuren. Het complex zal
zwaar worden bewaakt. Bouwvakkers hebben een speciale toegangspas nodig.
Ondergrondse hangars
Volgens het geniekorps mogen aanstaande 3 december alleen Amerikaanse aannemersbedrijven op de
contracten bieden. De Verenigde Staten voeren al lange tijd militaire bouwprojecten uit voor het Israëlische
defensieleger. Zo heeft het land voor een slordige 500 miljoen dollar aan militaire installaties gebouwd in de
Negev. Door de jaren heen heeft het Amerikaanse geniekorps ondergrondse hangars gebouwd voor
Israëlische gevechtsbommenwerpers en ook leverde het korps diverse nucleaire installaties af (hoewel Israël
niet toegeeft over dergelijke wapens te beschikken), zo blijkt uit publicaties van het korps.
Site 911 wordt één van de grootste projecten tot nu toe. De bouwvakkers die worden ingehuurd door de
Amerikaanse aannemers mogen alleen afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, Canada, West-Europese
landen, Polen, Moldavië, Thailand, de Filipijnen, Venezuela, Roemenië en China. Palestijnen zijn niet
welkom. Er komt één toegangspoort en de bewakers moeten Israëlisch staatsburger zijn en ervaring hebben
opgedaan in de Israëlische luchtmacht. Het verzamelen van informatie over activiteiten op en rond de basis
is verboden.
Mezoeza
Het ontwerp van het complex is in handen van het bekende Israëlische bedrijf Ada Karmi-Melamede
Architects. Iedere deur of deuropening van toiletten en badkamers in het gebouw van Site 911 zal worden
voorzien van een mezoeza. Een mezoeza is een tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik op
deurposten wordt aangebracht. Het bevat teksten uit de Tora. Volgens het geniekorps zal de tekst in het
Asjkenazisch of het Sefardisch worden geschreven. Wat is het doel van Site 911? De Washington Post
vroeg het aan het Pentagon, maar het geniekorps liet even later weten dat een woordvoerder van het
Israëlische ministerie van Defensie geen antwoord had op die vraag. Het geniekorps zoekt daarnaast nog
een aannemer voor een ander geheim project in Israël. Dat bouwproject gaat ook ongeveer 100 miljoen
dollar kosten en neemt zo?n 21,5 jaar in beslag.
Het doel van Site 911 is vooralsnog onduidelijk.
Bron: Washingtonpost.com Foto: Flickr/Israel Defense Forces
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Het ware gezicht van Hamas
door Timon Dias
Een Hamas-strijder bidt. Foto: AP
In het Westen wordt Hamas nog altijd gezien als een partij waarmee valt te
onderhandelen. Ten onrechte.
Tijdens de afgelopen escalaties tussen Israël en de Gazastrook landden er
honderden raketten in Israël. Er zijn Israëlische burgers en een militair omgekomen, en voor het eerst sinds
de Eerste Golfoorlog werden ook Tel Aviv en zelfs Jeruzalem geraakt door raketten.
Bij Israëlische vergeldingen vielen in verhouding meer burgerdoden aan Palestijnse zijde. Men mag echter
niet uit het oog verliezen dat Hamas het expliciete doel heeft Israëlische burgerslachtoffers te maken. De
Israëlische strijdkrachten daarentegen, doen hun best het aantal Palestijnse burgerslachtoffers te
minimaliseren door precisieaanvallen en door bevolkte gebieden via verschillende kanalen van te voren te
waarschuwen. Dit is echter geen gemakkelijke taak. Want waar het Israëlische leger wordt ingezet ter
bescherming van de Israëlische bevolking, wordt de Gazaanse bevolking door Hamas ingezet ter
bescherming van de Hamasstrijdkrachten. Het gebruik van menselijke schilden door Hamas is breed
gedocumenteerd en zelfs vol trots toegegeven door Hamas.
Misleidende berichten
De mainstream media rapporteren over de afgelopen gebeurtenissen als een ‘aaneenschakeling van
incidenten’. Dit is een misleidend fenomeen, en het verraadt het foutieve beeld dat de Westerse media nog
steeds hebben van Hamas; een beeld waarin Hamas wordt neergezet als een partij waarmee valt te
onderhandelen. Dit beeld is geworteld in het Westerse paradigma waarin materiële belangen bovengeschikt
worden geacht aan ideologische motieven. In deze visie zouden genoeg geld en materiële welvaart vanzelf
leiden tot matiging en daarmee tot vrede. Het gebruik van dit paradigma bij het evalueren van Hamas, kan
alleen maar tot een foutieve duiding van de realiteit leiden.
Het handvest - Wapenstilstand?
Ten eerste is er het handvest van Hamas, dat echt dubbel en dwars garandeert dat de strijd tegen
Israël/Joden nooit gestaakt kan en mag worden. Hamas ontleent dus zijn hele bestaansrecht aan deze strijd,
het bestaat bij de gratie van een eeuwige oorlog. Hamas zal dus waar mogelijk vrede saboteren, omdat
vrede inhoudt dat het zichzelf zal moeten opheffen. Dit is doorgaans niet iets waar een expansiegerichte
ideologische organisatie naar streeft.
Daarbij hanteert Hamas een doctrine die maakt dat elke concessie of wapenstilstand die het aangaat,
unilateraal verbroken mag worden zodra de eigen strijdmacht daartoe sterk genoeg is. Voor moderne
westerlingen betekent een wapenstilstand het begin van een vrede. Voor Hamas betekent een
wapenstilstand het begin van zijn overwinning. Het betreft hier een hudna, gebaseerd op het verdrag van
Hudaibiya, dat volgens overleveringen in 627 werd gesloten door de islamitische profeet Mohammed. In dat
jaar trok hij met zijn leger richting Mekka, het bolwerk van zijn polytheïstische tegenstanders. Omdat
Mohammed besefte dat zijn leger niet sterk genoeg was, en de Mekkanen geen trek hadden in oorlog, kwam
het tot een wapenstilstand voor tien jaar. In 629 voelde Mohammed zich militair voldoende gesterkt, verbrak
unilateraal het verdrag en veroverde Mekka. Omdat Hamas het voorbeeld van zijn profeet opvolgt, zullen zijn
beschietingen in de nabije toekomst opnieuw beginnen zodra het weer op krachten is. En dan begint de
situatie weer van voor af aan. Zo is Hamas.
Giftige traditie
Het valt op dat er onder mainstream opiniemakers geen echte weerzin jegens Hamas klinkt. Vreemd, daar
het een organisatie is die vrouwen behandelt zoals het de soldaten van Allah betaamt, die hun eigen
dissidenten en homoseksuelen met handen achter de rug geboeid van daken gooit (en het filmt), die als
expliciet doel heeft zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken, die er trots op is dat haar vrouwen en
kinderen ‘de weg naar de overwinning met hun lichaamsdelen zullen plaveien’ en die haar kinderen opvoedt
in een traditie die het meest giftig is voor de kinderziel: de traditie van haat op basis van ras.
Fellow travelers van Hamas scanderen het veelvoudig: ‘Free Gaza!’ Dit blijft een frappant fenomeen, daar
Israël zich in 2005 compleet terugtrok uit Gaza. Alsnog ben ik het met ze eens. Bevrijd Gaza inderdaad, van
de genocidale doodscultus genaamd Hamas.
Meer problemen
Maar Hamas is niet het enige probleem waarmee Israël zich geconfronteerd ziet. Er zijn Egypte onder de
dictatoriale Moslimbroederschap, Turkije onder de stealth-islamist Erdogan, Hezbollah in Zuid-Libanon, de
aanstaande dominantie van radicale soennieten in Syrië, Jordanië dat in de nabije toekomst kan bezwijken
onder het islamisme en de immer sluimerende dreiging van een nucleair Iran.
Ongeacht wat men van Israël vindt: niemand kan er omheen dat het onze enige echte bondgenoot in de
regio is. De krachten die Israël bedreigen, bedreigen tevens de gehele vrije wereld. Alleen al om deze reden,
verdient Israël onze steun.
Timon Dias is masterstudent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden en onderzoeker voor Missing
Peace Middle East News (zie missingpeace.eu).
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Wikileaks oprichter: Plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij
Julian Assange: Hele wereld dreigt in één klap ten onder te gaan
Alles wat u zoekt, zegt en schrijft op het internet gaat rechstreeks naar de
servers van de inlichtingendiensten in de VS.
Volgens Wikileaks oprichter Julian Assange dreigt het internet gebruikt te
gaan worden om in één klap een totalitaire werelddictatuur op te richten en
de hele mensheid tot slaven te maken. De noodzakelijke infrastructuur is
volgens hem reeds aanwezig en wacht slechts totdat iemand op de knop
drukt. De eerste tekenen dat dit proces inmiddels is opgestart zijn er al.
Vooral in het Westen gaan de ontwikkelingen razendsnel en kan bijna niemand meer zonder het internet in
de maatschappij functioneren, zijn bankzaken regelen, betalingen doen, et cetera. Alle websites, blogs en
andere informatie die op het wereldwijde internet te vinden zijn bevinden zich volgens Assange op
webservers in slechts enkele grote plaatsen zoals New York, Nairobi of Beijing. De beheerders van deze
enorme data opslagcentra zijn inmiddels in staat om alle informatie van complete landen te onderscheppen,
controleren en zelfs tegen te houden. Het is anno 2012 zelfs goedkoper geworden om iedereen tegelijkertijd
in de gaten te houden dan slechts enkele specifieke personen. Assange vreest dat het niet lang meer duurt
voordat de machtselite ons 'intellectuele leven' en onze communicatie totaal gaat controleren. 'De gevolgen
zullen verschrikkelijk zijn,' zegt hij, 'want dit zal niet met slechts één land gebeuren, maar in één klap met alle
landen.'
Facebook veel erger dan Oost-Duitse Stasi
Nu al wordt alles wat we doen op het internet -Facebook, blogs, email, zoekopdrachten- permanent
opgeslagen op webservers. 'En weet u nog wat u precies een jaar geleden op het internet deed? Nee, maar
Google weet het wel, want het slaat dit op.' Ook veiligheidsdiensten zoals de Amerikaanse NSA weten exact
waar u zich op het internet mee bezig houdt. 'Door te communiceren met onze vrienden, elkaar te e-mailen,
onze Facebook accounts te updaten, informeren wij anderen over hen,' legt de Wikileaks oprichter uit. 'Dat
doen vrienden normaal gesproken niet. 10% van de voormalige Oost Duitse bevolking is ooit informant
geweest van de Stasi. Heden ten dage zijn er landen zoals IJsland waar meer dan 80% van de mensen op
Facebook zit. Die informatie blijft niet in IJsland maar gaat rechtstreeks naar de VS, waar het toegankelijk is
voor de inlichtingendiensten en voor de aan hen verbonden derde partijen.'
'Druk op de knop zet totalitair systeem in werking'
Internationale inlichtingendiensten en grote bedrijven worden steeds machtiger omdat de internet
infrastructuur zich razendsnel uitbreidt. Het grote gevaar is dat al deze kennis en macht in handen van een
kleine corrupte club terecht komt. 'Absolute macht corrumpeert, en als dat gebeurt zullen heel veel mensen
daar zeer snel door getroffen worden.' Klokkenluider Bill Binney, voormalig hoofd van een onderzoeksdivisie
van de NSA, verklaarde zelfs dat een dergelijk wereldwijd absoluut totalitair systeem inmiddels met één druk
op de knop kan worden ingevoerd. Die knop is volgens Assange al een klein beetje ingedrukt. Daarbij wijst
hij op mensen ('terroristen') die worden aangevallen door Amerikaanse drones, organisaties zoals Wikileaks
die worden vervolgd en onafhankelijke onderzoeksjournalisten die onder druk worden gezet.
De huidige ontwikkelingen kunnen nog worden stopgezet, maar dan moet er wel voldoende politieke wil zijn
om snel 'zeer agressieve wetten' in te voeren die de macht van de inlichtingendiensten en de aan hen
verbonden honderden bedrijven breken. De algemene vooruitzichten zijn in Assanges ogen echter zeer
slecht. Daarom is het volgens hem essentieel dat vitale onderdelen van de samenleving -corruptie
onderzoekers, journalisten, activisten, politieke partijen- goed worden beschermd. 'Als dat niet gebeurt dan is
alles verloren,' waarschuwt hij.
'Mensen moeten bewust worden van het gevaar' - 'Hele wereld dreigt in één keer ten onder te gaan'
Op persoonlijk vlak kan de gemiddelde internetter ook het nodige doen door bijvoorbeeld te besluiten om
bepaalde zaken niet over het internet te bespreken, of software te gebruiken waarmee e-mails en chats
versleuteld kunnen worden. 'Op torproject.org kun je versleutelde anoniem maken en de software
downloaden. Het is langzamer dan normaal, maar voor zaken zoals chatten is het prima.' Belangrijk is dat
hier voldoende vraag naar is. 'Het is zoals het vroeger ging met zeep. Er was ooit een tijd dat men niet wist
dat onzichtbare bacteriën onze gezondheid bedreigen, net zoals nu de massale (internet)controle door de
staat onzichtbaar is en de hele samenleving schade probeert toe te brengen... Daarom moeten mensen
hiervan bewust worden gemaakt, zodat de experts 'zeep' kunnen maken dat men gaat kopen en gebruiken.'
'Het gebeurt niet vaak dat de hele wereld in één keer ten onder gaat,' waarschuwt Assange nogmaals.
'Meestal gaat het in een paar landen nog steeds goed en kan de beschaving vanuit daar weer worden
opgebouwd.' Het wereldwijde totalitaire controlesysteem via het internet zal echter niet één land overslaan.
Assange streeft naar een 'utopisch' alternatief, namelijk totale onafhankelijkheid voor het internet. Het
internet zou zich letterlijk onafhankelijk van de rest van de wereld moeten verklaren, zodat de mensen hun
kennis vrij met elkaar kunnen delen, inclusief informatie over instellingen, organisaties en regeringen die
corrupt zijn. Alleen dan is er volgens hem nog hoop voor de wereldwijde beschaving. (1)
Xander - (1) Russia Today
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Nieuwe geruchten over chemische wapens Syrië en dood Assad
Meer hard bewijs voor gruweldaden van door Westen gesteunde
islamistische rebellen - Obama steunt rebellen met $ 200 miljoen en
wapens
FSA sluipschutter in Aleppo. De rebellen voeren een ware terreuroorlog
tegen iedereen die niet islamistisch is, maar vooral tegen christenen.
Volgens Westerse inlichtingenbronnen is er in Syrië ongewone activiteit
waargenomen bij opslagplaatsen voor chemische wapens. Tevens zijn er opnieuw geruchten dat president
Bashar Assad of dood is, of gevlucht naar het buitenland. Sinds het begin van de islamistische opstand vorig
jaar heeft Assad regelmatig gedreigd dat hij het Midden Oosten in brand zal steken als zijn positie in gevaar
komt. Begin vorige maand herhaalde hij tegenover Russia Today dat zijn val 'een domino effect met
gevolgen voor de hele wereld, van de Atlantische tot de Stille Oceaan, zal hebben' (11).
Een Amerikaanse official verklaarde tegenover de New York Times dat er bij de chemische
wapenopslagplaatsen 'sommige dingen worden gedaan die suggereren dat ze van plan zijn deze wapens te
gebruiken. Ze worden niet enkel verplaatst. Dit zijn activiteiten van een andere soort.'
Britten trainen rebellen om Assad te liquideren
Nieuwe geruchten dat Assad is omgekomen of Syrië is ontvlucht kunnen niet worden bevestigd. De Daily
Star berichtte enkele weken geleden dat Britse special forces rebellen van het Free Syria Army en Al Qaeda
terroristen trainden om president Assad te liquideren (7). Net als in Libië, waar meer dan 30.000 mensen om
het leven kwamen, speelt Groot Brittannië een hoofdrol bij de islamistische machtsovername in Syrië.
De rebellen zijn sinds de vernietiging van één van de drie belangrijkste radarinstallaties van het leger echter
(3) aan een flinke opmars bezig en lijken nu definitief de overhand te krijgen op Assads leger. (1) Begin deze
maand dreigde generaal Mustafa al-Sheikh, het hoofd van de militaire raad van het Free Syria Army, dat al
zijn strijders 'in terroristen zullen veranderen' als de CIA en de Britse MI6 en SAS hen niet zouden helpen om
het regime Assad omver te werpen (8).
Chemische wapens mogelijk naar Hezbollah
Volgens de New York Times is het niet uitgesloten dat Assad in een laatste wanhopige poging aan de macht
te blijven zijn chemische wapens inzet. De activiteiten kunnen echter ook slechts een waarschuwing aan het
adres van het Westen zijn dat de steun aan de islamistische rebellen ernstige gevolgen kan hebben.
Daarnaast bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de chemische wapens worden verplaatst naar de
islamitische terreurbeweging Hezbollah in Libanon. De Israëlische premier Netanyahu bezwoer afgelopen
zomer dat Israël dat nooit zal toestaan. (2)
'Allah Akbar': Ongewapende gevangenen vermoord
Ondertussen blijven de door het Westen gesteunde islamistische rebellen gewoon doorgaan met hun
terreurcampagne tegen iedereen die weigert hen te steunen, zich afzijdig wil houden of weigert zich te
bekeren tot de islam. Het internationale persbureau Reuters (4) publiceerde enkele dagen geleden een
video waarin 10 ongewapende en op de grond liggende gevangen zonder pardon worden doodgeschoten.
Op de video is te zien hoe de gevangenen de rebellen wanhopig proberen te overtuigen dat ze vreedzaam
zijn. Dan richt de filmer zijn camera op zijn Kalashnikov en schiet de gevangen dood. Na het bloedbad roept
de schutter 'Allah Akbar, Jabhat al-Nusra'. Jabhat al-Nusra is een aan Al Qaeda verbonden islamistische
terreurgroep die de verantwoordelijkheid voor diverse bom- en zelfmoordaanslagen in Syrië heeft opgeëist.
(5)
Rebellen slachten christenen af
Op 1 november werd er op YouTube een filmpje geplaatst waarin leden van het Free Syrian Army zich
voordeden als soldaten van Assads leger en in die hoedanigheid in een dorp 28 christelijke mannen
afslachtte. Omdat negatief nieuws over de Syrische rebellen en de islam in Frankrijk -net als in de rest van
de EU- onderdrukt wordt meldde het Franse persbureau AFP valselijk dat de slachtoffers soldaten van het
leger waren (10).
Volgens Act for America president en oprichter Brigitte Gabriel weet het Westen heel goed dat de Moslim
Broederschap de opstand tegen Assad heeft georganiseerd en dat de islamisten het vooral gemunt hebben
op Syrische christenen. Bovendien hebben hoge rebellenleiders regelmatig laten weten dat ze na de val van
president Assad de streng islamitische Sharia wetten willen invoeren (10).
Obama geeft $ 200 miljoen en wapens aan jihadisten
Onlangs werd duidelijk dat de regering Obama de Syrische moslimrebellen financiële en militaire steun
verleent. Het Witte Huis schreef een cheque van ruim $ 200 miljoen aan 'humanitaire' hulp voor de
islamisten uit. De New York Times schreef in augustus op zijn website dat de CIA de rebellen aan de grens
met Turkije zware, door Saudi Arabië en Qatar betaalde wapens geeft. Een kwartier later werd deze zin
echter weggehaald (6). In oktober gaf de krant opnieuw toe dat de meeste wapens bij 'hardline islamitische
jihadisten' terechtkomen (9).
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Politieke leiders in zowel Amerika als Europa doen echter voorkomen of alleen het leger van Assad de
boosdoener is en maken geen woord vuil aan de gruwelijke golf martel- en terreurdaden van de
islamistische rebellen.
Xander
(1) DEBKA, (2) Arutz 7, (3) DEBKA, (4) Reuters, (5) Infowars, (6) News Sniffer (originele en gewijzigde
versie artikel NYT), (7) Daily Star, (8) Infowars, (9) New York Times, (10) World Net Daily, (11) Russia Today

Gast aan het woord: Arie Goedhart met het onderwerp: GELD
december 05, 2012By: silviavideler
Wat is nu eigenlijk geld?
Ja, wat is nu eigenlijk geld en wat kunnen wij er mee?
Kent u dat ook, dromen van een zorgeloos leven en datgene te kunnen
doen wat je wel zou willen?
Daar hebben we dus geld voor nodig, dan maar gauw even een staatslot
kopen op een kraslot.
Wie weet?
Door een foto op de weblog van Steven Brown, geplaatst bij een artikel op 3 december j.l. ging ik mij
afvragen wat de waarde van geld eigenlijk is. Deze foto toonde een Engelse profvoetballer, zittend op het
toilet. Hij was ruim voorzien van geld en veegde met één van die bankbiljetten zijn achterwerk af.
Het geld had hij blijkbaar niet nodig om te (over)leven, relatief waardeloos, net zoals toiletpapier. Maar
waarom had hij het dan?
Ja, zult u zeggen, omdat hij zo goed kan voetballen. Oké, natuurlijk, maar is dat de enigste reden?
Nadenkend over dat onderwerp kwam ik tot een verbijsterende conclusie, aangezien het niet alleen over
deze voetballer gaat, maar ook over de multinationals, de bankiers, de elite, enzovoorts.
Hoe kan het immers, dat er enorme bedragen worden weggesluisd of ergens geparkeerd staan, zoals in
Zwitserland of op Jersey, zonder dat er ook maar iets meegedaan wordt?
Deze vraag houdt ook het antwoord in zich! Het geld is namelijk ONTTROKKEN.
Dat wil zeggen het volk heeft het niet meer. Het geld is geworden tot een wapen, dat actief wordt gebruikt
tegen u en dat in vredestijd, dus ziet u het niet als een oorlogswapen.
Hoe meer het aan ons onttrokken wordt, des te meer worden wij in de hoek gedreven.
Dat is de basis van het socialistische, communistische, marxistische en kapitalistische politieke systeem.
Van alle politieke systemen dus, met uitzondering van ideologische systemen misschien. Dus niet
gebaseerd op de gedrevenheid om mensen te helpen, maar om mensen in de hoek te kunnen drijven, te
kunnen controleren en dus te beheersen.
Dat verklaart ook de onverklaarbare prijsverhogingen, de boetes, die niet eens in een juiste verhouding
staan tot de ‘overtreding?’, alle regelgeving e.d.
Hoe komt het dat wij inmiddels zo veel verschillende snelheidslimieten hebben. Hoe meer muizenvallen je
plaats, des te meer muizen je kunt vangen.
Nee, geld heeft dan pas waarde, als het wordt aangewend om de behoeftigen te helpen.
Dat wil dus zeggen, dat het niet gaat van u naar iets of iemand, die toch al genoeg heeft, nee.
Andersom, van u naar iets of iemand, die minder heeft. En als u dat doet, doe dat dan vooral rechtstreeks,
dat wil zeggen zonder tussenkomst van derden. Van hand tot hand dus.
Kijk maar eens naar de lijsten die op internet zijn te vinden over de salarissen van de directies van de
zogenaamde ‘goede doelen’.
Tevens kwam bij mij, zo voor de Kerstdagen, een kerstgedachte naar boven.
Zoals u weet, hebben klokkenluiders het moeilijk. Zij, die de sluier optillen om het licht toe te laten in de
duisternis, worden immers vervolgd. Een van die ‘echte helden’ is Robin de Ruiter. Laten wij er eens over
denken of het misschien een goed idee is om een of meerdere boeken van hem te kopen en deze
vervolgens gratis te verspreiden onder vrienden of kennissen, misschien als kerstcadeau. Met name het
boek over de 13 satanische bloedlijnen is zeer verhelderend. Licht in de duisternis brengen, precies dat dus
waarop het feest van Kerstmis is gebaseerd.
Prettige Feestdagen!
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Bijna megaramp met Iraanse kerncentrale Bushehr
Volgens Russische experts is de eerste en tot nu toe enige Iraanse
kerncentrale in Bushehr (foto) in oktober aan een megaramp ontsnapt die
aan zeker één miljoen Iraniërs het leven had gekost.
Het bericht van de bijna-ramp is afkomstig van het kantoor van Sergei
Kiriyenko, het hoofd van het Russische atoomagentschap Rosatom dat de
leiding had over de bouw van de eerst Iraanse kerncentrale.
Nadat er midden oktober 'kleine externe onderdelen' in het reactorvat terecht waren gekomen haastten
Russische wetenschappers en technici naar Bushehr. Zij brachten president Vladimir Putin op de hoogte dat
er op ieder moment een explosie in de centrale kon plaatsvinden en begonnen een race tegen de klok om
een megaramp te voorkomen. Volgens de Russische experts zou de explosie groot genoeg zijn geweest om
1 miljoen Iraniërs te doden en nog eens honderdduizenden inwoners van de Arabische Golfstaten te
vergiftigen met radioactieve straling. Het gevaar was zó acuut dat Putin commandoteams die speciaal zijn
getraind op kernrampen naar Bushehr dirigeerde.
Sabotage of Stuxnet-virus
De ingenieurs legden de reactor onmiddellijk stil en verwijderden de 163 brandstofstaven. De kleine 'externe
onderdelen' in de reactor bleken niet afkomstig te zijn van deze staven. Dat laat drie mogelijkheden open:
* Een ongeluk en/of menselijke fout;
* Sabotage: de onderdelen werden doelbewust in het reactorvat gegooid;
* De terugkeer van het Stuxnet virus, dat twee jaar geleden het Iraanse nucleaire programma aanviel en veel
schade aanrichtte.
Op 26 november werden de brandstofstaven weer teruggeplaatst in de reactor, die één vijfde van de Iraanse
elektriciteitsvoorziening voor zijn rekening neemt. In Iran is men erg geschrokken van het incident.
Gholamreza Massoumi, hoofd van het Iraanse ongevallen- en medische spoedcentrum, pleitte ervoor dat
alle hulpdiensten getraind worden om met kernrampen om te kunnen gaan.
'Ongelukken'
Daarbij wees hij op 'ongelukken' die hebben plaatsgevonden in de uraniumverwerkingsfabriek in Isfahan,
waar yellowcake wordt geconverteerd in zeer giftige uranium hexafloride. 'Mensen die in de regio waren,
bijvoorbeeld in Isfahan, moesten na enkele ongelukken behandeld worden.' Het semiofficiële persbureau
Mehr verwijderde zijn verklaring al na enkele uren, waarschijnlijk omdat de Iraanse autoriteiten massale
paniek willen voorkomen.
Vijf maanden geleden schortte Iran de uraniumverrijking in de ondergrondse installatie in Fordo op toen de
elektriciteitsleidingen naar de fabriek waren gesaboteerd en enkele centrifuges ontploften. Halverwege
september werd de verrijking hervat, echter zonder dat de Iraniërs hadden ontdekt wie de daders waren.
Xander - (1) DEBKA

Credit Suisse laat klanten betalen voor sparen
Betalen om te mogen sparen,het moet niet gekker worden!
dinsdag 4 december 2012
Klanten van Credit Suisse, de op een na grootste bank van Zwitserland,
moeten na 10 december een negatieve rente betalen over hun spaarsaldo.
Dat heeft de bank gisteren aan zijn klanten meegedeeld. Het zou volgens
persbureau Bloomberg gaan om bedragen in Zwitserse franken. De bank
wil niet vertellen of ook andere valuta beboet worden.
Denemarken had in juni al aangekondigd dat spaarders 0,2% rente zouden moeten betalen op hun
spaargeld. Maar dat was een beslissing van de Deense centrale bank. De Zwitserse bank handelt
daarentegen op eigen houtje.
Credit Suisse deelde zijn klanten mee dat ‘vanwege de huidige marktsituatie en na de ontwikkelingen in het
voorbije jaar van nabij te hebben gevolgd, is besloten om vanaf 10 december 2012 te starten met het
aanrekenen van een negatieve rente op rekeningen die boven een bepaalde drempel uitkomen’.
‘In de komende 5 werkdagen zal deze beslissing met betrekking tot rentes, valuta en limieten, op individuele
basis verder worden bekendgemaakt.
We raden onze klanten aan om zo weinig mogelijk cash aan te houden om zoveel mogelijk de negatieve
rentes te vermijden’, aldus Credit Suisse.
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Dit is Europa !
De Griekse reders hebben de grootste handelsvloot ter wereld in handen: samen ruim 4100 schepen, goed
voor 16 procent van de wereldhandelsvloot. Dat is meer dan de Japanners of de Chinezen.
De Griekse rederijen verdienen meer dan de hele toeristische sector.
In 2010 - 2011 is (nog) niet bekend - zagen de grote reders hun inkomsten stijgen tot 15,4 miljard euro. ( Het
toerisme genereerde - toen nog - 9 miljard euro inkomsten )
Toch vloeit van die rederij-miljarden haast geen cent naar de staat. De reders genieten sinds jaar en dag, via
een netwerk van fiscale maatregelen, feitelijk een belastingvrijstelling.
De fiscus kijkt hun rekeningen niet in. Elke Griekse miljonairsfamilie met aandelen in een rederij of in een
maritiem consortium – samen zo’n duizend families – is op die manier vrijgesteld.
Een goed geolied fiscaal paradijs. De reders bewaren hun geld in Zwitserland of in Cyprus, in Liechtenstein
of in Londen. De allerrijkste is Spiros Latsis, de zoon van de oude scheepsmagnaat John Latsis.
De familie Latsis is ook actief in de scheepsbouw en de bankwereld.
Zoon Spiros is bovendien de grootste aandeelhouder van Hellenic Petroleum.
Op de lijst van de multimiljardairs in de wereld staat hij op nummer 68.
Hij studeerde aan de London School of Economics, samen met ene José Manuel Barroso.
In juni 2004 wordt Barroso voorzitter van de Europese Commissie.
Twee maanden later, in augustus, is hij uitgenodigd voor een weekje vakantie op een pronkerig plezierjacht
van de familie Latsis.
Latsis heeft net PrivatSea opgestart, een exclusieve jachtclub die haar leden “een buitengewone ervaring
aan boord van ’s werelds spectaculairste jachten” belooft.
Inclusief de Alexandria, die met haar lengte van 400 voet het op drie na grootste jacht ter wereld is.
Daar waar Aegaeus zich in zee stortte, trekken Barroso en Spiros
Latsis samen de zwembroek aan op het dek van misschien wel het meest luxueuze jacht op aarde.
Een maand later keurt de Europese Commissie 10,3 miljoen euro subsidie van de Griekse staat aan de
scheepswerven van de familie ------ goed.
Toeval? Of “ons kent ons, wie doet ons wat"
http://www.griekenlandforum.nl/index.php?link=home/lees.php&id=20453&vdr=
http://tref.eu/forum/136-%E2%82%ACURO-COMMISSIE/32807-Hoe-betrouwbaar-is-Barroso-eigenlijk.html
http://www.hbvl.be/archief/guid/motie-van-afkeuring-tegen-commissie-krijgt-forsetegenwind.aspx?artikel=a71dbef0-8c30-459c-b79e-b32e22d46705
http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?t=163406&liquid=true
http://forum.politics.be/showthread.php?p=6422012

Shell neemt de macht over in Syrië
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 3 december 2012
Sectarisch geweld
Sinds de “opstand” in Syrië, begin vorig jaar, zijn naar schatting al meer
dan 40.000 doden gevallen en een veelvoud aan gewonden en voor het
leven verminkten. De schade is enorm, duizenden gebouwen, moskeëen
ennkerken zijn met de grond gelijk gemaakt. Er wordt door middel van
gerichte bomaanslagen getracht het sectarische geweld op te laten laaien en de bevolking onderling tegen
elkaar op te stoken, zoals dat in Irak en ook in Lybië is gebeurd. De Arabische IJstijd is nog in volle gang en
het wordt steeds kouder….
De Franse president Hollande met de Syrische oppositieleider Ahmad al-Khatib. (Foto: EPA)
Moeite vooral gedaan voor Irak, Afghanistan, Libië en nu Syrië
Het zogenaamde vrije Syrische leger is een door het Westen gesponsorde (deels buitenlandse)
terreurbende, aangevuld met snipers en huurling-moordenaars. U zult zeggen: die Assad(s) kunnen er ook
wat van en dat is juist. Waar twee vechten sneivelt als eerste de ware toedracht. Maar dat is geen reden om
aan te nemen, dat er recht geschiedt als een regime op Westerse instigatie omver wordt gekegeld. Zoals dat
in Iran al in de vorige eeuw is gebeurd met Mossadecq en waar ook Saddam Hussein door de CIA/MI6 aan
de macht is geholpen. Vervolgens wordt er een marionet geïnstalleerd onder de dekmantel van ingevoerde
beschaving en democratische principes. Voorwaarde is wel, dat een “gedemocratiseerd” land rijk aan
bodemschatten moet zijn. Daarom is er niet zo heel veel moeite voor Egypte en Tunesië gedaan, maar des
te meer voor Irak, Afghanistan, Lybië en nu dus Syrië. Dit laatste land heeft olie en gas en dan met name in
de terrtitoriale wateren in de oostelijke Middellandse Zee. >lees verder:
www.herstelderepubliek.wordpress.com
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Stralingsgevaar, nog veel erger dan gedacht
Zondag, 02 december 2012
Alhoewel sommigen van ons al wel op de hoogte zijn van de gevaren van
elektromagnetische straling (EMV) in onze hedendaagse maatschappij, is
het nog erger dan wij dachten. Niet alleen is het waarschijnlijk
verantwoordelijk voor de massale bijensterfte en de verdwijning van vele
diersoorten, ook is het uiteindelijk rampzalig voor ons mensen. De
natuurlijke frequentie van de aarde is gelijk de Schumann resonantie,
vernoemd naar professor Otto Schumann van de Universiteit in München die dit in 1952 ontdekte. Ondanks
wat sommige mensen geloven is deze frequentie 7,83 Hz.; dezelfde als de Alfagolven in onze hersenen. Al
ons leven en ons welzijn draait om natuurlijke frequenties. Niet alleen bij mensen, maar zeker ook bij dieren.
In de jaren zestig werd een experiment uitgevoerd waarbij een aantal jonge mensen langere tijd verbleven in
een ruimte onder de grond welke compleet verstoken was van de natuurlijke frequentie van de aarde. De
resultaten waren schokkend, mensen begonnen zich al heel snel onwel te voelen met een scala aan
klachten. Enige tijd later werden via een zender kunstmatige Schumann golven in de ruimte geïntroduceerd
en de klachten verdwenen als bij toverslag. Afgezien van alle andere zeer schadelijke effecten van straling
zoals van mobiele telefoons, Wifi en andere toepassingen, verstoort het ook op zeer indringende wijze de
natuurlijke frequentie waarop al ons leven is gebaseerd. Zo deed een Duitse onderzoeker, Kuntz, vorig jaar
een zeer opzienbarende ontdekking in verband met het verdwijnen van de vele bijenvolken wereldwijd. Hij
deed een experiment met een aantal bijenkorven. In enkele ervan werd een mobiele DECT (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications) telefoon geplaatst, dezelfde die in talloze huishoudens te vinden
is. In die waar niet zo'n telefoon was geplaatst, kwamen de bijen normaal terug en in de korven met wel een
DECT slechts enkele bijen of helemaal niet één. Hiermee is een direct verband gelegd tussen de
verdwijnende bijen en de stralingsomgeving waarin wij leven. Dergelijke proeven zijn ook uitgevoerd met
vogels waaruit bleek dat ook hun navigatievermogen ernstig was aangetast door de hen omringende
straling. Als je ziet hoeveel vogelsoorten de laatste jaren drastisch in aantal zijn verminderd, dan schrik je.
Wij leven nu in een wereld met vier miljard mobiele telefoongebruikers met bijbehorende zendmasten. Al die
gecombineerde stralingseffecten zorgen ervoor dat iedere verbinding met de natuurlijke frequentie van de
aarde permanent wordt verstoord. Het is al zo erg dat men er tegenwoordig in grote steden niet meer in
slaagt om de Schumann frequentie te meten. Dit lukt alleen nog op plaatsen die zich op redelijke afstand
bevinden van het permanente stralingsbombardement. Iets waarvan men tot voor kort dacht dat dit alleen
bij dieren en planten voorkwam is de cryptochrome cel. Deze is verantwoordelijk is voor het “voelen” van
magnetische velden. Nu schijnt dat ook wij mensen hierover beschikken en dat recente onderzoeken
hebben aangetoond dat die van ons ook magnetisch zijn. De cryptochromen zijn ook verantwoordelijk voor
wat men noemt het circadiaan ritme. Dit is een biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer één dag duurt
(Latijn: circa = ongeveer, dies = dag). Men spreekt ook wel van een 24-uurs of slaap-waakritme. Een
organisme is onderhevig aan een groot aantal biologische processen die doorgaans automatisch verlopen
volgens een bepaald vast systeem. Circadiaan verlopende functies vertonen een patroon dat dagelijks
herhaald wordt. Het wordt via de biologische klok endogeen gestuurd (door innerlijke erfelijke factoren in de
hersenen vastgelegd) en functioneert onafhankelijk van omgevingsfactoren als licht en temperatuur. Er zijn
nu wetenschappers die stellen dat omdat menselijke cryptochromen ook magnetisch zijn en dus heel erg
vatbaar voor straling en verantwoordelijk voor zijn voor het circadiaan ritme, dat dit heel veel van de
sypmtomen die optreden bij stralingsziekte zouden kunnen verklaren. Als nu gebleken is dat de
stralingsomgeving verantwoordelijk is voor de massale bijensterfte, het verdwijnen van vogelsoorten,
waarschijnlijk ook de vele dode vogels die spontaan uit de lucht neervallen, is het dan ook niet redelijk om te
veronderstellen dat de mens, die beschikt over eenzelfde gevoeligheid voor magnetische velden, ook dit
soort of misschien nog ergere symptomen gaat vertonen onder invloed ervan? De documentaire:
"Resonance, beings of frequency" is een documentaire die schokkende antwoorden geeft omtrent onze
gezondheid en de ons permanent omringende straling. Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat het
blootstaan aan de natuurlijke frequentie van de aarde essentiëel is voor ons. Het bepaalt onze geestelijke en
lichamelijk gezondheid, het synchroniseert onze circadiaans ritme, het helpt ons immuunsysteem en
verbetert ons algeheel gevoel van welzijn. Onze lichamen zijn gevuld met natuurlijke frequenties om onze
cellen electromagnetisch te laten communiceren en om onze hersenen via een constante stroom ervan ons
DNA instrukties te kunnen geven. Zonder zouden we geen seconde langer in leven blijven. Deze delicate
balans heeft zich over een periode van miljoenen jaren ontwikkeld. Maar, gedurende de laatste 25 jaar is
deze harmonie dramatisch verstoord. De mensheid heeft zichzelf ondergedompeld in een oceaan van
kuntsmatige frequenties. Ze zijn overal om ons heen, ze vullen de lucht rondom ons en verdringen de
natuurlijke frequentie van de aarde volledig. Voor het blote oog ziet de planeet er nog precies gelijk uit.
Maar op cellulair niveau is het de grootste verandering die het leven op aarde ooit heeft ondergaan. We
beginnen nu pas de effecten te erkennen en dat proces verloopt veel te langzaam.
Video: http://vimeo.com/54189727
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Brengt VN erkenning Palestina vervulling eindtijdprofetie Joël nabij?
Als de Palestijnen zouden weten -en geloven- wat de Bijbel zegt over het
lot van Gaza zouden ze heel wat minder reden hebben om feest te vieren
over de VN erkenning voor hun eigen 'staat'.
PA-leider Abbas verklaarde in zijn overwinningstoespraak in Ramallah dat
de droom van een onafhankelijk 'Palestina' nu eindelijk is uitgekomen.
Voor het oog van de wereld is er afgelopen week dan ook 'gerechtigheid'
geschied toen een overweldigende meerderheid in de VN instemde met de opwaardering van de Palestijnse
Autoriteit tot niet-lidstaat. De nog maar weinige christenen met iets meer dan oppervlakkige basiskennis van
de Bijbelse eindtijdprofetieën weten echter dat de verdeling van Israël in de eindtijd al ruim 2800 jaar
geleden werd voorzegd door de profeet Joël, en tevens wat uiteindelijk het gevolg hiervan zal zijn: een
allerlaatste, verwoestende wereldoorlog en de vernietiging van alle landen die zich tegen Israël hebben
gekeerd.
Net als de meeste andere Oud Testamentische profeten schrijft Joël over de verwerping van het volk Israël
door God vanwege hun ontrouw, maar ook over hun herstel in het laatst der dagen, pal voor de 'Dag des
Heern' aanbreekt. Uit de teksten blijkt duidelijk dat wij op dit moment in die voorzegde eindtijd leven:
'Want ziet, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda (Juda, Judeeërs
= Joden) en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal
aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de
volken verstrooid hebben, terwijl zijn mijn land verdeelden,...' (Joël 3:1-2, NBG)
Veel Bijbelexperts denken dat dit 'gericht' van God Zelf in het dal van Josafat (nabij Jeruzalem, tussen de
Tempelberg en de Olijfberg) in dezelfde tijd zal plaatsvinden als de massale veldslag in het dal van Megiddo,
beter bekend als 'Armageddon', de grootste veldslag ooit die pal aan de terugkeer van de Messias vooraf zal
gaan.
Niet Palestina, maar Israël 'mijn erfdeel, mijn land'
Merk op dat hier God Zelf aan het woord is en hij Israël 'mijn erfdeel' en 'mijn land' noemt (wat véél verder
gaat dan enkel 'Joods land'!), en zich letterlijk tot de vijanden van Israël in 'Palestina' en Libanon richt:
'En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon (Zuid Libanon, het domein van Hezbollah), en alle
grenzen van Palestina (NBG: Filistea)! Zoudt gij mij vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden,
lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen... Gij hebt de kinderen van Juda en de
kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken (het Westen), opdat gij hen verre van hun
landpale (gebied) mocht brengen. Ziet, Ik zal ze opwekken uit de plaats, waarhenen gij ze hebt verkocht, en
Ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd.' (vs. 4-7, SV)
'Volken van rondom' rukken op tegen Israël
Enige tijd na de in vers 2 voorzegde verdeling van Israël zullen de 'volken van rondom' (vs.12) 'oprukken
naar het dal van Josafat', overduidelijk om Jeruzalem, dat door Abbas opnieuw de 'eeuwige hoofdstad van
Palestina' werd genoemd, te 'bevrijden'. Vaak over het hoofd gezien, maar erg belangrijk voor een juiste
interpretatie van deze profetie, is de toevoeging 'van rondom'. Het gaat hier dus enkel om de landen die
Israël omringen, en die zijn zonder uitzondering Arabisch en/of islamitisch en gezworen vijanden van de
Joodse staat.
In vers 15 wordt bevestigd dat dit tijdens de 'Dag des Heern', de allerlaatste fase van de eindtijd zal
gebeuren:
'De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken.'
Egypte en Arabië verwoest
Deze gebeurtenissen -of ze nu letterlijk of figuurlijk moeten worden opgevat- worden ook op veel andere
plaatsen in de Bijbel de kenmerken genoemd van het begin van deze 'Dag des Heern' (Jes.13:9-10 / Ez.32:7
= profetie over de toekomstige verwoesting van Egypte / Joël 3:15 / Habakuk 3:11 / Matt.24:29 / Marc.13:24
/ Openbaring 6:12, 8:12). Dan zal God Zelf ingrijpen:
'En de HEER zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar
de HEER zal de Toevlucht Zijns volks en de Sterkte der kinderen Israëls zijn... Egypte zal tot verwoesting
worden, en Edom (Arabië) zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van
Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en
Jeruzalem van geslacht tot geslacht... en de HEER zal wonen op Sion.' (vs. 16_19-21).
Moslim Broederschap
Nu de Moslim Broederschap, dat openlijk streeft naar de vernietiging van Israël en de Joden, Egypte heeft
overgenomen is het niet moeilijk voorstelbaar dat het land zich al in de nabije toekomst opnieuw agressief
opstelt en mogelijk de VN-erkenning van 'Palestina' aangrijpt om een militaire aanval op de Joodse staat uit
te voeren. Ook in Ezechiël 32 staat dat Egypte compleet zal worden verwoest (vs.15). Sinds deze profetie is
dat nooit eerder gebeurd.
Nog een aanwijzing dat het hier over een toekomstige gebeurtenis in de eindtijd moet gaan is de toevoeging
'dan zullen zij weten dat Ik de HEER ben'. Met andere woorden: als hun land wordt vernietigd zullen de
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Egyptenaren weten Wie hier verantwoordelijk voor is. Overigens zullen volgens Ezechiël tegelijkertijd ook
Syrië ('Assur', vs.22), Iran ('Elam', vs. 24), Turkije (Mesech-Tubal) en Edom (Arabieren*) worden verwoest.
* In Ezechiël 25:12-13 wordt bevestigd dat het hier inderdaad om (Saudi) Arabië gaat: 'Ik strek mijn hand uit
tegen Edom en zal er mens en dier uitroeien; Ik zal het tot een puinhoop maken van Temam af tot Dedan
toe; door het zwaard zullen zijn vallen.' Temam en Dedan liggen in het huidige Saudi Arabië.
Vernietiging Babel tijdens de 'Dag des Heren
De profeet Jesaja voegde hier nog een land / gebied aan toe: Babel (Babylonië), dat in het huidige Irak ligt.
Vers 10 toont aan dat ook deze profetie over de toekomstige 'Dag des Heern' gaat:
'De sterren aan de hemel geven geen licht meer... de zon is verduisterd als ze opkomt, het licht van de maan
is verdwenen. Dan laat Ik de wereld boeten voor haar slechtheid...'
In het vervolg herkennen we de wereldwijde aardbeving die o.a. in Openbaring wordt omschreven. Sommige
uitleggers denken dat de Aarde letterlijk uit zijn baan zal worden gestoten, mogelijk door de inslag van een
groot object (meteoor of komeet) uit de ruimte:
'Ik maak mensen schaarser dan goud... Ik zal de hemel doen wankelen, de aarde raakt bevend van haar
plaats op de dag van de HEER... de grimmige dag van zijn brandende toorn. Dan zal iedereen wegvluchten
naar zijn land van herkomst... Babel wordt als Sodom en Gomorra, steden door God verwoest. Nooit meer
zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent
opslaan...' (Jes. 13:10-20).
Toorn van God over Gaza, Syrië, Jordanië, Soedan
Ook de profeet Zefanja is erg specifiek. Op de 'dag van de toorn des HEERN' zal 'Gaza verlaten' zijn en de
Israëlische steden Askelon en Asdod -ook tijdens het recente conflict met Hamas weer het doelwit van
talloze Palestijnse raketten'- een 'woestenij' en 'ontvolkt', waarschijnlijk als gevolg van de toekomstige
Palestijnse-Egyptische-Arabische militaire aanval.
Vervolgens zal God 'het land van de Filistijnen' (die door de Palestijnen als hun voorvaderen worden
beschouwd) 'te gronde richten, met alle bewoners'. De nu nog dicht bevolkte Palestijnse kuststrook zal
verworden tot 'grasland' en 'toevallen aan wie er van Juda overblijven... want de HEER, hun God, zal naar
hen omzien en hun lot ten goede keren.' (Zef.2)
Vergelijkbare totale verwoesting staat de andere aanvallers van de Joodse staat -Jordanië ('Moab' en
'Ammon'), Soedan ('Nubiërs' (NBV)/ 'Moren' (SV) / 'Ethiopiërs' (NBG) en Syrië ('Assyrië')- te wachten. 'Ze
zullen worden geplunderd door wat er nog over is van mijn volk, hun bezit valt toe aan wat er van mijn natie
(Israël) nog rest' (vs.9).
Ook Zefanja geeft een dezelfde dubbele bevestiging dat we hier met toekomstige gebeurtenissen te maken
hebben: 'Vreselijk zal de HEER tegen hen (de vijanden van Israël) wezen, want Hij zal alle goden der aarde
(alle andere religies en/of alle wereldleiders) doen wegteren, en voor Hem zullen zich neerbuigen, ieder uit
zijn plaats, alle kustlanden der volken (SV: al de eilanden der heidenen = alle continenten)' (vs.11,
SV+NBG).
Leedvermaak over lot Joden
In Ezechiël 36 wordt op indrukwekkende wijze de hele geschiedenis van het Joodse volk, van het verre
verleden tot in de toekomst, beschreven. Vanaf vers 16 begint er een terugblik op de tijd dat het volk Israël
vanwege hun 'onreine daden' de toorn van God over zich kreeg en verdreven werd naar 'vreemde volken' en
'verre landen' (vs.19). Daar waren de Joden echter niet welkom en werden -en worden nog steeds- bespot
(vs.20) omdat ze hun eigen land waren kwijtgeraakt aan hun vijanden.
'Dit zegt God, de HEER: Vol leedvermaak heeft de vijand geroepen: 'Die oeroude bergen (lett. 'hoge
plaatsen') zijn nu van ons!' (vs.2).
God woedend vanwege valse beschuldigingen en complottheorieën
In twee zinnen voorzegde Ezechiël vervolgens dat de Joden altijd en overal zouden worden zwartgemaakt
en vervolgd, en het onderwerp van allerlei ('Zionistische') complottheorieën en valse beschuldigingen van
'etnische zuiveringen' en 'genocide' zouden worden:
'Dit zegt God, de HEER: Toen jullie verwoest waren, aasden de volken om je heen op jullie. Jullie gingen
over de tong en er werd over jullie gekletst... Er wordt van jullie gezegd dat je mensen verslindt, dat je de
volken die op je leven van hun kinderen berooft.' (vs.3+13)
God trekt Zich dit echter persoonlijk aan:
'Dit zegt God, de HEER: Ik spreek met harstocht en woede! Jullie zijn vernederd door andere volken, en
daarom -zegt God, de HEER, zweer ik dat de volken om je heen zelf vernederd zullen worden... Ik zal
zorgen dat je de vernederingen van de andere volken niet meer hoeft te verduren en hun spot niet meer
hoeft te horen.' (vs.6-7+15)
'Ik zal u brengen naar uw eigen land'
Tevens maakt God heel duidelijk dat niet Israël, maar de Arabieren de werkelijke bezetters zijn van het land
dat nu -met steun van alle Arabieren- door de Palestijnen voor hun eigen staat wordt geclaimd:
'Dit zegt God, de HEER: In het vuur van mijn hartstocht klaag ik Edom (Arabië) en al die andere volken aan.
Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze mijn land in bezit namen en er de weidegronden
buitmaakten' (vs.5).
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'Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Heer HEER: niet om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar
om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.... Ik zal u
weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land;'
(vs 22+24).
Van de vervulling van die belofte is de hele wereld getuige geweest toen in 1947-1948 de staat Israël werd
opgericht en uit de hele wereld een massale Aliyah (terugkeer van de Joden) op gang kwam, een proces dat
nog steeds gaande is.
Tweede deel profetie: Reiniging
Het tweede deel van de profetie moet nog worden vervuld of is bezig in vervulling te gaan (een proces dat
vele jaren in beslag kan nemen):
'Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik
u reinigen... gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.... Dan zult gij terugdenken aan uw boze
wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en
uw gruwelen... Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HEER, herbouwd
heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was.' (vs. 25-36).
Haat tegen Israël doet God ingrijpen
Dat de haat tegen Israël en het streven de Joodse staat te vernietigen uiteindelijk de belangrijkste reden is
dat er voor God een grens gepasseerd wordt en Hij persoonlijk ingrijpt blijkt ook uit de profetie in Ezechiël 35
over het 'gebergte van Seïr' (gelegen in het huidige Jordanië, waar 60%-70% van de bevolking Palestijns is)
en Edom:
'Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en gij de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld
van het zwaar ten tijde van hun rampspoed, ten tijde van de eindafrekening, daarom, zo waar Ik leef... tot
bloed zal Ik u maken en bloed zal u vervolgen; daar gij het vergieten van bloed niet hebt geschuwd, zal
bloed u vervolgen. Ik zal het gebergte van Seïr tot een oord van woestheid en verwoesting maken en daar
uitroeien al wie er komt of gaat....' (vs.5-7)
'... met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij
onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal.'(vs.11)
'Ik heb jullie grote woorden tegen Mij wel gehoord'
God heeft ook wat te zeggen over het bekende antisemitische en anti-Israël gebral over het 'recht' op een
Palestijnse staat dat we heden ten dage weer overal horen -niet alleen in de islamitische wereld, maar ook in
het Westen:
'Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen Israëls gesproken hebt; zij zijn verwoest, zij zijn
ons (de Palestijnen/Arabieren) gegeven om ons te voeden! Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij
aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld - Ik heb het wel gehoord. Zo zegt de Heer HEER:
Tot vreugde van de ganse aarde zal Ik van u een woestenij maken; zoals gij u verheugt omdat het erfdeel
van het huis Israëls verwoest is; zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja
Edom geheel en al.'
Ook hier weer dezelfde bevestigingen dat dit niet over het verleden, maar om de nog toekomstige eindtijd
gaat:
'Tot een eeuwige woestenij zal Ik u maken; uw steden zullen niet meer bewoond worden; en gij zult weten,
dat Ik de HEER ben.' (vs.9)
Beide zaken zijn nog nooit vervuld: Jordanië en Arabië zijn nog altijd bewoond en niemand heeft daar ooit de
HEER, de God van Israël, erkend.
Totale vervulling: wanneer?
De geschiedenis laat zien dat de vervulling van Bijbelse profetieën** die in enkele opeenvolgende zinnen
staan opgetekend vaak vele jaren -en soms zelfs decennia of eeuwen- in beslag neemt. Dit is overduidelijk
het geval met de terugkeer van de Joden naar hun eigen land en de door God beloofde 'reiniging', zoals
eerder gezegd een proces dat mogelijk vele jaren in beslag zal nemen (denk bijvoorbeeld aan de langzaam
groter wordende groep Messiaanse Joden).
Het is dus niet te zeggen of de grote, door zoveel Bijbelse profeten beschreven eindtijdoorlog tijdens of aan
het begin van de 'Dag des Heern' al zeer nabij is of toch nog (tientallen?) jaren op zich zal laten wachten.
Niettemin laten de almaar sneller gaande wordende gebeurtenissen en omwentelingen in het Midden
Oosten zien dat extremistische islamisten die er geen geheim van maken de Joodse staat te willen
vernietigen steeds meer invloed en macht krijgen. De regelmatige antisemitische en anti-Zionistische
uitspraken van de Egyptische president Morsi en de Turkse premier Erdogan kunnen daarom als een
duidelijk teken aan de wand worden gezien.
**Omwille van de lengte van dit artikel heb ik de in veel eerdere artikelen besproken bekende profetieën over
de toekomstige vernietiging van Damascus (Jes.17:1), de 'Gog Magog' aanval op Israël (Ez.38) en de
vernietiging van al Israëls vijanden met mogelijk kernwapens gevolgd door de terugkeer van de Messias
(Zach.12+14) weggelaten.
Xander
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Waarom bouwt Amerika een geheime ondergrondse faciliteit met mysterieuze inscripties, in Israël ?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 2 december 2012
Het grootste project ooit
Amerika plant een mysterieus project in Israël: een geheime grootscheepse ondergrondse faciliteit die streng
bewaakt is. Informatie over het project mag niet gevraagd, noch gegeven worden. Niet minder mysterieus: in
de faciliteit zullen mezuzahs zijn: hebreeuwse inscripties geschreven op traditionele Joodse wijze op lederen
perkament met onuitwisbare inkt.
Washington en Israel zijn al lang partners in het gezamenlijk plannen van oorlogen en gerelateerde
activiteiten. Walther Pincus schrijft over veiligheidszaken voor de Washington Post, en verdiept zich hier al
vele jaren in. Op 28 november schreef hij: ”US overseeing mysterious construction project in Israel”
Zeer streng bewaakt
Uit het artikel:
The U.S. Army Corps of Engineers plannen de
bouw van een ondergrondse faciliteit voor een
Israel Defense Forces complex.
Amerika bouwt aan een geheime ondergrondse
faciliteit op een Israëlische luchtmachtbasis,
vlakbij Tel Aviv. Het project heet “Site 911.” De
bouw duurt minimaal 2 jaar, kosten: zo’n 100
miljoen dollar. Naar alle waarschijnlijkheid zal
de ondergrondse faciliteit van 5 verdiepingen
meer gaan kosten. De kosten lopen vaak uit bij
dit soort projecten.
De faciliteit zal leslokalen hebben op de eerste
verdieping, een auditorium op de derde
verdieping, een laboratorium, schokbestendige
deuren, bescherming voor non-ioniserende
straling en zeer strenge bewaking.
Constructiewerkers zullen er rekening mee moeten houden, dat er bewaking aanwezig is en dat barrières ze
afscheiden van de rest van de basis. Alleen Amerikaanse firma’s zijn betrokken bij de bouw.
 ISRAËL-AMERIKA: ECONOMISCHE BANDEN GROEIEN IN DUIZELINGWEKKEND TEMPO
Geen enkele Israëli werkt mee aan de bouw en alles is uiterst geheim
Onder het Foreign Military Sales (FMS) program, levert Amerika wapens,
munitie en ander militair materiaal. The Defense Security Cooperation
Agency (DSCA) stuurt FMS aan. Amerika was bij veel vorige
bouwprojecten betrokken voor Israël’s IDF. Amerika verleent Israël meer
steun dan aan alle andere landen tezamen en is erg royaal met
belastinggeld aan Israël. Site 911 is een van de grootste projecten, met
drie ondergrondse verdiepingen van ieder 12,5 km. Hieronder komen twee
kleineren verdiepingen, die als opslagplaats dienen. Beveiliging is hoog,
het is een geheim project. Werkers komen alleen uit Amerika, West
Europa, Polen, Moldavië, Thailand, Filipijnen, Venezuela, Roemenië,
China. Geen Israëlische werker is erbij betrokken. Palestijnen zijn zowiezo
uitgesloten. Er zal slechts één poort zijn in de faciliteit, voor zowel in- als
uitgaan. In- en uitgaan is verboden gedurende werkuren, met uitzondering
van bevoorrading. Bewakers zijn uitsluitend Israëli met
militaire ervaring. Elk type informatievergaring is
verboden. Het israëlische architectenbureau Ada KarmiMelamede is erbij betrokken.
Waarom die mezuzah’s ?
mezuzah
De faciliteit zal speciale mezuzahs hebben, die normaal
gesproken voor decoratieve doeleinden gebruikt worden.
Mezuzahs zijn Hebreewse inscripties. De mezuzahs die
de faciliteit zal hebben, zullen in onuitwisbare inkt
geschreven worden op ongecoat lederen perkamenten.
Ze worden
handgeschreven zoals geautoriseerd door de Joodse wet. ( “The’ll be proof-read by a computer at an
authorized institution for Mezuzah inspection, as well as manually…for the form of the letters by a proofreader authorized by the Chief Rabbinate.)
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Mysterie
Amerika en Israël plannen iets samen, maar wat ?
Mysterie alom dus. Pentagon en woordvoerders van Israël’s Ministerie van
Defensie zeggen niet veel. Hoewel Walther Pincus denkt dat het om een veiligheids
commando centrum gaat, is het doel achter dit centrum onduidelijk. Iran is in focus,
Amerika en Israël willen regimeveranderingen in het Midden Oosten. Wat gaat er in
2013 gebeuren? Gaan Israël en Amerika aanvallen? Netanyahu zal naar alle
waarschijnlijkheid herkozen worden in januari. De vooruitzichten op vrede zijn niet
goed. En voor de buitenwereld betreuren Israël en Amerika dat.
 IS IRAN WEL WERKELIJK ZO’N BEDREIGING ? IS AHMADINEJAD NU
ECHT ZO’N NUTCASE, OF JUIST NIET?
Obama, ook herkozen, wil ‘diepere interventie’ in het Midden Oosten. Het valt ook
niet mee; het regime van Syrië gaat niet zo makkelijk om, zoals bij Egypte en Libië
wel het geval was, en Ahmadinejad, die de streken van de zionisten en Amerika
maar al te goed kent, heeft zijn land zeer goed ingedekt en Iran’s regime is niet zomaar omver te werpen.
bronnen BI, WP

Hoe snel je iemand zelfs een moord kunt laten bekennen!!!
Derren Brown en de valse bekentenis van een moord
Auteur: mr. drs. Bou
Op BOUblog staat al een show van de Engelse illusionist Derren
Brown. Deze man weet de psyche van andere mensen dusdanig te
beïnvloeden, dat ze dingen doen of zeggen die men beslist niet
verwacht. In een reactie op De Onmogelijke bekentenis van Jasper
Steringa wees Martin op een aflevering van de show van Derren,
waarin een volstrekt onschuldige man een moord bekent, die
overigens zelfs niet heeft plaatsgevonden.
Dhr. Jasper Steringa heeft bekend dat hij Marianne Vaatstra heeft
vermoord, maar daaruit volgt nog niet dat hij de moordenaar is. Onder
bepaalde omstandigheden hebben mensen de neiging om iets te bekennen dat zij niet hebben gedaan.
Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld een arrestatie met daarop volgend een dagenlang durend verhoor!
Volgens het strafprocesrecht kan een bekentenis daarom nooit lijden tot een veroordeling. Een bekentenis is
geen voldoende bewijs, maar aanvullend bewijs. Uit andere feiten en omstandigheden zal moeten blijken dat
de bekentenis juist is.
In het geval van dhr. Steringa is er het DNA-bewijs, maar ook dat is niet voldoende voor een veroordeling.
Ook DNA is slechts aanvullend bewijs! Stel dat het DNA-bewijs gemanipuleerd is, dan heeft men méér nodig
voor een veroordeling. Het DNA-”bewijs” kan bij dhr. Steringa dan zijn gebruikt om hem tot een valse
bekentenis te brengen.
Achter de schermen komen op BOUblog nog steeds reacties binnen die ik niet plaats. Ze komen neer op:
“Er is DNA, er is een bekentenis, dus wie niet gelooft in de schuld van dhr. Steringa is geschift!” Deze
mensen zouden even een uurtje moeten kijken naar de schuldbekentenis die Derren Brown weet te
ontlokken aan Jody, een bijzonder zachtaardige en sympathieke jongeman. Door systematisch te werken op
zijn schuldgevoel, laat Derren Brown hem een moord bekennen. Jody gelooft zelfs dat hij die moord heeft
gepleegd! Niet alleen heeft Jody geen moord gepleegd, maar deze moord is fake, wat helaas niet kan
worden gezegd van de moord op Marianne Vaatstra. Misschien denkt dhr. Steringa op dit moment zelf ook
dat hij de moordenaar is. Dat hij zich niets van die moord herinnert, kan hij dan wijten aan zijn
geheugenverlies.
Omdat dhr. Steringa als eenzame dader niet klopt met wat bekend is over Marianne Vaatstra, de
afgesproken taxi en de lekke banden van Spencer en Wietse, weiger ik te geloven in DNA plus een
bekentenis! Ik kan alleen maar hopen en wensen dat ook dhr. Steringa op een dag zal worden verlost uit
deze vreselijke nachtmerrie!
Derren Brown – The Experiments: The Guilt Trip duurt 47 minuten.
Kijk verder op BOUBLOG: http://www.boublog.nl/09/12/2012/derren-brown-en-de-valse-bekentenis-van-eenmoord/
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VN hielpen —illegaal– schurkenstaten aan computers en high tech
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 1 december 2012
Congressionele onderzoekers van het Witte Huis committee, Buitenlandse Zaken, maken vorderingen met
hun onderzoek naar een van de grootste V.N.-schandalen van de laatste tijd. Het gaat om stille
doorschuiving van computers en gerelateerde technologie naar Iran en Noord Korea, door V.N.’s World
Intellectual Property Organization (WIPO), gevestigd in Geneve. Documenten in Geneve zijn onderzocht en
getuigen gehoord. V.N.-sancties voor Noord Korea en Iran, maar wel high tech en computers leveren
Er is een rapport gemaakt over deze zaak. De controversiële leveringen van computers, van Amerikaans
fabricage, naar Noord Korea en Iran waren ongerechtvaardigd, volgens het onafhankelijke rapport. Het
rapport legt nieuwe druk op Obama Administration, die moet beslissen welke stappen ondernomen gaan
worden, en maakt duidelijk dat WIPO (een V.N. gerelateerde organisatie) zichzelf boven de wet acht en de
Amerikaanse export controle schond.
Zowel Noord Korea als Iran staan onder V.N. sancties vanwege hun illegale nucleaire wapenprogramma’s,
en het was dus niet mogelijk dat deze landen op legale wijze de goederen verkregen heeft. De vinger wijst
hier direct naar WIPO, die vrachten verzond die duidelijk verboden waren volgens Amerikaanse regels. De
verzendingen van high-tech goederen aan de twee gevaarlijkste landen van de wereld, werden in april 2012
bekend gemaakt door Fox News. Fox News deed verslag van WIPO’s methodes om de vrachten te
verzenden: WIPO transacties leken dusdanig plaats te vinden, dat ze alle regels omzeilden.
WIPO stelt zichzelf boven de wet en negeert de aan schurkenlanden opgelegde schurkenstaten
De laatste zaak die plaatvond qua illegale leveringen van de V.N., was aan Noord Korea. Het betrof
technologie om systemen te upgraden, laptops, hardware, netwerk beveiligingssystemen van ‘a very high
level of U.S. licensing requirements’, voor niet-burgerlijke doeleinden.
Het rapport laat weten: ‘de goederen zijn eigenlijk voor nationale veiligheid, anti-terrorime en encryptische
controles onder Amerikaanse wetgeving.’
WIPO stelt zichzelf niet alleen boven de wet, maar ziet zichzelf blijkbaar ook als een aparte entiteit van
welke V.N. missie en -sanctie dan ook, ondanks het feit dat vele V.N. Security Council resoluties aan alle
V.N.-lichamen de oproep doen om mee te werken aan de sancties. WIPO’s handelen is in strijd met de
overeenkomst uit 1974 tussen V.N. en WIPO. In artikel 2 hiervan staat namelijk expliciet, dat WIPO
medewerking verleent aan elke V.N.-maatregel op gebied van beleid: niet alleen medewerking aan de V.N.,
maar ook aan alle gerelateerde organen en organisaties in het V.N.-systeem. In artikel 8 staat, dat WIPO zijn
medewerking verleent aan de V.N. ‘door elke assistentie te verlenen, die de V.N. vraagt.’
Klik hier om de overeenkomst te zien>
Het maakte WIPO niet uit, ze leverden evengoed aan de schurkenstaten, landen met zulke misdadige
praktijken dat de internationale gemeenschap gedwongen was om embargo’s op te werpen. Passende actie
wordt nu van Obama Administration verwacht, volgens het rapport kan namelijk alleen OA vaststellen of
WIPO gevrijwaard is van de V.N-regels.
Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Internetcensuur
Van 3 tot 14 december praat de wereld (193 landen) in Dubai over het voorstel om controle over het
internet bij de International Telecommunications Union (ITU) te leggen. Dat zou betekenen dat een gesloten
organisatie, waarin alle overheden van de wereld een gelijke stem hebben, bepaalt wat wel en niet mag op
internet en vooral wie toegang krijgt en hoe.
Als het aan het Europees Parlement ligt, krijgt de International Telecommunications Union (ITU) niet meer
macht op internet. Alle 27 lidstaten van de Europese Unie zijn in een resolutie opgeroepen niet meer macht
te geven aan de VN-organisatie.
Enkele landen, zoals Rusland, willen dat de ITU meer te zeggen krijgt over het internet. Ook
telecomproviders uit Europa denken garen te spinnen bij de machtspositie van de ITU. Zij azen op een apart
internet waar contentleveranciers moeten betalen voor doorgifte. Ook telecomhouders lobbyen en willen een
aparte internettolweg, wat het principe van netneutraliteit aantast. Critici zijn bang dat sommige ITU-leden de
macht zullen misbruiken. Het Europees Parlement ziet in beide plannen een bedreiging voor het vrije
internet zoals we die nu kennen en is bang dat de ITU zal zwichten voor de druk van landen en organisaties.
Naast het Europees parlement, Google, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO) en Greenpeace, sluit Eurocommissaris Neelie Kroes zich nu ook aan bij dat rijtje. De
eurocommissaris zegt in de Financial Times dat je niet iets moet gaan repareren dat niet stuk is.
Bronnen: http://www.bndestem.nl/algemeen/multimedia/ep-wil-machtsgreep-itu-voorkomen-1.3490921
http://www.villamedia.nl/nieuws/bericht/kroes-tegen-internetregulatie-itu/88015/
Google petitie 'A free and open world depends on a free and open web' :
https://www.google.com/takeaction/?utm_source=google&utm_medium=hpp&utm_campaign=12032012freeandopen_fr
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Zwarte gaten en wormholes: geheime sluiproutes in de ruimte
woensdag, 04 april 2012 09:54
Een wormgat of ‘wormhole’ is een korte weg in het universum om sneller
naar een ander punt te reizen dan je normaal zou doen.
De Duitse natuurkundige wetenschappers en onderzoekers Burkhard
Kleihaus en Julta Kunz van de Universiteit van Oldenburg en de Griekse
Panagiota Kanti van de Universiteit van Ioannina doen uitgebreid
wetenschappelijk onderzoek naar wormgaten.
Zij zien deze als een mogelijkheid verschillende delen van het universum met elkaar te verbinden.
Alpha Centauri
De dichtstbijzijnde ster, Alpha Centauri, staat op 4,36 lichtjaar afstand. Een lichtjaar is de afstand die het
licht, met een snelheid van 300.000 km per seconde, in één jaar overbrugt. Dat is dus 9,46 biljoen kilometer.
Een ongelooflijke afstand. Met onze huidige rakettechniek zouden we er 27.000 jaar over doen om een
bezoekje te kunnen brengen aan onze buren in Alpha Centauri.
Door de lichtmuur gaan
Vroeger geloofde men dat je niet sneller kon gaan dan het geluid. Toch ging men in 1947 door de
geluidsmuur heen. De Amerikaan Chuck Yeager was destijds de eerste in zijn raketvliegtuig Bell XS-1.
Om op een fatsoenlijke manier te ruimtereizen zal men toch ook door de ‘lichtmuur’ heen moeten gaan.
Anno 2012 lijkt dit nog gebeurd ook. Wetenschappers van de Europese Organisatie voor Kernonderzoek
(CERN) hebben bij herhaling vastgesteld dat een minuscuul deeltje, het zogenaamde neutrino, sneller gaat
dan het licht. Het probleem is echter dat deze bevindingen niet stroken met de relativiteitstheorie van
Einstein. Deze theorie gaat ervan uit dat de lichtsnelheid constant is en dat er niets sneller kan gaan dan het
licht. De wetenschap kan hierdoor nauwelijks geloven dat de bevindingen van de CERN kloppen. Er moeten
fouten gemaakt zijn. En dus zal de CERN het experiment nog heel vaak opnieuw moeten uitvoeren om te
kijken of het echt wel klopt. We weten echter al enkele decennia dat de relativiteitstheorie van Einstein niet
klopt. Licht reist met een andere snelheid door vacuüm dan door glas. Hierdoor wordt licht in glas gebroken
en ontstaat een prisma van kleuren. De theorie van Einstein is echter wel praktisch in de praktijk, net als die
van Newton. Vandaar dat men heel vasthoudend is.
Wormholes
Maar ook al breken we door de lichtmuur heen, dan nog is dit niet genoeg om de enorme afstanden in het
heelal comfortabel en binnen redelijke tijd af te leggen. Onze Melkweg, waarin de zon slechts één van de
circa 400 miljard sterren is, heeft een diameter van 100.000 lichtjaar. Dat zijn duizelingwekkende getallen.
De Amerikaanse sterrenkundige Carl Sagan beschreef in zijn boek en film ‘Contact’ een sluiproute om door
het heelal te reizen. Via een wormgat of wormhole.
Wetenschappelijk onderzoek wormholes
Een team van Duitse en Griekse natuurkundigen doet hier nu verder onderzoek naar. Zij toonden al aan dat
een wormgat te bouwen is zonder dat daar een materieel substraat voor nodig is.
Een wormgat is een directe verbinding in de ruimte tussen twee punten die heel ver uit elkaar liggen.
Wormgat, de naam zegt het al. Om het je beter voor te kunnen stellen kun je de ruimte zien als een
theedoek met heuvels en dalen die door de zwaartekracht worden veroorzaakt. Om van het ene punt naar
het andere te komen moet je de weg over het doek afleggen. Als de twee punten door een gelukkige vouw
dicht bij elkaar liggen in de driedimensionale ruimte eromheen zou je een directe verbindingsweg kunnen
maken. Een wormgat of wormhole is dus een korte weg in het universum om sneller naar een ander punt te
reizen dan je normaal zou doen. De Duitse natuurkundige wetenschappers en onderzoekers Burkhard
Kleihaus en Julta Kunz van de Universiteit van Oldenburg en de Griekse Panagiota Kanti van de Universiteit
van Ioannina doen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar wormgaten. Zij zien deze als een
mogelijkheid verschillende delen van het universum met elkaar te verbinden. Wormgaten zijn echter tot nog
toe alleen berekend door natuurkundigen en nog niet concreet aangetoond in het heelal.
Zwarte gaten
Zwarte gaten zijn wel met waarnemingen aangetoond en we weten ook hoe deze zwarte gaten in het heelal
ontstaan. De term ‘zwart gat’ werd in 1967 voor het eerst gebruikt door John Archibald Wheeler. Een zwart
gat ontstaat wanneer een zware, maar verder normale ster sterft. Wij kunnen niet in een zwart gat kijken,
maar wel het materiaal waarnemen dat in een zwart gat valt of erdoor aangetrokken wordt. Op deze manier
hebben sterrenkundigen zwarte gaten ontdekt en hun massa bepaald aan de hand van nauwkeurige
waarnemingen. Het heelal blijkt gevuld te zijn met miljarden zwarte gaten.
Aangezien we niet in een zwart gat kunnen kijken weten we niet waar het op uitkomt of waar het naartoe
gaat. Natuurkundigen en wiskundigen hebben wel ontdekt dat ruimte en tijd nabij een zwart gat
ongebruikelijk functioneren en ongewone eigenschappen vertonen.
Interstellair reizen
Vooralsnog is het een mysterieuze bodemloze put waarvan wij niet weten wat er precies in gebeurt. Verder
onderzoek moet de mogelijkheden en kwaliteiten van een zwart gat nog aantonen. Het zou evenwel heel
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goed kunnen dat een zwart gat, net als een wormhole, de mogelijkheid biedt om interstellair te kunnen
reizen. Misschien maken buitenaardse wezens gebruik van deze door ons nog onbegrepen mogelijkheden
en zat Carl Sagan er niet eens zo gek ver naast in zijn boek en film ‘Contact’.
Richard Hoofs is holistisch arts

GGO baby’s worden nu in laboratoria in elkaar geknutseld onder het mom van het voorkomen van
ongeneesbare ziekten
Ingevoerd:
04-12-2012 - Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Natural News
(Natural News | Ethan A. Huff | vertaling Frank Bleeker) Leven, of dit nu
menselijk of anderszins is, is niet heilig meer voor veel van de
hedendaagse wetenschappers, die werkelijk geloven dat knoeien met de
genetische blauwdrukken van levende wezens op de een of andere manier
de mensheid zal verbeteren en een betere wereld zal creëren. En deze
verontrustende realiteit werd onlangs weer duidelijker toen genetische
slagers aan de Oregon Health & Sciences University (OHSU) hun ontdekking wereldkundig maakten met
betrekking tot een manier om het DNA van menselijke embryo’s te manipuleren om de normale gen
overdracht te belemmeren en daardoor genetisch ‘superieure’ baby’s te maken die zogenaamd minder
vatbaar zijn voor ziekten.
Volgens de Chicago Tribune is het nog niet de bedoeling dat deze genetisch gemodificeerde embryo’s
uiteindelijk zullen uitgroeien tot echte, levende kinderen – hoewel het slechts een kwestie van tijd is voordat
deze nachtmerrie realiteit wordt (herinner jij je de film Gattaca?) – maar zij zullen nu gebruikt worden om te
onderzoeken hoe baby’s van te toekomst bepaalde overerfelijke ziekten zouden kunnen vermijden.
Onderzoekers van OHSU claimen dat zij, door de genen van een man te combineren met die van twee
vrouwen, een manier ontwikkeld hebben om doeltreffend ‘defecte’ genen door ‘normale’ te vervangen.
Een cel bevat twee soorten genen – de genen die worden aangetroffen in de kern van de cellen, die
zichtbare kenmerken zoals de kleur van de ogen en de lengte beïnvloeden en de genen buiten de kern, in
energie producerende mitochondriën, die geen invloed hebben op de zichtbare kenmerken en die alleen
worden doorgegeven door de moeder in plaats van de vader. De OHSU wetenschappers hebben geleerd
deze exterieure genen te veranderen, te herprogrammeren en letterlijk de doorgifte van moeder op kind te
blokkeren; zij beweren dat zij op een dag methoden kunnen vrijgeven waarmee erfelijke ziekten zouden
kunnen worden vermeden.
Knoeien met menselijke genen zal waarschijnlijk een doos van Pandora aan gezondheidsgruwelen
ontketenen
Maar is deze genetische manipulatie van het menselijk genoom veilig en ethisch? Het antwoord hierop is,
net als op alle genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) een hardgrondig NEE, omdat niemand
werkelijk zeker weet wat de effecten op de lange termijn zijn van het vernielen van de menselijke genen,
totdat het onomkeerbare proces in gang is gezet. En toch heeft dit de onderzoekers van OHSU, noch hun
Britse voorgangers die in 2008 soortgelijke experimenten uitvoerden, niet tegengehouden in de uitoefening
van deze afschuwelijke praktijken, zogenaamd onder het mom van het voorkomen van ongeneeslijke
ziekten. Volgens rapporten is het OHSU team dat aan de studie werkte, die werd gepubliceerd in het
tijdschrift Nature, op dit moment bezig om federale goedkeuring te krijgen om de ontwikkeling van GGObaby’s te testen bij ‘echte’ vrouwen, in plaats van in Petri schaaltjes. Het zal, nadat deze ‘Frankenscientists’
een dergelijke goedkeuring krijgen, vermoedelijk niet lang duren voordat GGO baby’s genormaliseerd zijn in
de samenleving en uiteindelijk als genetisch superieur gezien worden boven normale baby’s met genetische
‘gebreken’.
Brits nieuws beweert dat GGO baby's al in vrouwen worden geproduceerd
De Britse Daily Mail meldde echter onlangs dat soortgelijke GGO baby’s inmiddels al bestaan, gemaakt met
behulp van vergelijkbare technieken bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Volgens dat betreffende
bericht zijn er ten minste twee baby’s geboren met behulp van gen-slicing (gen-splitsing) technieken en er
wordt bevestigd dat zij de genen bezitten van drie verschillende ouders, één vader en twee moeders.
“Het feit dat de kinderen de extra genen hebben geërfd en verwerkt in hun ‘geslachtscellijn’ betekent dat zij,
op hun beurt, in staat zijn om ze door te geven aan hun eigen kroost,” schreef Michael Hanlon over deze
zaak. “Het veranderen van de menselijke geslachtscellijn – in wezen sleutelen aan de samenstelling van
onze soort – zou kunnen worden gebruikt om nieuwe mensenrassen te maken met extra, gewenste,
eigenschappen zoals kracht of hoge intelligentie.”
Bronnen voor dit artikel zijn : chicagotribune.com, naturalnews.com, dailymail.co.uk
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Einde vrijheid meningsuiting dreigt door VN controle over internet
VN wil 'kill switch' om internet naar believen af te kunnen sluiten - Straks niets meer gratis op het internet
Gezien de plannen van de VN is dit geen ondenkbaar vooruitzicht.
Er wordt nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven, maar plannen van
de VN om één van haar organisaties totale controle over het
wereldwijde internet te geven bevinden zich in een vergevorderd
stadium. Hierdoor dreigt er al op korte termijn definitief een einde
te komen aan de vrijheid van meningsuiting op het internet. (1)
De International Telecommunications Union (ITU) van de VN
organiseert deze week een bijeenkomst in Dubai waar het uit 1988
stammende Internationale Verdrag Telecommunicatie Regels zal worden veranderd. Volgens de Internet
Defense League (IDL) kan al tijdens deze 'obscure' internationale vergadering een niet-transparant VN
orgaan worden opgezet dat 'dictatoriale' macht over het internet krijgt.
De belangengroep Conservative Action Alerts wijst erop dat de VN onlangs uitgerekend Azerbeidzjan, wiens
overheid vijandig staat tegenover de vrijheid van meningsuiting, uitkoos als locatie voor het Internet
Governance Forum. Daar waar deze bijeenkomst echter voornamelijk symbolisch was is die in Dubai heel
wat minder ongevaarlijk.
Persoonlijke mening in gevaar
De hervormingen die het ITU op het internet wil doorvoeren werden achter gesloten deuren bedacht en
slechts 2 weken geleden bekend gemaakt. De CAA waarschuwt dat als dit plan wordt doorgezet het hele
internet -inclusief email, blogs, sociale netwerken en PTP programma's zoals Skype- onderworpen zal
worden aan strenge gedragsregels die ook gaan gelden voor politieke en religieuze artikelen en
commentaren op persoonlijke blogs (en dus ook sites zoals Xandernieuws).
Einde aan gratis accounts
Tevens wil de VN alle ruimte geven aan multinationals die een einde willen maken aan gratis online
(email)accounts. Dat betekent dat deze megabedrijven overal geld voor mogen gaan vragen en een
wereldwijd monopolie krijgen. Het Duitse parlement overweegt bijvoorbeeld al om zoekmachines zoals
Google belasting op te leggen voor het linken naar foto's en artikelen die worden beschermd door
auteursrechten (2).
Kill Switch
'De VN wil het internet totaal controleren en zelfs een 'kill switch' ('doodsknop') om delen of zelfs het hele
wereldwijde web plat te leggen wanneer ze maar willen,' aldus CAA. Het betekent dat stemmen en
meningen die afwijken van de VN-lijn (= de klimaat/Global Warming agenda, bescherming en promotie van
de islam, delegitimering van Israël, herverdeling van de welvaart, heffen van wereldwijde belastingen)
tijdelijk of permanent het zwijgen kunnen worden opgelegd.
Plannen gesteund door Obama
Amerikaanse IT-bedrijven waarschuwen het publiek dat de plannen voor totale VN controle en een 'kill
switch' geen loos gerucht zijn en worden gesteund door de Amerikaanse president Obama. De Internet
Defense League probeert internetters wereldwijd te mobiliseren om de machtsovername van het vrije en
open internet door de VN te voorkomen.
Werelddictatuur
Afgelopen zaterdag schreven we dat Wikileaks oprichter Julian Assange verwacht dat er binnenkort heel
plotseling een totalitaire werelddictatuur zal worden opgericht via het internet. De plannen van de VN doen
vermoeden dat hij daar wel eens gelijk in zou kunnen gaan krijgen.
Xander - (1) World Net Daily, (2) MyFoxdc

Meisje (8) moet ondanks bezwaren moeder worden gevaccineerd
Kinderen blijken in steeds meer landen “Staatseigendom” te worden
www.niburu.eu
Ondanks bezwaren van de moeder moet een achtjarig meisje toch
vaccinaties krijgen toegediend, zo heeft een Australische rechter
geoordeeld.
De moeder uit de Australische deelstaat Victoria was overgestapt op
homeopathische methoden om haar kind tegen ziektes te beschermen.
Een groep Australische wetenschappers heeft vorige week gezegd dat de
anti-vaccinatielobby het leven van kinderen op het spel zet.Lees verder link
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'75.000 Amerikaanse soldaten voor invasie Syrië'
Voorbereidingen op chemische oorlogvoering uit het nieuws gehouden om
paniek te voorkomen - Leger Israël: Noordelijk front kan op ieder moment
exploderen
Amerika dreigt met militair ingrijpen als Syrië overgaat tot het gebruikt van
chemische wapens.
Volgens het Duitse Die Welt heeft het Amerikaanse Pentagon plannen om
75.000 soldaten naar Syrië te sturen als het regime van Bashar Assad overgaat tot de inzet van chemische
wapens. Assad zou de eerste eenheden met chemische wapens -waaronder granaten met het giftige
saringas- reeds richting de stad Aleppo hebben gestuurd.
De NAVO bereidt zich inmiddels serieus voor op oorlog met Syrië en heeft ingestemd met het Turkse
verzoek om Patriot afweerraketten uit Duitsland, Nederland en de VS. Tegen de tijd dat de Patriots op hun
plaats staan zullen de Syrische chemische wapens al lang in stelling zijn gebracht.
Chemische wapens 'rode lijn' voor Amerika
President Obama waarschuwde maandag al voor ernstige consequenties als Assad zijn chemische wapens
inzet tegen de rebellen. Minister van Buitenlandse Zaken verklaarde dat hiermee een 'rode lijn' zal worden
overschreden waarop Amerika 'onmiddellijk zal reageren'. Naast de VS en Turkije bereiden ook Israël en
Jordanië zich hierop voor. Om paniek te voorkomen worden deze voorbereidingen echter zoveel mogelijk uit
het nieuws gehouden. In alle genoemde, aan Syrië grenzende landen zijn al enige maanden Amerikaanse
special forces gelegerd die getraind zijn op het omgaan met chemische oorlogsvoering.
'Noordelijk front kan op ieder moment exploderen', Putin waarschuwt VS
Hoge officieren van het Israëlische leger noemen de situatie 'extreem kritiek' en zeiden dat 'het noordelijke
front op ieder moment kan exploderen.' De VN gaat inmiddels niet essentieel personeel uit Syrië
terugtrekken. Het Syrische minister van Buitenlandse Zaken ontkende dat de regering van plan is om ooit
chemische wapens tegen de eigen bevolking in te zetten, 'als wij al die zouden hebben'. Wat vooral opviel
was dat hij zweeg over het eventuele gebruik van deze wapens tegen een buitenlandse macht.
De Russische president Putin zei afgelopen maandag op bezoek in Istanbul dat het Westen niet dezelfde
fouten moet maken als in Libië, waar de militanten werden gesteund 'en hoe dat eindigde in de moord op de
Amerikaanse ambassadeur.' Putins woorden kunnen als een waarschuwing aan het adres van Obama
worden gezien om het Libië debacle niet te herhalen tegen Ruslands bondgenoot Syrië.
Xander - (1) Die Welt, (2) DEBKA

Grote Amerikaanse vloot met 70 bommenwerpers arriveert bij Syrië
Turkije dreigt impliciet met aanval op Syrische raketinstallaties
De USS Eisenhower in een storm op 19 november j.l.. Ook nu belandde
het vliegdekschip op weg naar Syrië in een flinke storm.
Een grote Amerikaanse vloot van minstens 17 marineschepen, inclusief
het vliegdekschip USS Eisenhower met aan boord 70
gevechtsbommenwerpers, is vandaag bij de kust van Syrië gearriveerd.
Aan boord van de USS Eisenhower en het amfibische aanvalsschip USS Iwo Jima bevinden zich in totaal
10.000 mariniers. Ten minste 4 schepen zijn uitgerust met het Aegis raketafweersysteem.
De Verenigde Staten zetten met het sturen van de armada grote druk op de Syrische president Assad en
laten hiermee zien dat directe militaire interventie steeds dichterbij komt. Eerder berichtten we vandaag dat
het Pentagon plannen zou hebben om in totaal 75.000 soldaten ter beschikking te stellen voor een invasie
van Syrië. In de Perzische Golf bij Iran bevindt zich op dit moment nog maar één Amerikaans vliegdekschip,
de USS John Stennis.
Turkije dreigt impliciet met aanval
De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu sprak vandaag zijn dankbaarheid uit voor het
besluit van de NAVO om Patriot raketten in het land te stationeren. 'De bescherming van de NAVO heeft drie
dimensies: de eerste is de korte-afstands Patriots, de tweede is het middellange afstands systeem THAD
(Terminal Altitude Air Defense) en het derde is het AEGIS systeem, dat gericht is tegen raketten die van
buiten de atmosfeer komen. Met dit geïntegreerde systeem wordt Turkije maximaal beschermd.'
De Patriots, afkomstig uit Duitsland, Nederland en de VS, worden langs de Turks-Syrische grens geplaatst.
Het THAD- en het AEGIS systeem bevinden zich aan boord van de aanvalsgroep die behoort bij de USS
Eisenhower die vandaag bij Syrië arriveerde.
'Het Syrische regime heeft 700 raketten,' aldus minister Davutoglu, die eraan toevoegde dat hun locatie
bekend is bij de regering in Ankara. Het is voor het eerst dat Turkije impliciet dreigt de Syrische raketten te
vernietigen. Sommige van deze raketten zouden zijn uitgerust met chemische koppen.
Xander - (1) DEBKA
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Chemtrailvliegtuigen verschijnen niet op radar (video)
Maandag, 03 december 2012
Een vliegtuig van Federal Express bevindt zich op kruishoogte als het opeens een ander toestel op zich af
ziet komen.
Afgezien van dit botsingsgevaar zijn chemtrails (opzettelijk met schadelijke chemische stoffen gevulde
(uitlaat)gassen afkomstig van vliegtuigen) mede verantwoordelijk voor een lange lijst met ziektes.
Schokkende beelden vanuit de cockpit van een Federal Express vliegtuig. Dit toestel bevindt zich op
kruishoogte, uiteraard onder controle van de verkeersleiding, wanneer het een minder onaangename
ontmoeting heeft.
Vanuit tegenovergestelde richting komt een chemtrail sproeiende KC-135 tanker recht op haar af en het lijkt
alsof de toestellen zullen botsen. Met minder dan 2000 voet (ca 670 mtr) hoogteverschil tussen beiden
schiet de tanker over het Fed Ex toestel heen, die onmiddellijk toestemming vraagt om te mogen zakken
naar een andere hoogte.
Terwijl ze klimmen schiet er een tweede KC-135 tanker over hen heen. Tot hun schrik merken ze als ze
aankomen op hun nieuwe kruishoogte van 34.000 voet (ca 10 km), dat er een derde tanker nadert. De
verkeersleiding had geen idee dat die toestellen daar vlogen omdat ze dat deden zonder transponder. (Een
transponder is een elektronisch apparaat dat een boodschap uitzendt als antwoord op een ontvangen
boodschap).
Aangezien deze toestellen niet op de radar voorkomen, heeft de verkeersleiding ook geen mogelijkheid om
verkeer in de buurt ervoor te waarschuwen.
Dit is een voorbeeld van één van de gebeurtenissen die dagelijks voorvallen in het luchtruim boven ons. En
alsof we al niet ziek genoeg worden van straling (EMV), komt daar dus ook nog een keer een fikse
dagelijkse dosis chemicaliën uit de lucht bij.
Onderaan dit artikel vind je een lijst van toxische en chemische stoffen en metaaldeeltjes die worden
aangetroffen in chemtrails die dagelijks op je neerdalen.
In de volgende video zie je beelden uit de Fed Ex cockpit en ook opnames genomen vanuit andere
vliegtuigen. Speciaal voor al díegenen die nog steeds denken dat die lange, witte, uitwaaierende en
langdurig aanwezig blijvende strepen die je vaak in de lucht ziet, gewone condenssporen of
“vliegtuigstrepen” zijn.
Om je een indruk te geven van klachten die een doorsnee iemand op de korte termijn kan krijgen
door chemtrails, volgt hier een lijst.
1) Allergieën
2) Nervositeit
3) Astma
4) Het gevoel dat er een mist hangt in je hoofd, niet helder kunnen denken
5) Ademhalingsproblemen
6) Chronisch pijnlijke of rauwe keel
7) Duizeligheid
8) Oorpijn
9) Oog- en huidirritaties
10) Winderigheid
11) Symptomen die op griep lijken
12) Hoofdpijn
13) Opvliegers
14) Onverklaarbare jeuk
15) Een “metaal” smaak in de mond
16) Misselijkheid en overgeven
17) Onverklaarbare neusbloedingen
18) Paniekaanvallen
19) Voortdurende hoestbuien
20) Onverklaarbare uitslag op de huid
21) Verlies van kortetermijngeheugen
22) Maagpijn
23) Zelfmoordgedachten
24) Zoemden geluiden in de oren
En nog vele andere symptomen
Naast de kortetermijneffecten, is er ook een lange lijst van (serieuze) langetermijnaandoeningen die worden
veroorzaakt door chemtrails:
1) Oesofagale reflux (het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm)
2) ADHD, Allergieën, Alzheimer, Astma
3) Het opbouwen van Aluminium in de pijnappelklier
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4) Autisme
5) Auto-immuun ziektes
6) Bloed in de urine
7) Borderline symptomen
8) Kanker, er is een verband met vele soorten kanker
9) Chronische vermoeidheid
10) Constipatie(verstopping in de darmen)
11) Depressie
12) Het snel krijgen van kneusingen
13) Oogproblemen
14) Fibromyalgie (een relatief veelvoorkomend niet-gewrichtsgebonden syndroom, gekarakteriseerd door
spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het lichaam)
15) Glasvochttroebeling (een vrij algemeen voorkomend entoptisch verschijnsel dat gekenmerkt wordt door
schaduwachtige vormen die alleen of in groepen voorkomen in het gezichtsveld, welke de vorm van puntjes,
draden of stofwebben hebben en langzaam de oogbewegingen volgen)
16) Gastritis (ontsteking van het maagslijmvlies)
17) Hartkloppingen
18) Hartziekte
19) Hoog cholesterol
20) Hypoglycemie (te lage bloedglucosespiegel vanwege te hoge insulineproduktie)
21) Prikkelbare darmsyndroom
22) Slapeloosheid
23) Moeilijkheden met leren
24) Lupus erythematodes (auto-immuunbindweefselziekte die zich uit in onder andere huidaandoeningen)
25) Longziektes
26) Multiple Sclerose
27) Olieachtige huid
28) Ziekte van Parkinson
29) Reuma
30) Schizofrenie
31) Spataderen
32) Tinnitus (oorsuizen) 700 miljoen gevallen wereldwijd gerapporteerd
33) Witte uitslag op de tong.
En nog talloze andere symptomen.
Niet zo vreemd allemaal als je de lange lijst toxische stoffen onderaan dit artikel ziet. Logisch nadenkend kun
je dan ook alleen maar tot de conclusie komen dat het draadloze stralingsgevaar (EMV) gecombineerd met
de chemtrails waarschijnlijk voldoende is om de wereldbevolking te reduceren tot het door de Illuminati
gewenste aantal van 500 miljoen.
Naast deze algemene verschijnselen schijnt het ook voor te komen dat mensen individueel worden
“lastiggevallen” die zich bezighouden met het bekendmaken van de gevaren van chemtrails.
Zo ontvingen wij het volgende bericht van een lezeres:
Hallo Niburu medewerkers,
Ik vind het werk wat julie doen echt geweldig en bewonderenswaardig.zelf heb ik ook zo'n 80 filmpjes
gemaakt en op youtube gezet ....de zogenaamde truthers filmpjes...waarin ik onderwerpen zoals de New
World Order, false flague attacks , vervuiling lucht water en voedsel etc. heb belicht.... Ik probeer sinds kort
ook meer aandacht te besteden aan de chemtrails en drone attacks wereldwijd.
Ik vraag mij serieus af of er in Nederland mensen zijn , met name whistleblowers die zich persoonlijk
aangevallen voelen of gestalked zoals dat heet.. Ikzelf heb enorm last van vliegtuigen, die niet overvliegen
maar blijven hangen en dag en nacht mijn huis omcirkelen....Nu kan dit uiteraard een toeval zijn, maar
verbisjterend is wel dat zodra ik een nieuw filmpje publiceer de overlast tienvoudig to lijkt nemen.
Ik heb een kort videootje in het Nederlands ingesproken....normaliter doe ik dit in het engels....maar
misschien kunnen jullie er iets mee?het is misschien wat oubollig en in dit geval heb ik er even geen beelden
bij verzorgd...maar het zou geweldig zijn als er op de een of andere manier wat aandacht aan het onderwerp
besteed kon worden.ik ken talloze mensen in new York bijvoorbeeld, die werkelijk slachtoffer zij nvan deze
drone attacks en er ook behoorlijk ziek van zijn geworden.....nederland heeft misschien nog niet veel drones
aangekocht, maar het zou me niets verbazen wanneer bleek dat ze bepaalde mensen stalken.
heel vriendelijk bedankt voor het evt. afluisteren van mijn videootje.
En tot slot volgt hier de lange lijst met wat er zoal dagelijks op je hoofd terechtkomt:
Toxic Chemicals & Metals in Chemtrails (giftige chemicaliën en metalen in chemtrails)
Aluminium Oxide Particles > aluminiumoxide-deeltjes (passeert de hersen-bloedbarriere, neuro toxisch,
hormonale verstoringen, kanker. Verstoort de zuurgraad van de bodem/aarde)
Arsenic > Arsenicum (zwaar metaal, geassocieerd met blaas-, long-, huid-, neus-, lever- en prostaatkanker)
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Bacilli and Molds > bacteriën en schimmels
Barium Salts > Bariumzout (schadelijk voor het zenuwstelsel)
Barium Titanates > Barium Titanaat (anorganische nanostof, sterk lichtreflecterende eigenschappen, erg
giftig voor flora en fauna)
Cadmium > Cadmium (gebruikt in batterijen, kan leiden tot kanker, nierziekten, longschade en broze botten)
Calcium > Calcium (te hoge dosering verstoort opname van andere mineralen en veroorzaakt nierstenen
vooral bij extra vitamine D inname)
Chromium > Chroom (overgangsmetaal giftig bij te hoge dosering en veroorzaakt bijvoorbeeld huiduitslag)
Desiccated Human Red Blood Cells > gedroogde menselijke rode bloedlichaampjes
Ethylene Dibromide > Ethyleen Dibromide (kleurloos gas, gebruikt als toevoeging bij gelode benzine)
Enterobacter Cloacal > antibiotica ongevoelige bacterie
Enterobacteriaceae > bacterie van biologische oorsprong uit de Salmonella familie
Human White Blood Cells-A > menselijke wittebloedcellen - type A
Lead > lood (zwaar metaal dat wordt geassocieerd met neurologische aandoeningen en kanker, zie ook de
US lijst hieronder)
Lithium Salts > Lithium zouten (lithium wordt gebruikt bij (manisch)depressieve mensen en heeft een
verstorende werking op hormoonhuishouding, kan uitdroging veroorzaken en schade geven aan nieren en
schildklier)
Mercury > kwikzilver (ook bekend als amalgaam gebruikt door tandartsen als vulmateriaal, geassocieerd met
neurologische schade)
Methyl Aluminum > Methyl Aluminium (kankerverwekkend en geassocieerd met Alzheimer)
Mold Spores > schimmelsporen
Mycoplasma > celwandloos virus wat niet gevoelig is voor antibiotica
Nano-Aluminum-Coated Fiberglass (fiberglas gecoat met nanodeeltjes van aluminium)
Nitrogen Trifluoride > nitrogeen Trifluoride (kleurloos giftig gas)
Nickel > Nikkel (zwaar metaal, kankerverwekkend)
Polymer Fibers > Polymere vezels (kunststof vezels geassocieerd met morgellons disease)
Pseudomonas Aeruginosa > bacteriën die in een zuurstofrijke omgeving floreren en vaak de kop op steken
in ziekenhuizen en bij brandwonden
Pseudomonas Florescens > bacterie vaak gevonden in rottend voedsel
Radio Active Cesium > radioactief Cesium
Radio Active Thorium > radioactief Torium
Selenium > Selenium (sporenelement, bij vergiftiging verlies van haar en tanden, moeheid, geleidelijke
verlamming en koorts)
Serratia Marcscens > ziekteverwekker van biologische oorsprong
Sharp Titanium Shards > scherpe Titanium schaafsels
Silver Streptomyces > nano (superklein en kan door de bloedbarriere heen) zilverdeeltjes gecombineerd met
een bacterie voor biosynthese (samensmelting tot een vorm die een lichaam als biologisch kan herkennen
terwijl het dat niet is)
Stronthium > Strontium (radio-actief metaal)
Sub-Micron Particles > sub microscopische deeltjes
Sulfer Dioxide > zwaveldioxide (veroorzaakt ademhalingsproblemen en astma bij inhaleren)
Unidentified Bacteria > ongedefiniëerde bacteriën
Uranium Yellow > Uranium geel (geraffineerd uranium, radio-actief)
Fungal Mycotoxins> schimmelachtige microscopische giften
Toxic Chemical List from U. S.
Navy Aluminum Coated Fiberglass Particles (CHAFF) > militair Aluminium gecoate fiberglasdeeltjes
Acenaphthene > optisch bleekmiddel en toevoeging bij verf voor stoffen
Aromatic Hydrobarbons Barium Chromate > Barium chromaat (giftig geel kristalzout met als eerste
vergiftigingsverschijnselen hoofdpijn, misselijkheid, diarree en exceem)
Benzene > Benzeen (kankerverwekkend (leukemie), verandert chromosomen en wordt verwerkt in inkt,
rubber, lak, verafbijt)
Cadmium > Cadmium (metaal, wordt gebruikt in batterijen)
Chlorides > Chloriden (giftig bij te hoge concentraties voor flora en fauna, oppervlaktewatergevoelig, bij
inhaleren kan longbloedingen veroorzaken)
Chromium > Chroom (metaal, kan veroorzaken: huiduitslag, maag die van streek is, maagzweren,
ademhalingsproblemen, verzwakt immuunsysteem, Nier- en leverschade, verandering van genetisch
materiaal, longkanker en de dood)
Copper > Koper (rood metaal, bij teveel inname geassocieerd met lever- en nierschade)
Flouranthene > gekristalliseerd hydro Carbon (voorkomend in teerkool, zeer giftig, schadelijk bij inademen)
Hydrogen Cyanide > Waterstof Cyanide oftewel blauwzuurgas (gebruikt in de 2e Wereldoorlog om mensen
te vergassen)

Nieuwsbrief 167 – 11 december 2012 – pag. 73

Iron > IJzer (teveel ijzer kan ondermeer vroegtijdige veroudering, kanker, osteoporose, artritis, diabetes,
leverschade, hartziekten en hersenschade veroorzaken)
Lead > Lood (zwaar metaal, kan hersenschade bij kinderen, gedragsveranderingen bij volwassenen
(bijvoorbeeld verminderde cognitieve vaardigheden, verlaagd IQ en persoonlijkheidsveranderingen), hoge
bloeddruk en chronische nieraandoeningen, veroorzaken)
Manganese > Mangaan (bij overdosering gerelateerd aan Parkinson)
Naphtalene > Naftaleen (kleurloos frequentie specifiek kristal, niet oplosbaar in water, sterk giftig zelfs via
opname door de huid, vernielt rode bloedlichaampjes/bloedarmoede, veroorzaakt lever-, nier- en
oogschade)
Potassium Perchlorate > Kaliumzout van Perchloorzuur (anorganisch, kan bloedsamenstellling negatief
beïnvloeden, sterk irriterend bij inademen)
Perchlorate > Perchloorzuur (anorganisch, giftig, negatief effect op schildklier)
Rocket Fuels > raketbrandstof
Toluene > oplosmiddel zoals tinner en wordt aan brandtoffen toegevoegd
Jet Fuel Emissions > straaljager uitlaatgassen
Xylene > Xyleen (kankerverwekkend chemisch oplosmiddel)
Zinc> Zink (tast ondermeer de slijmvliezen aan bij hoge/langdurige dosering)
Bronnen: The Rumor Mill - Stop Spraying California
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3546:chemtrail-vliegtuigenverschijnen-niet-op-radar-video&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Topbelegger: Wereld stevent op gigantische hongersnood af
Eerdere doemdenkvoorspellingen over verhongerende wereld kwamen
niet uit
Honger.
Volgens topbelegger Jeremy Grantham zal de productie van fosfor, een
onmisbaar bestanddeel van (kunst)mest, in de komende decennia zijn
hoogtepunt bereiken. Zonder fosfor dreigt het grootste deel van de
mensheid over 30 tot 40 jaar te verhongeren. Grantham heeft berekend
dat er daarom maar maximaal 1,5 miljard mensen op de aarde kunnen blijven leven. In 2050 zullen er naar
verwachting echter 9 miljard mensen zijn. Nu al zorgen de sterk gestegen prijzen voor levensmiddelen
overal voor grote problemen, zelfs in de Verenigde Staten. Zonder fosfor kan er straks bij lange na niet
voldoende voeding worden geproduceerd om het almaar groter wordende aantal hongerige monden te
voeden, vooral niet omdat er nog steeds geen vervanging voor fosfor is ontwikkeld.
De afgelopen tientallen jaren kon met behulp van kunstmest en bestrijdingsmiddelen de oogstopbrengst per
vierkante kilometer landbouwgrond fors worden verhoogd. Ook akkerland heeft echter zijn grenzen. Uit
Granthams onderzoek blijkt dat de landbouw niet langer in staat is aan de snel toenemende vraag te
voldoen. Het landbouwareaal zal namelijk nauwelijks groeien, terwijl de wereldbevolking juist fors stijgt.
Onder: sterke groei tarweproductie op vrijwel gelijkblijvende hoeveelheid landbouwgrond.
Eerdere doemdenkvoorspellingen kwamen niet uit
Het onvermijdelijke gevolg: massale, ongekende
honger en de dood van miljarden mensen.
Tenminste, als Granthams prognose klopt. In het
verleden zijn er namelijk vaker vergelijkbare
doemdenkvoorspellingen geweest. De bekendste is
die van de Brit Thomas Malthus, die al rond 1800
voorspelde dat de groei van de wereldbevolking snel
tot een hongercatastrofe zou leiden.
Dankzij nieuwe technologieën bleek echter het
tegendeel. De wereld heeft daarom nog enkele
tientallen jaren de tijd om een ander -en misschien
zelfs beter- product te ontwikkelen om fosfor te
vervangen - tenzij een andere ramp, bijvoorbeeld
een nieuwe Wereldoorlog, een voortijdig einde maakt
aan de vooruitgang van de mensheid.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Lezersbrief: Mensen, wordt wakker!!
Door Redactie op 5 december 2012
Nog geen 18 maanden geleden reisde ik met een dalurenkortingskaart
van de NS, dus met 40% korting op de ticketprijs. Aangezien ik tot de
groep senioren behoor kon ik ook nog 7 dagen vrij reizen, tegen
bijbetaling. Totale kosten per jaar omstreeks de 65 Euro.
Ongeveer 14 maanden geleden heb ik, na het bestuderen van een
voorstel van de NS, in de vorm van toegestuurde folders, die nieuw
ontwikkelde voordelen voor de reizigers aanprezen, besloten over te
stappen op een weekendvrij abonnement. De kosten bedroegen 20 Euro
per maand, waarbij er gedurende de eerste 12 maanden 5 Euro per
maand introductiekorting werd gegeven. De voorwaarde echter was wel
dat je niet terugkunt kunt naar je oude abonnement. Daar had ik inderdaad kennis van genomen. Ik vond het
echter wel een vreemde voorwaarde, maar toch…… Na een simpel rekensommetje in Excel, bleek het
nieuwe voorstel in mijn situatie (voornamelijk reizende in het weekend) zodanig financieel aantrekkelijk te
zijn dat ik ben overgestapt.
Zondag, 2 december 2002.
’s Morgens de eerste trein gepakt richting Utrecht. Dit was de tweede trein volgens de dienstregeling, want
de eerste trein reed niet, hetgeen via de reisplanner was aangegeven. Dit is inmiddels op zondag eerder
standaard, dan regel. Aangekomen in Amersfoort omstreeks 08:15 uur. Na ca. 5 minuten werd er
omgeroepen, dat het sein nog niet op groen stond, omdat de lijn nog niet was vrijgegeven door uitgelopen
werkzaamheden. Deze mededeling werd diverse malen herhaald. Omstreeks 08:30 uur werden de
passagiers verzocht uit te stappen, aangezien de trein niet verder zou rijden.
Aangekomen in de druk bezette stationshal werd er omstreek 08:45 uur een gratis kopje koffie of thee
aangeboden, vanwege de overlast. Omstreeks 08:55 uur werd ons medegedeeld dat er bussen zouden
komen voor vervoer naar Utrecht bij de standplaatsen K en L. Inmiddels had ik bij de ticketbalie een nieuwe
folder van de NS meegenomen, getiteld “De NS-abonnementen voor senioren”. Na lekker in de kou staand
te hebben gewacht op de bussen, werd ons omstreeks 08:42 uur meegedeeld door een medewerker van NS
dat er een trein naar Utrecht zou vertrekken om 08:46 uur. Dat werd dus rennen om de trein te halen en
geen bus gezien dus. En wat schets mijn verbazing. In de trein gezeten lees ik de nieuwe folder:
Weekend vrij (onbeperkt reizen in het weekend) Kosten 40 Euro per maand!!!!! Een stijging van de
abonnementsprijs met 100% !!!!!!!! Hoezo koopkrachtbehoud????
Ik heb geen bezwaar gehoord van het Ministerie van Verkeer, u wel???
De prijs van het Dal Voordeel (korting 40% in de daluren) inclusief 7 dagen vrij reizen, was nagenoeg gelijk
gebleven. Wie wordt er nu genaaid????? Ja, ik weet het wel , wij.
Net zoals met de pensioenen, de AOW, de verplichte ziektekostenverzekering, de verkeersboetes, de
energierekeningen en -belastingen, het milieu, de rechtspraak, de EU, nou vult u de rest verder zelf maar in.
En dat alles om ons te behoeden voor mogelijke gevaren of risico’s, waarbij je zelf niet meer hoeft kunt en
dus mag beslissen of je die risico’s in jou eigen situatie aanvaardbaar vindt. Gelooft u het???? Wij mogen
dan misschien wel ouder zijn dan 65 jaar, maar wij zijn niet gek, om maar eens een slogan van de Mediamarkt te gebruiken.
Eén en ander verklaart wel weer waarom de directie van de NS, samen met die van de KLM, zo’n
onbeschoft hoog salaris mogen verdienen, zoals ik recentelijk ergens las. Mensen, wordt wakker!!!!
In alle gevallen, waarbij er sprake is van royale beloning, mag u zich rustig in alle ernst afvragen, waarom
die beloning wordt toegekend. Dat recht heeft u en kan men u ook niet afnemen. Het maakt daarbij niet uit in
welke hoedanigheid die beloning wordt ontvangen, of het nu een profvoetballer gaat, een TV presentator,
misdaadverslaggever, directeur, hoge ambtenaar, de Kroon of wat dan ook.
Een handige richtlijn daarbij is: Hoe hoger de beloning, des te groter het vraagteken.
Een tip.
Ieder mens heeft te maken met goed en kwaad. Niemand uitgezonderd. Ieder mens praktiseert op zijn tijd
goed en kwaad. Er is echter ook zoiets als het hebben van ‘een bepaald gevoel’. De ervaring leert mij keer
op keer, dat ‘dat bepaalde gevoel’ in praktisch alle gevallen meer met het goed dan met het kwaad te maken
heeft, met andere woorden ‘laat u leiden door uw gevoel’. En voor de gelovigen onder ons, dat gevoel zou
maar zo de stem van de Heilige Geest kunnen zijn.
En waarom is er zoveel geheim? Het antwoord kent u, want geheim betekent simpelweg dat u het niet mag
weten. Wie bepaalt dat?
Na mate uw bewustzijn toeneemt, concentreert u zich als vanzelf automatisch op ‘het goede’. Het gevolg
daarvan is weer dat u in uw dagelijkse activiteiten ook een fijnere neus voor ‘het goede’ krijgt, waardoor u
zich ook minder met ‘het kwade’ zult inlaten. Mooi meegenomen toch?
Let dus niet op wat men u tracht wijs te maken! Let op wat er in de praktijk daadwerkelijk gebeurt.! Het is
ronduit schokkend, als u tot de conclusie komt dat het in heel veel gevallen volledig afwijkt van wat u via de
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krant, de TV (de MainStreamMedia dus), de overheid of de kerk heeft vernomen of geleerd. Ook de
geschiedenisboekjes in de scholen vertellen niet de waarheid.
Waarom is het Ministerie van Onderwijs zo belangrijk voor de regering?
Het is hoogst interessant en belangrijk om de ontwikkelingen te volgen inzake kwesties als pedofilie, (rituele)
moorden, oorlogen, opstanden en geldstromen. Kijk daarbij wel verder dan je neus lang is.
Ik wens u allen veel succes bij het zoeken naar ‘het goede’, het bestaat, het geeft u inzicht en het vermindert
uw eventuele angsten, simpel omdat u inzicht heeft en daarom nieuwe ontwikkelingen uit bepaalde hoeken
min of meer kunt voorspellen. Het overvalt u dan in ieder geval niet meer.
Nadrukkelijk verklaar ik dat op dit schrijven geen auteursrecht rust, het kan dus vrij verspreid en/of gebruikt
worden. Ook breng ik geen onkosten in rekening, vrij van baten dus!
Geschreven door: Arie Goedhart
http://www.argusoog.org/mensen-wordt-wakker/

Na het nieuwetijdskind nu het hybride kind
Naast het indigokind, het paranormale kind en het nieuwetijdskind wordt nu
ook gesproken van het zogeheten hybride kind.
Het gaat om kinderen die worden voortgebracht door genetisch materiaal
van mensen te vermengen met genen van buitenaardsen.
Daardoor ontstaan wezens die zowel menselijke als buitenaardse
kenmerken en kwaliteiten hebben. Door hun verhoogde trilling kunnen
mensen ze niet met hun fysieke ogen waarnemen, aldus energetisch/reconnectief therapeut Sigrid Karssens
uit Waspik. Steeds meer mensen zijn overtuigd van hun buitenaardse nageslacht en delen ervaringen
bijvoorbeeld via YouTube. In onderstaande video vertelt Bridget Nielsen over haar eigen hybride kinderen.
Ze heeft ook een website met informatie over hybride kinderen.
Ook Sigrid Karssens, die naar eigen zeggen onlangs naar een moederschip is gebracht om daar een
vaccinatie met buitenaardse virussen en bacteriën te krijgen, zegt met steeds meer mensen in contact te
komen die innerlijk weten dat ze elders een hybride kind hebben. Die kinderen hebben hun thuis overigens
in ‘andere dimensies’.
Bron: Hpdetijd.nl

Zetelaantal VVD zo goed als gehalveerd in peiling
Elsevier, zondag 2 december 2012
Regeringspartij VVD blijft dalen in populariteit. In de laatste peiling van Maurice de Hond hebben de liberalen
met 22 zetels nog net iets meer dan de helft over van de oorspronkelijke verkiezingswinst van 41 zetels.
De partij van Rutte blijft verliezen in de peilingen (foto ANP)
Met 22 zetels haalt de partij van Mark Rutte de laagste score sinds drie jaar geleden het kabinet-Balkenende
IV viel. Volgens De Hond zou nog maar 45 procent van de VVD-kiezers nu weer op die partij stemmen. 40
procent van de VVD-kiezers zou Rutte geen nieuwe kans geven.
PvdA
De PvdA levert ook weer een zetel in en komt uit op 24. Hiermee komt de regeringscoalitie VVD-PvdA uit op
een virtueel zetelaantal van 46 zetels. Na de verkiezingen waren dat nog 79 zetels.
Het verlies van de regeringspartijen komt ten goede aan vrijwel de gehele oppositie. De grootste winst boekt
ouderenpartij 50PLUSdie in de peiling vier keer zoveel zetels krijgt als in de Kamer.
Onrust, Griekenland
De onrust rond de zorgpremie en het breken van verkiezingsbeloftes wordt als de grootste oorzaak gezien
voor het verlies van de VVD. Driekwart van de VVD-kiezers vindt dat de partij voor de verkiezingen
terughoudender had moeten zijn in toezeggingen.
Veel VVD-kiezers zijn niet blij met het inperken van de hypotheekrente-aftrek en het verlagen van de rente
op de leningen aan Griekenland. Rutte had in de verkiezingscampagne zich hardgemaakt voor de renteaftrek op hypotheken en beloofd dat er niet meer geld naar Griekenland zou gaan.
Ook de 1000 euro korting voor elke werkende Nederlander is er niet gekomen. Uit berekeningen blijkt juist
dat veel werkende Nederlanders er in koopkracht op achteruit zullen gaan.
Rutte
Van de VVD-kiezers zegt 62 procent dat het vertrouwen in de premier de afgelopen maanden aanzienlijk is
gedaald. Zeker de helft van alle ondervraagden ziet liever iemand anders dan Rutte als premier. Een kwart
van de VVD-stemmers is het hiermee eens. Bij de PvdA-kiezers ligt dat percentage op 57 procent.
Door Servaas van der Laan.
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Facebook gebruikt geavanceerde software om uw privégesprekken door te spitten
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 6 december 2012
Facebook gebruikt geavanceerde software om de communicatie tussen
gebruikers te monitoren. Detecteert het systeem verdachte patronen
dan controleert een medewerker de inhoud van de gesprekken. Als er
aanleiding toe is, wordt de politie ingeschakeld. Het zou gaan om het
opsporen van kinderlokkers maar het is niet ondenkbaar dat het
systeem ook tegen andere criminaliteit wordt ingezet.
Ook wordt gekeken naar woordgebruik
De details van het systeem komen aan de orde in een interview dat het
Hoofd Beveiliging van de social media site gaf aan Reuters. De software
let op frequentie, met hoeveel mensen tegelijk contact gezocht wordt en
in welke leeftijdsgroepen. Ook wordt er gekeken naar het woordgebruik.
Niet elke chat is bij voorbaat verdacht. Mensen die al langdurig contact met elkaar hebben bijvoorbeeld,
worden met rust gelaten. Ook graaft het systeem niet diep, volgens Joe Sullivan van Facebook. Het bedrijf
maakte nooit eerder zo gedetailleerd bekend hoe privé-contacten onderzocht worden, stelt Reuters.
In het artikel wordt het voorbeeld genoemd van een volwassen man die met een 13-jarig meisje uit Florida
over seks chatte. Ze maakten een afspraak met elkaar. De software sloeg alarm en Facebook schakelde de
politie in. Bij de man en het meisje werden computers in beslag genomen. De man werd gearresteerd nog
voor hij het meisje ontmoette.
Pre-crime
Het is een voorbeeld van een trend die op grote belangstelling kan rekenen in de IT- en politiewereld en wel
‘pre-crime’ wordt genoemd. Daarbij draait het er om dat door data te verzamelen en te analyseren criminelen
worden gearresteerd voordat ze een misdrijf begaan. Het is een scenario dat rechtstreeks uit een
Hollywood-film komt: Minority Report (2002).
Facebook ziet zich voor een dilemma gesteld. Het bedrijf wil de controle niet te scherp maken om gebruikers
niet van zich te vervreemden. Onder crime fighters en andere ‘verontrusten’ leidt dat tot de kritiek dat het
bedrijf onvoldoende inspanningen levert. (bron)
Onder het mom van veiligheid, natuurlijk
In Nederland speurt men dus ook al facebook af, en waarschijnlijk ook andere sociale media. Zoals
gebruikelijk gebeurt dit onder het mom van ’veiligheid van de burgers’. Dat is in Amerika namelijk ook het
geva: spionage via alle sociale media . Maar het Department of Homeland Security (DHS) gaat toch wel ver:
DHS test in hoeverre het scannen van Facebook, Twitter en andere sociale media helpt om uitbraak van
infectieziekten, bioterrorisme, en andere veiligheidsrisico’s. Wederom wordt in Amerika de grondwet inzake
bescherming van privacy geschonden. Hoe men het ook benoemt, het is een inbreuk op de privacy wanneer
privé-chats bekeken worden, op woordgebruik en ‘verdachte’ patronen en neigt naar ziekelijke controle.
Online surveillance neemt toe (klik)
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. (lees)
Zo begint het altijd: ook Facebook wijzigde eind november privacyvoorwaarden
Facebook zal voortaan jouw gegevens delen met andere bedrijven binnen de Facebook-familie.
Tegelijkertijd wordt voorgesteld om de invloed van gebruikers op het beleid van Facebook te beperken. Van
zeggenschap over jouw privacy is straks helemaal geen sprake meer. Hoe zit dat precies? En belangrijker
nog: wat kun je er tegen doen?
Dat Facebook niet zo veel op heeft met jouw privacy is geen verrassing. Het bedrijf won vorig jaar een Big
Brother Award dankzij de manier waarop ze met de gegevens van haar gebruikers omgaat en staat de
komende twintig jaar in de US onder toezicht vanwege privacyschendingen in het verleden. De meest
recente wijziging leidt er toe dat Facebook gegevens over jou gaat delen met andere diensten binnen
Facebook Inc. en vice versa. Dat betekent dat Facebook Inc je gegevens bijvoorbeeld kan gaan uitwisselen
met foto-app Instagram die ze eerder dit jaar heeft overgenomen. Gegevens van Instagramgebruikers
worden gebruikt binnen Facebook en andersom. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor uitgebreidere
profielen van gebruikers, zonder dat duidelijk wordt gemaakt voor welke doelen. Hoe meer bedrijven
Facebook Inc. overneemt, hoe uitgebreider en wijdvertakter de database wordt.
Koppelen gegevens én afschaffen inspraak
Deze move van Facebook lijkt nogal op de actie van Google, dat begin 2012 aankondigde één privacybeleid
te gaan hanteren voor al haar diensten. Dat was aanleiding voor uitgebreid onderzoek naar de
privacypraktijken van Google door de CNIL. Uiteindelijk kwam vast te staan dat het koppelen en gebruiken
van gegevens door Google in strijd is met Europees recht. Of deze wijziging van Facebook wél door de
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beugel kan, is dus maar zeer de vraag. Maar daar zal pas eventueel achteraf naar gekeken worden. En dan
zijn jouw gegevens allang verder verwerkt binnen het groeiende Facebook-concern.
Naast de wijzigingen in de privacy policy stelt Facebook ook voor om de inspraakprocedure voor gebruikers
te wijzigen. Als die wijziging wordt aangenomen, hoeft Facebook zich in de toekomst nóg minder aan te
trekken van de mening van haar gebruikers. Nu wordt er, wanneer meer dan 7000 gebruikers commentaar
leveren op een voorstel, gestemd over de wijziging. Als vervolgens dertig procent van alle gebruikers het
voorstel afwijst, gaat het plan niet door. Die dertig procent is natuurlijk een absurd hoge norm, maar blijkbaar
toch te lastig voor Facebook. Ze wil van de inspraakprocedure af; straks kun je alleen nog commentaar
leveren. Daar hoeft Facebook vervolgens niets meer mee te doen. (bron)
STEM TEGEN DE NIEUWE PRIVACY VOORWAARDEN !

Speculaties over spoedige afwaardering Nederland en Duitsland
Ook ESM noodfonds zou al na enkele dagen opnieuw worden afgewaardeerd - EU president Van Rompuy
wil in 2014 gezamenlijke begroting = permanente miljardenstroom van Nederland naar Zuid Europa
Sinds gisteren gonst het in de financiële wereld in Londen van de
geruchten dat kredietbeoordelaar Moody's op het punt staat Duitsland en
Nederland af te waarderen. Hiermee zou de eurozone zijn twee
belangrijkste overgebleven AAA landen verliezen en behoudt alleen
Finland nog de hoogste kredietstatus.
Normaal gesproken worden de getroffen landen enkele dagen van tevoren
gewaarschuwd voor een afwaardering. Het is dus mogelijk dat bronnen
binnen de regering van Duitsland en/of Nederland het nieuws naar buiten hebben gelekt. De Amerikaanse
belegger Douglas Kass betwijfelt echter of Duitsland afgewaardeerd wordt. Wel denkt hij dat de status van
het land veranderd kan worden van 'stabiel' naar 'onder bewaking'.
ESM: snelste afwaardering ooit
Vooral een afwaardering van Duitsland zou gezien de vele geschilpunten met Frankrijk het politieke proces
in de eurozone nog verder bemoeilijken en de nervositeit van op de financiële markten vergroten. Ook het
ESM, dat vorige week vrijdag door Moody's al werd afgewaardeerd -de snelste afwaardering van een AAA
status ooit- zou nu al weer voor een nieuwe afwaardering staan.
Nog meer bezuinigingen door afwaardering
Als Nederland zijn AAA status verliest dan moet de overheid een hogere rente gaan betalen over zijn
schulden (staatsobligaties). Dit heeft een negatief effect op de begroting, waardoor nieuwe bezuinigingen
onvermijdelijk zijn. De belangrijkste reden waarom nu ook aan onze kredietstatus wordt getwijfeld is de sterk
toegenomen blootstelling aan de financieel zwakkere -zeg maar gerust: bankroete- Zuid Europese lidstaten
(via het EFSF en het ESM).
Instorting eurozone op koers
Zoals we al veel langer schrijven ligt de langzame ineenstorting van de eurozone op koers en zullen
uiteindelijk ook die paar overgebleven gezonde landen zoals Nederland, waar de regering ten koste van
alles wil vasthouden aan de euro, naar de ondergang worden gezogen - of dit nu al in 2013, of pas in 2018
gebeurt.
Fors lagere welvaart en V.S.E.
Het onvermijdelijke gevolg is dat de gewone man en zijn kinderen en kleinkinderen zullen moeten wennen
aan een permanent fors lagere welvaart. De politieke en financiële besluitvormers in Brussel en Den Haag
hebben er echter voor gezorgd dat zij zelf buiten schot blijven.
Op deze wijze wordt de EU doelbewust financieel en politiek 'rijp' gemaakt voor het grote doel van de
globalisten: de stapsgewijze vernietiging van de onafhankelijkheid en zelfbeschikking van de lidstaten en de
oprichting van een Verenigde Staten van Europa met één overkoepelende centrale regering in Brussel.
'Al in 2014 gezamenlijke begroting'
Tijdens de EU top van komende week zullen de leiders van de lidstaten een plan van president Herman van
Rompuy voorgeschoteld krijgen om al in 2014 een gezamenlijke begroting in te stellen. Tegelijkertijd moet
de Europese Commissie de macht krijgen om bezuinigingen en hervormingen te kunnen afdwingen.
Permanente miljardenstroom naar Zuid Europa
Deze verwoesting van het zelfbeschikkingsrecht wordt door de Europese dictators eufemistisch een
'progressieve bundeling van de economische soevereiniteit... en een versterking van de onderlinge
solidariteit' genoemd. Het betekent echter niets anders dan automatisch financiële hulp voor de landen die er
financieel een potje van hebben gemaakt en blijven maken. Het betekent ook dat de enorme bezuinigingen
in Nederland nooit meer worden teruggedraaid, omdat al deze miljarden nodig zullen zijn om de uitgavendrift
van de EU en Zuid Europa -en daarmee de hele eurozone- overeind te houden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachtichten
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Amerika: Discovery Channel onthult voorbereidingen overheid op doomsday scenario
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 5 december 2012
Doomsday Plan, een topgeheim
Het is nog niet zo lang geleden, dat orkaan Sandy raasde langs de oostkust van Amerika. Discovery
Channel zendt een documentaire uit (“America’s Doomsday Plan”), waarin wordt ingegaan op de plannen
van de overheid, die topgeheim zijn, om een Doomsday Scenario.
In vroegere tijden, zou men bij Doomsday gedacht hebben aan een nucleaire aanval vanuit Rusland, maar
vandaag de dag zijn er meer en hele andere bedreigingen: terroristische aanslagen, cyber attacks,
electriciteitsnetwerk- aanvallen of weer een enorme natuurramp, zoals laatst bij orkaan Sandy .
Niets kan aan het toeval worden overgelaten bij een doomsdayevent
Onder de experts die Discovery heeft gehoord, bevindt zich Marc Ambinder, auteur van “Deep State: Inside
the Government Secrecy Industry.” (moet nog uitkomen). Hij heeft als reporter over politiek en nationale
veiligheid vaak geschreven over onderwerpen als: “Continuity Of Government”. Dit is de naam voor de
procedures die de Amerikaanse overheid klaar hebben, zodat continuïteit bij operaties tijdens een
rampzalige gebeurtenis gegarandeerd is. De plan omvatten ook de veiligstelling van de president en
anderen top mannen, in bunkers en vliegtuigen. Het is de bedoeling dat overheid door kan kan met handelen
in commandocentra, tijdens een ” doomsdayevent.”
Amerika laat momenteel een grootschalig gebouw bouwen, net buiten Tel Aviv, wat mogelijk ook een
commandocentrum moet gaan worden.
Het gebouw is omringd door geheimzinnigheid.
Geen conspiracy
Ambinder: “Ik ben ongelovelijk gefascineerd hierdoor en niet alleen omdat het geheim is. Het is ook een
onvoorstelbaar belangrijk deel van de geschiedenis, waar we nog weinig vanaf weten. En wat we nu weten
is wordt verteld in wat ze conspiracy theorieën noemen.”
Veel van de conspiracytheorieën gaan erover, dat de regering tijdens Doomsday scenario de totale controle
overneemt in de ontstane chaos, en dat het land een totalitaire staat wordt. Maar niet alleen conspiracy
theorieën gaan hierover. Steeds meer klokkenluiders staan op om hetzelfde te beweren, zoals voormalig
NSA topman (National Security Agency) W. Binney. Dit is nauwelijks conspiracy te noemen, omdat hij jaren
werkzaam was voor de overheid.
Door de docu wordt voor eerste keer een licht geworpen op het Plan
De documentaire werpt ook voor de eerste keer een licht op de details van het Doomsday plan. Toen
Reagan nog regeerde, werden nieuwe bunkers geopend voor de president en geheime oefeningen waren
bijna aan de orde van de dag voor kabinetsleden. Maar, in die tijd was alles gericht op nucleaire aanvallen.
In de docu wordt in de actuele Doomsday scenario’s gedoken, waar Federal Emergency Management
Agency behoorlijk in geïnvesteerd heeft. Volgens Ambinder bestaat 30% van Craig Tugate”s (manager
FEMA) baan uit het behandelen van geheime continuïteitsplannen. De andere 70% wordt besteed aan het
omgaan met rampscenario’s (van natuurlijke aard).
Parallelle wereld: het gedeelte dat WIJ niet zien, maakt het interessant
“Wat FEMA gebruikt in de Tri-state area is wat ze gaan doen in geval van enorme nood. Het interessante
gedeelte van FEMA is dat gedeelte dat we niet zien. Het is die parallelle wereld.”
Deel van die geheime wereld, is het geheime FEMA operatie centrum in Virginia (Mount Weather). Deze
locatie is bedoeld voor top defensie mannen gedurende een ramp. In het centrum is een hf radio systeem,
ontworpen voor communicatie tussen staten en openbare veiligheidsorganisaties. Het Amerikaanse leger is
natuurlijk de sleutel, met een strategisch commandocentrum, locatie: Offutt Air Force base, Omaha. Hier
staan vier Boeing 747s, die het de president mogelijk maken commando”s uit te delen tijdens de catastrofe.
Het Doomsday plan is bedoeld om de apocalypse te doorstaan en heeft alles wat het hoogste leiderschap
nodig heeft om Amerika vanuit de lucht te verdedigen.
Maar dit betekent niet dat alle technologie uit het plan nieuw is. De vliegtuigtechnologie komt uit de jaren 80.
Volgens Ambinder zien de telefoons er uit als lunchboxen. Moderne technologie is namelijk vatbaarder voor
hacking.
De documentaire - CIA werkt aan W.O. III - Meer vindt u op YouTube
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EU-plan voor baangarantie versnelt instorting eurozone
Baangarantie kenmerk van totalitaire staten - Gerald Celente: De euro
zal alles verpletteren
Nu de EU in steeds meer opzichten op de voormalige DDR begint te
lijken moeten we ons serieus afvragen welk deel van Duitsland in 1989
nu écht het andere deel heeft overgenomen.
Alsof de huidige crisis in de eurozone met fors oplopende werkloosheid
en wijd verspreide verarming door kostbare 'reddingsfondsen' die ook
ons eigen land dwingen tot miljarden bezuinigingen nog niet genoeg is, heeft de EU een nieuw en uiterst
destructief plan bedacht waarmee de instorting van Europa alleen maar in een nog hogere versnelling zal
worden gezet: een baangarantie voor alle Europese jongeren.
Baangarantie kenmerk van totalitaire staten
'Draait de EU compleet door?' vroeg een reageerder zich af nadat de EU het 'baangarantie' plan voor alle
jongeren onder de 25 jaar had gepresenteerd. Een terechte vraag, want als Europa nu al met een tekort aan
miljoenen banen kampt, waar moeten die dan allemaal vandaan komen? Volledige werkgelegenheid en
banen kunnen immers niet per decreet worden bevolen. Gebeurt dit toch, dan is er sprake van een heel
ander maatschappelijk systeem. Baangaranties of 'het recht op arbeid' is namelijk een typerend kenmerk
voor totalitair geleide staten. In bijvoorbeeld de grondwet van het voormalige Oost Duitsland -dat zich
cynisch Duitse Democratische Republiek noemde- was dit 'recht op arbeid' voor iedere burger opgenomen.
Zoveelste waanzinplan
Het plan is om alle jongeren in de EU maximaal 4 maanden nadat ze hun opleiding hebben afgerond of hun
werk zijn kwijtgeraakt een baan of op zijn minst een stageplek te geven. Dit plan wordt weliswaar een
'aanbeveling' genoemd, maar de ervaring leert dat de EU al veel vaker even waanzinnige besluiten die
'aanbevelingen' of 'ontwerpen' werden genoemd gewoon in wetten heeft omgezet. Waanzinnig, want het is
uitgerekend de EU zélf die verantwoordelijk is dat 5,5 miljoen jongeren geen werk hebben. In Griekenland en
Spanje bedraagt de jeugdwerkloosheid inmiddels ruim 55%. Oorzaak: door de invoering van de euro raakten
deze landen hun concurrentiekracht kwijt en belandden ze in een schier onoplosbare crisis.
Gerald Celente: De euro zal alles verpletteren
De regelmatig op deze site aangehaalde Trends Institute voorman Gerald Celente zegt in de decembereditie
van het beleggermagazine Smart Investor dat 'met deze euro vroeg of laat alles wordt verpletterd.' De
bezuinigingen zullen niet helpen maar de in problemen geraakte landen juist de nek omdraaien: 'Met haar
huidige bezuinigingsbeleid bouwt de EU Commissie zelf aan een probleem dat politiek enorm explosief is,'
vindt ook arbeidsmarktexpert Alexander Herzog-Stein.
Het 'recht op arbeid' of 'jobgarantie' is dan ook niets anders dan het paard achter de wagen spannen. In
democratische landen staat namelijk niet een bevel, maar de arbeidsmarkt aan de basis van een
beroepsmatige loopbaan. Als er niet voldoende banen zijn kunnen die niet van bovenaf worden opgelegd.
Massaal zinloos rondhangen
De uit Hongarije afkomstige EU-commissaris Sociale Zaken Lásló Andor ziet dat echter anders. Mogelijk
heeft zijn studie aan de Universiteit van Budapest, die in zijn tijd nog Karl-Marx-Universiteit heette, daarmee
te maken. Het lijkt er dan ook sterk op dat hij de totalitaire 'socialistische' concepten die hij daar heeft geleerd
nooit heeft losgelaten. Het geven van een baangarantie leidt tot bizarre verschijnselen: 'Een maatschappij
die werk kwijtraakt en in ongekende mate zinloze banen creëert doet dit uit politieke overwegingen,' schreef
DDR-expert dr. Karin Hartewig al in 2009. De ondergang van Oost Duitsland werd onder andere veroorzaakt
door opgelegde werkweken en gedwongen zinloze arbeid. 'Het was geen uitzondering dat complete
brigades (werknemers) maar wat rondhingen.'
Volksbedrog, klap voor economie
In werkelijkheid betekent het EU plan voor baangaranties dan ook de zoveelste klap voor de economie en
daarmee voor de mensen waar het juist om gaat: de werknemers en de werklozen. Op papier levert het plan
lage werkloosheidscijfers op, maar in realiteit zal het paradoxaal genoeg de instorting van de economie juist
versnellen, waardoor nog veel meer mensen hun baan en daarmee hun broodwinning zullen verliezen.
Daarom zullen baangaranties van de EU net als destijds in de DDR puur volksbedrog zijn. De opgeblazen
'bedrijfscollectieven' zullen de personeels- en productiekosten voor bedrijven namelijk enorm zullen doen
stijgen, met als gevolg een nóg slechtere concurrentiepositie op de wereldmarkt.
Mensonwaardige bezigheidstherapie
Het gaat de EU zoals gebruikelijk dus enkel om statistieken en niet om de mensen. Jongeren willen namelijk
niet enkel een baan maar zoeken ook naar zingeving. Werk zonder uitdaging, werk 'om het werk' is namelijk
niets anders dan (laagbetaalde) mensonwaardige bezigheidstherapie. In de DDR had de baangarantie dan
ook catastrofale gevolgen voor de samenleving. Bovendien kon de onvermijdelijke instorting in 1989 er niet
mee voorkomen worden. 40 jaar planeconomie met 'volledige werkgelegenheid' had Oost Duitsland zowel
financieel, sociaal als maatschappelijk geruïneerd. Andere 'socialistische' (communistische) staten
ondergingen hetzelfde lot. Niettemin kiest een uit zo'n failliet land afkomstige EU commissaris toch weer voor
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deze fatale 'oplossing' die op ramkoers ligt met de realiteit, de toekomst van de Europese economie en
daarmee de hele samenleving.
Doelbewust gepland naar de afgrond
De vastberadenheid waarmee de totalitaire eurocraten in Brussel -en hun vazallen in Den Haag en andere
Europese hoofdsteden- heel Europa richting de afgrond drijven is ronduit verbijsterend. Domheid en
blindheid kunnen dit beleid niet langer verklaren - de stapsgewijze vernietiging van onze welvaart, onze
democratie, ons zelfbeschikkingsrecht en onze toekomst -en die van onze kinderen- door de EU kan daarom
niet anders dan doelbewust gepland zijn.
Het is de vraag of de Europese burgers op tijd wakker willen worden om dit verwoestende proces, dat bizar
genoeg breed gesteund wordt door ons eigen parlement, een halt toe te roepen. Wat dat betreft zou het
Nederlandse volk op 12 september jl. wel eens massaal een fatale vergissing kunnen hebben gemaakt.
Xander - (1) KOPP

Groot experiment CERN deeltjesversneller op Maya einddatum 21 december 2012
De afgelopen jaren hebben diverse wetenschappers gewaarschuwd dat
de LHC levensgevaarlijke deeltjes kan produceren die de hele Aarde
zouden kunnen vernietigen.
Nu het einde van 2012 nadert en vanwege het uitblijven van allerlei
dramatische rampen vrijwel niemand nog enige waarde hecht aan de
'eind'datum van de Maya kalender op 21 december 2012, blijkt de
Europese organisatie voor nucleair onderzoek CERN uitgerekend in die
week een ongekend groot -en voorlopig laatste- experiment te verrichten met de Large Hadron Collider, 's
werelds grootste, € 7,5 miljard euro kostende deeltjesversneller in Frankrijk. (1).
De 27 kilometer lange superdeeltjesversneller werd onder andere gebouwd om het Higgs-Boson -ook wel
het 'God-deeltje' genoemd- te ontdekken. Dit jaar kondigden wetenschappers aan dat ze dit illustere
subatomaire deeltje vermoedelijk hebben ontdekt, maar ook dat er nog veel experimenten nodig zijn om dit
te kunnen bevestigen.
Voorlopig laatste experiment op 21 december
Van 17 december tot en met 21 december worden er met de LHC opnieuw een aantal subatomaire
botsingen gecreëerd die volgens de verwachtingen alle records zullen breken. De CERN wetenschappers
hopen zo meer inzicht te krijgen in het ontstaan van antimaterie en de 'big bang' theorie over het ontstaan
van het universum. Opmerkelijk is dat op de omstreden 'eind'datum van de Maya kalender -die feitelijk alleen
het einde van een cyclus aanduidt- het voorlopig laatste experiment met de LHC plaatsvindt. Daarna gaat de
deeltjesversneller lange tijd dicht voor een upgrade, om in 2014 weer opnieuw opgestart te worden.
Spiraal wakkert 'Stargate' theorie aan
De Large Hadron Collider is sinds de ingebruikneming in 2008 regelmatig in het nieuws geweest. Diverse
wetenschappers probeerden tevergeefs het opstarten van het apparaat te voorkomen omdat ze vreesden
dat er tijdens de experimenten 'zwarte gaten' zouden kunnen ontstaan die de Aarde totaal zouden kunnen
vernietigen. Het na technische problemen opnieuw opstarten van de LHC in 2009 ging gepaard met een
mysterieus spiraalverschijnsel aan de nachtelijke hemel in Noorwegen en een massale UFO waarneming
boven Moskou. Complotfanaten beweerden vervolgens dat het apparaat in werkelijkheid een grote 'Stargate'
is, een portaal naar een andere dimensie.
'Er kan iets tevoorschijn komen'
Er kwam nooit enig bewijs voor deze wilde theorie, maar in 2010 verbaasde CERN wetenschapper Sergio
Bertolucci vriend en vijand met zijn verklaring dat de deeltjesversneller inderdaad een deur naar een andere
dimensie zou kunnen openen 'waaruit iets tevoorschijn zou kunnen komen.'
Nobelprijswinnaar dr. Frank Wilczek waarschuwde dat de collider negatieve strangelets zou kunnen
produceren die de hele planeet tot een slechts 15 kilometer grote bal zouden samenpersen. CERN bouwde
zelfs een speciaal apparaat, de CASTOR, om deze strangelets te kunnen detecteren.
God van vernietiging
Volgens de CERN experts wordt de collider enkel gebruikt voor
ongevaarlijke en puur wetenschappelijke experimenten. Niettemin is het
merkwaardig dat voor het hoofdgebouw van de organisatie een beeld
van de Hindoegod Shiva staat opgesteld - niet alleen de god van de tijd,
maar ook van vernietiging en transformatie. (foto rechts)
Naar het zich laat aanzien krijgen de 'Maya voorspellers' ongelijk en zal
21 december 2012 zonder al te veel ruchtbaarheid voorbijgaan. Of
daarmee het door velen voorspelde 'gevaar' voor de wereld en zelfs het
voortbestaan van de hele mensheid geweken is zal echter nog moeten blijken.
Xander - (1) Categorists
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Van Rompuy: Parlementen schaden EU en moeten macht kwijtraken
EU dictatuur doet permanente greep in Nederlandse kas
De machtsgreep van Brussel lijkt angstvallig veel op die van Hitlers Nazi's in
de jaren '30, die eveneens het parlement buitenspel zetten.
In een nieuw beleidsdocument laat EU president Herman van Rompuy steeds
openlijker zijn fascistische gezicht zien door te stellen dat de nationale
parlementen van de lidstaten niet in het belang van de EU zijn en daarom van
hun macht moeten worden beroofd, vooral ten aanzien van financiële zaken.
Als het aan de Europese Commissie ligt krijgt alleen het EU parlement nog iets te zeggen over de nationale
begrotingen. Die wens is niet zo verwonderlijk, aangezien ook uit de meest recente ruzie over de Europese
begroting is gebleken dat het EP een papieren tijger is die een gewillige speelbal is in de handen van de niet
democratisch gekozen Commissie.
Brusselse dubbelspraak
Geheel volgens de zo kenmerkende Brusselse 'dubbelspraak' noemt Van Rompuy de machtsoverdracht
naar het EP -en daarmee dus naar de Commissie- 'democratische legitimatie'. De burger die zich niet meer
door de reguliere, grotendeels door Brussel gecontroleerde massamedia in de luren laat leggen weet echter
al lang dat Van Rompuy enkel het belang van de EU en dat van hemzelf dient, en de nationale staten het
liefst zo snel mogelijk wil opheffen. Een Verenigde Staten van Europa is dan nabij.
Nieuw EU verdrag heft parlementen feitelijk op
In de toekomst mag de EU meebeslissen over de nationale begrotingen en krijgt Van Rompuy de macht te
bepalen welke hervormingen de lidstaten moeten doorvoeren. De autoritaire EU Commissie wil dat ieder
land een bindend verdrag met de EU tekent waarin het zich verplicht de bevelen van Brussel uit te voeren.
De afschaffing van de nationale parlementen zou volgens Van Rompuy nog wel met toestemming van deze
parlementen moeten gebeuren. Dat gebeurt echter feitelijk automatisch als ze het nieuwe verdrag met de
EU ondertekenen.
Permanente greep in onze kas
Het ESM noodfonds -wat niets anders is als een financiële dictatuur- is hiermee een duidelijke voorloper van
een totalitair Europees regime waaronder wij als Nederlanders straks vrijwel niets meer te zeggen zullen
hebben over ons eigen land. Het is duidelijk waarom: op deze wijze kan Brussel onze belastingmiljarden tot
in het oneindige in de bodemloze put van Zuid Europa -en de eigen frauduleuze subsidiepotjes- blijven
storten.
Vooruitzichten steeds somberder
Het vooruitzicht voor ons eigen land wordt steeds somberder, vooral als bedacht wordt dat de VVD-PvdA
coalitie de EU hoogstwaarschijnlijk geen haarbreed in de weg zal staan. Zoals we gewend zijn zal premier
Rutte alleen voor de vorm tegensputteren - in realiteit is hij sinds zijn eerste kabinet echter één van de
grootste eurofielen in Den Haag gebleken.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Franse moslims boos over opening ‘homomoskee’
5/12/12 Bron: AD.nl
Ludovic-Mohamed Zahed, een Franse-Algerijnse homoseksuele moslim,
poseert voor de ‘homomoskee’. © reuters.
De Franse moslimgemeenschap heeft afkeurend gereageerd op de
opening van een moskee voor homoseksuelen in Oost-Parijs. “Dit is
misbruik van de definitie van een moskee”, aldus Dalil Boubakeur, rector van de Parijse Grande Mosque,
tegen de Franse zender France 24. Frankrijk is de thuisbasis van een moslimminderheid van zes miljoen, de
grootste van Europa.
De homovriendelijke moskee is afgelopen week net voor het vrijdaggebed door een homoseksuele
boeddhistische monnik geopend. Een imam, die lid zou zijn van de groep voor ‘islamitische’ homo’s van
Frankrijk (HM2F), zou die preek verzorgd hebben. Franse moslimleiders benadrukken echter dat
homoseksualiteit verboden is in de islam. “Homoseksualiteit wordt veroordeeld in 13 verzen van de Koran”,
aldus Boubakeur.Het project wordt gesteund door de homoseksuele groep ‘Moslim homo’s voor Frankrijk’.
Initiatiefnemer Ludovic-Mohammed Zahed wil de “homofobe standpunten een halt toeroepen”. Hij stelt dat
de term misplaatst is. “Iedereen die in normale gebedshuizen geweigerd wordt, is hier welkom. Mannen,
vrouwen, moslims, niet-moslims, homo’s en hetero’s komen hier bidden.” Zahed wil in de toekomst ook een
moskee openen in hartje Parijs.Bron: HLN ( BE)
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‘Human Farming’ de mens als oogstproduct
Door Redactie op 7 december 2012
Hoe we tot slavernij gebracht zijn – en hoe we voorgoed vrij
kunnen worden
Zoals alle dieren wil de mens gebruik maken van de hulpbronnen om
hem heen. In vroeger tijden gingen we op jacht, we visten en we aten
wat de natuur ons verschafte. Maar op zeker moment gebeurde er in
ons iets opmerkelijks, iets vreselijks: als enigen onder de dieren kregen
we angst voor de dood en voor mogelijk toekomstig lijden; dit was het begin van een grote tragedie en voor
sommigen van ongedroomde mogelijkheden.
Want als we bang worden voor de dood, voor pijn, dreigementen of gevangenschap, zijn we niet meer
onszelf en worden we van waarde op een manier waaraan geen enkele andere hulpbron kan tippen: de
grootste bron van inkomsten voor de mens zijn niet natuurlijke hulpbronnen of werktuigen of het bezit van
vee of land, maar de mens zelf.
Dieren kun je bang maken op ieder moment dat je hen pijn doet. Maar dieren kun je niet angstig maken door
te dreigen hen in de toekomst hun vrijheid te ontnemen of te martelen of te doden: dieren hebben nauwelijks
begrip van de dag van morgen. Je kunt een koe niet bang maken voor straf in de toekomst, of een schaap
voor zijn toekomstige dood. Het heeft geen zin om bomen met je bijl in de hand te bedreigen als ze niet
voldoende vruchten geven, of zwaaiend met een brandende fakkel van een stuk landbouwgrond meer
opbrengst te eisen. Je kunt met dreigende woorden een kip niet meer eieren laten leggen – maar een mens
kun je met dreigementen dwingen je zijn eieren af te geven!
Het ‘uitmelken’ van mensen is het meest winstgevende én destructieve beroep dat er ooit is geweest. De
samenleving kan niet rationeel begrepen worden zolang we niet inzien hoe het echt zit: de menselijke
samenleving bestaat uit een serie oogstbedrijven waar mensenboeren de anderen als mensenvee bezitten.
Dit is een verwarrende kijk op het bestaan, want onze overheid zorgt toch voor gezondheidszorg en water en
onderwijs en wegen? Dan moet er toch een mate van welwillendheid in het spel zijn? We hebben toch
bepaalde vrijheden en mogen toch veronderstellen dat onze regeringen onze vrijheden beschermen…?
Maar niets is minder waar.
Om hun opbrengsten te vergroten planten boeren hun gewassen op
nauwkeurig bepaalde afstanden van elkaar of gunnen dieren grotere
stallen of weideoppervlak, maar alleen als ze weten dat daarmee de
opbrengst aan melk of vlees verhoogd wordt. In ons land (ons belastingoogstbedrijf) schenkt onze boer ons een zekere mate van vrijheid, niet
omdat hij vindt dat we dat verdienen maar omdat hij, in hedendaags
jargon, zijn opbrengst wil maximaliseren.
Begint het te dagen hoe de kooi er uitziet waarin je werd geboren?
We onderscheiden een aantal ontwikkelingsfasen in het
mensenoogstbedrijf. De eerste fase voltrok zich in de oudheid:
rechtstreekse en hardhandig opgelegde dwang. Maar de productiviteit
van de slaven bleef miserabel laag en ze moesten met grote kosten en
middelen in bedwang worden gehouden.
De tweede fase was het Romeinse model waarin het slaven werd veroorloofd een beperkte mate van
vrijheid, speelruimte en creativiteit te behouden, omdat dit hun productiviteit bleek te verhogen. Dit kwam de
welvaart en rijkdom van de Romeinse samenleving ten goede, en daarmee de inkomsten en dus de macht
van de Staat. Echter, door het innen van meer belastingen veranderde er in Rome iets wezenlijks: de staat
ging ten onder omdat de financiële en economische speelruimte die het aanvankelijk zijn macht had
gegeven, door diezelfde staat om zeep werd geholpen.
Na de ineenstorting van het Romeinse rijk volgde de fase met het feodale model. In plaats dat de
keuterboertjes rechtstreeks eigendom waren van de landeigenaar bewerkten ze diens land, en ze mochten
op dat land blijven wonen zolang ze pacht betaalden. Dit model vond zijn einde toen honderdduizenden
meedogenloos van het land verdreven werden waar ze generaties lang hadden gewoond: door nieuwe
technieken werden grotere bedrijven met minder personeel winstgevender en werden de mensen simpelweg
gedumpt – in oogstjargon ‘doorgedraaid’ – als een seizoensoogst met een nu te lage opbrengst.
Naar mate meer en meer van hun land verdreven kleine boeren met hun
gezinnen de steden overspoelden kregen de opkomende industriëlen
een reusachtige voorraad goedkoop menselijk werkkapitaal tot hun
beschikking.
Deze nieuwe heersende klasse mensenoogsters kwam er snel achter
dat ze hun opbrengsten verder konden maximaliseren door het
mensenvee de vrijheid te geven hun eigen beroep te laten kiezen. In dit
‘democratische’ model is rechtstreeks slavenbezit vervangen door wat in
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feite het maffiamodel is. De maffia is maar zelden rechtstreeks mensenboer. In plaats daarvan sturen ze hun
mannetjes bij je langs om te ‘innen’, om je ‘uit te melken’ – in het geval van de staat in de vorm van de
belastinginspecteur, of bij andere oogstbedrijven door een incassobureau of een advocaat met een
dreigbrief.
De vrijheid om je je eigen beroep te laten kiezen verhoogt je productiviteit, en daarmee ook de opbrengst die
je kunt afdragen aan je ‘eigenaars’; onze weinige vrijheden blijven ons vergund want ze leveren onze
eigenaars extra bedrijfsresultaat op! De grote uitdaging van het democratische model is dat grotere vrijheid
tegelijkertijd een gevaar vormt. Aanvankelijk hadden de heersende klassen profijt van de relatief vrije markt,
menselijk kapitaal en werk. Maar naar gelang hun mensenvee meer gewend raakte aan hun vrijheden en
toenemende welvaart, begonnen deze zich meer en meer af te vragen waarom ze eigenlijk leiders nodig
hebben…?
Om het mensenvee veilig binnen het prikkeldraad van het oogstbedrijf te houden is een drievoudig proces
vereist. De eerste vereiste is het indoctrineren van kinderen en jongeren
dmv onderwijs en opvoeding.
Naar gelang de welvaart van democratieën groter werd, werd overal aan
onderwijsinstellingen opgelegd de gedachtenwereld en de geest van het
mensenvee de gewenste richting op te sturen. Eenmaal die richting
ingeslagen gingen de inmiddels volwassen geworden jongeren op hun
beurt deze geindoctrineerde denkwereld overbrengen op hun
nageslacht. Na een paar generaties wist niemand meer dat ze
verworden waren tot elkaars gedachtenpolitie, in dienst en tot groot
voordeel –want het leidde tot een nog grotere oogstopbrengst- van de
heersende klassen. Zodoende zijn wij zonder dit in de gaten te hebben,
zelf verworden tot het prikkeldraad waarmee de boer zijn vee binnen de
omheining houdt…
Begrijp je nu hoe de kooi er uitziet waarin je werd geboren?
Het tweede vereiste is om burgers tegen elkaar op te zetten, door het
creëren van afhankelijkheid. Het is uiterst moeilijk om mensen rechtstreeks via dwang in het gareel te
houden, en waar dit wel lukt is het fnuikend voor de productiviteit, zoals de situatie in Noord Korea laat zien.
In gevangenschap vermeerdert de mens zich slecht en zijn werk levert te weinig op. Maar niet getreurd: als
je mensen via die indoctrinatie kunt laten geloven dat ze vrij zijn leveren ze hun uitmelkers het meeste op.
De beste truc om het vee langdurig die illusie van vrijheid te geven is om een deel van hen nader in je
gelederen op te nemen (schrijver H.G. Wells wees ons hier al op in zijn Animal Farm: “Alle dieren zijn gelijk,
maar sommige dieren zijn nog gelijker”). Dat deel is hierdoor in een afhankelijke positie binnen de bestaande
hiërarchie terechtgekomen, en zal voortaan zijn eigen soortgenoten aanvallen als die wijzen op de
vergaande hypocrisie en immoraliteit van het in onvrijheid houden van
mensen!
De boeren hebben ondertussen nauwelijks extra uitgaven om iedereen
in bedwang te houden, omdat ze het nu immers zo hebben
georganiseerd dat de koeien automatisch hun soortgenoten aanvallen
zodra die in de openbaarheid brengen hoe het leven werkelijk in elkaar
steekt. En ook de koeien die afhankelijk zijn geworden van de schijnbare goedheid van de boer zullen
degenen die twijfelen aan de deugdzaamheid van menshouderij te vuur en te zwaard bestrijden of op z’n
minst tot de orde roepen! Zij maken iedereen die echte vrijheid wil wijs: “Zo breng je je medekoeien schade
toe”. Of die andere veel gehoorde leugens-om-eigen-bestwil: “het is in
je eigen /ons aller belang”. Door de morele verantwoordelijkheid voor
de vernietigende werking van het systeem in de schoenen te schuiven
van hen die echte vrijheid willen wordt de levende have op uiterst
geraffineerde wijze binnen de prikkeldraadomheining gehouden!
Het derde vereiste: bedenk voortdurende bedreiging van buitenaf
(vroeger het communisme; nu de groeiende macht van China;
internationaal terrorisme; de bankencrisis), zodat de angstige
veemassa zich vastklampt aan de ‘beschermende’ maatregelen van de
boeren en hun handlangers. Dit systeem van menshouderij nadert nu
zijn eind. De ontzaglijke toename van welvaart in het Westen
gedurende de 19e eeuw was het resultaat van financiële privileges
voor de enkelen. Het gevolg was dat deze toename in welvaart het
belang en de macht van de staat vergrootte, net zoals in het oude
Rome. De groei van de staat is altijd in verhouding tot de economische
privileges die eraan voorafgaan; die privileges creëren rijkdom, en
rijkdom trekt dieven aan en de hebzucht van politieke parasieten die de
privileges vervolgens om zeep helpen.
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Anders gezegd verandert door de ongelijke verdeling van vrijheid de staat in een kankergezwel. De overheid
die nog maar een paar generaties geleden klein begon wordt als een tumor groter en groter. En als de tumor
plaatselijk niet nog groter kan groeien zaait deze zich uit; bij voorbeeld tot het gezwel dat nu de EU
heet…Daarom bestaat er geen levensvatbaar of duurzaam alternatief: een werkelijk vrije en vreedzame
samenleving is een samenleving zonder politieke leiders, zonder menshouderij en zonder ons onnodig
geweld aandoende belastingen en een staat of “Unie” die heel ons leven bepaalt.
Zie je nu hoe de kooi er uitziet waarin je werd geboren?
De oplossing om echt vrij te worden is simpel, maar moeilijk te bereiken zolang we de gruwel van ons slaafzijn niet reël onder ogen willen zien – en we willen dat niet omdat de naakte waarheid zo gruwelijk en pijnlijk
is! We dansen maar rond het vuur van het eindeloze geweld van een systeem dat zijn eigen einde
tegenhoudt, en omdat we bang zijn neergesabeld te worden door de
gedachtenpolitie en het andere, ‘gelijkere’ deel van de veestapel waar
we zelf toe behoren.
Toch kunnen we alleen maar in het gelid gehouden worden zolang we
weigeren om de omheining en het prikkeldraad te zien voor wat het is,
en er overheen te springen… Wakker worden dus!
Samenvatting en vertaling Wim Kranendonk
Bron: video op: http://urbangardenmagazine.com/2010/11/humanfarming-the-story-of-our-enslavement/
Met dank aan: http://www.wijwordenwakker.org
http://www.argusoog.org/human-farming-de-mens-als-oogstproduct/

Tikt graancirkelklok af naar 21 december 2012
2012/11/22 airwave Olympic Zion News
In juni van dit jaar werd er in het Engelse Wiltshire een graancirkel
ontdekt welke een klok voorstelt die afloopt op 21 december 2012.
Wordt dit dan toch een hele bijzonder dag?
De volgende graancirkel verscheen begin juni 2012 in een veld bij
Manton Drove Marlorough Wiltshire in Engeland. Hij bestaat uit een
aantal niet complete cirkels. Het werd door de meeste mensen al snel
de Polar Clock genoemd.
Deze naam werd in 1848 voor het eerst gebruikt door de Engelsman
Charles Wheatstone die een instrument had gemaakt waardoor men
kon kijken naar de Noordpool en waarmee men door middel van
kleuren de tijd kon bepalen.
Enkele knappe koppen zijn bezig geweest met het decoderen van de
graancirkel Polar Clock en men is tot de conclusie gekomen dat het
een klok is die afloopt op precies 21 december 2012.
Als hij inderdaad afloopt op 21 december 2012 dan moet dat
ongetwijfeld een reden hebben. Dat zou dan eigenlijk niets anders
kunnen zijn dan dat er op die dag toch iets speciaals staat te gebeuren.
Maar wat?
Op de website Ufodigest vergelijken ze het met de toren van Babel en
de mogelijke ineenstorting van de Europese Unie, zij schrijven:
“Het verhaal van de toren van Babel volgens het boek Genesis ging
over een totaal eensgezinde mensheid die een toren tot in de hemel
wilde bouwen. God besloot echter om de toren te vernietigen en
zorgde ervoor dat eenieder een ander taal sprak waardoor niemand
elkaar meer begreep (Babylonische spraakverwarring) en uiteindelijk
vernietigde dit de toenmalige beschaving.
Het doel van de Europese Unie was een eenheidsmunt, de Euro. Eén
munteenheid voor alle landen van Europa. Nu is diezelfde Euro in heel
zwaar weer. Als je de graancirkel van 2 juni hoogte en diepte zou
geven, dan zie je dat alle cirkels gebroken zijn”.
Zal op 21 december 2012 de Europese Unie volledig uitelkaar vallen,
net zoals gebeurde met de toren van Babel? Het Europese
Parlementsgebouw lijkt zowel op de toren van Babel als de graancirkel.
Hetzelfde soort symbool kom je nog veel vaker tegen als je goed oplet,
zoals hier midden in het oog van Big Brother. Nog iets minder dan een maand en we zullen weten of de
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beruchte en beroemde 21 december een dag wordt als alle andere of
dat er toch iets gebeurt dat we ons nog lang zullen herinneren.
Wat wij graag zouden weten is of er mensen zijn die denken dat dit een
dag wordt anders dan andere en uiteraard waarom. Het kan een
volledig uitgewerkte hypothese zijn of een gevoel of droom die je hebt
gehad. Stuur je reactie naar redactie@niburu.co en wie weet komt er
iets uit naar voren waar nog nooit iemand aan heeft gedacht. Dank
alvast!
Bron: niburu.co

Prikbord nr 321 (leo j.j. dorrestijn)
Cold case
Het onderzoek naar de verdwijning van een pleegkind heeft zoveel aanwijzingen opgeleverd voor een
volstrekt incompetente kinderbescherming en van systematisch misbruik en liefdeloosheid, dat de vraag rijst
of de politie de zaak wel mag oplossen. Want wat kan er in dit land allemaal nog aan het licht komen, indien
de Kinderbescherming en Jeugdzorg zouden worden doorgelicht op kindermisbruik… Daarom is er nog
niemand gearresteerd en weigert de politie naar verluidt de onderste steen boven te halen. In opdracht van
wie eigenlijk?
Gaza
Voor degenen die vinden dat Syrië moet worden overgenomen door de ‘rebellen’ (terroristen), verdient het
aanbeveling om een keer naar de voorbeelden Gaza en Egypte te kijken. En dan nog even naar de
geografische ligging van Syrië ten opzichte van Israël.
Dan is het niet eens meer nodig om de ontwikkelingen in Iran, Irak, Afghanistan en Turkije te bezien.
Geldcarrousel
Europarlementariër Eickhout (GroenLinks) heeft onbedoeld goed verwoord wat er aan de hand is met de
Europese begroting. Als Nederland niet honderden miljoenen bijpast, dan ‘verliezen’ bepaalde projecten hun
EU-subsidie van enkele miljoenen. Voorbeeld is de ‘voorstudie’ voor een nieuwe sluis, waaraan reeds € 1,75
miljoen is weggesmeten. Misschien wordt het geld beter besteed, indien de Staat het rechtstreeks aan
dergelijke projecten toekent en er toezicht op houdt? Dat scheelt weer enkele honderden miljoenen voor de
Europese geldcarrousel. Ook het verplaatsen van een paar (onvindbare) zwarte vogeltjes die nu de aanleg
van een ringweg belemmeren, hoeft geen tonnen te kosten en verbetert in ieder geval het leefmilieu van de
dorpsbewoners. Of is GroenLinks daarin niet geïnteresseerd? Dan is het te hopen dat in ieder geval de heer
Eickhout op de Nederlandse belangen let, want aan de € 800 miljoen voor Turkije zal snel een eind moeten
komen.
Palestijnse zaak
De steun van de EU aan Palestijnse terroristen, aan Marokko waar de economie beter draait dan in de
meeste EU-landen, en aan de maffia die in vele Europese landen is doorgedrongen in de financiële en
politieke instituties, heeft Brussel ongeloofwaardig gemaakt. De landen geloven ook niet meer in het
optreden van mevrouw Ashton (Buitenlandse Zaken) en bellen zelf met Palestijnse en Israëlische
topfunctionarissen. De antwoorden die ze dan krijgen, zijn voorspelbaar. Palestijnen: stuur maar geld, want
de raketten raken op. Israël: waar bemoeit u zich mee? Kijk eerst eens naar uw eigen verliezen in
Afghanistan zonder enig resultaat, maar met dezelfde corruptie als in Gaza en Ramallah.
Politieke blunder
Mocht de PvdA in de nabije toekomst jammeren over de lege schatkist, dan de dag (18.11.2012) goed in
herinnering houden, waarop Samsom riep dat de coalitie Europa financieel zal blijven steunen, ongeacht de
kosten daarvan. Zelfs als het waar zou zijn, dan is dit de stomste uitspraak van de eeuw. Een politieke
blunder van een beginneling die meent dat zijn 38 zetels een vrijbrief zijn voor de ondergang van Nederland.
Stivoro
Vele subsidieslurpende stichtingen kunnen hun overbodigheid maar moeilijk toegeven. Stivoro is er een van:
hoe al die medewerkers de hele dag bezig zijn het roken te bestrijden, kan de directeur niet goed uitleggen.
Zelfs niet welke bijzondere ‘kennis’ daarmee werd opgebouwd, die kennelijk niet aanwezig is bij het
Ministerie van Volksgezondheid. Doch haar stelling kan spoedig worden bewezen. Na de opheffing blijkt
vanzelf wel of deze stichting inderdaad wordt gemist. Een proef die bij duizenden andere stichtingen zou
moeten worden genomen
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Nibiru versus Planeet X
16 OKTOBER, 2012 - http://www.goto2012.nl/
Is het nu Nibiru of is het Planeet X? Die termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is toch een
verschil tussen die twee, wat ik in dit artikel eens nader wil belichten.Nibiru
Nibiru is de naam die Zecharia Sitchin naar buiten heeft gebracht door zijn studie van de Sumerische
kleitabletten. Nibiru als bewoonde planeet die de Annunaki naar de aarde bracht en elke 3600 jaar weer
terugkeert in ons zonnestelsel om daar verwoestingen aan te richten. Het werk van Zecharia Sitchin staat
onder grote kritiek, er zijn vele wetenschappers die de kleitabletten bestudeerd hebben en aangeven dat
Sitchin er geen verstand van heeft en en compleet eigen interpretatie van de kleitabletten gemaakt heeft. Zie
hiervoor een paar videos op BeforeItsNews Recentelijk is ook naar buiten gekomen dat Sitchin een Mason is
en dat werpt weer een heel ander licht op zijn werk. Sitchin diende de agenda. Het is zondermeer duidelijk
dat Sitchin een gigantische invloed heeft gehad op de hele New Age wereld. Zijn schepping is niet alleen
Nibiru, maar ook de Annunaki en alles wat daar bij hoort. Er is geen site of youbue video in de alternatieve
wereld of er worden wel Annunaki in vernoemd. De eerste conclusie die je zou kunnen maken is dat alles
onzin is, en alles overboord gooien. Echter dan gooi je het kind met het badwater weg. Als het zo is dat de
belangrijkste boodschap van Sitchin in de Annunaki zit en niet in Nibiru, dan is het goed te begrijpen. Het
hele Annunaki verhaal is dan een afleiding van degenen die ons werkelijk overheersen die daarmee
ongezien blijven. En het Nibiru concept kan wel degelijk waar zijn, als is het misschien wel geen planeet
maar een bruine dwerg zoals velen denken in de Planeet X stroom. Daarover zo meer. Sitchin is inmiddels
overleden, en kan dus heel fijn buiten schot blijven voor alle kritiek die oplaait over zijn werk. Hoe handig is
dat. Een hele goede oplossing die zoals we gaan zien nog veel meer toegepast wordt door onze
overheersers.
Planeet X
Daarmee zijn we aangekomen aan de keerzijde van dit verhaal, bij een mogelijk inkomende planeet of
bruine dwerg. In de vijftiger jaren zijn de wereldleiders voor het eerst in contact gekomen met buitenaardsen
en hebben toen waarschijnlijk voor het eerst gehoord dat er iets deze kant opkomt. Of het iets is wat
regelmatig komt in een omloopbaan van 3600 jaar, of misschien iets heel nieuws wat door ons zonnestelsel
komt suizen, dat weet ik werkelijk niet (als je het verhaal van Sitchin opzij legt!). Wereldrampen in het
verleden kun net zo goed een andere oorzaak gehad hebben, denk bijvoorbeeld aan de superwave of aan
kometen of ander langsvliegend spul. Als je trouwens denkt aan de theorie van Nassim Harramein dat ons
zonnestelsel zelf met grote snelheid door de ruimte gaat, dan is het logisch dat je af en toe iets tegenkomt
met een andere baan. Een soort van russische roulette dus. Ergo wat mij betreft kan die aankomende
planeet X/bruine dwerg iets eenmaligs zijn, dat maakt niet uit voor het gevolg. Terug naar het verhaal, vanaf
de vijftiger jaren zijn alle wereldmachten als een gek aan de gang gegaan om ondergrondse schuilplaatsen
te bouwen. Recentelijk hebben we ook nog de zaadkluis zien komen en die is vorig jaar vergrendeld, klaar
voor…. Het is dus heel goed mogelijk dat de NASA sinds die tijd op zoek is geweest naar de planeet met
alle middelen die ze hadden. Robert Harrington was een vooraanstaand astronoom werkzaam voor de
Marine Observatorium die overtuigd was van het bestaan van Planeet X en bewijzen vond door middel van
de IRAD probe in 1983. In datzelfde jaar is er een bericht naar buiten gekomen, het beroemde krantenartikel
wat aankondigt dat Planeet X gevonden is. Robert Harrington is in 1993 overleden. Een collega van
Harrington, Tom van Flandern heeft zich ook beziggehouden met planeet X, maar was ervan overtuigd dat
een planeet nooit met een regelmatige baan door ons zonnestelsel zou kunnen gaan. Hij liet zien dat
HaleBobb eerst een omlooptijd van 4200 jaar had, en na door ons zonnestelsel gegaan te zijn opeens een
baan van 2400 jaar had. Juist! Overigens is ook Tom van Flandern inmiddels verleden in 2009 op 69 jarige
leeftijd.
Dan is er ook het Vaticaan die zich in de strijd werpt, en in 1993 met veel geld een observatorium in Arizona
verwerft. Een van de eminente geleerden van het Vaticaan, Malachi Martin, doet in 1997 een uitspraak in de
Art Bell show dat binnen 5 tot 10 jaar een inkomend object voor grote rampen gaat zorgen. Malachi Martin
heeft ook toegang gehad tot het derde geheim van Fatima, maar wil daarover niets kwijt tegen Art Bell,
alleen dat het nog veel erger is dan je je ooit zou kunnen voorstellen. Malachi overleidt korte tijd later, in
1999. Terug naar Planeet X. Je ziet dat er veel afleiding is en tegelijkertijd zie je heel veel activiteiten
plaatsvinden. Er zijn vele geruchten over leegruimen van militaire basissen in de VS en verhuizing naar
andere lokaties in de centrale bergen. Ook de CIA en FIB hebben hun hoofdkwartieren verplaatst van de
kust naar de omgeving van Denver. Pas is er een busje met drie vooraanstaande astronomen “zomaar”
verongelukt en ga zo maar door. Er gebeurt vanalles en ik blijf het volgen!
Onderstaande video’s geven een vrij goed beeld over de huidige situatie rond Planeet X:
Sheldon Day and John Dinardo on “Surrounded by Idiots”
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