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Interessante nieuwslinks (aanklikken)
Het is D-Day in Amerika…
Gezondheidstoestand Hillary Clinton zeer ernstig
Sociale onrust in Groot-Brittannië
Christen onthoofd in Syrië, in stukken gehakt en aan de honden gevoerd.
Bijstand voor voortvluchtige criminelen? In Nederland gewoon mogelijk….
Wales, broeinest van occultisme
Engeland: Christenen hebben geen recht om werken op zondag te weigeren.
Crisis in Syrië kan meer dan 100‘000 doden opleveren.
Sommers Sonntag over het geheime Duitse staatsverdrag
Nieuwjaarstoespraak Vladimir Putin
Bezuinigingen hebben Europa er niet beter op gemaakt.
Volgt op een doorweekte december nu eindelijk droger weer?
Hollande geeft zich niet gewonnen….
Russische schuld aan China kwijtgescholden…
Weer geen vreedzame Nieuwjaarsfeesten in Nederland…..
Dreigt de Verenigde Arabische Emiraten, Iran met oorlog?
2012 had veel vreemde fenomenen die het nieuws niet haalden. Overzicht gebeurtenissen 1-10 december
2012 had veel vreemde fenomenen die het nieuws niet haalden. Overzicht gebeurtenissen 11-29 december
Komeet Ison kan al in september voor spektakel zorgen… Zon, ineens heel actief!
http://www.youtube.com/watch?v=Iryg_u32WMs (1 januari)
http://www.youtube.com/watch?v=Iryg_u32WMs (2 januari)
CBS Sacramento meldt een vreemde explosie in de lucht. De uitleg van de wetenschappers was vreemd…
Bilderberg Members Discuss Killing Ron Paul? (juni 2012)
Heeft India een Pakistaanse grenspost aangevallen?
Dood Hugo Chavez nabij…..Vrees voor onrust in Zuid-Amerika
Eerste grote zonnevlam van 2013……. (3 Minute News)
Duitsers zeggen ―Nein‖ tegen nieuwe televisiebelasting van ARD en ZDF.
ARD en ZDF willen nog meer geld vangen van de massaal naar de commerciëlen kijkende Duitsers.
Klachtenlijn tegen de televisiebelasting kost 6,5 cent per minuut.
Waar zijn de miljarden gebleven voor het Europees Stabiliteitsfonds?
Prognoses ―Global Warming‖ naar beneden bijgesteld….
Rellen Belfast over plaatsing Britse vlaggen. Ulster Volunteer Force, de aanstichters (1)
Rellen Belfast over plaatsing Britse vlaggen. Ulster Volunteer Force, de aanstichters (2)
Ierse Gardai onderzoek of Unionisten mogen demonstreren tegen de Ierse vlag. In Dublin!
Katholieke kerk waarschuwt Venezuela zich aan de grondwet te houden.
Hitte en bosbranden houden aan! Sydney meldt 43 graden!
Interessante documentaire: Hoe Harry Truman de Sovjet-Unie en Japan misleidde. Het gemak waar Truman
de atoombom wilde inzetten. Kortom, de door velen bejubelde Harry S Truman had geen schone handen.
Groep Bilderberg in paniek dat Engeland de EU zal verlaten
Is de Sandy Hookgebeurtenis in elkaar gezet om de Amerikanen te ontwapenen?
Obama gaat gevaarlijke Antrax vaccines op kinderen uittesten
Mysterieuze explosies en lichten in Amerika
Bilderbergers pushen Obama om Iran te bombaderen:
Griep slaat hard toe in Amerika, uitbraak in 47 staten
De Amerikaanse revolutionaire oorlog van 2013
―Gedoe‖ met Turlije over de beenderen va m St. Nicolaas
De bevolking van USA zich op voor een burgeroorlog
Operation Serval:
Frankrijk loopt groot risico in West-Afrika:
Moslimextremisten dreigen met aanslagen in Frankrijk:
Duitsland wil logistieke en humanitaire hulp bieden
De inheemse Touaregs staan aan de Franse kant
Informatie over Operation Serval vind je ook op
De Eurozone ―klimt‖uit het dal…. Productiviteit gedaald!
Diplomatiek circus voor de toespraak van David Cameron over de EU
Bart de Wever heeft geen problemen met moslims. Wel met moslimextremisten…..
Berlusconi: ―Ik ben niet voor de recessie verantwoordelijk‖
Engeland zet EU referendum door ondanks dreigementen van Obama en Merkel
Goldman Sachs bankiers geven zichzelf een bonus van 8.3 Miljard Euro:
Duitsers hebben geneesmiddel tegen kanker
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Ron Paul: Amerika gaat sowieso bankroet
'Congres enkel bezig met macht behouden en geld uitgeven'
De reguliere media staan al dagen bol van de 'fiscal cliff' die dreigt
als de Democraten en Republikeinen het uiterlijk vandaag niet met
elkaar eens worden over maatregelen om de almaar sneller
groeiende Amerikaanse staatsschuld onder controle te krijgen.
Volgens Ron Paul, de libertarische Republikein die tijdens de
afgelopen verkiezingscampagne al snel het veld moest ruimen, is
het echter sowieso te laat en is het bankroet van Amerika niet
meer te voorkomen. Probleem is dat beide politieke partijen dat weigeren in te zien.
Paul verklaarde tegenover CNBC dat 'er geen weg terug meer is'. De VS bevindt zich in zijn ogen in een
ernstige crisis omdat de financiën niet meer onder controle te krijgen zijn. De uitgavenpolitiek van het
Amerikaanse parlement vergeleek hij met een 'drugverslaafde die een nieuwe shot nodig heeft.'
'Congres enkel bezig met macht behouden en geld uitgeven'
Als de Democraten en Republikeinen het ook vandaag niet eens worden dan treden automatisch zware
bezuinigingen en belastingverhogingen ter waarden van $ 600 miljard in werking, die een enorme impact
zullen hebben op de toch al wankele Amerikaanse economie. Obama keerde daarom van zijn vakantie in
Hawaii terug om de crisis te bezweren.
Tot nu toe lijken beide partijen echter geen stap dichterbij elkaar gekomen, al wordt er volgens persbureau
Reuters wel druk onderhandeld over een pakket van $ 109 miljard. Obama wil hogere belastingen voor
inkomens boven de $ 250.000; de Republikeinen willen de grens pas op $ 400.000 stellen.
Verder uitte Paul felle kritiek op het Amerikaanse Congres, dat enkel nog bezig zou zijn om 'macht' te
behouden in een systeem 'waarin men eindeloos geld kan blijven uitgeven.' (1)
Xander - (1)

Video: vrouw opgegroeid onder Hitler‟s regime waarschuwt Amerikanen voor totalitaire staat
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 2 januari 2013
Er zijn al geruime tijd veel geluiden te horen dat er een nieuw
totalitair systeem aan zit komen in het ‗land van de vrijheid.‘
Steeds meer nieuwe , vrijheidsbeperkende wetten worden er
doorheen gedrukt.
OBAMA VERLENGT BIG BROTHER SURVEILLANCE
WET
AMERIKA: KLOKKENLUIDER ONTHULT NOG MEER
GEHEIMEN VAN OBAMA
‗AMERIKA ZIT OP GEVAARLIJK BREEKPUNT‘
REGERING MAG GEDETAILLEERDE INFORMATIE
AMERIKAANSE BURGER OVERAL VANDAAN HALEN,
PRIVACY STELT NIKS MEER VOOR.
AMERIKA: KIND GESCHORST VAN SCHOOL VOOR DRINKEN VAN GEZOND DRANKJE
OBAMA DREIGT 14 AMERIKAANSE GOUVERNEURS MET ONMIDDELIJK ARREST
VOOR…LANDVERRAAD
De 85-jarige Kitty Werthman groeide op in Oostenrijk onder Hitler‘s regime. Ze voelt zich geroepen om de
Amerikanen te waarschuwen voor de gevaren van een kwaadaardige vorm van socialisme en politieke
ontgoocheling. Ze legt de oorsprong van het woord ‗nazi‘ uit (het is een afkorting van de Duitse naam voor
de nationalistisch socialistische arbeiderspartij). Volgens Werthman spreken Amerikaanse politici precies als
Adolf Hitler m.b.t. sociale uitkeringen, werkende vrouwen, het genationaliseerde health care systeem.
Ondere andere deze onderwerpen leiden volgens haar tot een zeer snelle omwenteling. Een omwenteling
naar een totalitaire staat. Onderstaande video, waarin Werthman haar verhaal doet, dateert uit juni 2011.
Sindsdien zien/horen we inderdaad allerlei berichten, die aangeven dat Amerika snel richting totalitaire staat
gaat.
‗Wat ik ga vertellen, is iets wat jullie waarschijnlijk nog nooit in jullie geschiedenisboeken gelezen hebben. Ik
ben een getuige van de geschiedenis. Ik kan jullie niet vertellen dat Hitler Australië veroverde door tanks en
geweren. We stemden voor hem. Hij kreeg 98% van de stemmen.‘
Video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HAvMHWhdEUU
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Amerika‟s mediarevolutie: steeds meer Amerikaanse burgers beseffen dat ze niet bij de msm moeten
zijn voor de waarheid
Geplaatst door xandrah in Amerika, Media leugens op 31 december 2012
MSM raakt Amerikanen kwijt, en ze balen er goed van
De mainstream media in Amerika is al decennia lang gewend, dat
het de Amerikanen kan beïnvloeden qua meningen en
gedachtengoed. Helaas voor de MSM, beginnen de Amerikanen
zich los te maken van hun beïnvloeding om zelf na te denken. Een
onderzoek uit 2012 toonde aan, dat 60% van de Amerikanen
weinig tot geen vertrouwen hebben in de MSM. Steeds meer
Amerikaanse burgers komen tot het besef dat de MSM hen een
vertekenend beeld van de werkelijkheid geeft. Dus zoeken de
Amerikanen in toenemende mate naar alternatieve nieuwsmedia.
In Amerika zijn er slechts 6 mediagiganten die het totaalaanbod
media domineren. Deze giganten bezitten t.v.-netwerken en kabels, filmstudio‘s, radiostations, kranten, tijdschriften,
muzieklabels en zelfs prominente websites.
Alternatieve media: eindelijk is het over met de
alleenheerschappij
Het is dankzij Internet dat de MSM niet langer de
alleenheerschappij voert. In de afgelopen paar jaar hebben de
alternatieve media aan populariteit gewonnen. Logisch, mensen
willen graag weten wat hen niet verteld wordt. Ze willen nieuws,
dat niet gefilterd is door mediabazen en censuur. Ze willen de waarheid en ze weten dat ze die niet van de
mainstream media krijgen.
MSM probeert de wakker geworden Amerikanen weer de andere kant op te beïnvloeden (hun kant)
Er vindt dus een mediarevolutie plaats en de MSM flipt. Sterker nog, de MSM tracht er iets op te vinden: ze
doen pogingen om de wakker geworden Amerikanen weer de andere kant op te beïnvloeden. Veel MSM
publiceren artikelen die de ‗wantrouwende‘ Amerikanen
bespotten: vergelding voor het feit dat steeds minder Amerikanen
hen vertrouwen en wederom indoctrinatie. Eén voorbeeld (er zijn
er velen): een recent CNN artikel kopte: ‗nog altijd paranoïde na al
die jaren‘. Dit artikel ging over Amerikanen met ‗conspiracy
theorieën‘, die ‗niet meer rationeel kunnen denken‘. Niet alleen
wederom een poging tot beïnvloeding, maar ook een verkapte
klaagwee. Leuk bedacht. Nu maar hopen dat de Amerikanen, die
nog maar net uit hun naïviteit ontwaakt zijn, er niet in trappen.
Ehm, naïviteit ? Gelooft u de MSM in óns land eigenlijk nog ?
Het artikel.

Uitspraak Italiaanse Hof: straling gsm schadelijk
Geplaatst door xandrah op 13 januari 2013
Er bestaat een causaal verband tussen het gebruik van een gsm en hersentumor. Dat heeft het
Italiaanse Hof van Cassatie afgelopen week geoordeeld.
De zaak was aangespannen door een 60-jarige gepensioneerde zakenman van wie het gezicht naar eigen
zeggen deels verlamd is geraakt als gevolg van een hersentumor. Deze zou zjn ontstaan door overmatig
gebruik van de gsm-telefoon. Het Italiaanse Hof stelde de man in het gelijk en oordeelde dat er een causaal
verband is tussen het gebruik van een gsm en de ontwikkeling van tumor. ―Dit is voor veel mensen belangrijk
nieuws, omdat ze vaak nog steeds niet op de hoogte zijn van de risico‘s van gsm-telefonie‖, zei de
zakenman aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. ―Ik maakte dagelijks minstens vijf tot zes uur gebruik
van de gsm en hield deze tegen mijn oor gedrukt.‖ Om gsm-telefonie mogelijk te maken, wordt
elektromagnetische straling toegepast. De tumor bij de zakenman werd ontdekt in zijn nervus trigeminus, die
verantwoordelijk is voor de zintuiglijke waarneming in het gezicht. Hoewel de tumor niet kwaadaardig is, had
het gezwel zich kunnen verspreiden naar de halsslagader waar het één van de bloedvaten had kunnen
verstoppen. De oncoloog die het bewijs leverde voor de rechtszaak, acht de uitspraak van extreem belang.
―Eindelijk is de correlatie tussen elektromagnetische golven en de ontwikkeling van tumoren officieel
erkend‖, zei hij tegenover Corriere della Sera. Italiaanse consumentenorganisaties als Codacons
verwelkomen het vonnis, die volgens hen een precedent schept voor een stroom nieuwe rechtszaken.
Hoe zit het met de straling van uw telefoon ?
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„Ring of fire‟ wordt wakker terwijl we 2013 ingaan
Geplaatst door xandrah
Terwijl het grootste deel van de wereld op andere dingen gefocust
is (o.a. de economie en het Midden-Oosten), begint de Ring of
Fire (rij van 129 actieve vulkanen) zo zoetjesaan wakker te
worden. In de afgelopen maanden is er een stabiele reeks
noemenswaardige actviteit geweest, qua vulkanische
uitbarstingen en aardbevingen, langs de perimeter van de Stille
Oceaan. Geen van de uitbarstingen en aardbevingen vond plaats
bij een dichtbevolkt gebied, en zo ontsnapte dit aan de aandacht
van media.
En dat terwijl de activiteit langs de hele Ring toeneemt. En
wanneer dit blijft doorgaan, is het onvermijdelijk dat een
grote catastrofe plaats zal vinden, bij een grote drukke stad.
Zo‘n 90% van alle aardbevingen en zo‘n 75% van alle vulkanische
uitbarstingen, gebeuren langs de Ring of Fire. De hele westkust
van Amerika ligt langs de Ring. Een massief netwerk van
dreigende activiteit ligt onder Californië, Oregon en Washington.
Gelukkig heeft de westkust nog geen verwoestende seismische
activiteit meegemaakt in de afgelopen jaren, maar wetenschappers verzekeren ons dat dit zal veranderen. Dus is het interessant
om de rapporten te zien die er zijn over toenemende activiteit.
Definitie van Ring of Fire van Wikipedia:
De Pacific Ring of Fire (of gewoon de Ring of Fire) is een gebied
waar grote hoeveelheden aardbevingen en vulkanische
uitbarstingen voorkomen op de bodem van de Stille Oceaan. In
een hoefvorm van 40.000 km, vormen zich vrijwel continu reeksen
oceanische geulen, vulkanische bogen, vulkanische bellen en
plaatverschuivingen.
De ergste aardbevingen uit de recente geschiedenis kwamen
bijna allemaal voor in de Ring of Fire. Als de Ring of Fire erg actief is, is dit een veelzeggend iets. Het is niet
voor niks dat zoveel mensen gealarmeerd zijn, nu de Ring of Fire een meer actieve periode in lijkt te gaan.
Onderstaande activiteit en bevingen kwamen (komen) allemaal recentelijk in de Ring of Fire voor
#1 Mount Lokon, Indonesië: meer dan 800 keer uitgebarsten sinds juli 2012.
#2 Tungurahua vulkaan, Ecuador (― orange alert‖): in 12. 2012 spoot de lava 8 kilometer boven de krater uit.
#3 Tolbachik vulkaan, Kamchatka Peninsula: activiteit gaat maar door en deze spuit nog steeds lava .
#4 Fuego vulkaan, Guatemala: activiteit gaat maar door en spuit nog steeds lava.
#5 Pulaweh vulkaan, Indonesië: in december 2012 kwam er een 2.5 kilometers hoge pluim uit.
#6 Popocatépetl vulkaan, Mexico: in december 2012 waren er 4 seismische activiteiten per uur.
#7 Baja, Mexico: hier ontdekten wetenschappers één van werelds vreemdste vulkanen op de bodem.
#8 Mt. Fuji, vlakbij Tokio, Japan: deze heeft 300 jaar geslapen, maar in de afgelopen maanden nam activiteit
toe. Een recente studie wees uit dat een ― magma kamer onder de berg onder immense pressie is komen te
staan‖ . Een prominente onderzoeker waarschuwt dat Mt. Fuji klaar is voor een ― explosieve uitbarsting op
grote schaal ―. Autoriteiten raakten gealarmeerd, toen een tunnel die naar Mt. Fuji leidde, op 2 december
2012 instortte (9 doden).
#9 Japan: Onderzoekers waarschuwen nu dat er een zeer gevaarlijke toename van magma is in maar liefsts
110 actieve Japanse vulkanen.
#10 Sulawesi, Indonesië: een 6.1 aardbeving in december 2012.
#11 Papua Nieuw Guinea: een 6.0 aardbeving in december 2012.
#12 Golf van Alaska: een 6.5 aardbeving in november 2012.
#13 Japan: een 7.3 aardbeving in december 2012.
#14 Long Valley, Californië, Amerika: er is toenemende aardbeving-activiteit. Autoriteiten zeggen dat There
has been a substantial increase in earthquake activity in the Long Valley caldera region of California, and
authorities tell us that ― magma zich absoluut aan het roeren is ―.
#15 Chilië: In een periode van 5 weken, kwamen meer dan 170 noemenswaardige aardbevingen voor in één
stad. De stad wordt nu ‗een van de beverigste plaatsen op aarde‘ genoemd.
Natuurlijk zijn er allerlei theorieën, waarom dit allemaal gebeurt momenteel. In amerika is een groot deel van
de bevolking ervan overtuigd, dat een toename in natuurrampen het bewijs is dat we in de laatste dagen
zitten. Een recentelijke studie liet zien dat 36 procent van alle Amerikanen dit geloven. ( Public Religion
Research Institute). Andere Amerikanen zijn ervan overtuigd dat er niks ongewoons aan de hand is.
Dit was een artikel van : end of the American Dream. vertaling xandra.
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Hoe banken zich op duivelse wijze eigenaar maken van alle bezittingen
30 december 2012Nico de Geit
Vroeger waren de mensen zelf eigenaar van hun huis, hun bezittingen en hun
bedrijf. Lang geleden bestonden er geen banken. Er bestond alleen ruilhandel,
waaronder goud en zilver. Toen verscheen de bank en verving het goud en
zilver voor papiergeld. In plaats van eerst te produceren en te sparen gingen
mensen consumeren op krediet.
De bank kan een oneindige hoeveelheid geld produceren. Laten we de
geldhoeveelheid in de oorspronkelijke economie zonder banken ‗nul‘ noemen,
en de geldhoeveelheid na de komst van de banken ‘100 flappen‘.
Die ‘100 flappen‘ moeten terugbetaald worden met rente. Ieder jaar 4%. Na 10
jaar moet er dus al snel 140 flappen terugbetaald worden, er wordt ook rente
over rente gerekend dus het is iets meer. Omdat de bank nooit meer dan 100 flappen heeft uitgeleend kan
er niet meer terugbetaald worden dan 100 flappen.
De 100 flappen zijn gecreëerd uit het niets en verdwijnen na aflossing van de schuld weer in het niets. Maar
die 40 rente flappen zullen toch echt betaald moeten worden. Dat is een probleem als er nooit meer dan 100
flappen zijn gedrukt. Maar de bank neemt ook genoegen met uw eigendommen. Langzaam maar zeker
maken de banken zich eigenaar van alle bezittingen, wereldwijd.
Aan het begin van het spel is alles van de mensen, aan het eind van het spel is alles van de banken. De
banken zorgen ervoor dat essentiële zaken zoals een dak boven je hoofd alleen nog op krediet verkrijgbaar
zijn. Op die manier worden alle mensen wereldwijd tot slaaf van de bank en het systeem gemaakt.
Filmpje: Waar komt geld vandaan?
http://nicodegeit.wordpress.com/2012/12/30/hoe-banken-zich-op-duivelse-wijze-eigenaar-maken-van-allebezittingen/
Reactie
10 jaar * 4% rente = 148%
Je vergeet ook één stap in deze verder heldere redenatie. Ik heb 'm er even tussen gezet:
Die ‘100 flappen‘ moeten terugbetaald worden met rente. De 100 flappen zijn gecreëerd uit het niets en
verdwijnen na aflossing van de schuld weer in het niets. Er is echter ook nog rente te betalen. Ieder jaar 4%.
Na 10 jaar moet er dus al snel 148 flappen terugbetaald worden, er wordt ook rente over rente gerekend dus
het is iets meer. Omdat de bank nooit meer dan 100 flappen heeft uitgeleend kan er niet meer terugbetaald
worden dan 100 flappen. Tenzij iemand weer beloofd die 48 nieuwe flappen te gaan afbetalen, ofwel een
schuld aan gaat, dan kunnen die flappen ook weer worden gemaakt. In een groeiende economie is dat geen
probleem, maar als niemand meer een schuld kan aangaan, verandert de situatie.
Die 40 rente flappen zullen toch echt betaald moeten worden. Dat is een probleem als er geen nieuwe
flappen meer kunnen worden gedrukt omdat niemand die schuld meer wil aangaan. Maar de bank neemt
ook genoegen met uw eigendommen. Dus als de economie afremt, zullen de banken zich eigenaar maken
van alle bezittingen, wereldwijd.

Een ei is geen ei
Wie een doosje eieren koopt, kan dankzij de eicode precies nagaan waar die eieren vandaan komen. Zo kun
je als consument bewust kiezen voor een scharrelei, een vrije uitloopei of een biologisch ei. En dus voor
meer of minder dierenwelzijn van de kip die het ei heeft gelegd.
Maar voor bijna een kwart van alle eieren die we eten, blijft volstrekt onduidelijk uit welk pluimveesysteem ze
afkomstig zijn. Dat zijn met name de eieren die voedselproducenten verwerken in voedselproducten. Zij
hoeven op het etiket niet te vermelden welke eicode daarbij hoort.
Van alle Nederlanders wil 80 procent niets te maken hebben met kooieieren, de voormalige legbatterijeieren.
Maar via bewerkte voedselproducten krijgen we ze ongewild toch voorgeschoteld. In het rapport 'Verborgen
kooieieren' zet foodwatch de feiten op een rij.
Foodwatch wil dat de Europese Unie niet alleen de herkomst van eieren in doosjes zichtbaar maakt, maar
ook die van verwerkte eieren. Wil jij ook je keuzevrijheid terug? Eis dan samen met foodwatch om volledige
transparantie over de herkomst van alle eieren en stuur een e-mail naar de Europese Commissie en de
Nederlandse regering.
http://foodwatch.nl/onze_campagnes/verborgen_kooieieren/index_nl.html
Eirapport:http://foodwatch.nl/e32811/e43741/e43774/FW_Verborgen_Kooieieren_Rapport_12dec2012.pdf
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Citroentje
Het enige wat je nodig hebt.........is een bevroren citroen
en dit zijn de geweldige voordelen :
Veel koks in restaurants en eetgelegenheden gebruiken of
consumeren de gehele citroen waarbij niets verloren gaat.
Plaats de gewassen citroen in de vriezer en als die bevroren is
rasp dan de gehele citroen (zonder te schillen) en strooi het over
het eten. De lijst waarvoor je het kunt gebruiken is eindeloos : o.a.
salades, ijs, soepen,cereals,macaroni,spaghetti saus,rijst,
sushi,vis gerechten. Voordelen van citroen:smaakverbetering van
de gerechten, de schil van de citroen bevat 5 tot 10 maal meer
vitaminen dan het sap ! Citroen verwijdert giftige stoffen in het lichaam, maakt kankercellen kapot, het is
10.000 keer sterker dan chemotherapie. Het meest interessante is de werking op cystes en tumoren
Waarom weten we dit niet? Het maken van de synthetische versie van dit product gegenereerd voor de
laboratoriums een enorme winst. De citroen is een bewezen remedie tegen alle soorten kanker, het werkt als
een anti micro spectrum tegen bacteriële infecties, effectief tegen parasieten en wormen, reguleert de
bloeddruk als die te hoog is en is een antidepressiva,en werkt tegen stres en neurologische aandoeningen.
De bron van deze informatie is fascinerend; het komt van een van de grootste producent van
geneesmiddelen in de wereld. Na meer dan 20 laboratorium tests sinds 1970, laten de extracten zien dat ze
de kwaadaardige cellen van 12 kankers vernietigen, inclusief de kwaadaardige cellen van de darm, borst,
prostaat, longen en pancreas. De samenstelling van deze vrucht laat zien dat deze10.000 x beter is dan het
product Adriamycin, een geneesmiddel dat gewoonlijk chemotherapeutisch in de wereld wordt gebruikt om
de groei van kankercellen te stagneren. En wat nog meer verbazingwekkend is, deze soort van therapie met
citroenextract vernietigt alleen kwaadaardige kankercellen en heeft geen invloed op gezonde cellen. Dus.....
was deze citroen goed, vries ze in en rasp ze. Je lichaam zal je er dankbaar voor zijn!!!
CITROEN MET SCHIL.... KEIGEZOND !
De citroen is een miraculeuze vrucht die kankercellen geneest.
Dit is algemeen geweten in de wereld van de gezondheidswetenschap: citroenen zijn zeer doeltreffend is om
kankercellen te doden. Ze zijn zelfs tot 10.000 maal sterker dan welke vorm van chemotherapie ook.
Waarom zijn we hiervan niet op de hoogte? Omdat er laboratoria zijn die belangstelling vertonen om er een
synthetische versie van te maken die hen enorme winsten zou opbrengen. U kunt nu een vriend in nood
helpen door hem te laten weten dat citroensap heel voordelig is om de ziekte te voorkomen. De smaak is
bitter, maar ook niet onaangenaam en het heeft niet de verschrikkelijke nevenwerkingen van chemotherapie.
Als u kunt, plant dan een citroenboom in uw tuin of serre. Hoeveel mensen sterven er niet, terwijl dit een
goed bewaard geheim is om de winsten van de grote bedrijven en multinationals niet in het gevaar te
brengen! Zoals u weet groeit de citroenboom laag, neemt hij niet veel plaats in en is hij gekend voor zijn
verscheidenheid aan citroenen en limoenen. U kunt het fruit op diverse wijzen consumeren: u kunt de pulp
opeten, het geperste sap opdrinken en het wordt gebruikt in vruchtensappen en zelfs vruchtentaartjes. Er
worden vele heilzame werkingen aan verbonden, maar de meest belangrijkste eigenschap is de uitwerking
ervan op cysten en tumoren. Deze plant is een bewezen remedie tegen alle vormen van kanker en velen
beamen dit ook. Het wordt ook gezien als een breed antimicrobe gamma tegen bacteriële infecties en
schimmels, het is werkzaam tegen interne parasieten en wormen en het regelt de bloeddruk, is een middel
tegen depressies, bestrijdt stress en stoornissen aan de zenuwen. De bron van deze informatie is boeiend:
de informatie komt van een van de grootste geneesmiddelenproducenten ter wereld. Na meer dan twintig
volwaardige laboratoriumtesten sinds 1970. onthullen de extracten dat het kwaadaardige cellen vernietigt bij
twaalf soorten kankers, waaronder darmkanker, borstkanker, prostaatkanker en kanker aan de pancreas...
De genezingskracht van de citroenboom is 10.000 maal efficiënter dan Adriamycine, een geneesmiddel dat
gewoonlijk overal ter wereld gebruikt wordt bij chemotherapie om de de groei van kankercellen tegen te
gaan.
En nog meer verbazingwekkend: dit soort therapie met citroenextracten vernietigt enkel de cellen die
aangetast zijn. Aan de overige cellen wordt geen schade toegebracht.
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Nomofobie -angst dat je mobieltje het niet doet- in opmars
Apple adviseert iPhone gebruikers om minder vaak te bellen en gebruik te maken van handsfree optie i.v.m.
schadelijke straling - 'Jaarlijks 500.000 Amerikanen kanker als direct gevolg van gebruik mobieltje'
De eerste Amerikanen die een rechtszaak hadden aangespannen
omdat ze kanker hadden gekregen door hun mobieltjes zijn reeds
in het gelijk gesteld.
Nomofobie, een nieuwe aandoening die van toepassing is op
mensen die in paniek raken als hun mobieltje het niet meer doet
of geen bereik heeft, is in opmars. Uit een universitaire studie blijkt
dat vooral jongeren zich geen raad meer weten zonder hun
mobieltje. Het probleem is echter dat diverse onafhankelijke
wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat
frequente blootstelling aan mobieltjes, andere draadloze
apparatuur en slimme energiemeters schadelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben en zelfs kanker
kan veroorzaken.
Jongeren kijken je met een wazige blik vol ongeloof, spot en soms een vleugje bewondering aan als je het
hebt over prehistorische tijden -ongeveer een kwart eeuw geleden- waarin vrijwel niemand een mobieltje had
en als je iemand wilde bereiken onderweg moest stoppen bij een restaurant of een telefooncel* moest
opzoeken. De weinige mobieltjes die wél bestonden waren in het bezit van een klein clubje rijken en
topmanagers en moesten door het enorme formaat met bijna 2 handen tegelijk worden vastgehouden.
* Grotendeels glazen hokje met felgekleurde randen met daarin een draadtelefoon die op muntjes werkte.
Tenminste, als je het geluk had er één te vinden die niet door vandalen was vernield.
Stress en angst
Anno 2012 zijn mobieltjes, die stuk voor stuk sneller zijn en veel meer kunnen dan de grootste
supercomputers uit de jaren '70, niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Voor velen lijkt het zelfs
een eerste levensbehoefte te zijn geworden om op ieder gewenst moment te kunnen bellen, sms'en of
internetten. Met name jongeren zijn zó afhankelijk van hun mobieltje geworden, dat sommigen letterlijk
zwaar gestrest of zelfs in paniek raken als hun zaktelefoon annex computer annex camera annex agenda
geen bereik heeft of erger nog: het niet meer doet. Een nieuwe aandoening is dan ook geboren: nomofobie.
Volgens een onderzoek dat werd gepubliceerd in het Indian Journal of Community Medicine heeft 73% van
alle studenten zijn mobieltje dag en nacht aanstaan. 56% houdt het apparaatje dicht tegen zijn lichaam aan.
Uit een ander onderzoek bleek dat 13 miljoen Britten last krijgen van angstgevoelens als ze hun mobieltje
niet kunnen gebruiken. Meer dan 50% van de ondervraagden zei dan ook de telefoon nooit uit te zetten.
Nieuwe ziektes door mobieltjes
Wereldwijd schrappen steeds meer mensen hun vaste telefoonaansluiting en zijn alleen nog mobiel te
bereiken. Dat schept echter nieuwe problemen: uit diverse studies blijkt namelijk dat veelvuldig gebruik van
mobieltjes of deze urenlang op je lichaam dragen dezelfde schadelijke effecten kan hebben als andere
draadloze apparatuur en slimme energiemeters. Veel nieuwerwetse ziekten, variërend van
hypergevoeligheid voor elektromagnetische straling tot bepaalde kankersoorten en storingen in het
immuunsysteem zijn reeds in verband gebracht met het gebruik van mobieltjes.
Verband met sterke groei autisme
Inmiddels is er ook bewijs geleverd dat de sterke groei van autisme onder andere te maken heeft met de
forse toename van RF (Radio Frequentie) straling in de atmosfeer, die schade zou aanrichten aan de
hersenen van ongeboren en jonge kinderen. Het aantal baby's met autisme groeide van 1 op de 150 in 2002
naar ongeveer 1 op de 50 tien jaar later.
Mobieltjes zenden zogenaamde niet-ioniserende RF stralen uit. Dit betekent dat er energie wordt verzonden
die niet sterk genoeg is om bij het passeren van het menselijk lichaam elektronen van een atoom los te
maken (en zo een ion te produceren), maar wel sterk genoeg om elektronen een hogere energie te geven.
Het menselijk lichaam kan deze energie op de plaatsen die vaak worden blootgesteld aan een mobieltje
(hoofd en middel, waar de meeste mensen het apparaatje dragen) absorberen.
WHO: Mobieltjes 'mogelijk kankerverwekkend'
In juni 2011 classificeerde de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) de straling die door de circa 4,6
miljard mobieltjes op de wereld wordt geproduceerd dan ook als 'mogelijk kankerverwekkend'. Hiermee
werden mobieltjes in dezelfde categorie geplaatst als lood en chloroform. De WHO concludeerde dat
frequente blootstelling aan straling van mobieltjes gelinkt kan worden aan kwaadaardige hersentumoren.
Apple waarschuwt gebruikers inmiddels om hun iPhones op minimaal 1,5 centimeter van hun lichaam te
dragen, minder vaak te bellen en zo veel mogelijk gebruik te maken van de handsfree optie. Vooral het
eerste en laatste advies is praktisch echter nauwelijks uitvoerbaar.
Straling verstoort DNA reparatie
In een recente presentatie toonde Devra Lee Davis, voormalig wetenschapper aan de National Academy of
Sciences, de gevaren van mobieltjes aan. Davis dacht aanvankelijk dat de straling geen kwaad kon, totdat
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ze na uitvoerig onderzoek tot geheel andere conclusies kwam. De impact op het lichaam wordt niet
veroorzaakt door het lage energieverbruik van mobieltjes, maar door de pulserende straling die ze uitzenden
en die de reparatie van beschadigd DNA in het lichaam kan verstoren.
VS: Jaarlijks half miljoen kankergevallen door mobieltjes
Davis zegt ook dat mobieltjes de oorzaak zijn van kankertumoren die ontstaan op plaatsen die veel bloot
staan aan direct contact (ook met kleding ertussen) met het apparaat. Epidemioloog en
gezondheidswetenschapper George Carlo, oprichter van het Science and Public Policy Institute, stelde al
jaren geleden dat de industrie nooit serieus onderzoek heeft verricht naar de gevolgen van mobiele straling.
Na een 6 jaar durend onderzoek dat $ 28 miljoen kostte concludeerde Carlo in 1999 dat de straling dermate
ernstig is, dat in 2010 jaarlijks zo'n 500.000 Amerikanen kanker zouden krijgen als direct gevolg van het
gebruik van mobiele telefoons.
Verstoring pacemakers en hersenen
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat mobieltjes de werking van pacemakers kunnen verstoren en een kwalijke
invloed hebben op de ontwikkeling van de schedel van kinderen. Ook de zogenaamde bloed-brein barrière,
die onze hersenen beschermt tegen giftige stoffen, kan worden beschadigd door straling van mobieltjes.
Verzekeraars vinden risico's te groot
De grote fabrikanten hebben sinds Carlo's onderzoek alles gedaan om de resultaten te ontkennen en te
ontkrachten. Hierbij werd niet geschroomd de reputaties van diverse wetenschappers kapot te maken.
Verzekeringsmaatschappijen hebben echter besloten dat mobieltjes een te groot risico voor de gezondheid
vormen om dit door klanten te laten verzekeren.
Kankerpatiënten winnen rechtszaken
In de VS zijn onlangs twee mensen die een rechtszaak hadden aangespannen omdat ze een tumor hadden
gekregen vanwege het vele gebruik van mobieltjes op hun werk in het gelijk gesteld. Inmiddels spannen ook
andere mensen met onder andere hersentumoren rechtszaken aan. Volgens Carlo wordt de kans steeds
groter dat de fabrikanten straks enorme schadevergoedingen moeten betalen als blijkt dat miljoenen mensen
kanker hebben gekregen als gevolg van het gebruik van hun producten.
Enorme gevolgen voor samenleving
Waarschijnlijk zullen zelfs de grootse fabrikanten dergelijke schadevergoedingen niet overleven. Dat kan
desastreuze gevolgen hebben voor de samenleving en wereldeconomie, die voor een groot deel gebaseerd
is op deze technologie. Carlo: 'De fabrikanten denken dat ze hun klanten kunnen blijven manipuleren en dat
ze door kunnen gaan met hun arrogantie en miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in gevaar kunnen
brengen, omdat ze denken dat ze uiteindelijk toch niet verantwoordelijk zullen worden gesteld.' (1)
Xander - (1) World Net Daily

Zorreguieta eindelijk strafrechtelijk vervolgd
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 2 januari 2013
Jorge Videla, de oude knecht van Zorreguieta en zijn boevenbende (grootkapitalisten) kan natuurlijk zijn
mond niet houden nu ze hem hebben opgesloten. Leest u hier nog even wat we er al eerder over hebben
geschreven:
Jorge Videla gaat praten…..
Kortom, er zal vast wel meer over te melden zijn, we wachten de berichtgeving nog maar even af.
Intussen denken we ongevraagd reeds mee met de aanstaande ―koning‖. Hij kan wel wat tips uit de praktijk
gebruiken, uiteindelijk zijn ook WIJ wijzer geworden naar aanleiding van de handel en wandel van een
illegaal en overbodig instituut met criminele achtegronden. Hij kan zijn crimineel goed onderlegde
familieleden en dito vrinden de volgende acties laten ondernemen ―om erger te veurkeumen‖:
Zorreguieta politiek asiel laten aanvragen in Nederland;
Zorrreguieta laten naturaliseren tot Nederlander;
Een echtscheiding met Maxima Z. ―regelen‖;
Zijn oudste dochter Ameubia op de troon plempen;
Opa een streng beveiligd verpleeghuis in zien te krijgen;
Opa zelfstandig leren fietsen en last but not least….
Opa een beetje zijn conditie laten opvijzelen door elke morgen 15 kilometer te gaan joggen door de
duinen van Wassenaer……
> Het bericht in de Argetijnse krant - http://herstelderepubliek.wordpress.com/
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Jorge Videla gaat praten – einde Zorreguieta in zicht
Uit een bekende ―open bron‖ hebben we nog maar eens opgerakeld wat
die Jorge Zorreguieta voor een persoon is geweest en welke rol hij nu
eigenlijk speelde. Zoals bekend, wordt de oude baas riant uit de wind
gehouden door zijn relatie met nog grotere criminelen, omdat zijn dochter
zich aan dat stelletje heeft verkocht.
Was Zorreguieta nu wel of niet medeplichtig aan de massa-moord op
30.000 Argentijnen, of wist hij van niets?
Hij begon zijn werkend leven als douaneagent. Hij bleek een begaafd
lobbyist en vervulde een dozijn adviseursbanen en bestuursfuncties in de landbouw. Onder de regimes van
de generaals Onganía en Lanusse (een eerder militair regime, na de val van Juan Peron) was Zorreguieta
regeringsadviseur. Máxima‘s vader is voorzitter van de belangrijke Graanraad geweest en hij participeerde in
commissies van de FIEL, Argentiniës conservatieve economische denktank.
Eind 1975, een halfjaar voor de militaire coup, werd Jorge Zorreguieta secretaris van de Sociedad Rural
Argentina. Namens de grootgrondbezitters drong de SRA bij de militairen aan op een staatsgreep.
Zorreguieta was een vertrouwenspersoon van de machtige minister van Economie, José Alfredo Martínes de
Hoz, en via hem werd hij onderstaatssecretaris van Landbouw (tot 1979) en vervolgens (tot 1981)
staatssecretaris. Hij had hiermee leiding over de belangrijkste economische sector van het land. Onder zijn
ministerschap zijn medewerkers die te veel wisten spoorloos verdwenen.
Jorge Videla zwijgt niet meer.
Jorge Videla, één van de junta-leiders is 86 en tot twee keer levenslang veroordeeld. Videla gaat langzaam
maar zeker praten, omdat hij vindt dat niet alleen hij, maar ook zijn opdrachtgevers opgesloten zouden
moeten worden. De man zit zwaar gefrustreerd opgesloten en moet oppassen met wat hij zegt, een
hartaanval zit in een klein hoekje. Hij zegt en we citeren de HIJOS website:
Videla breekt de ‗Pact of Silence‘ in Argentinie. Hij geeft aan hoe de burger economische elite
verantwoordelijk was voor de gepleegde misdaden en nu doet alsof ze niks mee te maken hadden.
Op de leeftijd van 86 jaar, uit de 2xlevenslang veroordeelde Videla eindelijk zijn wrok jegens zijn
opdrachtgevers ‗mandantes‘, zonder hun namen te noemen , noemt hij ze zijn ‗mandantes, los empresarios
argentinos‘.
Videla: ‗Ze wassen hun handen in onschuld, eerst zeiden ze tegen ons ‗Doe wat je moet doen‘ en nu geven
ze ons alle schuld‘. De ‗empresarios argentinos‘ waren in die tijd de vlees- en graan export magnaten, de
landbouw bazen.
J. Zorreguieta was daarbij. Hij was bij de voorbesprekingen van de staatsgreep van Videla.
De militairen zijn zondebok geworden voor de ―Argentijns ondernemers, de opdrachtgevers‖. Bovendien was
Jorge Zorreguieta voorwaardenscheppend, doordat hij de arbeidersopstand uitlokte en organiseerde, wat de
militairen dé aanleiding heeft gegeven bloedig in te grijpen. We schreven daar eerder over in:
DE ZORREGUIETA CONNECTIE
Het begin van het einde van Jorge Zorreguieta is in zicht en daarmee is aan de ―koninklijke carrière‖ van zijn
dochter Maxima Zorreguieta een einde gekomen, voordat die goed en wel begonnen is. Met de sterke
geruchten dat het hele huwelijk met Zijne Hoogheid de Prins van Oranje een farce is, gecombineerd met
buitenlands vreemd gaan en het betalen van steekpenningen aan de Katholieke Kerk in Argentinië in
verband met het schijnhuwelijk van haar vader, geeft aan dat binnenkort een binnenbrandje gaat ontstaan.
Voor haar is te hopen, dat ze op tijd de benen kan nemen…..
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/06/04/jorge-videla-gaat-praten-einde-zorreguieta-in-zicht/
Reactie
1. Er wordt gefluisterd dat Zorreguieta inmiddels dankzij zijn Neurdeindse connecties de beschikking
over een Nederlands paspoort heeft gekregen. Dit Nederlandse paspoort moet hem voorlopig, met
het oog op zijn leeftijd, uit de handen van de Argentijnse justitie houden. In de plaats daarvoor en om
de aandacht van Zorreguieta af te leiden, heeft men hier in Den Haag alles in het werk gesteld om
de Nederlands-Argentijnse piloot, Julio Poch, aan Argentinië uit te leveren. En zo proberen de
opdrachtgevers met behulp van het koningshuis hun straf te ontlopen.
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/249658/Transaviapiloot-Julio-P.-wordt-uitgeleverd-aanArgentinie.htm?rss=true
2. Tijdens het bewind van Videla van 1976-1983 schijnt Nederland via het toenmalige ministerie van
Landbouw en Visserij nog subsidie voor landbouwprojecten aan Argentinië verstrekt te hebben.
Zorreguieta was toen de baas van deze projecten en hij sluisde een deel van dit geld, ons
belastinggeld dus, weer terug naar zijn oude vriend Bernhard.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2010/10/18/wat-had-bernhard-in-argentinie-te-zoeken/
Toen het Videla-tijdperk ten einde was en men er in Argentinië steeds meer werk van ging maken om de
bewindvoerders van het Videla-regiem te vervolgen, klopte Zorreguieta bij Bernhard aan om hem als
tegenprestatie uit de penarie te helpen.
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Een huwelijk met zijn kleinzoon, de kroonprins, was een ideale mogelijkheid om Zorreguieta uit de handen
van de Argentijnse justitie te houden. Want zelfs in Argentinië gaat men niet de vader van de toekomstige
Nederlandse koningin vervolgen.
De schavuit Bernhard heeft niet alleen zijn eigen straf ontlopen en met behulp van Zorreguieta zijn zakken
goed gevuld, maar hij heeft als tegenprestatie deze schavuit ook geholpen om via zijn dochter uit de handen
van justitie te blijven.
Geen wonder dat zijn dochter ook roept: Wir haben, nou ja op drie na en die allemaal zijn teruggekomen, es
nicht gewusst.
Vreemd, al sinds 1977 liepen de Dwaze Moeders elke week op het Plazo de Mayo en besteedde de
wereldpers aandacht aan deze stille protestacties. De Zorreguieta‘s hadden hier echter nooit iets van
gemerkt.
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/dwaze-moeders

Who is „wiping countries off the map‟? Amerika: totale talibanisatie is één van de middelen om een
land om zeep te helpen
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 1 januari 2013
―Over de hele wereld, heeft zich een gevaarlijk gerucht verspreid dat rampzalige gevolgens kan hebben.
Volgens de overlevering, heeft de Iraanse president gedreigd, om Israël te vernietigen. ‗Israël must be wiped
off the map‘. Maar, deze bewering is nooit gemaakt. ‖ ( Arash Norouzi, Wiped off The Map: The Rumor of the
Century January 2007)
―Amerika heeft, direct en indirect, 44 landen bedreigd sinds augustus 1945. Sommige van die landen, zijn
door Amerika meerdere malen bedreigd. Het doel van deze militaire interventies was: verandering van
regime. De termen ‗human rights‘ en ‗democratie‘ werden steeds gebruikt om de illegale en anti-wettelijke
acties van de Amerikanen te rechtvaardigen.‖
(Global Research, February 2007)
―Dit is een Pentagon memo die beschrijft dat er actie genomen gaat worden m.b.t. 7 landen binnen 5 jaar:
begonnen wordt met Irak, en dan volgen Syrië, Libië, Somalië, Soedan en als laatste Iran.‖ ( General Wesley
Clark, Democracy Now, March 2, 2007)
„Wiping countries off the map‟: wie doet dat, Amerika of Iran ?
Washington‟s „core business‟is de vernietiging van een lijst landen.
Gedurende de zogenaamde ‗post-war era, (van 1945 tot heden) heeft Amerika direct of indirect meer dan 40
landen aangevallen. Terwijl de Amerikaanse buitenlandse politiek voor de buitenwereld bezig is met ‗de
verspreiding van democratie‘, heeft het Amerikaanse interventionisme soevereine naties bewust
gedestabiliseerd. Het vernielen van landen is onderdeel van het U.S. imperial project: het wereldwijd
domineren. Amerika heeft 737 militaire bases in buitenland. (2005 data)
De omschrijving van „mislukte landen‟ („failed states‟) in 2012
National Intelligence Council (NIC) in het Global Trends report
(December 2012) ―voorspelt‖ dat 15 landen in Afrika, Azië en
het Midden Oosten ‗mislukte‘ landen zullen zijn tegen de tijd
dat we in 2030 aanbeland zijn. Dit etiket krijgen de landen
vanwege hun ‗potentie tot conflicten en omgevingsziekten.‘ De
landen die in 2012 volgens het NIC rapport aan de voorgaande
beschrijving voldoen waren: Afghanistan, Pakistan, Banglades,
Tsjaad, Nigeria, Mali, Kenia, Burundi, Ethopië, Rwanda,
Somalië, Congo, Malawi, Haiti, Jemen.
Een, helaas anonieme, top vrijmetselaar vertelt hierover:
(op www.sp.nl 11-02-2011)
‖De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk
arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de
door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of
gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in
de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang
de vrijmetselarij dat niet wil zal er ook niks veranderen.
Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en
groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie. Zo kan de vrijmetselarij, achter de schermen, het meeste
invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er
tegenstellingen en vijanden gecreëerd.
Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn hebben we niet geschuwd daden tegen een
groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht
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voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die
groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.‖
Complete talibanisatie van een land is deel van de taktiek
In een rapport uit 2005, ‗voorspelde‘ de NIC dat Pakistaan een ‗mislukt‘ land zou worden rond 2015. Hoe?
‗Het land zal aangetast worden door burgeroorlog, complete Talibanisatie en strijd om controle van de
nucleaire wapens van het land.‘
Pakistan werd met voormalig Jugoslavië vergeleken, die in 7 proxy staten werd gedeeld na 10 jaar
burgeroorlog, gesponsord door Amerika-NAVO. (Energie Compass, 2 march 2005) Voor Pakistan gelden
dezelfde plannen: dit moet een land worden dat uiteen gescheurd wordt door burgeroorlog, bloedvergieten
en rivaliteit tussen delen van het land (Energy Compass, 2 March 2005).
Over de ‗mislukte‘ landen wordt beweerd, dat het vluchthavens zijn voor politieke en religieuze extremisten.
(pag. 143). Het rapport maakt geen melding van het feit dat Amerika en zijn bondgenoten, sinds de jaren 70,
dekking en steun verleende aan religieus extremistische groeperingen als middel om soevereine landen te
ontwrichten. Zowel Pakistan als Afghanistan waren seculiere landen in de jaren 70.
Een ‗mislukte land status‘ zoals bij Jugoslavië en Somalië is niet het resultaat van interne sociale verschillen,
het komt tot stand door strategische en verborgen (militaire) operaties en acties.
Het Fund for Peace heeft de ‗slogan‘: ‗duurzame veiligheid door
onderzoek‘ Het FfP publiceerde een ‗Failed States Index‘
gebaseerd op een risico-beoordeling. Tweederde van de landen
(zie Alert en Warm categorieën op onderstaande kaart) wordt als
zodanig geïdentificeerd. Volgens het FfP zijn de ‗mislukte‘ landen
tevens het doelwit van Al Qaeda (-vertakkingen).
Overbodig te zeggen, maar de geschiedenis van Al Qaeda als
inzetmiddel voor Amerika, al Qaeda‘s rol in het creëren van
scheidingen en instabiliteit in het Midden Oosten, Centraal Azië en
Afrika (sub-Sahara landen) worden niet genoemd. De activiteiten van de jihadistische al Qaeda in deze
landen zijn deel van een verborgen diabolistische agenda.
“Zwakke” en “mislukte” landen: Een dreiging voor Amerika
Volgens de vreemde, verknipte ‗logica‘ van Amerika zijn de zwakkerre landen een bedreiging voor de
veiligheid en stabiliteit van Amerika. ‗Verscheidene dreigingen zijn afkomstig van landen die zwak, fragiel,
kwetsbaar, mislukt, in crisis of ingestort zijn.‘
Syrië: gelabeld als „mislukt‟ land
De gruweldaden die gedaan worden tegen de Syrische bevolking
door Amerika/ NAVO, die de Free Syrian Army sponsord (met
wapens en financieën) creëren de condities voor sektarische
oorlogsvoering. Sektarisch extremisme die het uiteenvallen van
Syrië moet bewerkstelligen. Het is het beleid van Washington om
Syrië om te turnen in een ‗mislukte‘ staat. Regimeverandering
houdt het behoud van een centrale overheid in. Nu de Syrische
crisis zich steeds verder uitgevouwen heeft, is het eindspel niet
langer ‗regimeverandering‘ maar de schifting en vernietiging van
Syrië als land. Ook Israël is hierbij betrokken.
Amerika/Israël/NAVO werken samen inn de strategie om het land
op te delen in drie zwakke landen. Volgens recente
mediaberichten weigert Assad op te stappen, omdat het resultaat dan ‘een mislukt land als Somalië‘ is.
Een mogelijk ‗break-up scenario‘ die door de Israëlische pers genoemd wordt, is de formatie van gescheiden
en ‗onafhankelijke‘ Soennitische, Alawitische-Shi‘itische (daar staat Assad voor), Koerdische en Drusische
landen. Volgens majoor-generaal Yair Golan van het Israëlitische IDF is ‗Syrië in een burgeroorlog, wat tot
een mislukt land zal leiden en waarin terrorisme floreert.‘ De Israël Defence Forces analyseren ‗hoe Syrië uit
elkaar gaat.‘ (Reuters, May31, 2012)
In november 2012, meldde Lakhdar Brahimi dat Syrië het ‗nieuwe Somalië‘ zou worden. ( Reuters,
November 22, 2012)\
Opzettelijke en geplande gebeurtenissen
Wat de UN woordvoerders vergaten te vermelden, was dat de scheiding in Somalië een opzettelijke
gebeurtenis was. Het maakte deel uit van de Amerikaanse militaire verborgen agenda. Een agenda die nu
wordt toegepast op verschillende doelwitten: landen in het Midden Oosten, Afrika en Azië. Allemaal met het
etiket: ‗mislukte‘ landen.
De geplande uiteenvalling van Syrië maakt deel uit van de verborgen agenda (die inmiddels allang niet meer
zo verborgen is). Op diezelfde Syrië-agenda staan ook: Libanon, Iran, Pakistan. Volgens de ‗voorspellingen‘
van het NIC, moet de uiteenvalling van Pakistan binnen drie jaar plaatsvinden.
Dit is een artikel van www.globalresearch.net/ vertaling xandra
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Exo-Vaticana (1): Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder
Vaticaanse topastronoom voorspelt spoedige komst aliens als 'Redders van de Mensheid'
Door sf-films zoals 'Prometheus' (2012, foto) laat men de mensheid
wennen aan het idee dat onze voorvaderen uit de ruimte komen.
Hoewel de laatste paus 'Petrus Romanus' niet letterlijk in 2012 op het
toneel verscheen (zie artikelenserie ca. 1 jaar geleden), stond het
Vaticaan het afgelopen jaar wel in het teken van een enorme
machtsstrijd rond de waarschijnlijk spoedige komst van de opvolger van
paus Benedictus XVI, die volgens eeuwenoude katholieke profetieën de
allerlaatste paus zal zijn die de Roomse kerk in de 'grote verdrukking'
zal leiden die pal aan de terugkeer van de Messias vooraf gaat. Onderdeel van het Vaticaanse plan om de
macht over de hele wereld op te eisen is de geplande komst van een redder uit het heelal - echter, dit is niet
Jezus Christus, maar een 'alien' van een vergevordere buitenaardse beschaving, die zich mogelijk als de
'ontwerper' van de mensheid zal presenteren. Het verband tussen de Kerk van Rome, de komst van de
laatste paus Petrus Romanus en de zoektocht naar het bestaan van buitenaardse wezens (of 'aliens') is veel
minder onwaarschijnlijk dan op het eerste gezicht het geval lijkt. Pal naast het Vaticaanse sterrenobservatorium op Mount Graham in Tucson, Arizona (VS) werd namelijk L.U.C.I.F.E.R. gebouwd, de Large
binocular telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research.
Lucifer is zoals de meeste lezers zullen weten een naam voor de duivel, Satan, en betekent 'morgenster'.
Zoektocht naar buitenaards leven
LUCIFER is één van de meest geavanceerde optische telescopen ter wereld en krijgt binnenkort gezelschap
van een nieuw instrument -LUCIFER II- waarmee de zoektocht naar onder andere exoplaneten -planeten die
rond andere sterren cirkelen en waarop zich mogelijk leven zou bevinden- wordt geïntensiveerd. De
sterrenwacht bestaat uit twee hoofdonderdelen: de Large Binocular Telescope (LBT) en de Heinrich Hertz
Submillimeter Telescope (SMT), de meest accurate radiotelescoop die ooit werd gebouwd.
De Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) completeert het complex. Volgens een aldaar
werkzame Jezuïet zoeken de astronomen van het Vaticaan naar extrasolaire planeten (rond andere sterren)
en vooral naar vergevorderde buitenaardse beschavingen. Tamelijk onthutsend is dat de astronomen en
technici van zowel de VATT als het LUCIFER complex openlijk toegeven dat er door de telescopen
regelmatig UFO's worden waargenomen.
Aliens de Redders van de Mensheid
Ronduit verbijsterend zijn echter de onthullingen van de Jezuïtische priester Guy Consolmagno, een
topastronoom die werkzaam was bij de NASA en les heeft gegeven aan de Harvard Universiteit en het
prestigieuze MIT. Consolmagno is de helft van de tijd op het VATT complex in Arizona en de andere helft op
de Specola Vaticana, het Vaticaanse Observatorium en Laboratorium dat zich bevindt op het zomerverblijf
van de paus in Castel Gandolfo, Italië. De afgelopen jaren heeft Consolmagno veel tijd gestoken in pogingen
om wetenschap en religie met elkaar te verzoenen, met name in het kader van het mogelijke bestaan van
buitenaardse wezens. In privé contact met de Amerikaanse christenresearchers Tom Horn en Chris Putnam
ging de Vaticaanse wetenschapper nog veel verder en voorspelde hij dat de wereld binnenkort te maken zal
krijgen met 'aliens' die 'als de Redders van de Mensheid' zullen worden gezien. (1)
Xander - (1) Raiders News Update

Exo-Vaticana (2): Jezus Christus een kind van buitenaardsen?
Vaticaan verwacht komst Nephilim 'Redders uit de Ruimte' - Website Vaticaans Observatorium: 'LUCIFER
gebouwd om naar Nibiru / Nemesis te kijken'
Het Vaticaan overweegt serieus dat Jezus mogelijk uit de ruimte
kwam en lijkt zich voor te bereiden op een radicale verandering
van het evangelie.
In het eerste deel haalden we de Vaticaanse topastronoom Guy
Consolmagno aan die beweert dat de wereld zich mogelijk al
spoedig kan gaan opmaken voor de komst van buitenaardsen die
de 'Redders van de Mensheid' zullen zijn. De theologie die
hierachter zit, namelijk dat God mogelijk ook nog andere
intelligente wezens in het universum heeft geschapen, is volgens
hem gebaseerd op de Bijbel en wordt dan ook door andere hoge Vaticaanse officials ondersteund.
Consolmagno wijst bijvoorbeeld op Psalm 89: 'Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here' (vs.6) en
Job 38:7: 'terwijl de morgensterren tezamen juichten,en al de zonen Gods jubelden'. Volgens de astronoom
zouden hiermee behalve engelen ook andere buitenaardse wezens mee bedoeld kunnen worden. Ook de
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Nephilim, de 'zonen Gods' die in de dagen van Noach afdaalden en zich mengden onder de mensen,
worden door hem als mogelijk bewijs aangehaald.
De topwetenschapper gaat echter nog een stap verder dan enkel de suggestie dat er opnieuw buitenaardse
wezens uit de ruimte op Aarde zouden kunnen komen, deze keer om de mensheid te 'redden'. Hij schrijft dat
het 'misschien niet zo vergezocht is om de Tweede Persoon van de Drie-eenheid, het Woord, Die al 'in het
begin' aanwezig was (Joh.1:1) en die kwam om Zijn leven af te leggen en weer op te nemen (Joh. 10:18),
niet alleen als de Zoon des Mensen te zien maar ook als een Kind van andere rassen?'
Het 'Jezus Zaad'
In 2005 zinspeelde hij in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde 'Jezus Zaad', de bizarre
theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing
aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde.
Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren
uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd 'ontvoerd' door
buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt om vervolgens geboorte te geven aan het hybride
wezen (half mens/ half alien) Jezus, heel serieus neemt.
'Jezus mogelijk niet de Enige Weg'
Neem bijvoorbeeld dr. Christopher Corbally, tot 2012 vicedirecteur van de Vaticaanse Observatorium
Onderzoek Groep op Mt. Graham in Arizona, die gelooft dat ons beeld van God zal moeten veranderen als
wetenschappers op korte termijn buitenaards leven ontdekken. Corbally suggereerde dat de
'antropocentrische' God -met de mens als middelpunt- zich dan tot een 'bredere entiteit' zal ontwikkelen.
In zijn artikel schreef Corbally dat het Bijbelse concept dat Jezus Christus de enige Redder en Verlosser is
na de ontdekking van aliens zal veranderen. Zijn onthutsende conclusie was dat Jezus misschien wel niet de
Enige Weg tot Verlossing zal blijken te zijn: 'Het Woord (Jezus Christus) dat tot ons werd gesproken lijkt
namelijk het 'Woord' dat tot aliens werd gesproken niet uit te sluiten. Zij kunnen ook hun 'Logos' gebeurtenis
hebben gehad, maar mogelijk niet noodzakelijk een herhaalde dood-en-opstanding... God is almachtig en
niet beperkt tot de menselijke taal.'
'Onze broeders uit de ruimte'
De huidige directeur van het observatorium, Josè Funes, ging al net zo ver door te stellen dat er niet alleen
buitenaardsen bestaan, maar ook dat zij 'onze broeders' zijn die, als ze zich bekendmaken, het 'ware' geloof
en de heerschappij van Rome zullen bevestigen. Toen de krant L'Osservatore Romano, die enkel zaken
publiceert die door het Vaticaan worden goedgekeurd, hem vroeg wat hij bedoelde, antwoordde hij:
'Hoe kunnen we uitsluiten dat er elders leven is ontstaan? Net zoals we aardse wezens onze 'broeders en
zusters' noemen, waarom zouden we dan niet over een 'buitenaardse broeder' spreken? Het zou nog steeds
een deel van de schepping zijn. Het geloof hierin gaat niet tegen de Katholieke leer in.'
'Buitenaardsen moreel superieur'
'God werd in Jezus mens om ons te redden,' vervolgde hij. 'Als er andere intelligente wezens bestaan dan
zouden zij mogelijk geen verlossing nodig hebben en zijn zij wellicht in volledige vriendschap met hun
Schepper gebleven.' Hiermee suggereerde Funes dat buitenaardse wezens moreel superieur aan ons
kunnen zijn en dat zij ons bij hun komende komst op Aarde komen 'evangeliseren'. Consolmagno bevestigde
dit in zijn boek 'Broeder Astronoom: Avonturen van een Vaticaanse wetenschapper' waarin hij schreef dat
'de vraag of we moeten evangeliseren een echt twistpunt is. Iedere buitenaardse die we ontdekken zal van
ons leren en veranderen door het contact met ons, net zoals wij van hen zullen leren en zullen veranderen
door dat contact. Dat is onvermijdelijk. En zij zullen ons ook evangeliseren.'
'Aliens zullen evangelie veranderen'
Giuseppe Tanzella-Nitti, Opus Dei theoloog aan de Pontificale Universiteit van het Heilige Kruis in Rome,
legde in een studie uit dat deze 'evangeliserende spirituele aliens' van dezelfde Schepper afkomstig zullen
zijn als de mens. Eventueel contact met hen zal ons zelfs een 'beter begrip' van God en de hele schepping
geven. Een christen kan volgens Tanzella-Nitti dan ook prima het bestaan van buitenaardse wezens
accepteren zonder dat hij daarvoor zijn geloof hoeft af te zweren. Sterker nog, door de informatie die
buitenaardsen zullen hebben zullen volgens hem we het evangelie in een nieuw daglicht gaan zien.
Dergelijke verklaringen van gezaghebbende Vaticaanse personen lijken te wijzen op de groeiende
overtuiging -en misschien zelfs wel verborgen kennis?- dat op korte termijn het bestaan van intelligente
buitenaardse wezens zal worden bevestigd en dat de ontmoeting met hen de autoriteit van de Rooms
Katholieke Kerk niet onderuit zal halen.
'Op de hoogte van contact met aliens'
Van de jaren '70 tot en met de jaren '90 ging monsignor Corrado Balducci, een exorcist, theoloog en zowel
lid van de Vaticaanse Curia (regeringsorgaan) als vriend van de paus, mogelijk het verst door talloze keren
op de Italiaanse TV te verklaren dat buitenaardsen reeds in contact staan met de Aarde en dat de leiders
van het Vaticaan hiervan op de hoogte zijn. In tegenstelling tot wat veel andere christelijke researchers
geloven verklaarde Balducci dat deze aliens 'niet demonisch zijn of worden beheerst door entiteiten.' Hij
onthulde zelfs dat het Vaticaan het fenomeen nauwgezet volgt en al sinds de jaren '50 over de hele wereld
via zijn ambassades (nuntiaturen) bewijsmateriaal van het bestaan van aliens verzamelt.
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Op een UFO conferentie in Mexico verklaarde Balducci zelfs dat hij 'altijd al de woordvoerder van deze
sterrenvolken wilde zijn, die eveneens onderdeel van Gods glorie zijn.' Balducci behoorde tot een select
groepje adviseurs van het Vaticaan en was wat UFO's en aliens betreft een officiële woordvoerder namens
de Kerk van Rome. Bovendien werden zijn vele krasse uitspraken nooit tegengesproken door het Vaticaan.
'Vaticaan weet wat er op ons afkomt'
De meest intrigerende Katholieke theoloog was wellicht Malachi Martin, professor van het Pontificale Bijbel
Instituut, die -voor zijn verdachte dood in 1999- tijdens een radio-interview in 1997 enorme ophef
veroorzaakte door te stellen dat men 'in de hoogste kringen van de Vaticaanse regering... weet wat er
gaande is in de ruimte en wat er op ons afkomt. De komende 5 tot 10 jaar zou dat van groot belang kunnen
worden.' Kenners van (de geschriften van) Martin geloven dat hij met de woorden 'wat er op ons afkomt'
doelde op de spoedige komst van buitenaardse wezens uit de ruimte. Martin werd verguisd door zijn collega
theologen en Katholieke officials, omdat hij als één van de zeer weinigen in zijn boeken tot in details
openheid van zaken durfde te geven over de Satanische kliek binnen de orde van Jezuïeten en de
medewerking van een aantal van de hoogste Vaticaanse geestelijken bij de voorbereidingen voor de komst
van de Antichrist.
LUCIFER en Planeet X
Hiermee keren we terug tot het in deel 1 besproken LUCIFER apparaat op Mt. Graham in Arizona. Op de
website van het Vaticaanse Observatorium aldaar wordt LUCIFER beschreven als 'een in Duitsland
gebouwde infrarode telescoop van de NASA en het Vaticaan... om naar Nibiru / Nemesis te kijken.'
Waarom verwijst het observatorium nog steeds naar dit door de gevestigde wetenschap als pure onzin
betitelde mysterieuze hemellichaam dat ook wel 'Planeet X' wordt genoemd?
Nibiru / Nemesis / Planeet X is een hypothetische planeet of stelsel van planeten dat volgens sommigen het
toneel was van de grote oorlog tussen God en Lucifer, waarin één derde van de rebellerende engelen uit de
hemel werd geworpen. Zo wordt in Job 26:11-13 de vernietiging van 'Rahab' omschreven, een hemellichaam
dat ook bekend staat als 'Trots', waar God de 'snelle slang' doorboorde (/ wegdreef).
UFO's
Gebruiken het Vaticaan en andere wereldmachten het LUCIFER apparaat om naar iets in de ruimte te kijken
wat de rest van de mensheid niet kan en mag zien? Doelde Malachi Martin op de komst van Planeet X en/of
UFO's waarmee gevallen engelen zich zouden verplaatsen? Dat zou meteen de gekunsteld gevormde
demonische naam van het apparaat -een rechtstreekse verwijzing naar Satan- kunnen verklaren.
Het observatorium bevat een zeer geavanceerde infrarood telescoop waarmee extreem koele objecten die
niet met het blote oog zichtbaar zijn kunnen worden ontdekt. De telescoop zou op dezelfde wijze kunnen
worden gebruikt om Ongeïdentificeerde Vliegende Voorwerpen in het heelal te volgen. De meest
verbazingwekkende opnames van UFO's werden tenslotte door infraroodtelescopen gemaakt.
Wat dit alles te doen heeft met de op handen zijnde komst van de laatste paus Petrus Romanus en vooral
die van een nieuwe wereldleider die door hem gepromoot zal worden zal in latere delen worden onthuld.
Xander

Exo-Vaticana (3): 'Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen'
14-01-2013
Verslagen en complottheorieën over reptielachtige aliens worden
doorgaans belachelijk gemaakt, maar blijken al duizenden jaren te
bestaan.
'Christenen zullen enkel op basis van de erkenning van nieuwe,
onverwachte informatie van het religieuze karakter van
buitenaardse beschavingen niet onmiddellijk hun geloof in God
hoeven af te zweren. Niettemin zullen ze, zodra de 'religieuze aard'
van het buitenaardse zal zijn geverifieerd, het evangelie op basis
van deze nieuwe informatie moeten herlezen.' Dit zijn de woorden
waarmee Giuseppe Tanzella-Nitti, astronoom van het Vaticaan en tevens eminent theoloog in de
fundamentele theologie aan de Pontificale Universiteit van Santa Croce in Rome, de katholieken wereldwijd
voorbereidt op de komst van buitenaardse wezens. Er is echter een schat aan informatie dat deze aliens in
werkelijkheid al heel lang op onze planeet aanwezig zijn.
Aliens vermengden zich met mensen
Verslagen dat 'godenzonen' uit de hemel afdaalden, zich mengden met de mensheid en met hen 'halfbloed'
nageslacht produceerden zijn beslist niet alleen in het Oude Testament van de Bijbel terug te vinden. Van de
Sumeriërs tot de Akkadiërs en de oude Hebreeërs bevatten deze verhalen weliswaar verschillende namen,
maar vertonen ze verder opvallende overeenkomsten. Goden, godenzonen of (gevallen) engelen creëerden
met behulp van menselijk DNA allerlei soorten monsters zoals reuzen en wezens die half mens, half dier
waren.
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In de vroegste verslagen van zowel Rome, Griekenland, en daarvoor Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en
Sumerië wordt melding gemaakt van machtige wezens die door de Hebreeërs 'Wachters' werden genoemd
en in het Bijbelboek Genesis de benei ha-elohim, de zonen Gods. De kinderen die zij bij menselijke vrouwen
verwekten waren hybride wezens die bekend werden als de Nephilim (Genesis 6:4).
Als dit verhaal wordt vergeleken met andere oude teksten in de apocriefe boeken Henoch, Jubileeën,
Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher, het Testament van de 12 Patriarchen en geschriften
van vroege kerkvaders zoals Justinus, Irenaeus, Athenagoras, Commodianus, Julius Africanus, Clementine,
Tertullianus, Methodius en Ambrosius, dan blijkt dat zij er allen van overtuigd waren dat dit nageslacht deels
menselijk, deels dierlijk, en deels een bovennatuurlijke oorsprong had.
Nooit vergeving voor gevallen engelen
Ook de vermaarde Romeins-Joodse historicus Flavius Josephus beschreef hoe 'vele engelen van God
paarden met vrouwen en zonen (reuzen) voortbrachten die onrechtvaardig waren en alles wat goed was
verachtten.' Vanwege hun grote kracht werden deze wezens zeer machtig en maakten gewone mensen tot
hun slaven 'voor hun eigen verderfelijke pleziertjes'. Irenaeus bevestigde dit relaas en schreef dat er
uiteindelijk nog maar enkele rechtvaardige mensen (Noach en zijn familie) over bleven.
In het boek Henoch krijgt de man die volgens de Bijbel 'met God wandelde' en als beloning levend in de
hemel werd opgenomen de opdracht om zo'n 200 'Wachters uit de hemel, die hun eeuwige heilige plaats
hebben verlaten om zichzelf te verontreinigen met vrouwen' te vertellen dat zij als straf nooit vrede zouden
kennen en nooit vergeving van hun zonden zouden kunnen krijgen.
Judas, de broer van Jezus, bevestigde dit toen hij schreef dat 'de engelen die hun oorspronkelijke staat niet
hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben' door God 'voor het oordeel van de grote dag
met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring' (Judas 1:6) zijn gesteld.
Vrouwen 'geschikt' voor buitenaardse voortplanting
Hetzelfde Griekse woord voor bewaring, oiketerion, wordt door Paulus gebruikt als hij in de 2e brief aan de
Korintiërs (5:2) de verandering van het lichaam van gelovigen beschrijft als zij in de hemel worden
opgenomen. Dit impliceert dat de gevallen engelen inderdaad probeerden om zichzelf in Aardse lichamen te
laten voortbestaan. Volgens de begin vorig jaar overleden briljante christenresearcher David Flynn blijkt uit
de interlineaire Hebreeuwse Bijbel dat de zonen Gods de 'dochters van de mensen' niet uitkozen omdat ze
'mooi' waren (Gen.6:2), maar geschikt - geschikt voor hun plannen om zich met hen te mengen en hybride
wezens mee te creëren, zodat ze zich direct met de mensheid konden blijven bemoeien.
Draakachtige monsters en reptielen
Ook na de straf van God om deze handelingen, de zondvloed, kwam het Nephilim nageslacht nog op Aarde
voor. De bekendste Bijbelse voorbeelden zijn de reus Goliath en een reus met aan iedere hand zes vingers
en iedere voet zes tenen (2 Sam.21:20). De vroege kerkvader Eusebius voegde daar nog meer details aan
toe en schreef over (half)menselijke wezens met vleugels, twee hoofden, kenmerken van paarden en
honden, en zelfs 'draakachtige monsters'.
In één van de beroemde Dode Zeerollen staat een passage waarin Amram, de vader van Mozes, beschrijft
hoe een hoge duistere engel, een Wachter genaamd Melkiresha, de vorm van een reptiel (slang) had die
beweerde dat de gevallen engelen 'de meesters van alle mensen zijn en over hen heersen'. Dit zou er
Genesis 3:15 mogelijk zijn bedoeld toen God vijandschap zette tussen het 'zaad van de vrouw' (de mensen)
en het 'zaad' van de slang. In een groot aantal hedendaagse verslagen van UFO's, aliens en buitenaardse
ontvoeringen wordt eveneens frequent melding gemaakt van wezens die er geheel of gedeeltelijk als
reptielen uitzien. Dit lijkt er sterk op te wijzen dat zogenaamde 'aliens' en hun UFO's inderdaad niet
afkomstig zijn van andere planeten, maar uit een andere (geestelijke) dimensie.
Mensen onderwezen door gevallen engelen
In het boek Jasher staat dat de Wachters de mensen inwijdden in 'geheimen van de hemel' en hen
onderwezen in 'de vermenging van het ene diersoort met het andere en daarmee de HERE tartten' (Jasher
4:18). Dit kan niet anders wijzen dan op de door God verboden menging van verschillende levensvormen, en
niet het onderling kruisen van bijvoorbeeld hondensoorten. Dat valt immers binnen de door God gecreëerde
en toegestane scheppingsorde.
Wachters wilden komst Messias blokkeren
Ook uit talloze legenden en mythische verhalen kan worden opgemaakt dat de Wachters niet alleen
diersoorten met elkaar kruisten, maar tevens dieren met mensen. De vraag rijst dan waarom de Wachters
bewust 'de HERE tartten', omdat ze wisten dat de straf hierop eeuwige verdoemenis zou zijn. Hier bestaan
verschillende theorieën over:
1. Ze braken bewust de door Yahweh gegeven regels en grenzen en vielen God direct aan door hetgeen Hij
geschapen had te veranderen;
2. Ze probeerden hiermee het 'zaad van de vrouw', de hele mensheid, zó te corrumperen en te besmetten,
dat het onmogelijk zou worden om de beloofde Messias voort te brengen. Deze theorie gaat ervan uit dat
Satan van meet af aan begreep dat Gods belofte in Genesis 3:15 betrekking had op de komst van een
Verlosser (Jezus Christus), het 'zaad van de vrouw', die een einde zou maken aan de macht van de gevallen
engelen. Als de hele mensheid echter 'gedemoniseerd' zou zijn dan zou de Messias niet geboren kunnen
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worden en zou de mensheid voor altijd verloren gaan. Dit zou de reden zijn waarom de Joden de opdracht
kregen om zich niet te mengen met heidense volken en een 'pure bloedlijn' te bewaren.
3. De Wachters wilden lichamen creëren die geschikt waren om zichzelf in te 'transporteren' en waarmee ze
zich in de stoffelijke, Aardse wereld konden blijven bewegen. Deze theorie stelt dat zij 'ziel-loze' of 'geestloze' lichamen nodig hadden. Omdat zuivere mensen en dieren automatisch -'naar hun eigen soort'- met hun
eigen geest geboren worden, konden zij dit alleen bereiken door hybride wezens te creëren, waar noch de
geest van een mens, noch de geest van een dier in kon ontstaan of 'incarneren'. Zo'n Nephilim-wezen zou
dus 'leeg' zijn en daardoor geschikt om gebruikt te worden door gevallen (geestelijke) engelen / demonen.
Vermenging door biotechnologie
De vermenging van de 'zonen Gods' met menselijke vrouwen hoeft dan ook niet perse op een seksuele
manier te hebben plaatsgevonden, maar kan ook slaan op vroege DNA-biotechnologie, die in onze moderne
tijd opnieuw stormachtige ontwikkelingen doormaakt. In dit kader is het opmerkelijk dat de Washington Post
vorig jaar berichtte dat wetenschappers een eeuwenoude 'mysterieuze soort' hadden ontdekt met DNA dat
niet overeen kwam met dat van mensen en ook niet met dat van Neanderthalers.
Seksuele zonden engelen en Sodom en Gomorra
Sommige christenen maken om een andere reden bezwaar tegen de suggestie dat gevallen engelen
seksueel verkeer zouden hebben gehad met vrouwen. De reden is de uitspraak van Jezus dat mensen na
hun dood in de hemel 'als de engelen' zullen zijn en niet meer zullen trouwen (Mat.22:30). Jezus zegt hier
echter niet dat engelen geslachtsloos zijn. Daarnaast impliceert Judas duidelijk dat zij wel degelijk in staat
waren om 'als mannen' te functioneren:
'En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en
liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf (SV & NBG: 'ander vlees'), en nu liggen ze daar
als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur.' (Judas 1:7)
Judas stelt de seksuele zonden van Sodom en Gomorra en het achter 'ander vlees' aangaan van gevallen
engelen dus op één lijn. De mannen van deze steden wilden volgens de Bijbel dan ook letterlijk seks hebben
met de engelen die Lot kwamen waarschuwen (Genesis 19), dus moet dit inderdaad mogelijk zijn geweest.
Wellicht wees ook Paulus hierop toen hij aan de Korintiërs schreef: 'En er zijn hemelse lichamen, en er zijn
aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.' Bedoelde hij
dit enkel in geestelijk opzicht, of bevestigde hij dat er ook op Aarde wezens rondliepen die uit 'ander (niet
menselijk) materiaal' bestonden?
'Lucifer de leiding over Aardse materie'
De in de 2e eeuw levende apostolische kerkvader Athenagoras schreef dat Lucifer oorspronkelijk de leiding
had gekregen over alle Aardse 'materie', en hij na zijn val zijn kennis hiervan gebruikte om de mensheid
genetisch te corrumperen om zo God te dwarsbomen. Dit is extra interessant als bedacht wordt dat de
moderne wetenschap geconcludeerd heeft dat abnormaal en antisociaal gedrag, waaronder veel misdaden,
is terug te vinden in het genetische materiaal van de daders.
Demonen veroorzaken ziekten
Tevens denken veel christenwetenschappers dat demonen een negatieve invloed op de kwaliteit van het
menselijke DNA kunnen hebben. Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament worden ziektes dan ook
rechtstreeks in verband gebracht met demonen. De genezingen die in het evangelie van Markus worden
beschreven zijn in een kwart van de gevallen duiveluitdrijvingen of 'exorcismes' (bevrijdingen). Enkele
voorbeelden:
'Toen het nu avond werd bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en
die ernstig ongesteld waren genas Hij allen,' (Mat.8:16).
'En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om
alle ziekte en alle kwaal te genezen.' (Mat.10:1)
Uit het evangelie van Matteüs (17:14-18):
'En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: Here,
heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het
vuur en dikwijls in het water... En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was
genezen van dat ogenblik af.'
Uit Lukas (13:10-17):
'En zie, er was een vrouw, die reed achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in
het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt
verlost van uw zwakheid, en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op... Moest deze
vrouw... welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de
sabbatdag?'
Dit is echter niet het hele verhaal. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen mensen die zijn besmet, belast
of bezet met demonen en tussen de eerder genoemde wezens of 'aliens' die op dit moment nog steeds op
aarde rondlopen.
Xander - (1) Raiders News Update
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Niet CO2 maar luchtvervuiling is de oorzaak van klimaatverandering
Door Redactie op 9 april 2011
Levensverhaal en observatie van een milieuvluchteling met
Multiple Chemical Sensitivity
Naar de bollen, die mooie bollen
Mijn verhaal begint in de bollenstreek in Lisse vlakbij de
Keukenhof. Als baby werd ik door mijn moeder op een handdoek
in het gras gelegd. Dat bleek een grote vergissing. Daarna heb ik
zes maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik bleek een extreem
allergische reactie te hebben en eczeem te hebben gekregen
waardoor men mij vast moest binden met mijn armen in kokers
om te zorgen dat ik mezelf niet volledig tot bloedens toe openhaalde. Het woord ―allergie‖ bestond toen nog
niet. Mijn hele jeugd heeft gestaan in het teken van hevig eczeem en later ook astma. Als ik weleens op
zomerkamp naar de Veluwe ging bleek echter mijn eczeem als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Ook als ik
‗s zomers in zee ging zwemmen ging mijn eczeem snel weg. Helaas kwam de eczeem ook weer snel terug
als het te koud was om in zee te zwemmen.
Ik ontwikkelde ook astma. Mijn broertje had ook astma en heel vaak waren we precies tegelijk ziek thuis van
school. Toen ik na mijn 20ste naar Hilversum verhuisde bleek ook mijn astma als sneeuw voor de zon te zijn
verdwenen. Als ik dan wel weer eens terugkwam in Lisse kwam mijn astma ook weer direct terug. Veel later
pas kon ik de link leggen tussen mijn eczeem en astma en de pesticiden die in die tijd o.a. met spuitvliegtuigjes op loopafstand van onze woning over de bollenvelden werden gespoten.
In 2004 was ik in Canada en toen verscheen daar een artikeltje in de krant. Canadese wetenschappers
hadden ontdekt dat grassen, bomen en planten de uitlaatgassen van het verkeer inademen. Deze stoffen
bleken dan ook weer aanwezig in gras- en boompollen. Hiermee wordt duidelijk waarom er vroeger
nagenoeg geen pollen allergieën bestonden. En ook dat het woord ―allergie‖ eigenlijk
―vergiftigingsverschijnselen‖ betekent.
Vluchtpogingen
Ik ben op een bepaald moment voor een maand naar de Verenigde Staten geweest. Ik ben toen in New
York, New Mexico, Colorado en Los Angeles geweest. Tijdens die vakantie kreeg ik hevige
gezondheidsklachten waarvan ik toen totaal niets begreep maar als ik er later op terugkijk precies begrijp
waar dat van kwam. Van de vier plaatsen waar ik was geweest was ik alleen in Colorado klachten-vrij.
Mijn verhuizing naar Hilversum was een zeer goede beslissing i.v.m. mijn gezondheid. Ik woonde in een
rustige buurt zonder verkeer. Maar dat veranderde helaas. 10 jaar later was deze straat (Neuweg) een zeer
drukke straat geworden. En op een dag besloot de gemeente Hilversum dat al het verkeer van Hilversum
door mijn straat geleid moest worden. Vanaf die dag werd mijn leven een hel. Ik kreeg ernstige
gezondheidsklachten doordat de uitlaatgassen van de auto‘s in mijn woon en werkruimte binnenkwamen. Ik
had een geluidsstudio waar ik boven woonde en kon niet zomaar vertrekken. Ik had huidklachten (vreselijke
jeuk over mijn heel lichaam), oogklachten, hartklachten, ademhalingsklachten, vermoeidheidsklachten,
rugklachten, slaapstoornissen en nog veel meer. De enige oplossing was het experimenteren met
luchtreinigers en (zuurstof)tenten. Dit hielp mij om te overleven. Na een gesprek met een lid van de
gemeenteraad over mijn klachten en de overduidelijke oorzaak werd mij snel duidelijk dat de politiek er niet
was om de burger te helpen.
Op zoek naar een alternatieve woon / werk locatie merkte ik dat als ik vanuit Hilversum de brug over het
Veluwe-meer overstak dat aan de andere kant mijn gezondheidsklachten direct weggingen. En als ik dan
weer terugreed waren de klachten dan ook direct weer terug. Het was duidelijk wat ik moest doen. Ik wist dat
ook daar de vervuiling zou toeslaan, maar hoopte dat ik daar zo‘n 10 jaar zou kunnen blijven werken en
wonen en dan mijn zaak verkopen. Ik ben naar Almere verhuisd alwaar ik een nieuwe geluidsstudio heb
kunnen realiseren. Maar helaas al na 5 jaar begon ik daar ook ernstige klachten te krijgen. Vliegtuigen
vlogen laag over mijn huis en ik kon de kerosine in huis ruiken en er stond toen ook dagelijks een file op de
snelweg A6. Ook kwam ik erachter dat als de wind de rookgassen van de schoorsteen van de
stadsverwarming mijn kant uitblies dat ik daar onbeschrijflijk ziek van werd. Daarnaast werd er natuurlijk ook
pesticide gebruikt in de landbouwpolder. In die tijd sliep ik al in een tent waar ik door luchtreinigers
gezuiverde lucht inpompte. Helaas waren de filters niet in staat om alle gassen te filteren, waardoor ik
uiteindelijk daar ook heb moeten vertrekken.
Multiple Chemical Sensitivity
Doordat ik op vakantie ging werd ik veel wijzer wat betreft de oorzaken van mijn klachten. Ik had op gegeven
moment een vriendin in Neurenberg. Als ik in de auto zat en naar Zuid-Duitsland reed werd ik heel ziek
iedere keer als ik een grote Duitse stad passeerde of industrie met uitstoot passeerde die mijn kant uit
kwam. Vaak werd ik ziek in de auto zonder iets te zien en dan 5 minuten later doemden de rokende
schoorstenen op waarvan dan de uitstoot recht op mij afkwam. Met name het passeren van Frankfurt was
altijd een uitputtingsslag. Ik herinner dat ik altijd pijn in mijn onderrug en troebel zicht kreeg bij de vele malen
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dat ik Frankfurt passeerde. Als ik Frankfort dan weer uit was was dat ook snel weer over. Wat mij ook opviel
dat er vrijwel nooit een schoorsteen was waar ik niet ziek van werd als de rook mij bereikte.
Jaren eerder, tijdens mijn reis naar de VS, kreeg ik voor de eerste keer van mijn leven ernstige
luchtvervuilings-klachten. Los Angeles en New York waren afschuwelijk en in New Mexico waar de lucht erg
schoon was bleek ik achteraf gereageerd te hebben op de achtergrondstraling van de atoomproeven die in
dat gebied zijn gedaan. Daar werd ik jaren later op gewezen door Amerikanen met Multiple Chemical
Sensitivity (MCS) die allemaal diezelfde ervaring hadden. In derde wereld landen daarentegen voelde ik me
heel gezond, plaatsen waar mensen geen geld hebben voor auto‘s, geen industrie met uitstoot, geen
pesticiden. Vreemd genoeg bleek ik mij in een stad als Bangkok met 32 graden hitte, waar de politieagenten
allemaal mondkapjes droegen tegen de zwarte walm van het verkeer, beter te voelen dan in Nederland. Een
kennis van mij ook met MCS wist mij hetzelfde te melden tijdens zijn verblijf in Moskou.
Natuurlijk filter
Later begreep ik dat de huid en de longen van het menselijk lichaam een fijnmazig filter zijn wat uitstekend
de zichtbare grote deeltjes van de luchtvervuiling kan tegen houden. Het menselijk ras is geëvolueerd
doordat het eeuwen lang aan rook van vuren heeft blootgestaan en kan daar blijkbaar goed tegen. Door de
ontwikkeling van rookgas-filters en katalysatoren hebben we nu echter te maken met een range aan gassen
en fijnstof wat onzichtbaar en reukloos is geworden. We weten echter van het reukloze en onzichtbare
koolmonoxide hoe gevaarlijk dat kan zijn. Aan aardgas heeft men om die reden dan ook een geur
toegevoegd. In een vochtig warm klimaat zoals Thailand stijgen gassen op en de grotere deeltjes hechten
zich aan het vocht in de lucht en vallen dan naar beneden. Je voelt je vies plakkerig door de vuile vochtige
lucht, maar dat spoel je met regelmatig douchen gemakkelijk weg. Er dringt op die manier weinig gif het
lichaam binnen.
Ooit sprak ik met een oliedeskundige die een hoge technische positie had bij de NAM en ook de Shell. Hij
wist mij te vertellen dat ze tijdens benzine en gas-productie goed moeten controleren op bepaalde
chemicaliën die bij een bijna onmeetbaar aantal giftige deeltjes per m3 al dodelijk kan zijn. Een mede MCS
patiënt die in een olieraffinaderij had gewerkt wist mij te vertellen dat naarmate de benzine ―schoner‖ (meer
geraffineerd) was hij er des te meer klachten van kreeg.
Definitieve vlucht
Luchtvervuiling is een zeer verraderlijk iets. Omdat het over vele jaren heel langzaam toeneemt wordt het
door bijna niemand gezien als oorzaak van zijn of haar klachten. Ik denk vaak aan de kikker die langzaam
gekookt wordt en dan niet de pan uitspringt. Luchtvervuiling is zo gevaarlijk omdat wij 24 uur per dag
gifstoffen in lage doses inademen en er niet voor kunnen kiezen om dat niet te doen. In tegenstelling tot
gifstoffen in voeding waarop we kunnen selecteren en wat ook nog eens door de maagzuur wordt
afgebroken. Uiteindelijk heb ik Nederland moeten verlaten en ben ik in Noord Oost Thailand gaan wonen. Ik
heb daar zo‘n 4 jaar nagenoeg klachten-vrij gewoond. Sinds 2004 hebben we de beschikking over
wereldwijde satelliet beelden van o.a. NO2. (zie afbeeldingen) Deze beelden zijn intussen downloadable als
google earth layer. Daarop is goed te zien dat er weinig plekken waar mensen normaal kunnen leven op
deze aardbol meer schoon zijn. Europa en Noord Amerika zijn bijna geheel vervuild. China is de laatste
jaren dusdanig vervuild dat bij Noordoosten wind het vasteland van Zuid Oost Azië eraan moet geloven. Je
kunt de kaartjes ook gebruiken om te begrijpen dat in Europa en Amerika ditzelfde luchtvervuilings-proces
heeft plaatsgevonden maar dan beginnend in de 50er jaren to de jaren 80 en daarna langzaam toenemend
omdat het wereldwijd toeneemt.
Een andere factor zijn de teelt voor biobrandstoffen. Rijstboeren in Thailand en omliggende landen kunnen
nu net iets meer verdienen met suikerriet teelt voor biobrandstoffen. Voordat er wordt geoogst word de hele
zaak in brand gestoken om alleen de suikerriet stengels over te houden. Het vuur hiervan is huizenhoog en
daardoor worden grote gebieden en hele steden in rook gehuld. Ik ben vorige winter in Thailand op zoek
gegaan naar een schone plek en die bleek er niet meer te zijn. Zelfs op de eilanden in het zuiden bleek ik
nauwelijks op te knappen. Op dit moment moet ik ‗s winters uitwijken naar het buitenland voor schone lucht.
India zal eerdaags China gaan overtreffen in aantallen inwoners en al die miljarden mensen willen een eigen
auto, een eigen huis enz.
De één kan er beter tegen dan de ander
Wat mij al jarenlang opviel was dat als ik ziek werd van
luchtvervuiling dat veel mensen in mijn omgeving ook lichte
klachten kregen. In Thailand waar de laatste winters door de
Noordoost moesson de enorme vervuiling vanuit China en de
rook van het verbranden van suikerriet en rijstvelden de
luchtvervuiling steeds erger wordt krijgen heel veel mensen dan
astma en een pijnlijke keel en allerlei andere klachten. Op het
platteland overlijden dan plotseling extreem veel mensen, omdat
hun huizen geen bescherming bieden tegen de luchtvervuiling.
In sommige dorpen overlijden zoveel mensen in een korte tijd
dat de monniken worden ingehuurd om de geesten te verjagen.
Luchtvervuiling Azië 2006
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Luchtvervuiling Azië 2010
Intussen is er nog een andere methode dan Google Earth NO2
layers om te checken op luchtkwaliteit. Van de meeste steden in
de wereld zijn op internet wel statistieken van astma en kanker te
vinden. Ik heb gemerkt dat gebieden met een hoog percentage
aan astma- en kankergevallen ook zeer slecht zijn voor mij om te
verblijven, dus gebieden met veel luchtvervuiling. Bijvoorbeeld
Auckland in Nieuw Zeeland heeft ondanks zijn gunstige ligging,
ingesloten door oceaan aan beide kanten, een percentage van
25% astma bij kinderen. Daar ben ik dus ook ernstig ziek
geworden. Dan blijkt tijdens mijn verblijf dat daar dan miljoenen
auto‘s rondrijden en buiten de stad het hele jaar door overal wordt
gespoten met pesticiden in eindeloze fruitboomgaarden in valleien waar geen goede luchtdoorstroming is.
Actieve geïmpregneerde koolstof
Gedurende de periode dat ik experimenteerde met luchtreinigers vond ik op gegeven moment een
luchtreiniger die gevuld was met een nieuw soort actieve geïmpregneerde kool wat behoorlijk effectief
werkte. Deze actieve kool (met kaliumpermanganaat impregnatie) is ontwikkeld voor het afvangen van
rookgassen in de industrie. De werking daarvan opende mijn ogen. Mijn vader was huisschilder en werkte in
de tijd voor en tijdens mijn geboorte bij allerlei chemische bedrijven met stoffen die nu waarschijnlijk intussen
allemaal verboden zijn.
Schilderskinderen
Een aantal jaren geleden verscheen er een rapport waarin onderzoek was gedaan naar gezondheid van
kinderen van schilders en timmerlui. De uitkomst was dat schilderskinderen 5 tot 6 keer zoveel afwijken
hebben dan timmermanskinderen. Nu bleek dat die nieuwe soort actieve geïmpregneerde koolstof precies
dezelfde range gassen filterde als waar mijn vader ook altijd aan had blootgestaan. Mijn vader leed ook aan
astma en overleed op 66 jarige leeftijd aan de gevolgen van de schilders-ziekte. Uit onderzoek blijkt dat veel
MCS patiënten DNA beschadiging hebben opgelopen als ongeboren kind. Het is niet helemaal duidelijk,
maar er zijn artsen die zeggen dat het DNA deeltje dat zorgt voor ontgiften van het lichaam beschadigd is.
Ander onderzoek wijst uit dat er beschadiging is door gifstoffen van de hersen-bloed-barriere waardoor
chemische stoffen in de hersenen (hypothalamus) kunnen komen met alle gevolgen van dien. De
hypothalamus is vergelijkbaar met het operating system van een computer en dan kun je je voorstellen dat
als daar giftige stoffen binnenkomen een veelheid van klachten het gevolg kan zijn. Hier in Thailand werd
gezegd dat ik stroperig bloed heb. Ik vermoed dat het bloed stroperig wordt als beschermingsmechanisme
van het lichaam tegen het verspreiden van de giftige stoffen. Het bloed stroomt dan niet meer goed door de
haarvaatjes in de huid met eczeem, jeuk, oogklachten en vermoeidheid als eerste gevolg. Het is intussen
heel duidelijk hoe het werkt. Het probleem zit n.l. tussen je oren alleen op een heel andere manier. Het zijn
geen psychische problemen, maar een letterlijk vergiftiging van de hersenen.
An Incoveniant Lie
Als je de Google Earth layers bekijkt vanaf 2004 t/m 2010 is zeer duidelijk te zien dat we hebben te maken
met toenemende globale luchtvervuiling. We kunnen daardoor zien wat er echt aan de hand is met onze
planeet en de ―wetenschappers‖ die eindeloos bakkeleien over opwarming en afkoeling door CO2 van onze
planeet kunnen opnieuw hun huiswerk gaan doen. Hoe duidelijk wordt het dan dat de industrie en politiek
hier de verdeel en heers tactiek toepast. Amerika heeft jarenlang geen akkoorden over CO2 reductie willen
ondertekenen, totdat Al Gore kwam met zijn film An Inconveniant Truth. Er viel plotseling veel geld te
verdienen aan CO2 reductie via emissiehandel. De hele discussie van voor en tegenstanders van CO2 kan
dus nu ook per direct ophouden. We moeten de vervuiling aanpakken. We hebben een slimmerik nodig die
er voor gaat zorgen dat er geld te verdienen is door de vervuilers aan te pakken. Vervuiling in het lichaam
veroorzaakt een veelheid van klachten. Hetzelfde gebeurt met de natuur. Onze planeet en al het leven op
aarde heeft hierdoor een veelheid van klachten die onmogelijk te voorspellen zijn. Duidelijk is dat
luchtvervuiling medeverantwoordelijk is voor het uitsterven van veel planten en diersoorten.
Het CO2 verhaal is een perfecte halve waarheid (erger dan een hele leugen) die de wereld is in geholpen
om diverse redenen. Van CO2 wordt je namelijk niet ziek en het is voeding voor bomen en planten. Dit
verhaal is bedacht en wordt ondersteund door bedrijfsleven en overheid ter voorkoming van schadeclaims
vanwege giftige gassen door zieke mensen en mensen die daardoor overlijden. Bedrijven zijn in overtreding
vanwege de uitstoot van giftige stoffen. De overheid garandeert ons schone lucht. Dit is vastgelegd in de
grondwet. De luchtvervuiling bestaat uit de uitstoot van honderdduizenden gassen waarvan velen zeer giftig.
Dit kun je lezen op de website Temis van het KNMI die de exacte gegevens van al deze gassen wereldwijd
dagelijks meten.
Betalen de vervuilers werkelijk???
Helaas krijgen wij alleen maar NO2, fijnstof en een handjevol andere gegevens te zien. Was het niet ―de
vervuiler betaalt‖. De vervuilers zijn de industrieën en de overheid is wettelijk verantwoordelijk voor
regelgeving en controle die ons moet beschermen tegen deze vergiftiging. In plaats van ons te beschermen
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tegen de vervuilers, zijn onze overheid samen met de lobbyende vervuilers begonnen aan
gemeenschappelijke winstmaximalisatie. In Brussel is een wijk waar tienduizenden lobbyisten van
vervuilende bedrijven dagelijks bezig zijn om de wettelijke normen op te rekken zodat ze weer meer kunnen
vervuilen. Vaak worden hele wetsvoorstellen in opdracht van het Europarlement door deze lobbyisten
geschreven. Dan veranderd de betreffende Europarlementariër daarin tien zinnen en zet zijn handtekening
eronder. Daarnaast roept dan het RIVM altijd maar dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is om
zogenaamd geen paniek te veroorzaken, maar in werkelijkheid om de belangen van vervuilende bedrijven
en politici te beschermen.
Rijks Instituut voor Mindcontrol
Het RIVM is zeer selectief in het meten van giftige stoffen in de lucht. De gevaarlijkste stoffen in meest lage
concentraties worden helemaal niet gemeten. Bijna al hun data komt van computermodellen die allemaal
geïnterpreteerd en geëxtrapoleerd worden. Ze publiceren over het algemeen alleen maar de cijfers van
gassen die afnemen. Al die andere gassen die toenemen worden verzwegen. Volgens Kyoto en
Kopenhagen moeten wij met zijn allen gaan opdraaien voor onschuldige CO2 uitstoot. Maar de werkelijkheid
is dat de industrie wegkomt met de uitstoot van zwaar giftige gassen en er ook nog geld aan verdient in de
vorm van subsidies voor groene energie zwendel en handel in emissierechten wat totaal oncontroleerbaar is.
Iedereen die hierdoor ziek is geworden kan geen schade verhalen, want er komt immers alleen maar CO2
uit de schoorsteen en van CO2 kun je immers niet ziek worden.
Het gaat zover dat er nauwelijks tot geen artsen te vinden zijn die officieel zullen zeggen dat iemand ziek is
van luchtverontreiniging. Voor de farmaceutische industrie is luchtverontreiniging de perfecte manier om
enorme winsten te behalen. Voor al die vage klachten die mensen krijgen door luchtvervuiling kunnen zij
ontelbare nieuwe middeltjes op de markt te brengen. Ondertussen hebben zij de artsen dusdanig in de tang
dat als zij de diagnose luchtvervuiling gaan stellen deze artsen het vaak wel kunnen vergeten met hun
carrière. Voor luchtvervuilings-ziekte zijn n.l. geen echte medicijnen. Daarvoor moet je ontgiften, dus juist
geen medicijnen slikken. Dus zal geen arts die diagnose stellen, want daar is geen geld aan te verdienen.
Daarnaast zijn farmaceutische bedrijven ook nog eens zelf enorme vervuilers en producenten van giftige
pesticiden. Mensen met luchtvervuilings-ziekte worden daarom psychisch gestoord verklaard en kunnen op
die manier weer volgestopt worden met psychiatrische medicatie.
Echte behandeling krijgt geen kans
In de zomer van 2003 werd ik opgenomen in het AMC. Die hete zomer was de lucht in heel Europa zo
vervuild dat duizenden bejaarden zijn overleden. In Frankrijk ging het verplegend personeel daarna de straat
op om te protesteren omdat ze langer moesten gaan werken. In Engeland lagen de gangen in de ziekenhuizen vol met patiënten. Ik werd melaats van eczeem opgenomen op de afdeling huidziekten / allergie van
het AMC. Er was daar een arts genaamd Meinardi. Deze arts behandelde patiënten met luchtvervuilingsklachten en MCS. Hij had goede ideeën en werd door zijn collega‘s als zeer bekwaam aangeschreven.
Meinardi begreep de problemen en werkte aan medicatie die oplossingen kon bieden. Ik was bij hem onder
behandeling, maar plotseling stond er een psychiater aan mijn bed, gestuurd door zijn baas professor Bos.
Op een zeer agressieve manier werd geprobeerd mij er van te overtuigen dat ik psychische klachten had en
dat ik daarvoor medicatie moest innemen. Later toen ik al in Thailand zat kreeg ik te horen van de secretaris
van Prof. Bos dat Meinardi eruit gewerkt was nadat er een ―arbeidsconflict‖ was ontstaan tussen hem en
Prof. Bos. Van Meinardi kreeg ik te horen dat alles wat hij had proberen te ondernemen voor MCS patiënten
van hogerhand gesaboteerd was. Altijd werden zijn budgetten gekort. Een briljante medewerker van hem die
een sleutel positie had in ontwikkeling van medicatie voor MCS patiënten overleed ook plotseling. We zullen
het nooit weten, maar….. Een paar jaar later kreeg ik via email van een Amerikaanse MCS groep een
enquête opgestuurd waarin ik gevraagd werd om aan te geven hoe ik door het ziekenhuis was behandeld.
Daarbij ging het met name om het feit dat MCS patiënten worden gedwongen tot het gebruik van
psychiatrische medicamenten terwijl allang duidelijk is aangetoond dat MCS patiënten lijden aan
vergiftigingsverschijnselen.
Van gifhout zaagt men planken
We kennen intussen het verhaal van klokkenluider Ad van Rooij met betrekking tot de gelegaliseerde uitstoot
van zwaar giftige maar onmeetbare gassen waarvan ik dus ook het slachtoffer ben. Bedrijven zijn
tegenwoordig niet meer tevreden met winst. Bedrijven doen aan winstmaximalisatie. Gevolg hiervan is dat
grondstoffen zo goedkoop mogelijk moeten worden ingekocht. Geperfectioneerde automatisering zorgt
ervoor dat nog minder arbeidskrachten nodig zijn, die dan ook nog zo goedkoop mogelijk kunnen worden
ingehuurd vanwege het hoge aanbod van (buitenlandse) werknemers. Het afval, maar ook het giftig afval
moet zoveel mogelijk worden hergebruikt. Gevolg hiervan is dat er wordt bekeken hoe ze het afval weer
kunnen verwerken in de producten die ze maken. Vele producten die wij kopen zijn daardoor tot de wettelijk
toelaatbare grens volgestopt met giftige ingrediënten. Onze woningen zitten boordevol tot de wettelijk
toelaatbare grens met giftige stoffen. Bijna al het eten uit de supermarkt zit boordevol tot de toelaatbare
grens met giftige stoffen. We worden continue blootgesteld aan de wettelijk toegestane hoeveelheid straling.
En dan zit het eten ook nog vol met E-nummers, kleurstoffen etc.
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Bekend is ook het verhaal van ruwe stookolie voor schepen wat gebruikt wordt voor het illegale dumpen van
zware giffen. Een vrachtschip heeft dezelfde uitstoot als 6000 auto‘s terwijl de uitstoot tegelijk wie weet
hoeveel malen giftiger is. Nog een vreselijker voorbeeld van winstmaximalisatie met radioactief afval is dat
van het verarmd uranium waarbij kernafval niet meer voor eeuwig opgeslagen hoeft te worden maar als
verzwaringen middel fungeert voor bunkerbusters en antitank munitie. We kennen allemaal de verschrikkelijk
foto‘s van verminkte levende misgeboren kinderen uit Irak.
Al de landen waar de Amerikanen oorlog hebben gevoerd en verarmd uranium munitie (vuile bommen) is
gebruikt zoals Irak, Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Koeweit en nu waarschijnlijk ook Libië zijn voor mij
verboden gebied. De woestijnwind verspreid dit radioactieve stof over enorme gebieden. Ook landen als
Laos, Cambodja, Vietnam geven problemen doordat daar Agent Orange van Monsanto is gebruikt wat
overal in het milieu terecht is gekomen. We brengen dood en verderf onder het mom van democratie alleen
naar landen waar wat valt te halen. Legio documentaires over deze corruptie en collusie op internet vertellen
iedere keer weer hetzelfde verhaal. Zelfreinigend vermogen bij multinationals werkt niet omdat het een
dictatoriale, ondemocratische, criminele structuur is.
Degeneratie van de mensheid
Ooit was ik in het Muiderslot en probeerde ik de harnassen op te tillen waar vroeger in werd gevochten. Het
gewicht was enorm. Mijn conclusie is dat mensen van voor het industriële tijdperk heel veel sterker moeten
zijn geweest. Wij zijn allemaal enorm verzwakt door o.a. de vervuiling in ons lichaam. Als ik hier in Thailand
mensen op het platteland met blote handen huizen zie bouwen en op het land zie werken met als enige
bescherming tegen de zon een doek met ooggaten om hun gezicht en een strooien hoed, dan zie ik mensen
die vele malen sterker zijn dan de gedegenereerde vergiftigde westerse mens. Ik heb meegemaakt dat dit
soort mannen mij met een hand kunnen optillen. Mijn Thaise vriendin vertelde mij toen zij een kind was zo‘n
40 jaar geleden en ze nog in het oerwoud leefden zonder leidingwater en elektriciteit dat er heel veel
mensen honderd tot honderdtwintig jaar oud werden. Iedereen was gezond. Ze hadden geen toegang tot
ziekenhuizen en moesten het doen met geneeskrachtige kruiden. Tot op de dag van vandaag weet elke
Thaise vrouw van 40 jaar en ouder die op het platteland is opgegroeid alles over wat welke plant of boom
kan betekenen als geneesmiddel. Ik ken een oude vrouw van negentig die elke dag haar eigen eten bij
elkaar gaat scharrelen in het rijstveld en het bos.
Halve waarheid is erger dan hele leugens. Iedereen gelooft dat dankzij de farmaceutische industrie en de
moderne gezondheidszorg we allemaal steeds maar ouder worden. Alleen antibiotica etc. hebben een
revolutie veroorzaakt in de strijd tegen bacteriën en virussen. Wat de farmaceutische industrie nu alleen doet
is symptoombestrijding door vergiftigingen met chemicaliën te bestrijden. Gevolg daarvan is dat naarmate je
ouder wordt voor een steeds grotere groep de kwaliteit van het leven sneller achteruit gaat.
De ene steen op de andere steen
Door het stapelingseffect van gifstoffen en straling degenereert de mens en gaan de zwakken in de
samenleving eerder dood. Hierdoor hebben bijna al onze kinderen nu allergieën oftewel
vergiftigingsverschijnselen en gaat een steeds groter groeiende groep dood aan kanker. Door het niet
erkennen van de overheid van luchtvervuilingsziekte kan ik niet anders concluderen dan dat toename van
luchtvervuiling beleid is. De overheid kiest systematisch de kant van vervuilende bedrijven. Er zijn legio
voorbeelden in het nieuws van o.a. Hoogovens die decennia lang zware giffen uitstoten. Het RIVM blijkt
deze bedrijven jarenlang stilzwijgend hun gang te hebben laten gaan en is dus medeplichtig. Ik kan dan
alleen maar concluderen dat dit onderdeel is van de geheime agenda van het door de wereldelite
aangestuurde overheden is voor populatiereductie door vergiftiging. Er is een systeem in werking gezet dat
niet alleen de bevolking langzaam ziek maakt en uitmoordt maar er wordt tegelijkertijd ook nog grof geld aan
verdiend door diezelfde vervuilende bedrijven, politici en de elite in de vorm van subsidies. Daarnaast maakt
de farmaceutische industrie hierdoor ook nog torenhoge winsten door de explosieve verkoop van
medicijnen. Toen ik en anderen zo vreselijk begonnen te lijden onder de gevolgen van luchtvervuiling, terwijl
iedereen mij ook nog eens voor gek versleet omdat luchtvervuiling van overheidswege ontkend werd,
werden tot mijn verbijstering ook nog alle luchtvervuilingsnormen door het RIVM flink verruimd. Juist op het
moment dat mensen die er zo ziek van werden bij de overheid aan de bel begonnen te trekken. Overigens
zien wij nu precies hetzelfde gebeuren met de radioactieve normen voor de produckten uit Japan. Ze
hebben de signalen opgevangen dat de strategie van vergiftiging werkt en kunnen overgaan tot echte actie.
Tot slot
De groot aandeel houders in Nederland van Biliton / Shell / Afval Verwerking Rijnmond / Engergiebedrijven
en de overheid verdient ongelofelijk veel geld aan het diffuus in het milieu brengen van giftige chemicaliën.
En tegelijkertijd wordt er weer iets aan het probleem overbevolking gedaan. Er zijn elegantere manieren te
bedenken en al voorhanden om dit probleem aan te pakken. laat de discussie hierover maar snel losbarsten
zodat we met humane oplossingen komen voor het vreselijke lijden van vele mensen en het geld wat de
criminele elite en farmaceutische bedrijven hiervoor opstrijkt kan dan worden gebruikt om te investeren in
een betere volksgezondheid en welzijn en schoner milieu.
Dick van Nieuwkoop, Milieuvluchteling
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P.s. Ik zou graag feedback ontvangen van mensen die ook in het buitenland zijn gaan wonen vanwege
gezondheidsproblemen en of mensen die mij kunnen adviseren in luchtreiniging in mijn woning.
Lees meer achtergronden
http://www.xs4all.nl/~dvannieu/MCS/MCS.html
Auteur: Dick van Nieuwkoop. Bron afbeeldingen: You Tube, kevindooley @ Flickr.com
http://www.argusoog.org/niet-co2-maar-luchtvervuiling-is-de-oorzaak-van-klimaatverandering/
Reactie
Dat verhaal met Dr.Med. Ryke Geerd Hamer klopt 100%. Verschrikkelijk, wat ze die man aangedaan hebben
en nog doen.
Die zogenaamde 5 biologische wetten die hij ontdekt heeft klopt van A tot en met Z, maar houdt helaas
geen rekening en genoeg rekening met de voeding. D.w.z. hij is arts maar zoals de meeste artsen
―allopatisch‖geschoold. Hij heeft geen verstand van de voeding.Hij heeft toen hij die zogenaamde 5
biologische wetten ging ontdekken, naar aanleiding van de moord op zijn zoon, door de zoon van de koning
van Italie, geen rekening gehouden dat je precies door de hedendaagse voeding in een zeer zwaar
verzwakte ( mesotrophieleer van prof. Kollath, zie hiervoor boek van Dr. M.O. Bruker: Unser Nahrung- unser
Schicksal) positie komt te zitten.. Bij Dr. Med. Ryke Geerd Hamer draait alles om konfliktoplossing, maar
achillespees bij hem is nog enigzins de voeding. Geef een klein voorbeeldje. Ziekte van Chron is bij ―de
Hamer‖ heel moeilijk of niet te genezen. Dat noemt hij een zogenaamd hangend konflikt. Ziekte van Chron is
bij Dr. M.O. Bruker wel te genezen, mede omdat inmiddels de organisatie opgezet door Dr. M.O. Bruker de
voeding aanpakt. Ziekte van Chron komt ram dram vanuit de voeding, waarbij het konflikt de uitlossende
faktor is geweest. Hier is de diagnosestelling van Dr. Med. Ryke Geerd Hamer veel scherper.
Dat met die bakterieën en schimmels werkt veel anders. Dat is in weze herontdekt door ―de Hamer‖ in
navolging van het franse genie A. Bechamp. Deze heeft tussen 1856 en 1860 ontdekt dat er in een cel iets
zit, wat hij microzymen is gaan noemen. Vanuit deze mikrozymen ontwikkelen zich bakterieën en schimmels.
De aanmaak van bakterieën is een teken dat het genezingsproces aan de gang gaat. Pasteur hebben ze
doorgedrukt omdat met Pasteur geld viel te verdien. Zie boek: Douglas Hume: Bechamp or Pasteur: a lost
chapter in History.
Prof. Enderlein is overigens zijn hele leven bezig geweest met het materiaal van A. Bechamp. Hier kom je
op het gebied van de bakterieën cyclogenie en pleomorfologie.
Virussen bestaan niet in die zin des woords waarmee we voorgekouwd zitten. Virus is een dode materie.
Zie hiervoor:http://www.dichtes-wasser.de/.. Daar aangekomen: Pfiffikus -> Viren.

Obama verlengt big brother surveillancewet
Geplaatst door xandrah
Amerikaanse autoriteiten kunnen in het geheim blijven
datagraaien, aftappen en afluisteren. Daartoe verlengt
Washington de omstreden FISA-wet met vijf jaar.
President Obama heeft zijn handtekening gezet onder vijf jaar
verlenging van de controversiële Foreign Intelligence Surveillance
Act (FISA). Dit nadat vorige week de wet al door de Senaat was
geloodst. Verschillende amendementen die de wet inperkten en
de privacy wilden waarborgen werden weggestemd.
Gigantisch sleepnet
De Amerikaanse overheid heeft in de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) brede bevoegdheden om
data op te vragen bij Amerikaanse bedrijven, alsmede het telefoon- en internetverkeer van buitenlanders af
te tappen. Dat betekent dat het autoriteiten in het geheim telefoon- en internetverkeer van iedere nietAmerikaan kunnen onderscheppen. Dit alles zonder rechterlijke toetsing.
Uiteraard maken ook Amerikanen zich zorgen, omdat heel vaak niet direct kan worden vastgesteld of een
telefoongesprek of e-mail van een Amerikaans burger is of niet. In de praktijk betekent het dan ook dat
instanties als de NSA in principe al het telecom- en internetverkeer kunnen aftappen.
De FISA is verschillende keren aangepast en uitgebreid. Ook de beruchte Patriot Act is feitelijk een
uitbreiding van de FISA-wet.
Ongrondwettelijk
Er loopt nog wel een rechtszaak tegen de ongebreidelde spionagepraktijken van de NSA. Het massale
aftappen en afluisteren zou in strijd zijn met de Amerikaanse Grondwet. Maar het Congres, de Senaat en
president Obama denken daar dus anders over.
www.webwereld.nl
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„EU-armoede neemt alarmerende proporties aan‟. „De banken hebben Europa in de crisis gestort‟
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 2 januari 2013
Rode Kruis vreest voor massale armoede in Europa
Armen in Europa zullen meer dan ooit een beroep doen op de hulpverlening door het Rode Kruis. Door de
economische crisis staat Europa een moeilijke periode van jaren van massale armoede te wachten. Dit zegt
de directeur-generaal van het internationale Rode Kruis, Yves Daccord, woensdag in de Deense krant
Politiken: ,,De komende 2 à 4 jaar zullen volgens onze inschatting erg zwaar worden.‖ Hij wijst erop dat in
veel landen wordt
bezuinigd op de sociale voorzieningen, terwijl de armoede groeit. In Spanje zijn nu al 300.000 mensen
afhankelijk van noodhulp van het Rode Kruis. (de limburger)
“EU armoede neemt alarmerende proporties aan‟
Een financieel analyst zeg dat het EU-beleid om de Euro te beschermen, door het opdringen van
bezuinigingsmaatregelen, de Europeanen drijft tot armoede en werkloosheid op een manier die alarmerend
is. Europese landen worstelen in toenemende mate met hun onvermogen, om met de enorme schuldendruk
om te gaan. De economische crisis, die zich over heel Europa verspreid (met als grootste dieptepunt:
Portugal, Italië, Griekenland en Spanje), zorgt voor een stijgende lijn in armoede en werkloosheid.
„De banken hebben Europa in de crisis gestort‟
(Van 13 december 2012, maar evengoed interessant:)
De Europese Unie heeft in Oslo de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst mogen nemen. Op sociale
netwerken was daarover heel wat kritiek te lezen. De Unie zou verantwoordelijk zijn voor sociale onrusten in
Spanje, Portugal en Griekenland. En Zuid-Europeanen worden massaal in de armoede gestort. Het gaat
vandaag niet goed met Europa en daarom verdient de Unie die prijs niet, was een veel gehoorde kritiek.
Niet de Unie, maar de bankensector heeft Europa in de crisis gestort; er voor gezorgd dat lidstaten miljarden
moesten ophoesten om de banken te redden en daarom nu hard moeten bezuinigen; er ook voor gezorgd
dat Europese bedrijven niet meer kunnen investeren en als gevolg daarvan werknemers afdanken. De Unie
kan wel verweten worden dat ze niet voldoende snel, krachtdadig en vooral sociaal gereageerd heeft op de
crisis. En dat komt vooral omdat de lidstaten een herstelbeleid, dat gericht is op investeringen en het creëren
van jobs, tegenwerken. (bron)

Zeer interessante docu (tegenlicht): het brein van de bankier
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 2 januari 2013
Joris Luyendijk duikt onder in de Londense City en daalt af in de hoofden van de meester-bankiers. Een
onderzoek naar adrenaline, testosteron, verslaving en de magie van het grote geld.
Vijf jaar na het uitbreken van de crisis is de schade nog altijd niet te overzien. Op de kredietcrisis volgden
economische recessie, de eurocrisis en tergende politieke besluiteloosheid. Inmiddels zijn er analyses,
rapporten, boeken en films gemaakt over hoe het financiële systeem ons in de afgrond heeft gestort en we
zijn vertrouwd geraakt met begrippen als rommelhypotheken, derivaten, en bonuscultuur.
Hoe functioneert de nieuwe zelfverklaarde elite ?
Maar gek genoeg weten we heel weinig over de spelers in dat systeem -de bankiers, de traders, de
bedenkers van giftige financiële producten, de Masters of the Universe: ze waren gezichtsbepalend tijdens
de hoogtijdagen van de financiële boom, maar bleven grotendeels uit het zicht toen de klappen vielen. Wat
weten we eigenlijk van deze nieuwe, zelfverklaarde elite, vroeg de Franse socioloog Michel Wieviorka zich
eerder af in Tegenlicht Metamorfose van een Crisis wat zijn hun doelen, dromen en angsten, wat is hun
smaak en hoe functioneren ze? Journalist/publicist Joris Luyendijk vertrok een jaar geleden met die vragen
in het achterhoofd naar de Londense City. Voor The Guardian begon hij een ‗bankiersblog‘, waarin hij vanuit
antropologische invalshoek een beeld opbouwt van de spelers in de financiële wereld.
Inkijk in het bankiersbrein
De bevindingen van Joris Luyendijk stonden centraal in de extra Tegenlichtuitzending van dinsdag 1
januari. Luyendijk pelt het systeem af, tot er mensen overblijven, en stelt de vraag de vraag met wie we te
maken hebben. Deze focus op de mens achter het systeem krijgt een psychologische dimensie in een
gesprek met Peter Sioen, die depressieve bankiers uit de City begeleidt en loopt uit op een biologische
inkijk in het ‗bankiersbrein‘ in een interview met neuroloog en voormalig derivatenhandelaar John Coates,
auteur van het ophefmakende boek The hour between dog and wolf.
Documentaire van Tegenlicht
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Archief geeft geheimen prijs: Buitenaardsen met farao-maskers en tsunami-bom
dinsdag, 01 januari 2013
Een nieuw boek onthult enkele geheimen die verborgen lagen in het
nationaal archief van Nieuw-Zeeland. Zo was men onder meer van plan een
‗tsunami-bom‘ te maken en ook komen verschillende ufowaarnemingen
voorbij. Auteur Ray Waru schreef Secrets and Treasures om aandacht te
vragen voor het zeldzame materiaal dat ligt opgeslagen in het archief in
Wellington. De schappen en rekken van het archief hebben een
gezamenlijke lengte van bijna 100 kilometer. ―Ik was in het begin compleet
overweldigd,‖ zei Waru. Hij had zijn zinnen gezet op een aantal belangrijke
documenten, maar stuitte al snel op ander interessant materiaal.
Project Seal
Hij trof stukken aan over Project Seal, een topgeheim project gericht op de ontwikkeling van een apparaat
dat de atoombom moest overtreffen. Het project werd in juni 1944 gestart nadat een Amerikaanse
marineofficier had ontdekt dat tijdens het vernietigen van koraalrif vaak een grote golf ontstond. Men achtte
het mogelijk om een ‗tsunami-bom‘ te maken. Voor de kust van Auckland werden proeven gedaan waarna
wetenschappers concludeerden dat een 10 meter hoge tsunami kon worden opgewekt door 10 krachtige
explosies te laten plaatsvinden voor de kust. De tsunami zou vervolgens een kleine kuststad kunnen laten
overstromen. In 1945 werd het project ondanks de succesvolle tests in de ijskast gezet.
In het archief trof Waru ook honderden ufowaarnemingen aan die tussen 1954 en 2009 waren verzameld
door het Nieuw-Zeelandse ministerie van Defensie. De waarnemingen waren gedaan door burgers,
militairen en piloten en gingen veelal over bewegende lichten aan de hemel.
Kaikoura
Hij vond tekeningen van vliegende schotels en beschrijvingen van buitenaardsen die ‗farao-maskers‘
droegen. Ook waren mensen naar eigen zeggen op buitenaardse geschriften gestuit.
De bekendste ufowaarneming in Nieuw-Zeeland werd gedaan in 1978. Boven Kaikoura op het Zuidereiland
filmde een cameraploeg dat jaar een aantal vreemde lichten.
Het leger concludeerde dat de lichten konden worden verklaard als natuurlijke fenomenen zoals lichten van
een boot die werden weerkaatst door de wolken of de planeet Venus.
Waru kwam verder schoolkranten uit de jaren 1900 tegen waarin het Britse Rijk werd verheerlijkt. In het
archief zijn massa‘s documenten en vele kilometers aan belangrijke stukken te vinden, aldus de schrijver.
Bron: AFP Foto: manipula.co.nz
Reactie
Dit doet direct denken aan Fukushima. Hier was ook sprake van een bom in de zee. Het project is
niet in de ijskast gezet, het is gewoon beyond top secret gegaan. Beyond black ops, net zoals zovele
projecten die ronde 1950,1960 zijn opgestart en na 1 jaar al zijn "stopgezet" omdat de resultaten
waarschijnlijk veel meer belovend waren dan men had verwacht.

Enkele aanbevelingen tegen bepaalde ziektes of ongemakken
Ziekte
Allergieën
Bloedarmoede
Bronchitis
Constipatie
Kransslagaders
Diarree
Koorts
Hart
Jicht
Hoge bloeddruk
Menopauze
Depressie
Overgewicht
Obesitas
Reuma
Overmatig gewichtsverlies

Wijn
Medoc
Grave
Bourgogne of Bordeaux (+ suiker en kaneel )
Anjou Blanc Electricity. Vouvray
Droge Champagne
Beaujolais Nouveau
Champagne sec
Bourgogne, Santenay Rouge
Sancerre, Pouilly Fume
Alsace, Sancerre
Saint Emilion
Medoc
Bourgogne
Rosé de Provence
Champagne
Côte de Beaune
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Dagelijks
1 glas
4 glazen
3 glazen
4 glazen
4 glazen
4 glazen
1 fles
2 glazen
4 glazen
4 glazen
4 glazen
4 glazen
4 glazen
1 fles
4 glazen
4 glazen

Het onzichtbare landschap van resonantie
januari 03, 2013
Duitsland, 1951. Winifred Otto Schumann kon het zelf aanvankelijk nauwelijks geloven, maar ontdekte
geheel tegen zijn verwachtingen in dat de aarde omgeven wordt door een electromagnetisch veld. Waar ook
ter wereld, dit veld resoneert (trilt) met een frequentie van 7,83 Herz. (afkorting: Hz. Je spreekt uit: herts). De
wetenschappelijke naam: de Schumann resonantie .
Alle dingen bestaan uit trilling. De moderne wetenschappers gaan het steeds meer ontdekken:
hoorbaar of ónhoorbaar, alle dingen, – je lichaam, planeten, absoluut alles – zijn golflengten. Alles
om ons heen bestaat uit een veld van golvend licht, hoe stil en onbeweeglijk de dingen soms ook
mogen lijken. In feite is alles beweging.
Zichtbaar licht beslaat maar een heel klein deel van alle golflengten. Veruit het allergrootste deel is
onhoorbaar en onzichtbaar. Zo ook de puls van de aarde, de Schumann-resonantie.
Het elektromagnetische veld, of kortweg EM-veld, dat de aarde omringt strekt zich uit tot ver in de ionosfeer
(± 80km hoogte), dus vele malen hoger dan de atmosfeer (tot ± 10km hoogte). Elektrische spanning ontlaadt
zich met regelmaat van de klok in de vorm van donder en bliksem. Ieder uur van de dag is er wel ergens op
aarde onweer aan de gang. Om precies te zijn, met ruim duizend bliksem ontladingen per etmaal! Ook in
onze hersenen vinden elektrische processen plaats, en net zoals een computer niet werkt zonder stroom, zo
wordt een mens hersendood genoemd, wanneer er geen elektromagnetische
activiteit meer gemeten kan worden in de hersenen.
Het duurde jaren voor het belang van de Schumann-resonantie begon door te
dringen. Een andere Duitse wetenschapper, Hans Burger, uitvinder van het EEGapparaat waarmee de elektrische activiteit van onze hersenen kan worden
geregistreerd, had zo‘n dertig jaar daarvoor al ontdekt dat onze hersenen
resoneren op een lage golflengte die hij ‗alpha-golven‘ noemde.
Het bijzondere nu is dat het ritme van deze EM-golven rondom de aarde en
die in de hersenen van de mens precies hetzelfde zijn.
Toch een merkwaardig toeval, zou je zo denken. Toeval? Misschien niet
helemaal… Het innerlijk ritme van de mens blijkt op de een of andere
raadselachtige manier afgestemd op het ritme van de aarde. De puls van de aarde is de puls van het leven
zelf… Dit ritme is ook van invloed op onze creativiteit, gedrag en immuunsysteem.
Een voorbeeld: onderzoek aan het Max Planck instituut wees op de onomstotelijke relatie tussen de
Schumann-resonantie en onze gezondheid. Een groep studenten werd langdurig in een volledig geïsoleerde
bunker ondergebracht, diep onder de grond, waar geen enkele straling kon doordringen. Al gauw voelden zij
zich ziek worden en kregen last van hoofdpijn. Maar op het moment dat een frequentie-generator van 7,83
Hz werd ingeschakeld verdwenen de klachten even snel als dat zij gekomen waren. Blijkbaar kunnen wij niet
helemaal zonder het ritme van de aarde. Misschien verklaart dit wel waarom je je vanzelf goed voelt lekker
buiten in de frisse natuur?
Je hele lichaam zit vol EM-activiteit. Eigenlijk zijn we elektromagnetische wezens. Denk maar eens aan het
‗telefoonbotje‘ dat een behoorlijke elektrische schok geeft wanneer je eraan stoot. Heb je wel eens een trui
uitgetrokken die statisch geladen was? Allemaal elektrisch geknetter! Zo zit ook de ‗trui‘ van de aarde – want
de atmosfeer is in wezen een wollen deken om de planeet – vol elektrische stromen.
Wat zijn ‗golven‘ precies en waarom worden zij met een Hertz-getal aangeduid? We zagen al dat
alles wat je maar kunt waarnemen in wezen trilling is, ook als het ‗stilstaat‘. Je kunt je het heelal
voorstellen als een gigantisch soort aquarium, waarvan het ‗water‘ in een oneindig aantal
verschillende trillingen is gebracht. Deze oneindige hoeveelheid trillingen zorgen op hun beurt voor
een oneindige hoeveelheid verschijningsvormen.
Alles re-soneert, letterlijk: weer-klinkt (‗son‘ is Frans voor ‗geluid‘, denk
ook aan ‗sonar‘). De natuur is niet opgebouwd uit een soort van
blokkendoos van atomen en moleculen (zogenaamde ‗deeltjes‘) maar
veeleer uit stromende, spiraalsgewijs bewegende energie. Een oneindig
aantal verschillende trillingen (golflengtes) staat garant voor een rijk
geschakeerde natuur. Golflengtes variëren van 1/miljardste deel van een
atoom tot de lengte van het universum, en alles daartussen in. Net als bij
rimpelingen op een wateroppervlak, zo geldt dat ook voor EM-straling.
Herz is de benaming van de eenheid van frequentie, genaamd naar de natuurkundige Heinrich Herz.
Het aantal Herz (Hz) duidt op het aantal trillingen per seconde. Zo trilt een TL-lamp van 50 Hz vijftig
keer per seconde.
Zelfs DNA – de basisstructuur van alle leven op aarde – is onderhevig aan trilling en elektrische golven.
Miniscuul weliswaar, maar evengoed EM-velden. Alle cellen van ons lichaam ‗praten‘ met elkaar door uiterst
kleine elektro-magnetische pulsen. Onze hersenen zenden een constante stroom van frequenties uit, maar
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vooral ons DNA, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, blijkt een unieke frequentie uit te zenden.
Zonder deze eigenschap van ons DNA zouden we niet langer dan een paar seconden kunnen leven.. Wij
leven letterlijk in een oceaan van resonanties, en we bestaan zelf uit een oceaan van resonanties.
Een voorwaarde voor leven: de Schumann-resonantie
Onderzoekers stopten twee DNA strengen in water en ontdekten dat tussen die twee elektro-magnetische
boodschappen worden uitgewisseld. Frappant nietwaar? En toen de onderzoekers het DNA in twee
afzonderlijke reageerbuisjes met water stopten, en zij dus volledig van elkaar gescheiden waren, gebeurde
deze uitwisseling nog steeds. Om ieders verbazing compleet te maken, volgde
nog een derde experiment. Hierbij werd slechts één buisje gevuld met DNA in
water, terwijl het andere enkel (gesteriliseerd) water bevatte, dus zonder DNA of
wat dan ook. Mutatis mutandis; onder invloed van het aanwezige DNA in het ene
buisje, werd volledig nieuw DNA gecreëerd – uit het niets – in het andere buisje!
De wonderen zijn de wereld niet uit. Wat voorheen geen enkele wetenschapper
was gelukt: leven creëren waar voorheen geen leven was, vond hier spontaan
plaats. Echter, zonder aanwezigheid van de Schumann-frequentie van 7,83 Hz
gebeurde er niets en mislukte iedere poging, maar mét de Schumann-resonantie
wél. Een voorwaarde voor leven… [prof. Luc Montagnier, zie D. Wilcock, The Source Field investigations,
2011, pp.185-186]
De bijen en resonanties
Wanneer elektro-magnetische uitwisseling tussen lichaamscellen en zelfs tussen DNA onderling zo‘n grote
invloed heeft, dan is het niet meer zo verwonderlijk dat de bijen evenzeer heel gevoelig zijn voor EM-velden.
Zij gebruiken die velden zelfs voor navigatie.
In de hele natuur heerst een delicaat evenwicht tussen vele verschillende soorten natuurlijke frequenties. Zo
gaat het er al miljoenen jaren lang aan toe. Maar de laatste 25 jaar is die harmonie onder zware druk komen
te staan. Eind jaren 80 gebruikte slechts ongeveer 3% van de mensen een mobiele telefoon. Tegenwoordig
ligt dat percentage in de buurt van de 100%. De telecom-industrie is een van de meest winstgevende op
aarde en heeft tot in de verste uithoeken keihard aan de weg getimmerd. Draadloos internet, draadloze
televisie, WIFI, Bluetooth, DECT, er wordt wereldwijd lustig mee geadverteerd.
Daarmee hebben wij onszelf ondergedompeld in een oceaan van kunstmatige trillingen… Ze zijn letterlijk
overal om ons heen, onzichtbaar weliswaar, maar ze vullen de ether en duwen de natuurlijke, aardse
resonantie naar de achtergrond. Voor het blote oog lijkt onze planeet nog steeds dezelfde, maar vanuit het
standpunt van onze cellen bekeken, is het de grootste verandering die het leven op aarde te verduren heeft
gekregen. De effecten van onnatuurlijke straling en trilling beginnen we nu pas te
zien en te voelen.
Zonder bijen kunnen de meeste groei en bevruchting in de natuur helemaal niet
plaatsvinden. Bijen dragen in de allermeeste gevallen zorg voor bestuiving.
Zonder bestuiving geen bevruchting, zonder bevruchting geen oogst. Zo simpel
als wat. Maar met mogelijk dramatische gevolgen voor het leven op aarde indien
de bijen er niet meer zouden zijn.
De gegevens zijn alarmerend. Vanaf 2006 begonnen bijenkolonies over de
gehele wereld in te storten en te verdwijnen… en niemand begreep waarom.
Bijenhouders registreerden 30 tot 90% minder bijen in hun korven. Plotseling bleken grote groepen bijen niet
meer naar hun korven terug te keren. Wat is er aan de hand?
Een experiment werd opgezet met 8 bijenkorven. In de helft daarvan werd een DECT-telefoon geplaatst. De
uitkomsten van het onderzoek bleken verbijsterend; bijen wisten gewoon hun korf niet meer terug te vinden
onder invloed van deze, voor hen reusachtige stoorzender. In één van de korven was het resultaat zelfs zo
dramatisch dat niet één enkele bij terugkeerde.
Bij een DECT-telefoon kun je snoerloos bellen omdat er een basisstation in je huis staat, terwijl jij buiten in
de tuin, of op zolder aan het telefoneren bent. Het basisstation zend het signaal naar de handtelefoon. Een
DECT-telefoon is eigenlijk een miniatuur versie van een zendmast; je weet wel, van die ‗onopvallende‘
UMTS-masten met allemaal grijze bakken of schotels erin welke je tegenwoordig overal in het landschap ziet
staan, op daken van gebouwen, bij schoolpleinen, en langs de wegen.
Als je bedenkt wat de effecten zijn van één enkele DECT-telefoontoestel op een
hele bijenkolonie, dan moeten de gevolgen van UMTS masten beslist vele malen
groter zijn. Overal ter wereld zijn deze masten in zeer korte tijd verrezen om in
totaal 4 miljard mobiele telefoongebruikers van dienst te kunnen zijn.
Voor de bijen echter een heel ander verhaal… Hun super gevoelig magnetisch
zintuig zorgt er voor dat zij feilloos kunnen navigeren op het magneetveld van de
aarde. Iets wat de bijen al miljoenen jaren zo doen, tot ‗plotsklaps‘ het mobieltje
wordt uitgevonden en roet in het gooit…

Nieuwsbrief 169 – 15 januari 2013 – pag. 28

Biologische klok, biologisch ritme en biologisch kompas
Biologisch, eigenlijk best wel logisch? Zeker, maar het woord biologisch gaat over heel wat meer dan
onbespoten groente en fruit alleen. Wat dacht je van de biologische klok, het biologisch kompas en
biologische ritmes? Je waak- en slaapritme is een goed voorbeeld van de biologische klok, welke ook bij
planten en dieren is ‗ingebouwd‘.
Rond 1990 werden voor het eerst moleculen ontdekt – cryptochromen genoemd -, welke een belangrijke rol
spelen bij allerlei biologische ritmes, zoals het dag-nacht ritme. In het begin werden cryptochromen (chromos
= Grieks voor klok/tijd) alleen in planten gevonden, maar daarna ook bij insecten, vogels en zoogdieren,
inclusief mensen. Deze wonderlijke molecuultjes zijn ook verantwoordelijk voor de kompas-werking bij
insecten, net als bij vogels. Experimenten met geblinddoekte kinderen wezen uit dat ook mensen een
natuurlijk vermogen tot oriëntatie bezitten, zonder uitwendig kompas. We blijken allemaal van nature tot op
zekere hoogte de weg te weten zonder plattegrond of tomtom.
In het geval van bijen en andere insecten bleek slechts een heel geringe dosis aan laag frequente straling al
een enorme stoorzender te vormen ten aanzien van hun navigatie vermogen. Hun hele innerlijke magnetisch
kompas raakt ervan in de war. Ook andere diersoorten, zoals mieren, insecten, vogels, vlinders en
zeezoogdieren blijken uitermate gevoelig voor EM-straling. Onze EM-omgeving, – het EM-milieu, om het
maar even zo te noemen -, is de afgelopen jaren vele miljoenen malen in kracht en intensiteit toegenomen.
Komt het massaal uitsterven van vele diersoorten misschien ook hierdoor?
Je ziet er niets van, maar de gevolgen zijn formidabel.
―De Schumann-resonantie kan in of nabij steden niet meer worden gemeten vanwege de EM-vervuiling door
mobiele telefoons en mobiele netwerken, en heeft ons gedwongen onze metingen op zee uit te voeren‖. [Dr.
Wolfgang Ludwig, natuurkundige]
Electrosensitiviteit
Alle draadloze apparatuur zendt signalen uit welke onze lichamen nooit eerder in de geschiedenis hebben
ervaren. Een aantal mensen is hier extra gevoelig voor en hoofdpijnen en duizeligheid behoren tot de
bekendste klachten, maar veelal wordt in feite hun hele systeem ontregeld. In sommige gevallen zijn
ernstige aandoeningen waaronder kanker het gevolg.
Al het leven is elektro-magnetisch gevoelig.
Heb je nooit de ontspanning diep in je lichaam gevoeld als de stroom een keer plots uitviel? Dat verschil kun
je als je een beetje gevoelig bent zelf gemakkelijk ervaren. Hoeveel sterker zou het verschil zijn wanneer de
stroom in een hele woonwijk uitvalt en wanneer ook alle draadloze straling zou wegvallen. Nergens meer
koelkasten die zachtjes zoemen, schetterende televisies of piepende magnetrons. Nergens meer
telefoongerinkel, zelfs niet zonder draadje, nergens een lantarenpaal of internetscherm dat nog oplicht; het
zou een heel stil en rustig landschap zijn, zoals de planeet al zeker een eeuw niet meer kent.
De wereldgezondheidsraad (WHO) heeft kunstmatige EM-velden als mogelijk kankerverwekkend
aangemerkt. Zo ook de Europese Raad (zie bronnenlijst). Bellen met een mobieltje blijkt niet gezond; al na
30 minuten bellen treedt er schade op aan de hersenen. De eerste rechtszaak wegens hersentumoren door
EM-straling als gevolg van langdurig draadloos telefoneren is inmiddels gehonoreerd.
Zoals gesteld: in krap enkele tientallen jaren is praktisch iedereen een mobiele telefoongebruiker geworden
met ruim 4 miljard dagelijkse gebruikers. De gemiddelde leeftijd waarop een kind z‘n eerste mobieltje krijgt is
8 jaar. Mogen we nu nooit meer bellen? Moet alle draadloze apparatuur de deur uit, of liever gezegd: de
vuilnisbak in? Dat zou helemaal nog niet zo‘n slecht idee zijn, maar praktisch is natuurlijk anders. Verstandig
is het om in ieder geval met mate te telefoneren, en waar mogelijk gebruik te maken van apparatuur waar
nog gewoon een ouderwets snoer aan zit.
Melatonine en de pijnappelklier
Zoals gezegd vinden in de hersenen , maar in feite in het hele lichaam ook elektrische processen plaats. Het
EM-veld van het hart is zelfs 5000 keer zo sterk als dat van de hersenen. Een hartcardiogram (ECG) of een
hersenscan (EEG) laten die elektromagnetische activiteit van een patiënt zien, en geven ons het
gebruikelijke wetenschappelijk ‗bewijs‘ of iemand levend dan wel dood is. Met andere woorden: de
aanwezigheid van elektriciteit betekent de aanwezigheid van leven.
Het lichaam zit vol elektro-magnetisch aangestuurde processen (cryptochromen), op celnivo, in het
zenuwstelsel en de spieren en in de organen. Praten over cryptochromen mag dan ingewikkeld lijken, maar
zij zijn wel heel belangrijk. Cryptochromen beïnvloeden de aanmaak van hormonale stoffen, – o.a.
melatonine -, welke van essentiële invloed zijn op onze gezondheid.
Melatonine wordt in de pijnapelklier, precies in het centrum van de schedel,
geproduceerd. Het is het meest krachtige natuurlijke antioxidant dat er bestaat.
Antioxidant wil zeggen dat het een genezende, helende stof is. Melatonine is
bijvoorbeeld 5 maal zo krachtig als vitamine C. Melatonine wordt enkel ‘s nachts
wanneer wij slapen afgescheiden. Elke dag ‗verliest‘ ons lichaam vele miljoenen
cellen die s‘nachts weer worden vervangen. (Je lichaam bestaat in totaal uit zo‘n
50 tot 100 miljard cellen, dus dat zijn er nogal wat). Melatonine controleert de
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slaap-waak cyclus, is een anti-verouderings molecuul en beschermt het hart. Gebrek aan melatonine in het
lichaam verzwakt onherroepelijk het immuunsysteem. Mensen met kanker of bijvoorbeeld autisme hebben
meestal te weinig melatonine. Het is dus een heel belangrijke component voor onze algehele gezondheid en
welbevinden.
Melatonine wordt alleen in het donker gemaakt. En het vervelende is nou dat onze hersenen geen
onderscheid kunnen maken tussen kunstmatige, door apparatuur veroorzaakte EM-velden, en natuurlijk
licht, dat ook een vorm van EM-straling is. De kunstmatige straling gaat in het donker gewoon door,
waardoor steeds meer mensen te weinig melatonine aanmaken, met alle gevolgen vandien.
Al het leven is elektro-magnetisch gevoelig. In de kern van alle stoffen bevinden zich positief (+) en negatief
(-) elektrisch geladen deeltjes: protonen en elektronen. En dat maakt alles een kwestie van elektriciteit. Wij
zijn wezens van frequentie, licht, elektriciteit en magnetisme.
Al het leven is elektromagnetisch gevoelig…
© Wido Blokland, 2012
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http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M53&s=M141&ss=P1949&l=NL
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De documentaire die nooit uitgezonden werd.
november 29, 2012 By: silviavideler
De reden dat hij nooit op televisie kwam is omdat deze documentaire in detail een netwerk blootlegt
van religieuze leiders en politici die zich bezighouden met kinderen en seksorgies.
Hoewel de documentaire al gemaakt is in 1993, samen met Discovery Chanel, geeft het een goed beeld
over hoe deze netwerken opereren tot op de dag van vandaag. Kinderen werden verscheept naar Las
Vegas of Toronto, vaak alleen maar gekleed in hun ondergoed, met een nummer om de hals om ―verkocht‖
te worden aan de hoogste bieder. Deze documentaire stond op het punt te worden uitgezonden via
Discovery Chanel en het Engelse Yorkshire TV. Toen opeens, via een aantal Amerikaanse congresleden, de
kabelmaatschappijen gigantisch onder druk werden gezet en er werd gedreigd met allerlei sancties als deze
film toch zou worden uitgezonden. Onmiddellijk daarna werden de rechten van de film opgekocht door een
onbekend iemand en werden alle bestaande kopieën vernietigd. Er bleef één kopie bewaard en deze kwam
terecht bij Senator en advocaat John De Camp die hem vervolgens doorspeelde naar de gepensioneerde
FBI agent Ted L. Gunderson. John de Camp heeft een boek geschreven over het bovenstaande met de titel:
The Franklin Coverup. De sporen leiden zoals gewoonlijk naar de hoogste machthebbers. In het boek wordt
zelfs mogelijk een satanische moord beschreven in Bohemian Grove ten behoeve van een zogenaamde
snuff film. Voor wie een sterke maag heeft die kan hier het stuk uit het boek lezen wat de getuigenis
beschrijft van Paul Bonacci. Alhoewel dit een relatief lange tijd geleden plaatsvond, geeft het een beeld van
wat er vandaag de dag nog steeds speelt op grote schaal. Wellicht de grootste rot in onze hedendaagse
maatschappij. Nog steeds worden er iedere dag kinderen misbruikt en vermoord in rituele satanische
bijeenkomsten. Dit is in grote kringen bekend. Toch wordt hier maar mondjesmaat, tot geen aandacht aan
besteed. Ook niet in de alternatieve media. En waarom is dit niet als speerpunt terug te vinden bij één van
die vele nieuwe politieke partijen? Vele politici in Den Haag zijn nu al op de hoogte van wat er in de schaduw
van het pluche van de maatschappij gebeurt. Is 2012 niet het jaar van de grote verandering en het schoon
schip maken met alle duistere satanische praktijken?
bron Niburu

Rode Kruis verwacht Arabische Lente-achtig geweld in Europa
Eurostat: 120 miljoen EU burgers onder de armoedegrens
Demonstranten in Portugal geven net als in Griekenland en Italië de Duitse
bondskanselier Merkel de schuld van de enorme problemen in hun land.
Het Internationale Comité van het Rode Kruis besloot eergisteren om zijn
conflictgebied experts het komende jaar in te zetten in Europa, omdat steeds
meer Europeanen door de aanhoudende financiële en economische crisis in grote problemen terechtkomen
en er als gevolg opnieuw gewelddadige rellen zullen uitbreken. 'We moeten ons in Europa op meer geweld
voorbereiden,' verklaarde ICRC directeur-generaal Yves Daccord. 'Voor de eerste keer zien we toenemende
druk op Europeanen, waar meer en meer mensen echt arm zijn geworden. Ten tweede geven de Europese
landen als gevolg van de economische crisis minder geld uit aan sociale voorzieningen. Dat schept nieuwe,
nog niet eerder gekende uitdagingen voor het Rode Kruis.'
120 miljoen onder de armoedegrens
Het ICRC ondersteunt in Spanje inmiddels zo'n 300.000 'extreem kwetsbare' mensen die niet meer voor
zichzelf kunnen zorgen en helpt miljoenen anderen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het
Rode Kruis in Griekenland bereidt zich inmiddels op een bankroet van het land voor.
Het Europese bureau voor de statistiek Eurostat schat dat er nu al bijna 120 miljoen EU burgers onder de
armoedegrens -die in Europa ligt op 60% van het gemiddelde inkomen- leven. De Europese Commissie
heeft € 18,6 miljard gereserveerd voor een armoedefonds. 'We hebben meer mechanismes nodig als we alle
mensen die zich in veel gevallen in echte sociale nood bevinden willen helpen,' gaf Jonathan Todd,
woordvoerder namens de EU commissaris voor Sociale Zaken, als commentaar.
'Arabische Lente achtig geweld'
Volgens Daccord kan met name Zuid Europa zich opmaken voor Arabische Lente achtige
gewelddadigheden. De stijgende voedselprijzen, het groeiende wantrouwen in de overheid en de EU en de
daaraan verbonden eisen voor meer politieke vrijheid gooien extra olie op het vuur.
In november leidden vakbondsstakingen tegen de bezuinigingen in Spanje tot gewelddadige botsingen met
de politie. In Rome vielen studenten de politie aan en in België werd het internationale treinverkeer door
protesten ontregeld. Ook werknemers in Griekenland en Frankrijk demonstreerden in het kader van de
'Europese Dag van Actie en Solidariteit' tegen de massale werkloosheid, de aanhoudende financiële crisis
en het feit dat de EU en de overheden de banken ten koste van de gewone man met honderden miljarden
overeind houden.
Xander - (1) Infowars
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Alzheimer wordt een nationale ramp, niet alleen hier; ook elders
Door Mijke Hurkx - 05 januari 2013 15:37 | bnr.nl
Alzheimer neemt op nationaal en internationaal niveau schrikbarend toe,
zegt neuroloog Philip Scheltens. En dat terwijl er geen nationale registratie
is. ―We weten niet eens precies hoe het zit in Nederland.‖
―We eten onvoldoende onverzadigde vetzuren, dus in al het slechte
eten dat we in de loop van de jaren in het Westen zijn gaan eten,
daar zitten de verkeerde vetzuren in. Ook bewegen we te weinig en krijgen we te weinig prikkels‖
Alzheimer wordt ten onrechte gezien als uitsluitend een ouderdomsziekte, het komt steeds meer ook op
jongere leeftijd voor, vanaf 30 jaar.
Steeds meer mensen lijden aan de ziekte van Alzheimer en het worden er alleen maar meer. Philip
Scheltens is directeur van het Alzheimercentrum VUmc in Amsterdam en spreekt van een nationale en
internationale ramp, omdat de voeding en levensstijl van de huidige generatie onvoldoende is afgestemd op
de behoeften van de hersenen. ―We eten onvoldoende onverzadigde vetzuren, dus in al het slechte eten dat
we in de loop van de jaren in het Westen zijn gaan eten, daar zitten de verkeerde vetzuren in. Ook bewegen
we te weinig en krijgen we te weinig prikkels‖, zegt hij bij BNR Gezond.
Niet alleen in het Westen komen deze problemen voor. ―In veel niet westerse culturen neemt de huidige
generatie ook de westerse levensstijl over. Ook deze mensen lopen dus steeds vaker risico op de westerse
ziekten als obesitas en Alzheimer.‖
Cijfers
In Nederland leiden inmiddels 250.000 mensen aan de ziekte van Alzheimer. Wereldwijd zijn dat inmiddels
35 miljoen mensen. In 2040 loopt het aantal in de wereld op tot circa 115 miljoen. Dit zijn geen exact
bepaalde cijfers. ―De getallen die nu bekend zijn over Alzheimer, zijn slechts afgeleid uit een aantal
berekeningen, maar we weten eigenlijk niet eens precies wie dementie heeft en waar de mensen wonen.‖
Deltaplan Dementie
Deltaplan Dementie moet ervoor zorgen dat Alzheimer behandelbaar en beheersbaar wordt. ―Het plan moet
nog door de overheid worden bekrachtigd. Maar wij gaan dit jaar een hele grote slag maken. We willen
investeren in onderzoek, we moeten patiënten beter kunnen behandelen. En we gaan een nationale
registratie opzetten.‖
Voeding
Voeding is heel belangrijk voor het behouden van de kwaliteit van de hersenen. Dat is eigenlijk geen nieuw
gegeven. ―Hersenen bestaan voor 70% uit vet. Die vetten zijn voornamelijk onverzadigde vetzuren. En die
heb je gewoon nodig, veel en op een constante basis. Met de juiste voedingsmiddelen.‖
Scheltens ontwikkelde in een team met specialisten en in samenwerking met Nutricia een drankje, een soort
cocktail met de juiste voedingsstoffen. ―Het bevat omega 3,6 en 9, maar ook foliumzuur en verschillende
vitaminen‖, licht de neuroloog toe. ―Als er spraak ik van ziekte, heb je de voedingsstoffen extra nodig, en dat
kan met behulp van dit drankje.‖
Herstel niet mogelijk
Herstel van Alzheimer is nog niet mogelijk, de ziekte kan wel door aanpassing van leefstijl worden vertraagd.
―Vroege diagnose is dus erg belangrijk. Je kan alleen maar zinvol in het proces ingrijpen als je er heel vroeg
bij bent. En dat hebben we de afgelopen jaren met schade en schande moeten ervaren. Als iets weg is, is
het weg. De interventies die we dachten dat goed waren, zijn te laat zijn toegepast en dus niet werkzaam
gebleken.
Commentaar
Vlak die mooie vliegtuigstrepen niet uit. Als de complottherorien over chemtrails waar zijn – dan is dat in mijn
optiek een van de belangrijkste oorzaken. Aluminium word opgeslagen in het vetlaagje tussen de
hesendelen (weet even niet precies hoe het heet) en zorgt voor ‗kortsluiting‘.
Er zit ook aluminium in vaccinaties – vandaar dat er steeds meer kinderen zijn met autisme en adhd (wat
ook niet meer zijn dan storingen onder de hersenpan tenslotte). Kokosolie mensen, niet vergeten!
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Kokosolie: de gezondste olie op aarde!
Door Bart van Veen
Kokosolie is een supergezond, smakelijk en 100% natuurlijk product dat door steeds meer mensen in
Nederland en België wordt ontdekt en gebruikt. Kokosolie heeft lange tijd met een negatief imago te kampen
gehad dat in de jaren ‘50 door de anti verzadigd vetlobby in het leven was geroepen door manipulatie van
onderzoeksgegevens. Vooral het onderzoek van een Amerikaanse arts genaamd Ancel Keys was hierin
zeer invloedrijk. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat veel van de ongezonde eigenschappen
die men aan kokosolie dacht toe te kunnen schrijven maar deels waar zijn of de plank zelfs volledig
misslaan. Dat kokosolie wel degelijk een verantwoord voedingsmiddel is en kan bijdragen aan een
evenwichtige gezondheid, blijkt wel uit de resultaten die uit recent onderzoek naar voren zijn gekomen. In dit
artikel behandel ik de belangrijkste eigenschappen van kokosolie.
 Kokosolie draagt bij aan een evenwichtig cholesterol
Voorheen werd kokosolie neergezet als een ongezond product omdat het je LDL verhoogt waardoor je dus
aderafzettingen zou krijgen die leiden tot hart- en vaatziekten. Een inmiddels klassieke visie op het ontstaan
van hart- en vaatziekten. Uit gedegen recent onderzoek blijkt echter dat kokosolie onder andere het goede
HDL cholesterol verhoogt en stoffen in de bloedbaan die voor ontstekingen kunnen zorgen verlaagt. Naast
deze positieve invloed op het HDL cholesterol en de ontstekingsfactoren blijkt dat kokosolie ook inspeelt op
enkele andere belangrijke factoren van het hart- en vaatstelsel.
Lees hier verder over kokosolie en cholesterol…
 Kokosolie verhoogt je vetverbranding
Je verbrandt met kokosolie meer calorieën dan met de meeste andere oliën en vetten. De reden hiervoor is
dat kokosolie actief de werking van de schildklier stimuleert door de aanmaak van schildklierhormonen.
Andere oliën en vetten hebben deze eigenschap niet. Het is dan ook een niet meer dan logische conclusie
dat wanneer je je gangbare bronnen van vet of olie vervangt voor kokosolie, het afvallen gemakkelijker zal
gaan en het verlies van buikvet in een versnellingsproces komt. Veel celebrities zoals Jennifer Aniston
zweren bij kokosolie om hun lijn aan te houden.
Lees hier verder over kokosolie en vetverbranding
 Kokosolie bestaat voor 75% uit MCT die door je lichaam net zo snel
verbrand worden als koolhydraten
Kokosolie bestaat voor een groot gedeelte (75%) uit speciale vetmoleculen die men MCT
noemt. Dit staat voor medium chain triglycerides. Het woord ‗medium‘ duidt erop dat de
moleculen een middellange structuur hebben. Dit komt het verteringsproces ten goede
want het blijkt dat het lichaam deze MCT in zeer rap tempo weet te verteren. Normaal
gesproken ondergaan vetmoleculen uit bijvoorbeeld olijfolie of slaolie een complex proces
van opname en vertering. De MCT uit kokosolie worden echter snel door het lichaam
gebruikt voor energie – op dezelfde snelheid eigenlijk als koolhydraten. Mede daarom zet
het eten van kokosolie ook niet aan tot een buikje. Bovendien leveren vetten meer energie dan
koolhydraten. Zo behoud je over langere tijd energie om te sporten, te wandelen, te werken of wat dan ook.
 Kokosolie is rijk aan laurinezuur wat zeer krachtig werkt tegen bacteriën, virussen,
schimmels en parasieten
Kokosolie zit boordevol met laurinezuur (meestal ligt dit gehalte rond de 50%).
Laurinezuur
Laurinezuur. Effectief tegen allerlei virussen, bacteriën, parasieten en schimmels.
wordt in het lichaam omgezet in een molecuul genaamd monolaurine. Uit onderzoek blijkt dat dit
monolaurine een van de meest effectieve moleculen is tegen allerlei micro-organismen als bacteriën,
schimmels en parasieten. Je verkleint daarmee de kans dat je door ziekte wordt geveld en thuis zit.
Moedermelk bestaat voor zo‘n 30% uit laurinezuur om baby‘s te beschermen tegen schadelijke bacteriën
van buitenaf. De natuur had laurinezuur dus al ontdekt vóór de mens!
Enkele voorbeelden van bacteriën waartegen laurinezuur / monolaurine zeer effectief is:
 Staphylococcus aureus welke kan leiden tot infecties, longontsteking, puisten, cellulitis,
abcessen, hersenvliesontsteking, toxisch shock syndroom en
bloedvergiftiging;
 Clostridium tetani welke kan leiden tot tetanus;
 Clostridium botulinum welke kan leiden tot botulisme;
 Escherischia coli welke kan leiden tot buikvliesontsteking, blaasontsteking en HUS (hemolytischuremisch syndroom);
 Salmonella welke kan leiden tot maag-darmproblemen, longontsteking, nierfalen, shock,
bloedvergiftiging en gewrichtsontsteking;
 Helicobacter pylori welke kan leiden tot maagpijn, maagzweren en mogelijk maagkanker;
 Shigella sonnei welke kan leiden tot dysenterie, buikpijn, koorts en diarree;
 Vibrio cholerae welke kan leiden tot cholera;
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Listeria monocytogenes welke kan leiden tot hersenvliesontsteking, hersenontsteking,
bloedvergiftiging, longontsteking, middenoorontsteking en baarmoederwandontsteking;
 Hemophilus influenzae welke kan leiden tot hersenvliesontsteking, doofheid, epilepsie, geestelijke
achterstand, bijholteontsteking, gewrichtsontsteking en middenoorontsteking;
Tegen alle bovengenoemde bacteriën is monolaurine / laurinezuur effectief, dat betekent dat deze bacteriën
succesvol worden afgedood.
 Kokosolie verbetert de opname van mineralen uit je voeding zoals calcium en magnesium
Het blijkt dat als je regelmatig kokosolie eet, de mineralen die je met je voeding binnenkrijgt zoals calcium,
magnesium en ijzer beter opgenomen worden. Calcium, magnesium en andere mineralen zijn belangrijke
bouwstoffen voor het lichaam. Wanneer tekorten ontstaan kunnen allerlei klachten optreden als overmatige
spierspanning, depressie, spijsverteringsproblemen, overgewicht, energieverlies en osteoporose
(botontkalking). Doordat kokosolie de opname van belangrijke mineralen verbetert, blijft je lichaam op de
lange termijn gezonder.
 Kokosolie spaart je lichaamseiwit en ondersteunt de aanmaak van spiermassa tijdens
(kracht)training
Uit onderzoek blijkt enerzijds dat de MCT uit kokosolie een sparend effect hebben op lichaamseiwitten maar
bovendien dat de MCT een anabool (weefselopbouwend) effect hebben op spiermassa. Vooral voor
personen die aan krachttraining of bodybuilding doen zijn dit gunstige effecten, want deze bevinding
rechtvaardigt de conclusie dat wanneer je aan krachttraining doet en daarnaast kokosolie consumeert, je je
vetpercentage kunt verlagen terwijl je spiermassa vergroot wordt. Juist deze doelstelling staat centraal bij
veel krachtsporters.
 Kokosolie is veel stabieler dan de meeste gangbare keukenoliën
Kokosolie bestaat voor grofweg 90% uit verzadigde plantaardige vetten. Verzadigde vetten zijn zeer
ongevoelig voor hitte en oxidatie door bijvoorbeeld zonlicht of contact met zuurstof. Daarom is het langer
houdbaar en wordt het minder snel ranzig of giftig tijdens het bakken. Kokosolie gaat dan ook tot wel 15 keer
zo lang mee in de frituurpan dan gangbare frituuroliën en heeft doorgaans een natuurlijke houdbaarheid van
wel 2 jaar na productie. Veel mensen bakken in ‗populaire‘ oliën zoals zonnebloemolie of sojaolie. Deze
oliesoorten hebben een hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren
(MOV). MOV zijn echter juist zeer gevoelig voor hitte en oxidatie omdat de moleculen
meerdere zogeheten dubbele bindingen bevatten. Wanneer je in dit soort oliën bakt,
kunnen er transvetzuren ontstaan of andere vetachtige verbindingen die het lichaam
niet of nauwelijks kan verteren. Transvetzuren zijn zeer schadelijk voor de
gezondheid omdat zij bewezen in verband zijn gebracht met een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten, maar ook tal van overige aandoeningen zoals en verminderde
vruchtbaarheid. Er kunnen verteringsproblemen ontstaan en overmatige flatulentie
(gasvorming). Door het stabiele karakter van kokosolie worden dit soort problemen
omzeild, ontstaan er geen giftige verbindingen in je pan en belast je je lichaam dus
minder.
 Kokosolie bevat minder calorieën dan andere oliën
Zoals gezegd bestaat kokosolie voor zo‘n 75% uit zogeheten MCT (medium chain
triglycerides). Dat zijn vetzuren die niet zo lang zijn als de vetzuren uit gangbare bronnen van olie en vet. Dit
zorgt enerzijds voor snellere energie en minder aangroei van vetmassa, maar bovendien leveren deze MCT
ook minder calorieën. Kokosolie bevat in de regel ongeveer 8,6 kcal / gram, terwijl vetten gemiddeld 9,0 kcal
/ g opleveren. Wanneer je stelselmatig je gangbare olie- en vetproducten (deels) vervangt voor kokosolie, zul
je op termijn minder calorieën binnenkrijgen. Lees hier verder over de voedingswaarde van kokosolie…
 Kokosolie bevordert de opname en werking van omega-3 vetzuren
Omega-3 vetzuren zijn zeer belangrijke vetzuren die o.a. nodig zijn voor hart- en vaatstelsel en het
tegengaan van ontstekingen. De gezonde vetten uit kokosolie blijken deze omega-3 vetzuren beter in de
weefsels op te laten nemen. Mocht je dus visoliesupplementen slikken, dan is het een goed idee om
daarnaast ook kokosolie als supplement te gebruiken voor maximaal profijt van je gezonde voedingsstoffen.
 Kokosolie is heel licht verteerbaar wat het zeer geschikt maakt voor mensen met
spijsverteringsproblemen
Doordat kokosolie voor 75% uit middellange keten vetzuren bestaat zoals caprylzuur, caprinezuur en
laurinezuur, is kokosolie zeer licht verteerbaar en belast het het spijsverteringssysteem veel minder dan
andere oliën. Normaal gesproken worden oliën namelijk door een nogal belastend proces in je lichaam
opgenomen. De middellange keten vetzuren uit kokosolie worden echter direct naar de lever
getransporteerd en in energie omgezet. Op deze manier draagt het eten van kokosolie bij aan een lagere
belasting voor het spijsverteringsstelsel.
Samengevat: kokosolie kan met recht ingezet worden voor het verhogen van je gezondheid!
http://www.kokos-olie.nl/
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Bernhard de verzetsprinz: postuum gesnapt
Posted by ADMINISTRATOR ⋅ 4 januari 2013
WILLEM SASSEN – COLLEGA SS-ER VAN DE “VERZETSPRINZ”.
Voor alle Nederlanders, maar met name voor degenen die een zelfverklaarde
verzetsheld nog steeds een warm hart toedragen. Speciaal voor de
sympathisanten van landverraders en collaborateurs, die niet weten hoe de vork
werkelijk in de steel zit: OPGELET!
Bernhard Zur Lippe B., de geïmporteerde verzetsprinz was niet alleen een
schuinsmarcheerder, overspelige, hoerenfrequenterende landverrader en de
allerhoogste top-deserteur, maar ook nog een collaborateur van de Duitse
bezetter en haar Nederlandse sympathisanten.
Eén van die sympathisanten was ene Wim Sassen, een actieve SS-er die zes
jaar na de oorlog als tolk dienst deed voor Bernhard, terwijl hij door de
Nederlandse en Belgische autoriteiten nog steeds werd gezocht. De verzetsprinz,
die geen zee te hoog ging, als hij zijn vriendjes uit de wind moest houden,
rekende deze voortvluchtige SS-er Willem Sassen blijkbaar tot zijn vertrouwelingen.
Willem Sassen was echter in België ter dood veroordeeld wegens zijn rol in de oorlog. Hij vluchtte naar
Argentinië, rekende Eichmann tot zijn vriendenkring, was PR adviseur van Péron, Stroessner en Pinochet,
een bonte verzameling NAZI-sympathisanten, die moord en marteling in de praktijk brachten om hun punt te
maken. Sassen voelde zich als een vis in het water en reisde ook nog eens de wereld rond met een
diplomatiek paspoort. Verjaring heet dat dan bij Justitie. In België kon hij zich niet meer vertonen. Dus de
Verzetsprinz had hem moeten laten kidnappen en over moeten brengen naar Antwerpen, dan had hij zijn
terechte straf ondergaan. Met Adof Eichmann gebeurde immers exact hetzelfde?
Gerard de Boer schrijft onder anderen:
Op 5 juni 1945 werd de – door de krijgsraad in België ter dood veroordeelde – SS‘er Wim Sassen door de
Britse Field Security in Alkmaar gearresteerd en vervolgens gedetineerd in Fort Blauwkapel. Op Kerstavond
1945 wist hij op spectaculaire wijze uit gevangenschap te ontsnappen en vluchtte in 1947 met een gestolen
paspoort met de KLM naar Ierland, vanwaar hij met de boot naar Argentinië ging. Daar raakte hij goed
bevriend met president Peron en zijn vrouw Evita, en later met de eveneens gevluchte oorlogsmisdadiger
Adolf Eichmann. Hoewel Sassen door de Belgische en Nederlandse justitie nog steeds werd gezocht en zijn
naam weer regelmatig voluit in de kranten werd genoemd was Sassen een zeer gewaardeerde tolk van prins
Bernhard toen deze begin april 1951 een bezoek bracht aan Argentinië. Tijdens dit bezoek verscheen er in
een aantal Nederlandse dagbladen zelfs een ANP-foto van de Prins met Wim Sassen aan zijn zijde. Zonder
dat er door Justitie op werd gereageerd.

Duidelijker kunnen we het niet zeggen.
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Dames en heren veteranen van het (voormalige) verzet!
Waar bent u mee bezig? Hoe gaan we dit onze kinderen uitleggen? U staat te salueren naar een deserteur
en aanvoerder van een schietgraag Gestapo-legertje, die pretendeert een verzetsheld te zijn, die echter
alleen maar de trekker overhaalde om uit hoofde van zijn voorzitterschap Wereld Natuur Fonds om
beschermde diersoorten uit te dunnen! Een verzetsprinz, die doodleuk na de oorlog veroordeelde en
voortvluchtige oorlogsmisdadigers de hand boven het hoofd hield. Een verzetsprinz die aan de andere kant
zijn hand niet omdraaide een handtekening te zetten onder een brief voor Hitler om in Nederland Statthalter
te worden, het linkse verzet liet uitmoorden en flierefluitend het ene na het andere meisje bezwangerde.
Verzetsmensen die deze inteeltfamilie Zur Lippe B. nog steeds in ere houden zijn niet veel beter dan
landverraders en collaborateurs, leuker kunnen we het niet maken. Natuurlijk begrijpen wij, dat u uw
collega‘s van het verzet niet wilt afvallen, maar deze zogenaamde prinz wás geen collega, integendeel, hij
heeft mede zorg gedragen voor de liquidatie van Hannie Schaft en waarschijnlijk nog vele anderen.
HANNIE SCHAFT – GEËXECUTEERD DOOR DE VERZETSPRINZ
DE VELSER AFFAIRE – WAT MOGEN WIJ NIET WETEN?
Er is overal op het internet, in rijksarchieven en in oude kranten een lange lijst van
Nederlandse collaborateurs te vinden met talloze wel of niet veroordeelde en wel of
niet voortvluchtige landverraders. Aan iedere opsomming ontbreekt categorisch de
naam van de grootste smeerlap, de zogenaamde Verzetsprinz Berhard Zur Lippe
B., de vader van het huidige staatshoofd, schoonvader van een andere Duitsche
SS-er en schoonvader van een zoon van een NSB-er uit Schiedam, de nooit van
moord of doodslag beschuldigde notoire hardrijder Pieter van Vollenhoven.
OVERZICHT NEDERLANDSE COLLABORATEURS WO-II
AANGETROUWDE SS-ERS – KLAASJE VAN AMSBERG
AANGETROUWDE NSB-ERS – PIETER VAN VOLLENHOVEN
JULIANA – SYMPATHISANT VAN DE NSB
Op die lijst van collaborateurs en landverraders wordt uit de doeken gedaan
wat daarvan de definities zijn, maar de enige die voldoet aan alle kwalificaties
staat er niet bij. Die fout kunt u posthuum rechtzetten, dat bent u verplicht aan
dit geestelijk zwaar toegetakelde volk in deze illegale nepstaat. Deze
Verzetsprinz heeft namelijk helemaal NIETS gepresteerd, voor, tijdens en na
de oorlog en U, helden van het verzet brengt hem de ere-groet? Schaamt u
zich niet, terwijl u op deze en andere sites alles had kunnen weten? Het is
echter nimmer te laat, zolang u nog boven het maaiveld vertoeft!
U moet uw eed afzweren, verzetsmensen!
Lees onderstaande links nog maar eens goed door om te zien wat voor vlees we in de kuip hebben met
deze grondlegger van de groot-criminele dynastie, waarvan een dochter hier nu staatshoofdje aan het
spelen is. Ongevraagd, ondemocratisch, belangenverstrengelend, nepotistisch, corrupt en chantabel. Wij
Nederlanders danken aan u, verzetslieden, dat we hier zitten opgescheept met dit minderwaardige tuig van
de richel. Het verzet had ALLE landverraders moeten oppakken, vastzetten, voor een Volkstribunaal
berechten en het vonnis ten uitvoer moeten leggen.
HET VERZET WAS IN 1945 DE ENIG LEGITIEME RECHTSOPVOLGER
Het verzet heeft haar plicht verzaakt, mede dankzij de Verzetsprinz, die koste wat kost voor de ―bevrijding‖
het werkelijke verzet uit de weg liet ruimen! In plaats daarvan, verzetslieden, verraadt u het Nederlandese
volk tot de dag van vandaag , als u geen afstand neemt van het soort ―oranje‖ landverraders, wat hier het
land uitwoont.
Hier nog wat leesvoer, voor degenen die zich nog niet helemaal op de hoogte hebben gesteld van wat we
hier al hebben gepubliceerd.
GO2WAR2 – DE GEBROEDERS SASSEN
KRO REPORTER – HET DOSSIER SASSEN
WILLEM SASSEN – VRIEND VAN ADOLF EICHMANN
BLOG GERARD DE BOER: WIM SASSEN – VERTROUWELING VAN DE PRINS
WILLEM SASSEN – EEN FOUTE NEDERLANDER
SASKIA SASSEN – DOCHTER VAN EEN FOUTE NEDERLANDER
Deze Saskia Sassen is trouwens ook een foute ―Wereldburgeres‖. Lid van de Club van Rome, waar ook van
amsberg lid van is, nu weet u hoe de hazen lopen. Soort zoekt altijd weer soort. Zij, de intellectuelen,
vermengd met de psychopatische criminelen lachen de slaafse Nederlander op dagelijkse basis in het
gezicht uit en worden beloond met eer, respect, vlaggetjesgewapper en honderden miljoenen aan
belastingvrijstelling.
Beschamende vertoning, een nepstaat waardig? Met dank aan de verzetsprinz, die in Wageningen
aanschoof, doch niets durfde te tekenen. Daarom zitten wij nog steeds met die geïmporteerde
minderwaardige en landverraderlijke onderkruipsels:
DE VREDE VAN WAGENINGEN IS NOOIT GETEKEND
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Bea‟s burgerschennis
Hallo beste lezers. Vandaag een korte beschouwing over wat ik graag
―burgerschennis‖ zou willen noemen. Helaas betreft het hier – zoals de
tekstverwerker duidelijk laat zien – een woord dat niet bestaat en daarom zult u
maar even moeten doen alsof het wel bestaat. Mocht het u nog niet duidelijk zijn
waar deze nieuwe term precies vandaan komt, werpt u dan gewoon even een blik
op het begrip majesteitsschennis – wel bekend in de tekstverwerker! – en
waarschijnlijk kunt u dan vrij spoedig zelf verzinnen waar ik het over heb.
We hebben in Vernederland maar liefst drie artikelen die iets te melden hebben over het begrip
majesteitsschennis: 111, 112 en 113. In 111 wordt de belediging van de Koning bestraft, in 112 de
belediging van de echtgenoot of opvolger van de Koning en in 113 wordt de boel nog es dunnetjes over
gedaan en worden de eventuele gaten in 111 en 112 netjes afgedicht. Zegt u iets naars over de majesteit,
dan kunt u vier jaar de bak in vliegen of een boete krijgen die in de vierde categorie ligt.
Ik heb voorgaande paragraaf heel serieus en zonder sneren weten te brengen en daar ben ik best trots op.
Dan kan ik nu overgaan tot de orde van de dag en mij afvragen waar dit in vredesnaam op slaat.
Majesteitsschennis? Hadden we in onze vrije *proest* en beschaafde *hihihi* staat niet zoiets als de vrijheid
van meningsuiting? Lekkere vrijheid van meningsuiting is dat, als je de mensen die je voorouders met
geweld hebben onderdrukt (en/of vermoord) om de macht over Vernederland te krijgen, niet eens mag
beledigen.
Het is eigenlijk hilarisch. Moet u namelijk maar es verzinnen wie die artikelen nou precies heeft laten
opstellen. Zouden de burgers door middel van democratische *hahahaha* procesvoering besloten hebben
dat hun zieke despoten of dictators beschermd moesten blijven van beschimping? Ik kan het me niet
voorstellen. Waarom zou je een stelletje engerds dat met inzet van geweld parasiteert en profiteert van de
gehele wel werkende bevolking in vredesnaam in bescherming nemen? Waarom staat die onzin in ons
wetboek van Strafrecht?
Omdat onze volledige maatschappij een hele vieze leugen is, lieve lezers. Voorgenoemde artikelen zijn
duidelijk toegevoegd door de despoten zelf om hun eigen ego te beschermen. Je zou toch maar eens
beledigd worden door het plebs en daar geen zinnig argument tegenin kunnen brengen omdat je niets meer
dan een plunderende crimineel zonder daadwerkelijke talenten bent. Dat zou natuurlijk heel pijnlijk worden.
Dus wat doe je dan om je krakkemikkige egootje te beschermen? Inderdaad, drie artikelen in het wetboek
van Strafrecht laten opnemen die ervoor zorgen dat je in ieder geval nooit beledigd kan worden door
diegenen die zo hard voor je zwoegen en de boerderij daadwerkelijk in stand houden.
Volstrekt krankzinnig inderdaad, zoals nagenoeg alles binnen onze veehouderij. De grootste en
langstzittende criminelen die onze geschiedenis kent en die worden dan via een wetboek van Strafrecht ook
nog even fijn in bescherming genomen tegen het volk dat zij op gewelddadige wijze onderdrukt hebben en
nog steeds vol enthousiasme onderdrukken.
Ik hoop dat de Vernederlandse bevolking nu eens beseft wat hier daadwerkelijk aan de hand is en
vervolgens eindelijk eens iets gaat ondernemen om de geld en eigenwaarde verslindende farce die we
koningshuis noemen, voor eens en altijd een halt toe te roepen. Het is toch onderhand wel duidelijk dat de
koninklijke familie nog steeds de touwtjes volledig in handen heeft en daarom kan doen en laten wat zij wil?
Waarom kan Bea anders Tjeenk Willink weer aanstellen terwijl de meerderheid van de VVD, PVV en CDA in
de Tweede Kamer reeds had laten weten verder te willen gaan met de *proest* onderhandelingen? Waarom
lees ik stelselmatig dit soort quotes? ―Het wachten is op een besluit van de vorstin.‖ Omdat Bea geen macht
of inspraak zou hebben? Natuurlijk. Heel geloofwaardig. Waarom blijft het merendeel van de
gehersenspoelde bevolking doen alsof dat arme lieve mensje met dat wat frappante kapsel en die verheven
c.q. decadente (en volstrekt misselijkmakende) manier van praten er slechts voor van die gezellige en
kneuterige ceremoniële doeleinden zit terwijl aan alle kanten het tegenovergestelde bewezen wordt?
Bilderberg Bea zou alleen maar wat lintjes doorknippen en een beetje door Vernederland reizen om daar af
en toe eens wat te zwaaien naar het plebs? Het feit dat ze grootaandeelhouder van Shell is maakt ook
helemaal niet uit? Mevrouw is slechts een gezellig oud besje?
Nee dus. Beatrix heeft zoals u de afgelopen tijd hopelijk zelf overduidelijk heeft kunnen deduceren, nog
steeds verschrikkelijk veel macht. Wat natuurlijk ook helemaal niet raar is als je beseft dat we in een
monarchie leven en een monarchie bestuurd wordt door een… monarch. Natuurlijk hebben wij er
zogenaamd een parlementaire constitutionele monarchie van gemaakt omdat dat wat beter en duurder klinkt
en je dan schijnbaar makkelijker aan het volk kunt verkopen dat die despoten waar elk jaar miljoenen aan
belastinggeld naar toegeschoven worden en die waarschijnlijk door God zelf (…..) vrijgesteld zijn van
belastingafdracht, er echt alleen maar voor de leukigheid en gezelligheid zitten.
Ook wil ik u nogmaals wijzen op een aantal artikelen van de hand van onze eigen Guido. Ministers zijn
bijvoorbeeld dienaren van de Kroon. Inderdaad, dienaren van de Kroon en niet dienaren van het volk. Zou
weer een belletje kunnen doen rinkelen. En wat dacht u van het volgende citaat?
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Dat de koning niet alleen lintjes doorknipt blijkt wel uit haar ‗nevenfuncties‘. Zo stelt de monarch in geval van
een kabinetsformatie een (in)formateur aan, is hij hoofd van de regering en tevens voorzitter van de Raad
van State, zo stelde SP-kamerlid van Raak. Ook heeft de monarch de macht wetten en regels kracht van
wet te verschaffen. Nee, de macht van de majesteit ligt toch iets gecompliceerder.
Zie voor meer informatie Guido‘s artikelen met de titel ―De democratie monarchie ter discussie‖, deel 1 en
deel 2. En om het geheel nog wat triester te maken, Beatrix heeft naar alle waarschijnlijkheid niet eens het
recht op die zogenaamde koningstitel. Mevrouw probeert namelijk al jarenlang elk mogelijk DNA-onderzoek
dat duidelijkheid zou kunnen scheppen omtrent haar eventuele koninklijke dictatorstatus te vermijden en
daar zit natuurlijk een luchtje aan. Een heel erg vies luchtje. Ter onderbouwing:
Door gevaar voor de Monarchie wilde men graag doen geloven dat Prins Hendrik de natuurlijke vader van
Juliana was,doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld. De vraag blijft wie is de vader van de
in 1909 geboren prinses Juliana . Al deze speculaties zijn natuurlijk eenvoudig weg te ontzenuwen door een
nazaat van Willem III DNA te laten afgeven voor vaststelling. Het toeval wil dat na het instorten van de
Sovjet-unie, de Russen de botten hebben opgegraven van de Romanovs voor een herbegrafenis. Om zeker
te zijn van hun zaak vroegen zij een tweetal nakomelingen van de Romanovs om DNA en met name
Koningin Elizabeth II en prinse Juliana (omdat de moeder van Willem III,Anna Pavlovna Romanov was.)
Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana,immers deze Willem III (1817-1890) was op latere
leeftijd door sifilis vermoedelijk onvruchtbaar en had dus geen bloedlijn nazaten bij Emma van WaldeckPyrmont. Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren.
Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Mogelijk zit er geen jota Romanov DNA en Oranje DNA
in Wilhelmina en Juliana en is ons huidig staatshoofd Beatrix mogelijk afkomstig uit een familie van nieuwe
rijken,de pseudo-Oranjes,terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in Duitsland. Niet alleen
Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan,ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent prinses Margarita
DNA materiaal te hebben afgestaan.
Bron: HP de Tijd.
Kortom: opzouten met dat kansloze begrip ―majesteitsschennis‖ en op naar een maatschappij waarin we
gaan proberen te voorkomen dat continue burgerschennis niet meer aan de orde van de dag is. Opzouten
met dat kliekje dat zichzelf alle macht heeft toebemeten en er alleen maar zit om te profiteren van de
werkzaamheden die de burgerslaven van Vernederland verrichten. Tijd om onszelf als (nog steeds volop)
zwaar misbruikte bevolking eens serieus te gaan nemen en te stoppen met het in stand houden van
waanzinnige constructies die ooit verzonnen zijn om het leven van een heel select gezelschap tot een ware
hemel op aarde te maken.
Door Anarchiel op 08-09-2010

Excuses Britse uitgever voor 'uitwissen' Israël
Na Na klachten van Britse lezers van de Engelstalige website van Israel
Today heeft de uitgever van een Engels tekstboek zijzijn excuses
aangeboden, omdat op een kaart van het Midden-Oosten Israël was
vervangen door 'Bezet Palestina'.
Enkele dagen geleden berichtten we over het Britse lesboek 'Skills in
English Writing - Level 1', gebruikt voor het onderwijs in het Engels als
tweede taal, dat een kaart van het Midden-Oosten bevat waarop Israël
niet te vinden is. In plaats daarvan was het gehele Heilige Land
aangegeven als 'Bezet Palestina'.
Een aantal lezers van de website namen contact op met de uitgever,
Garnet Publishers, en eisten uitleg. Woordvoerder dr. Nicky Platt van de
uitgever reageerde door het volgende bericht op de website van Garnet
Publishing te plaatsen: 'We hebben de laatste dagen een aantal vragen
gekregen over een kaart van Israël in het boek 'Skills in English Writing –
Level 1'. Helaas was op de kaart ten onrechte 'Bezet Palestina' afgedrukt.
Dit was een ernstige redactionele fout, die meteen is gecorrigeerd. Het
betreffende boek is al een aantal jaren niet meer gedrukt. Wilt u onze oprechte verontschuldigingen
aanvaarden voor deze fout. U kunt er zeker van zijn dat dit een echte fout was en geenszins het
onderwijsbeleid van Garnet weerspiegelt'.
In een persoonlijk antwoord aan een van onze lezers benadrukte dr. Platt dat Garnet Publishing 'deze zaak
zeer serieus neemt, en er voor zal zorgen dat een dergelijke fout in de toekomst niet wordt herhaald'.
Om aan te tonen dat Garnet dit serieus meent mailde dr. Platt een gescande pagina uit een nieuwer boek
over het zelfde onderwerp, dat een kaart van het Midden-Oosten bevat waarop Israël wel juist is
aangegeven.
Israel Today staf.
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Koningin Wilhelmina wilde een autoritair bewind onder leiding van het Oranjehuis
De op 13 mei 1940 naar Engeland gevluchte koningin Wilhelmina is een groot deel
van haar jaren in ballingschap bezig geweest met het smeden van plannen om na
de oorlog de parlementaire democratie op een zeer laag pitje te zetten.
Vanwege haar onvrede over het vooroorlogse parlementaire stelsel wilde ze een
geheel ander staatsbestel met een nieuwe grondwet in de richting van een autoritair
bewind onder leiding van het Oranjehuis. Hierbij kon ze uiteraard rekenen op veel
sympathie van schoonzoon prins Bernhard, die ook al weinig moest hebben van de
parlementaire democratie.
Al in september 1941 schreef Wilhelmina aan haar dochter Juliana in Canada: 'In
zeker opzicht is ons volk geheel onveranderd: 't wil dat Oranje 't voor het
zeggen heeft; kamer en ministeries die waren nimmer populair, hebben afgedaan op dit ogenblik en
ze willen door Oranje rechtstreeks geregeerd worden. Er mogen dan wel ministers zijn, en later ook
wel een kamer, maar op 't tweede plan'.
Wilhelmina's rede voor Radio Oranje op 2 september 1943 baarde in het bezette Nederland dan ook grote
ongerustheid en felle kritiek. Zij gaf ons namelijk een kijkje in hetgeen zoal in Londen was bekokstoofd.
Wilhelmina: 'Ik wil u thans enkele mededelingen doen omtrent hetgeen er hier wordt voorbereid voor
het tijdstip uwer bevrijding. Een aanzienlijk aantal landgenoten is opgeleid voor de uitvoering van de
reeds eerder door mij genoemde staat van beleg. Zij zullen onder leiding van een militair belast
worden met de uitoefening van het militair gezag. Dit militair gezag zal op het uur der bevrijding
aanwezig zijn'.
Als de militair die belast zou worden met de leiding had Wilhelmina aanvankelijk prins Bernhard naar voren
geschoven, maar aangezien dat op hevige weerstand van de ministerraad stuitte, werd het uiteindelijk

generaal Kruls. Deze, op 13 mei 1940 gedeserteerde en naar Engeland gevluchte voormalige kapitein,
moest de weg effenen voor het Oranjehuis opdat het later meer macht zou krijgen. Overigens was de zuster
van Kruls na de Duitse inval in Rusland in dienst getreden van het Deutsche Rote Kreuz en naar het
Oostfront vertrokken. In de illegale pers werd meteen scherpe kritiek geuit op het instellen van een 'militair
bestuur', zoals in 'Het Parool'.
De oprichter van 'De Oranjekrant' en auteur van het
bovenstaande stukje, de journalist J.H. Doorn, alias
Brugmans is volgens de 'officiële lezing' op 17
november 1944 bij Ede om het leven gekomen toen
hij door een geallieerd vliegtuig werd beschoten.).
Uiteindelijk is er van Wilhelmina's plan om de
parlementaire democratie de nek om te draaien niets
terechtgekomen (het Militair Gezag werd in maart
1946 alweer opgeheven), al is het nog steeds de
vraag in hoeverre ze betrokken is geweest bij het
plan tot een reactionaire staatsgreep van haar toenmalige premier Gerbrandy in 1947/1948. Klik HIER voor
de bijzonderheden.
http://gerard45.bloggertje.nl/note/21240/koningin-wilhelmina-wilde-een-autoritair-bewind.html
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Over de „historische‟ ontdekking op Mars
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 6 januari 2013
Eind november stond er in veel kranten, op veel blogs, en ook op dit blog, dat Curiosity een baanbrekende
ontdekking had gedaan op Mars ! Ook Elsevier schreef erover. De ontdekking was zo opzienbarend dat het
volgens NASA in de geschiedenisboeken zou komen te staan. Helaas moesten we nog een paar weken
wachten, voordat bekend gemaakt zou worden wat zo baanbrekend was. Verkeerd begrepen of trok NASA
zijn staart in ?
NASA zegt dat er sprake van een hype was, die door een gigantisch misverstand kwam. Volgens NASA,
hebben NASA‘s wetenschapper en de De wetenschapper van NASA en de NPR journalist die hem
interviewde elkaar verkeerd begrepen. Dit misverstand verspreidde zich via Twitter, Facebook e.d. Een week
later, eind november dus, was al bekend dat het om een misverstand zou gaan. Dus dit bericht komt wel een
beetje laat, maar ik zat nog te googelen in de hoop iets te vinden over die baanbrekende ontdekking.
Mashable echter, zocht het originele bericht van NPR op en kwam tot het volgende:
De uitspraak over ‗baanbrekende ontdekking‘ (soms werd de ontdekking ‗wereldschokkend‘ of ‗historisch‘
genoemd) ging de wereld rond, kort nadat Nasa‘s wetenschappper (John Grotzinger) had uitgelegd dat
NASA net data van Curiosity‘s eerste bodemonderzoek ontvangen had. Curiosity gebruikte het Sample
Analysis at Mars (SAM) instrument, die organische delen kan identificeren.
Het publiek heeft hiervan gemaakt, dat Curiosity een organische molecule had ontdekt.
Wat Grotzinger probeerde over te brengen, was dat de gegevens die Curiosity tijdens haar tweejarige
missie had verzameld, onze kennis over Mars meer zal uitbreiden, dan ooit tevoren. En in die zin
bedoelde hij: een historische missie.
Grotzinger probeerde over te brengen, hoe enthousiast hij was over de hele missie. Maar had het niet over
één specifieke ontdekking. Hij bedoelde álle ontdekkingen, die allemaal bij elkaar genomen ‗historisch‘ zijn.
En zodoende vertelde hij: ‗deze gegevens gaan in onze geschiedenisboeken vermeld worden.‘ De NPR
journalist interpreteerde dit als een historische ontdekking over één specifiek iets.
Het originele NPR bericht maakt duidelijk dat Joe Palca, de NPR journalist, aan een specifiek resultaat
dacht:
Grotzinger zegt dat hij recentelijk een bodemmonster in SAM deed, en de analyses tonen iets opmerkelijks.
‗Deze data gaan in de geschiedenisboeken belanden. Het ziet er echt goed uit‘, zegt hij.
Grotzinger ziet mijn benieuwde blik terwijl ik wacht, hopende dat hij iets kan lekken over wat er gevonden is.
Maar hij geeft niet meer informatie.
Wat wel een beetje vreemd is, is dat NASA‘s communicatie team niet snel de geruchten neersloeg. Of deed
NASA dat wel?
Een dag nadat het verhaal voor het eerst uitkwam, stond op Curiosity‘s officiële Twitter account: ‗Wat ik
ontdekte op Mars? Dat geruchten zich snel verspreiden. Mijn team vindt de gehele missie, ‗een missie voor
in de geschiedenisboeken.‘
Die boodschap echter, ging verloren in cyberspace.
Een woordvoerder van NASA vertelde aan de New York Times op 27 november 2012 dat de ontdekkingen
‗interessant‘ waren, en niet ‗wereldschokkend.‘

Roboy: nieuwe generatie humanoïde robot
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 6 januari 2013
AIL (Artificial Intelligence Lab), Universiteit Zurich, heeft Roboy ontwikkeld: een robot van 1.2 m. lang. Hij is
gebouwd naar het model van een 3-jarig kind en gebruikt kunstmatige pezen om te bewegen. De
ontwikkelaars hopen dat Roboy in 2013 operationeel kan worden en getoond op de Robots on Tour event in
Zurich.
Roboy heeft pezen en kan soepel bewegen, als een mens. Dr. Rolf Pfeiffer, professor en leider van het lab,
ontwierp de basis voor Roboy, die onder het genre ‗soft robotics‘ valt: de technologie van kunstmatige
pezen, die de flexibiliteit van veerkrachtig collegeen weefsel dat aan spieren en botten vastzit nabootst. De
vorderingen qua syntethische huid lijken op de technologie die gebruikt word in AI. Experimenten (‗epidermal
electronics‘),en hebben een huidachtige creatie gemaakt die zelfhelend is.
Roboy kan maaltijden leveren, vloeren reinigen, gezelschap houden en gras maaien. Het brein van een
softrobot is een microprocessor, zijn ogen zijn camera‘s, de oren zijn microfoons en de spieren zijn
electrische motoren.
Pfeifer zegt dat deze nieuwe generatie robots, hoog variërende gedragsdiversiteit hebbben, omdat ze
geïnspireerd zijn door de biologie van de mens.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8L-QGu7sjJ0
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Machtige rijke Bilderberger investeert in kunstmatige draaikolken en anarchistische mini-staatjes in
de oceaan
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 6 januari 2013
Kunstmatige draaikolken
Lid van het Steering Committee van de Bilderberg Group en voormalig eigenaar van PayPal, Peter Thiel,
heeft 300.000 dollar geïnvesteerd in het project van de Canadese uitvinder Louis Michaud (eigenaar van
AVEtec). Het project: AVE, een machine die gebruik maakt van de statische energie die vrijkomt uit de
draaikolken die gegenereert worden door tornadoes. Atmospheric Vortex Engine (AVE) wordt ondersteund
door Breakout Labs (BL, eigenaar Thiel), een verlengde van de Thiel Foundation (TF).
Volgens BL, is dit een investering in schone energie en een poging om de
atmosferische draaikolken te benutten.
De uitvinder van AVE technology, Michaud, zegt: ―De kracht die in een tornado zit
is heel groot. Mijn werk heeft de principes neergezet, van waaruit we die kracht
kunnen beheersen en uitbuiten, om schone energie te scheppen op ongekende
schaal. Met de financiele steun van BL, bouwen we een prototype in
samenwerking met het Lambton College, om de uitvoerbaarheid en veiligheid van
de atmosferische vortex technologie.‖
De Thiel Foundation slaat zichzelf op de borst, voor het promoten van:
Bilderberger en biljonair Peter Thiel
• Steun aan wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologieën
• Steun aan organisaties en individuen die mensenrechten en autocratie
• Ontwikkelen van nieuwe ideeën zonder overheidsrestricties
Déze ideologie van Thiel, hoewel nageaapt van Tesla, klinkt nog best aardig
AVE kan, naar eigen zeggen, een kunstmatige draaikolk ontwikkelen en de
energie concentreren, die daaruit voortkomt. Deze energie wordt zo gebundeld en
kan gebruikt worden voor toekomstig gebruik. Met behulp van deze technologie,
kunnen de electrostatische velden van energie eveneens gebundeld worden. De
door dit mechanisme ingekapselde energie, wordt gedefiniëerd als een alternief
voor energie die verkregen wordt via andere alternatieve methoden, zoals
zonnepanelen. Zodra vortex energie omgezet is, kan het een bron van electrische
energie worden, die op dezelfde idealen gebaseerd is, als die van Nicola Tesla.
(Edison is de zogenaamde ontdekker van electriciteit, maar feitelijk is dit Tesla en Edison streek met de eer).
De AVE technologie verkrijgt de mechanische energie die geproduceerd wordt door een tornado, voordat het
zichzelf kan omzetten tot hitte en verspild wordt. Als groene technologie, wordt AVE omschreven als een
uitstekend alternatief inzake de tot stand brenging van hernieuwbare energie, dat past bij het Kyoto Protocol.
De wetenschappers die aan de AVE technologie werken, hopen tornado‘s voort te brengen die zij kunnen
beheersen, die gestabiliseerd kunnen worden en vervolgens vergroot kunnen worden, zodat er maximale
kracht uit geproduceerd kan worden. Een zelfvoorzienende vortex onder beheerste omstandigheden maakt
deel uit van de pogingen van de wetenschappers.
AVEtec werkt samen met Lambton College in Canada om een prototype te construeren en bestuderen met
de financiële middelen van Thiel en BL.
Dit klinkt allemaal niet slecht, maar Thiel houdt er, op zijn zachtst gezegd onconventionele ideeën op na.
Deze ideeën komen tot uitvoering, dankzij Thiel‘s ver-reikende macht, en de contacten die hij heeft.
Nu komt de AVEtechnologie en data-graven voor Amerikaanse overheid samen…
Onderzoek naar AVE wordt ook ondersteund door de Canadese regering met het doel om de technologie te
gaan commercialiseren. Thiel werkt ook samen met Bill Gates. Palantir Technologies (PT), waarvan Thiel de
eigenaar is, levert software die ‗technische problemen‘ oplost (zoals ‗bestrijding van terrorisme‘, ‗vervolging
van criminelen‘, ‗fraude bestrijding‘ en ‗uitbanning van verspilling‘) Terwijl PT claimt open software te
steunen, werken ze feitelijk samen met de Amerikaanse regering om spionage van gebruikers op Internet te
faciliteren.
PT heeft intensief samengewerkt met In-Q-Tel, en met Thomson Reuters aan productontwikkeling, ook
werkte PT samen met computerwetenschappers die verbonden zijn aan inlichtingendiensten wereldwijd. PT
bestuurt data mining op grote schaal, waardoor de Amerikaanse overheid (via overheidsinstanties en
schaduwbedrijven) in de privélevens van burgers kan gluren zonder dat zij dit weten. Waar gaten zitten
vanwege bureaucratische rompslomp, levert PT veelomvattende inlichtingen, die hen de toegang geven om
meer te zien dan de wet hen toestaat.
Drijvende anarchische stadjes in oceaan: vrij van regels, wetten en morele
druk van welk land dan ook
Een ander bedrijf van Thiel is Blueseed. Dit bedrijf is van plan om een drijvende
stad te lanceren 12 mijl van de kust van California. Blueseed wil een cruiseschip
of aak gebruiken om een off-shore stad te creëren. Deze drijvende stad zal
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gebruikt worden als metropolis waar buitenlandse en Amerikaanse arbeiders zaken kunnen doen en nieuwe
bedrijven kunnen ontwikkelen, zonder de irritante plicht om een visa te hebben. Blueseed is een concept
voor ‗nieuwe soevereine naties die gebouwd worden op een soort van olieplatforms in internationale
wateren, vrij van regels, wetten en morele druk van welk land dan ook. Het zullen eerst kleine staatjes zijn,
maar het doel is dat ze miljoenen bewoners hebben tegen 2050. ‗
Het zal Thiel en companen lukken, hij heeft niet de minsten in zijn zak
Creëren van een maatschappij waarin de menselijke intelligentie overstegen wordt ?
Onderzoek naar techniek, wetenschap en technologie zal niet beperkt worden door wetten en regels. Tegen
2015 verwacht het Seastanding Instituut de eerste onafhankelijk ‗mini-staat‘ te hebben.
Thiel heeft ook ook zijn hand in het Singularity Institute, als lid van de adviescommissie. Dit is een
onderzoekstichting die transhumanisme ontwikkelt: de ‗creatie van een maatschappij die slimmer is dan de
menselijke intelligentie‘. Op de jaarlijkse conferentie van Singularity, wordt genetwerkt met wetenschappers,
ondernemers, investeerders om machines uit te vinden die ‗menselijke capaciteiten overstijgen in nieuwe
domeinen‘ . Ze gebruiken media om hun propaganda en agenda te promoten, zoals: TIME, NPR, Scientific
American, Forbes, Wired, and The New York Times. Singularity stelt onderzoeks- en academische
universiteiten aan als denktanks. Voorwaarde; ook deze moeten ‗ hun agenda hebben aangepast aan dit
belangrijke project, gezien de toekomst van de mensheid.‘

Astronomen verwachten in 2013 tweede aarde te ontdekken
In het sf-drama 'Another Earth' (2011) werd het bestaan van een 'tweede Aarde'
wel heel erg letterlijk genomen.
De laatste jaren ontdekken astronomen in snel tempo steeds meer exoplaneten,
planeten die om andere sterren draaien. De ontdekking van de eerste planeet die
op de Aarde lijkt is volgens sterrenkundigen dan ook aanstaande en zou al in 2013 een feit kunnen zijn.
De exoplaneten die tot nu toe werden ontdekt zijn allemaal veel te heet, te groot of te zwaar om leven te
kunnen bevatten. Abel Mendez, hoofd van het Planetary Habitability Laboratory van de Universiteit van
Puerto Rico in Arecibo -thuishaven van de beroemdste radiotelescoop ter wereld- is echter 'zeer positief
gestemd dat de eerste tweeling van de Aarde in 2013 zal worden ontdekt.'
Kepler ruimtetelescoop
Sinds de ontdekking van de eerste exoplaneet in 1995 werden al meer dan 800 werelden in andere
sterrenstelsels genoteerd. Daarnaast heeft de Kepler Ruimtetelescoop van de NASA sinds zijn lancering in
maart 2009 nog eens 2300 andere potentiële planeten gelokaliseerd.
Aanvankelijk konden alleen enorme gasreuzen zoals Jupiter en Saturnus worden waargenomen, maar
inmiddels worden ook steeds meer kleinere planeten gevonden. In december werd met de Kepler telescoop
een planeet die slechts 2,4 x groter is dan de Aarde ontdekt. Op zo'n planeet kan water voorkomen en
mogelijk ook leven. Het totaal aantal ontdekte potentieel bewoonbare planeten kwam daarmee op 9.
'Tweede Aarde wordt in 2013 ontdekt'
Niettemin is er nog niet één planeet zoals de Aarde gevonden. De paar planeten die ongeveer net zo klein
zijn als de onze draaien veel te dicht om hun zon heen om leven te kunnen bevatten. Naast Mendez denkt
ook Geoff Macy, 'planetenjager' aan de Universiteit van California (Berkeley) dat het slechts een kwestie van
tijd is voordat dit verandert.
'De eerste planeet met afmetingen, een omloopbaan en geschikt zonlicht om leven te kunnen bevatten zal
waarschijnlijk in 2013 worden aangekondigd,' verklaarde hij. Mendez en Macy denken dat de tweelingbroer
van de Aarde door de Kepler zal worden ontdekt.
'5 miljoen bewoonbare planeten'
Die eer zou echter ook de HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) in Chili te beurt kunnen
vallen. Dit Europese observatorium heeft een telescoop met een diameter van 3,6 meter waarmee kleine
planeten rondom andere sterren kunnen worden waargenomen.
Astronomen denken dat alleen al de Melkweg, één van de miljarden sterrenstelsels, een zeer groot aantal
Aarde-achtige planeten bevat. De circa 200 miljard sterren in de Melkweg hebben volgens schattingen op
zijn minst 50 miljard planeten. Als slechts 1 op de 10.000 op de Aarde lijkt, dan blijven er nog altijd 5 miljoen
planeten over waarop leven zou kunnen voorkomen.
40 biljoen kilometer
De ontdekking van een 'tweede Aarde' zal een enorme impact hebben op de mensheid, denken astronomen
en andere wetenschappers. Marcy hoopt dat het zal leiden tot de eerste ruimtereizen naar andere sterren.
'De mensheid zal zijn collectieve ogen sluiten en koers zetten richting Alpha Centauri,' denkt hij, verwijzend
naar het dichtst bij onze Zon staande sterrensysteem (op 4,22 lichtjaar, circa 40 biljoen kilometer) waar in
2012 een kleine planeet werd ontdekt. Met de bestaande ruimtevaarttechnologie zou een reis naar deze
planeet echter zo'n 10.000 jaar duren.
Xander - (1) Huffington Post
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Barroso verklaart dat eurocrisis officieel is beëindigd
56% Polen tegen euro en bang voor aansluiting bij het 'brandende Europese huis'
Salonmarxist José Manuel Barroso constateert tevreden dat de eurozone bij
elkaar wordt gehouden.
De crisis in de eurozone is definitief voorbij. Dat verklaarde althans EU
Commissie president José Manuel Barroso. De financiële markten hebben volgens hem begrepen dat de
politieke leiders in Europa de euro ten koste van alles in stand zullen houden. Een meerderheid van
beleggers rekent inmiddels niet meer op het uittreden van een land uit de eurozone, zelfs Griekenland niet.
EU Raadspresident Herman van Rompuy ging vlak voor de kerst van 2012 zijn collega Barroso al voor door
een 'honderdjarige vrede' in Europa aan te kondigen.
'Er worden geen risico's in de eurozone meer waargenomen,' aldus Barroso in een toespraak tegenover
Portugese diplomaten. 'Beleggers hebben begrepen dat het de Europese leiders menens is en dat zij alles
zullen doen om de euro te beschermen.'
Zorgwekkend nieuws uit Portugal
Barroso reageerde met zijn optimisme op de laatste zorgwekkende berichten uit zijn thuisland Portugal, waar
president Anibal Cavaco Silva in zijn nieuwjaarstoespraak kritiek uitte op de Trojka (EU, IMF, ECB) door te
zeggen dat hun beleid zal leiden tot een vicieuze cirkel van economische neergang en lagere
belastinginkomsten.
Barroso toonde begrip voor de 'sociale noodsituatie' in Portugal en zei dat de EU Commissie bereid is om
het programma voor Portugal te veranderen, zodat de sociale kosten worden geminimaliseerd. De
Commissie zou daarnaast werkende concepten hebben ontwikkeld om de nog overgebleven 'marginale
problemen' in de eurozone op te lossen.
Andere realiteit
De realiteit laat echter een heel ander beeld zien. De Europese economie bevindt zich in een duikvlucht en
het aantal nieuwe banen blijft verder dalen. Zelfs in topland Duitsland wordt een economische teruggang
verwacht. Waarnemers verwachten dit jaar voor heel de eurozone opnieuw een veel hogere werkloosheid.
De noodlijdende Spaanse overheid doet inmiddels een greep in de pensioenfondsen. In Groot Brittannië,
Schotland en Catalonië klinkt de roep om afscheiding van de EU steeds luider, en in Polen groeit de angst
om zich aan te sluiten bij het 'brandende Europese Huis' (3). 56% van de Polen ziet toetreding tot de
eurozone dan ook niet meer zitten.
Profiteurs en verliezers
Maar geen nood, president Van Rompuy onderstreepte in zijn kersttoespraak heilig in de kracht van het
positieve denken te geloven. Als het aan hem en Barroso ligt zullen nog vele generaties profiteren van het
euro 'vredesproject'. (1) Keer op keer blijkt echter dat de enige profiteurs van de euro de EU politici, de
banken en de multinationals zijn. Zoals we al veel vaker hebben laten zien zal het krampachtig in stand
houden van de euro de welvaart fors verlagen en het grootste deel van de Europese bevolking blijvend
verarmen.
Beleggers minder pessimistisch
Internationale beleggers lijken het op dit moment met Barroso en Van Rompuy eens te zijn. In juli 2012
geloofde 73,3% dat er snel minstens één land -hoogstwaarschijnlijk Griekenland- uit de eurozone zou
treden. Nu denkt nog slechts 22,5% tot 25% dat dit alsnog zal gebeuren. (2) De ervaring leert echter dat de
stemming op de financiële markten van de ene dag op de andere compleet kan omslaan.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Die Welt
Bijna de helft van de bevolking heeft het financieel „zwaar‟.
woensdag 9 januari 2013 Gerard Driehuis
De harde gevolgen van de economische crisis worden steeds nijpender.
Momenteel worstelt maar liefst de helft van de Nederlanders om aan het eind van
de maand te eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Dat zegt een woordvoerster
van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in De Telegraaf. ‗Ongeveer 45
procent van de mensen heeft moeite om rond te komen. Op een gegeven moment hebben mensen zo
weinig geld, dat rekeningen niet meer kunnen worden afgeschreven. En dan lopen de
betalingsachterstanden snel op. Je komt in een vicieuze cirkel terecht‘, licht een woordvoerster toe.
Bron(nen): De Telegraaf
Gerelateerde berichten:
10/12/2012 De Nederlandsche Bank somber over de toekomst
27/11/2012 De Sinterklaasbank krijgt het steeds drukker
20/11/2012 Crisis raakt nu ook TV
19/11/2012 Rabo: in 2013 dalen de huizenprijzen nog harder
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Russische vloot voorkomt Westers ingrijpen Syrië
Grootste Russische marineoefening in tientallen jaren - Syrische rebellen krijgen
Westerse raketten en zeggen: Terreur tegen Amerika is Allahs opdracht
Russische marineschepen schrikken de Westerse-Turkse-Arabische coalitie af
om in te grijpen in Syrië.
Een hoge militaire official van het Kremlin heeft verklaard dat de uit 16
marineschepen bestaande Russische vloot -inclusief landingsvaartuigen met duizenden mariniers- nog tot
de Pasen voor de kust van Syrië zal blijven liggen om Westers militair ingrijpen tegen het regime van Assad
te voorkomen. 'De aanwezigheid van Russische mariniers zal het Westen afschrikken om grondtroepen in
Syrië in te zetten,' aldus de niet bij name genoemde official. De Russen stuurden hun vloot en al eerder
Iskander kruisraketten naar Syrië om tegenwicht te geven aan de Patriot afweerraketten die de NAVO in
Turkije heeft gestationeerd.
Grootste Russische marine oefening in tijden
Op 29 april berichtten we dat Rusland en Iran vast van plan zijn om Assad militair te blijven steunen. Het
Syrische leger vuurde Iraanse Fateh A-110 raketten op de rebellen af, en Rusland plaatste geavanceerde S400 afweerraketten in de buurt van Turkije. Eind januari houden schepen van de vier grootste Russische
vloten in de Middellandse Zee de grootste marineoefening in vele decennia. Naast duizenden mariniers zal
ook een kernonderzeeër met intercontinentale Bulawa raketten van de partij zijn om een testlancering uit te
voeren (4).
Assad: Verzet tegen door Westen gesteund Al Qaeda
President Assad riep vandaag in een TV toespraak de Syriërs op hun land te verdedigen tegen 'een
handjevol Syriërs en veel buitenlanders'. Hij verwierp een dialoog met de oppositie die hij kenschetste als
'marionetten van het Westen'. Volgens Assad zet het Westen bewust Al Qaeda- en andere islamistische
terroristen in Irak, Afghanistan en nu in Syrië in, om op deze wijze van hen af te komen.
Assad zwoer tevens dat hij de 'criminelen' die de extremistische ideologie van Al Qaeda aanhangen zal
blijven bevechten, totdat de laatste terrorist uit het land is verdwenen. De president voelt zich gesterkt nu de
Westerse-Arabische-Turkse coalitie in tegenstelling tot wat werd beloofd er niet in is geslaagd om hem nog
in 2012 af te zetten en het conflict ten gunste van de islamistische rebellen te beëindigen. (1)
Dubieuze rol NAVO
Dat de NAVO -inclusief Nederland- een uiterst dubieuze rol speelt in het conflict in Syrië bleek al uit een
groot aantal video's en onafhankelijke verslagen waaruit bleek dat het met name het Free Syrian Army is dat
gruweldaden verricht tegen de gewone bevolking. Recent kwam er een nieuwe opname boven tafel waarin
de door Obama gesteunde rebellen een lied zingen ter ere van Osama bin Laden, ter gelegenheid van de
'goede herinnering' aan de aanslagen op 9/11/01. (2)
'Terreur tegen Amerika bevel van Allah'
'Onze leider Osama bin Laden, Amerika's ergste nachtmerrie,' roepen de strijders in koor. 'Als ze mij een
terrorist noemen beschouw ik dat als een eer, onze terreur is gezegend, een goddelijke oproep, Allah is ons
doen en we streven ernaar hem te bereiken.'
$ 200 miljoen van Obama
In augustus tekende Obama een uitvoerend bevel om de rebellen te steunen. Inmiddels maakte Washington
al $ 200 miljoen over aan de aan Al Qaeda verbonden terroristen in Syrië, volgens de New York Times
dezelfde personen die talloze Amerikaanse soldaten in Irak hebben gedood (3).
Rebellen proberen passagierstoestel neer te schieten
Tevens speelt de CIA een belangrijke rol bij het transport van wapens -waaronder hittezoekende
luchtdoelraketten (5)- van de Arabische Golfstaten naar Syrië en naar andere islamitische
terreurbewegingen in Noord Afrika en het Midden Oosten. Op deze video is te zien hoe de door de NAVO
gesteunde rebellen proberen om met zo'n luchtdoelraket een passagierstoestel neer te halen (6).
Xander - (1) DEBKA, (2) Infowars, (3) New York Times, (4) KOPP, (5) Infowars, (6) Prison Planet
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Het hypotheekdrama in Nederland
Zoals algemeen bekend, ontstaat er op dit moment een noodsituatie.
Meer dan 70.000 medemensen hebben op dit moment een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden
bij hun hypotheekbank.
Zij dreigen onder de financiële schulden te bezwijken. Kunnen wij hier gezamenlijk iets aan doen?
JA! Leest U verder...
Bankiers lijken huiseigenaren te beschouwen als zakken met geld; citroenen, die uitgeperst kunnen
worden. Er is geen oog voor de medemens; enkel voor hun winst.
Deurwaarders zijn commerciële ondernemingen, die enorme winsten maken over de rug van
medemensen, die hun rekeningen toch al niet kunnen betalen.
Notarissen horen het belang van de huiseigenaar te bewaken, maar hebben niet ingegrepen bij de
prijsafspraken in openbare verkoping van huizen.
Makelaars hebben als commerciële onderneming belang bij hoge(re) huizenprijzen en hebben
meegewerkt aan de prijsopdrijving op de huizenmarkt.
De regering maakt het de bankiers, deurwaarders, notarissen en makelaars met de huidige wetgeving
mogelijk om deze schadelijke praktijken voort te zetten. Zij heeft geen oog voor deze voor de
medemens schadelijke praktijken. Wij kunnen van de regering geen oplossing verwachten van dit
probleem, aangezien zij zelf een der oorzaken van het probleem is.
Behalve SOPN willen politieke partijen dit hypotheekdrama niet oplossen. SOPN staat voor een totale
herstructurering van de hypotheekmarkt, waar momenteel tienduizenden medemensen dreigen te
bezwijken onder de financiële druk, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.
Behoort u tot de groep mensen die een hypotheekprobleem heeft?
Hypotheekdrama doet hier iets aan en helpt u!
Hoe helpen wij u?
Wij onderhandelen voor u met de bank. Dit kunnen wij namens u als individu doen, maar vooral vanuit
een alsmaar groeiende groep mensen met soortgelijke betalingsproblemen. Wij zijn van mening dat er
veel onrechtmatigheden spelen in het geldspel dat de banken spelen, dat wij zoveel mogelijk mensen
bij elkaar brengen waardoor onze, en uw onderhandelingspositie naar de bank exponentieel vergroot
wordt. Ons platform wordt sterker naarmate er meer en meer gedupeerden aangemeld zijn bij ons. U
creëert hiermee een sterkere onderhandelingspositie en u wint tijd.
U krijgt de beschikking over de juiste brieven die u alleen hoeft uit te printen en op te sturen naar de
bank, deurwaarder, notaris, enz. Hiermee kunt u, indien u dat wenst, zelf actie ondernemen. Hoe
eerder u zich aanmeldt, hoe eerder u brieven kunt sturen die er echt toe doen!
Wij beschikken over diepgaande juridische kennis op de juiste gebieden om de banken, deurwaarders
en notarissen aan te pakken. Dit doen wij op basis van informatie die wij bewust niet kunnen
publiceren op deze website. De reden hiervoor is dat banken, deurwaarders, notarissen, enz. ook op
deze website kijken.
Op basis van het fractional banking system (klik voor video) heeft u van uw hypotheekbank slechts
ca. 10% echt geld gekregen van het totaalbedrag! De overige 90% is door de bank via het toetsenbord
gecreëerd. Het klinkt wellicht vreemd, maar dit staat gelijk aan valsmunterij. Wist u dit toen u de
hypotheekovereenkomst tekende? Heeft de bank u dit verteld? Nee???? De bank wil echter wel rente
over de volle 100% hebben en wil dat u 100% terugbetaalt. Daarnaast wil de bank uw huis hebben als
u niet meer kunt betalen (onderpand) en hebben zij geheime opkopers in dienst die op veilingen tegen
een (meestal afgesproken) dumpprijs uw huis opkopen, waarna de bank uw huis weer voor de volle
mep verkoopt en weer een hypotheek aan het volgende slachtoffer verstrekt. (Hun echte grote winst
zit niet in de veilingopbrengst maar in de wederverkoop van uw huis!)
Hypotheekdrama wil aan deze gelegaliseerde vorm van roof een einde maken! Hoe meer mensen
zich met hun hypotheekprobleem aanmelden bij ons, hoe eerder wij dit voor elkaar krijgen. 10% echt
geld gekregen is 10% terugbetalen en geen cent meer.
Hypotheekdrama.nl is een platform waar gedupeerden zich verzamelen en waar collectief actie
ondernomen wordt tegen deze criminele handelswijze en komt op voor uw belang! U staat niet meer
alleen tegenover de bank, de deurwaarder en notaris! Wij staan naast u, treden naar voren
namens u en alle anderen en betrekken de landelijke media erbij. U heeft er een krachtige
onderhandelingspartner bij!
Heeft u vragen? Stuur een bericht naar info@hypotheekdrama.nl
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Verpleegster ontslagen na weigering griepprik
Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Indiana heeft 8 van haar mensen ontslagen waaronder drie zeer
ervaren verpleegsters nadat zij een verplichte griepprik weigerden.
Eén van de drie vrouwelijke medewerkers zou aankomende februari 22 jaar hebben gewerkt in het
ziekenhuis.
Het ziekenhuis is van mening dat de veiligheid van de patiënten gaat boven de rechten van het personeel en
had daarom de griepprik verplicht gesteld.
Verpleegster Ethel Hoover verscheen de laatste dag op haar werk dan ook helemaal gekleed in het zwart.
Ze zei dat ze in de rouw was omdat ze in februari 22 jaar in het ziekenhuis gewerkt zou hebben en in haar
hele carrière slechts vier of vijf keer een paar dagen niet heeft kunnen werken.
―Het is míjn lichaam. Ik heb het recht om de griepprik niet te accepteren. In al die 21 jaar dat ik hier nu werk
heb ik hem altijd geweigerd en nu wordt mij verteld dat ik er opeens in moet geloven‖.
Toen Hoover hoorde dat de prik verplicht was gesteld, tilde ze er in eerste instantie niet zo zwaar aan.
Bovendien had ze twee verzoeken tot vrijstelling ingediend waarvan één op religieuze gronden. Deze
werden afgewezen en toen ze op 15 december nog steeds niet de griepprik had genomen werd ze
ontslagen en was 21 december haar laatste werkdag.
Het ziekenhuis verschuilt zich achter de aanbevelingen die door de overheid worden gedaan en dan met
name de Centers for Disease Control and Prevention. De verplichte maatregel werd in september 2011
afgekondigd. Van de in totaal 26.000 personeelsleden door de hele staat Indiana heeft inmiddels 95 procent
de griepprik genomen en 1300 mensen nog niet. Van die laatste groep zijn inmiddels 8 mensen ontslagen.
Vervolgens wordt er dan weer een zogenaamd prominent iemand in beeld gebracht, in dit geval ene Dr.
William Schaffner van de Vanderbilt Universiteit in Nasville, die in opdracht van de farmaceutische industrie
verklaart dat deze griepprik juist in ziekenhuizen heel belangrijk is omdat het lichaam van de patiënten al
verzwakt is en ze dus extra gevoelig en kwetsbaar zijn. Glashard zegt hij vervolgens dat hij geen geldige
reden kan bedenken waarom iemand die werkzaam is in de zorg een griepprik zou willen weigeren.
En zo blijven de leugens regeren. Voor wie iets meer wil weten over de werkelijke situatie kan dit lezen in
een eerder artikel. Zoals de bron, ABC News, hierin opmerkt is er de laatste tijd een tendens door
ziekenhuizen om vaccinaties verplicht te stellen. Het zou misschien wel interessant zijn om eens onderzoek
te doen onder personeel in de zorg in ons eigen land om vast te stellen hoeveel van hen, ondanks de
woorden van Dr. Schaffner, wel degelijk een reden hebben gevonden om vaccinaties te weigeren.
Voor zover ons bekend is dit de eerste keer dat personeel zoals deze verpleegster wordt ontslagen vanwege
het weigeren van een griepprik. Er bestaat uiteraard in dit geval ook nog de mogelijkheid dat men deze 8
mensen heeft ontslagen omdat ze lastig, duur of overbodig waren, maar de tijd dat alle het medisch
personeel verplicht deze griepprik moet nemen is niet ver weg meer, ook hier bij ons niet.
Bron: ABC News

Wereldnatuurfonds werkt met Monsanto aan vernietigen jungles voor gmo oogst
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws
WNF heeft ingestemd dat jungle werd vernietigd om er Monsanto sojaplantages van
te maken. Een rapportage van Zembla
Het Wereld Natuur Fonds (WNF), de beschermer van de beroemde reuzenpanda, ligt
onder vuur. De strategie van het WNF om samen met het bedrijfsleven de natuur te
redden, wordt door verschillende onafhankelijke onderzoeken en deskundigen
onderuit gehaald.
Der Pakt mit dem Panda
De grootste kritiek wordt getoond in de Duitse documentaire ‗Der Pakt mit dem
Panda‘. De film laat zien dat samenwerking met multinationals, voor wie houtkap,
kweekvis en palmolie nu juist core business is, vooral goed is voor deze bedrijven.
Ze krijgen een groen imago en dus meer sympathie van het publiek. Maar de
dieren en het oerwoud zijn er niet mee gered. Integendeel, de bedrijven blijven
juist een bedreiging voor de natuur.
Kritiek
WWF Duitsland is woedend over de in hun ogen valse aantijgingen en stapt in
eigen land naar de rechter om verdere distributie van de film te verbieden. Na een
maandenlang gevecht, besluit de rechter dat de film overal uitgezonden mag
worden. Zembla toont als eerste de betwiste fragmenten en onderzoekt: is de
kritiek op het WNF terecht?
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Alternatieve kernenergie is “grootste doorbraak sinds vuur”
Jonathan Witteman − 08/01/13, Bron: De Morgen ( BE.)
© belga. De kerncentrale van Doel.
Terwijl veel Europese landen na de Fukushimaramp het nucleaire tijdperk
vaarwel zeggen, storten China, Japan en India zich op de ontwikkeling van een
alternatief: kernenergie uit het metaal thorium, door voorstanders al aangekondigd als ―grootste
energiedoorbraak sinds het vuur‖.
In potentie is er voldoende thorium om de hele wereld tienduizenden jaren van elektriciteit te voorzien
Jan Leen Kloosterman (Reactorfysicus Delft)
Dat is misschien wat overdreven, zegt Geoff Parks, kernenergie-expert van de universiteit van Cambridge,
maar thorium heeft wel grote voordelen boven uranium. Thoriumreactoren produceren veel minder nucleair
afval dan de vertrouwde, op verrijkt uranium werkende kerncentrales.
Bovendien zou de kans op een kernsmelting à la Fukushima met een zogeheten gesmoltenzoutreactor op
basis van thorium nihil zijn. Het probleem is alleen dat het volgens deskundigen nog zeker twintig jaar kan
duren voor kernenergie uit thorium commercieel toepasbaar is. De doorbraak zal waarschijnlijk niet uit
Europa komen, denken zij, maar uit Azië.
China steekt 268 miljoen euro in het project van 140 wetenschappers van het Shanghai Institute of Nuclear
and Applied Physics om dit decennium een thoriumreactor te ontwikkelen met niet water maar gesmolten
zout als koelmiddel. Ook Japan heeft zijn hoop gevestigd op de ontwikkeling van een gesmoltenzoutreactor,
terwijl Noorwegen vorige maand aankondigde proeven te gaan doen met thorium. India zet in op een
zwaarwaterreactor op basis van thorium, waarmee het land de komende decennia zijn in de jaren vijftig
geformuleerde droom wil vervullen: kernenergie winnen uit de overvloedige Indiase thoriumreserves.
Een van de voordelen van element 90 (thorium) boven element 92 (uranium) uit de tabel van Mendelejev is
dat er zo veel van is. ―De aardkorst bevat vier tot vijf keer zoveel thorium als uranium‖, zegt Jan Leen
Kloosterman, reactorfysicus van de Technische Universiteit Delft. ―In India zijn er zandstranden die rijke
voorraden aan thorium bevatten.‖
In de toekomst zouden Indiërs bij wijze van spreken met één tupperwaredoos gevuld met zand voor lange
tijd in hun energiebehoefte kunnen voorzien, zegt Kloosterman. Dat heeft te maken met een ander voordeel
van thorium boven uranium: het is krachtiger. ―Eén kilogram aardkorst bevat 10 milligram thorium, wat gelijk
staat aan 25 liter benzine.‖
De gevolgen van een thoriumdoorbraak zouden revolutionair kunnen zijn, denkt Kloosterman. ―In potentie is
er voldoende thorium om de hele wereld tienduizenden jaren van elektriciteit te voorzien. De vraag is of het
ook economisch te winnen is, en of de prijs van elektriciteit uit thorium laag genoeg kan worden gemaakt. Ik
heb daar wel vertrouwen in.‖
Ondanks het grote potentieel is de interesse van de Europese politiek maar matig, constateert Kloosterman.
―We laten het in Europa een beetje liggen. We zetten wel in op kernfusie, maar zouden voor veel minder
geld op de eerste rij kunnen zitten voor thoriumbrandstoffen.‖
‟Bio schaadt milieu‟
door Richard van de Crommert
WAGENINGEN „Biologisch voedsel is helemaal niet goed voor het milieu.‖ Dat stelt Aalt
Dijkhuizen, de topman van de Universiteit van Wageningen, die de aanval
heeft geopend op de plofkipacties van Wakker Dier. Hij noemt de acties
‘merkwaardig‘.
Aalt Dijkhuizen, de topman van de Universiteit van Wageningen Foto: VidiPhoto
Volgens hem is biologisch voedsel „lang niet het meest duurzaam‖. Sterker nog, biologisch voedsel is
duurder, niet bewezen gezonder en juist slechter voor het milieu.
„Vaak wordt biologisch gezien als het meest duurzaam‖, laat Dijkhuizen weten. „Dat is wat betreft het
gebruik aan grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen per kilogram product aantoonbaar onjuist. Met
biologisch boeren heb je meer voer nodig. Dat betekent meer grond en grondstoffen per eenheid melk, vlees
of eieren. En ook meer uitstoot aan broeikasgassen.‖
Actiegroepen als Wakker Dier proberen supermarkten te dwingen te kiezen voor minder kippenvlees uit de
gangbare veehouderij. De Facebookpagina van Albert Heijn wordt overstelpt met georkestreerde oproepen
om snel te stoppen. „Dat vind ik een merkwaardige ontwikkeling‖, zegt Dijkhuizen. „Want de Nederlandse
veehouderij is de schoonste ter wereld.‖
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21214124/___Bio_schaadt_milieu___.html

Nieuwsbrief 169 – 15 januari 2013 – pag. 47

Europa verdwijnt van het wereldtoneel
Geplaatst door xandrah in Economie, Europa op 8 januari 2013
Zoals elk jaar bundelt het liberale weekblad The Economist haar
voorspellingen in een speciaal nummer ‗The World in 2013‘. De
grafiek maakt nog eens pijnlijk duidelijk wat nu stilaan ook tot de
doorsnee-Europeaan begint door te dringen: de lamp brandt niet
langer bij ons. In dat verband is ook een voorspelling van de World
Economic League Table van het Centre for Economics and
Business Research in Londen (.pdf) interessant. Die voorspelt de
omvang van de verschillende economieën op een termijn van 10
jaar. Opvallend is dat Frankrijk in 2022 niet meer tot ‗s werelds acht
economisch machtigste landen zal behoren. De Fransen zullen 4
plaatsen prijsgeven en met een negende plaats vrede moeten
nemen. Volgens het CEBR wordt ook Italië een grote verliezer en
staat het land in 2022 op plaats 13 (een verlies van 5 plaatsen), in
de buurt van landen als Mexico en Turkije.
Een andere grote verliezer is Oostenrijk, dat 8 plaatsen prijsgeeft,
maar de grootste verliezer in de WELT is België dat van plaats
22 naar plaats 33 zal tuimelen. Nederland houdt betrekkelijk goed
stand, met een verlies van één plaats van 18 naar 19.
http://www.express.be
Van de 15 landen die in 2022 minder goed zullen rangschikken dan vandaag, liggen er 11 in Europa.

Gevecht om water barst los in Europa
Geplaatst door xandrah in Economie, Europa op 8 januari 2013
De Europese Commissie probeert heimelijk de privatisering van de
watervoorziening in Europa door te voeren. Indien ze daarin slaagt komt water –
door de VN nochtans als een mensenrecht beschouwd – in handen van privébedrijven, die niet zullen nalaten het tot een handelswaar om te vormen,
waarmee miljarden kunnen worden verdiend.
Volgens het Duitse tv-programma „Monitor‟ (ARD) gaat het om een grote
overwinning voor de multinationals, die decennialang voor deze privatisering
hebben gelobbyd en daarvoor nu door de EU worden beloond.
Voor de consument zal zo‘n privatisering grote gevolgen hebben. In Portugal en Griekenland is het al zover.
Die landen moeten van de troïka hun watervoorziening verkopen in ruil voor noodhulp. In het stadje Pacos
de Ferreira ging het waterbedrijf ‗Aguas de Portugal‘ al in privé-handen over. Gevolg: de waterfactuur werd
op slag 400% duurder. Jaarlijks komt daar nog eens een prijsaanpassing van 6% bij. Omdat de privatisering
over gans Europa wordt georganiseerd, kunnen enkel grote multinationals naar dit soort contracten
meedingen. Kleine, lokale waterbedrijven kunnen onmogelijk met de dumpingprijzen concurreren die de
grote spelers als Veolia, RWE en Thames Water aanbieden. De Europese Commissie probeert heimelijk de
privatisering van de watervoorziening in Europa door te voeren. Indien ze daarin slaagt komt water – door de
VN nochtans als een mensenrecht beschouwd – in handen van privé-bedrijven, die niet zullen nalaten het
tot een handelswaar om te vormen, waarmee miljarden kunnen worden verdiend.
Voor de consument zal zo‘n privatisering grote gevolgen hebben. In Portugal en Griekenland is het al zover.
Die landen moeten van de troïka hun watervoorziening verkopen in ruil voor noodhulp. In het stadje Pacos
de Ferreira ging het waterbedrijf ‗Aguas de Portugal‘ al in privé-handen over. Gevolg: de waterfactuur werd
op slag 400% duurder. Jaarlijks komt daar nog eens een prijsaanpassing van 6% bij. Omdat de privatisering
over gans Europa wordt georganiseerd, kunnen enkel grote multinationals naar dit soort contracten
meedingen. Kleine, lokale waterbedrijven kunnen onmogelijk met de dumpingprijzen concurreren die de
grote spelers als Veolia, RWE en Thames Water aanbieden.
Dat de EU zich hierbij laat adviseren door mensen die de belangen van bedrijven als Suez, General Electric,
de European Landowners Organization, Hansgrohe GMBH, Climate Change Capital Private Equity, etc.
verdedigen en dus baat hebben bij privatisering, kan zelfs Barnier niet helemaal uitleggen.
Belangengroepen protesteren tegen deze gang van zaken. Zij verwijzen naar eerdere proefprojecten in
Londen, Bordeaux en Berlijn, waar de consument uiteindelijk de pineut bleek. Want voor beleggers is water
niets meer dan een investeringswaar als elektriciteit of goud. De watermarkt in Europa is elk jaar honderden
miljarden euro‘s waard. Multinationals wachten enkel op het startschot van de EU om hun overnamehonger
te stillen. Een zaak staat vast: goedkoper wordt het voor U zeker niet.
http://www.express.be
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Open brief aan de koning
Geachte meneer Albert II,
sommigen noemen u ook koning Albert II maar dit lijkt mij er heel ver over. U lijkt mij trouwens geen koning
te zijn die het goed voorheeft met alle inwoners van zijn land, want jawel u hebt iets tegen een deel van uw
landgenoten. Vreemd, heel vreemd daar ik dacht dat u alle inwoners van uw land op eenzelfde manier zou
moeten behandelen ? Uiteraard voel ik mij geen inwoner van uw land, wel van een deel van dat land. Neen
ik noem mij geen Belg, ik ben Vlaming !
Maar meneer Albert II, alvorens u een deel van de inwoners van uw land gaat veroordelen, ga samen met
uw familie voor de spiegel staan en hou uw hand eens boven al die hoofden. Bekijk vooral ook eens goed
naar uw voorouders ! U verwijst naar de jaren '30, uiteraard kijk ik naar de toekomst, nog zo een 17 jaar en
ze zijn er terug !
En als we gezamenlijk de crisis moeten oplossen, waarom krijgt u dan een loonsverhoging van 300.000
euro? Moest ik u zijn dan zou ik na uw boodschap deze loonsverhoging weigeren ! Maar uiteraard is het
makkelijk met een vermanend vingertje kritiek te uiten als u het geld zomaar in de schoot geworpen krijgt.
De gewone man of vrouw in de straat zal hard gaan werken, braaf hun facturen en belastingen betalen en
hopen dat ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen !
Mag ik u toch ook eventjes verwijzen naar de jaren 1875 en later met uw voorvader Leopold II in Congo die
als troetelnaam 'koning handje kap' meekreeg ? Was hij het niet die Congo ging leegplunderen om zijn en
uw rijkdom op te bouwen en daar bent u trots op ? => nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_van_België En
meneer Albert II, over de connecties tussen uw andere voorvader Leopold III en Hitler zullen we het
misschien beter niet hebben ? Was het niet Leopold III die in november 1940 in Berchtesgaden op de koffie
ging bij Hitler, het ging allicht niet over koetjes of kalfjes. Wel als ik dat alles zo een beetje overschouw dan
vraag ik mij af hoe u kritiek durft te uiten op anderen, zitten de grootste fascisten en racisten niet in uw eigen
familie ? Meneer Albert II, u verwijt anderen dat ze steeds de andere de schuld geven van wat fout loopt, dat
ze steeds zondebokken zoeken maar u doet het toch wel zelf ! Zou u niet beter eens de hand in eigen
boezem steken alvorens anderen de schuld te geven van wat fout loopt ?
Neen meneer Albert II, neen ik heb geen doden op mijn geweten en voor zover ik weet niemand in mijn
familie die een dode op zijn/haar geweten heeft. Als ik mij niet vergis meneer Albert II heeft u wel
familieleden die doden op hun geweten hebben ?
Neen meneer Albert II, neen ik denk niet dat u mij en vele anderen met mij de les hoeft te spellen ! Vrees
niet meneer Albert II, er is nog plaats voor u en uw familie in een klooster ergens in Malonne.
Gelukkig meneer Albert II zijn wij Vlamingen een verdraagzaam volk, dus wens ik u en uw familieleden
alsnog fijne eindejaarsfeesten !

15 tot 20 procent van de bevolking is hoogsensitief
Liefst 15 tot 20 procent van de bevolking is hooggevoelig. Het
merendeel weet dit echter niet van zichzelf.
Ze voelen zich vaak al sinds hun kindertijd anders, maar hebben geen
idee hoe ze van anderen verschillen. Ze gaan er vanuit dat mensen in
hun omgeving op dezelfde manier denken en voelen zoals zij.
Ze vinden het tegelijkertijd logisch dat zij kunnen wat anderen kunnen,
maar daardoor komen ze regelmatig in de problemen.
Mooie aspecten
Carrièrecoach Katrin Van de Water ontdekte op haar 28ste dat ze
hoogsensitief is. ―Het kan soms jaren en enkele crises duren voordat de
link met hooggevoeligheid of -begaafdheid duidelijk wordt,‖ zei ze. ―Veel van mijn klanten zijn hooggevoelig,
al weten ze dat vaak niet van zichzelf. Doordat ik zelf HSP (hoogsensitief persoon) ben, heb ik er een
speciale sensor voor ontwikkeld.‖
Ze wil mensen niet in hokjes plaatsen, maar merkte bij zichzelf dat ze bepaalde dingen beter kon plaatsen
door zich erin te verdiepen. Het werd haar ineens duidelijk waarom ze niet ‗gewoon‘ een baan kon hebben,
waarom schoonheid belangrijk voor haar is, waarom ze grote mensenmassa‘s en thrillers liever mijdt.
Sindsdien richt ze zich vooral op de mooie aspecten die het haar brengt: een intenser leven en mensen
beter kunnen aanvoelen bijvoorbeeld.
Wat zijn de kenmerken van HSP?
Verontwaardiging over onechtheid en onrecht
Zoeken naar zingeving
Een gevoel van anders zijn, vervreemding en eenzaamheid
Een buitenbeentje zijn, niet in de pas kunnen en willen lopen
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Een diep verlangen om met je creativiteit iets bij te dragen aan de wereld
Een aparte kijk op de dingen hebben
Continu nieuwe dingen willen bijleren
Emotioneel intens
Talent voor crisis
Hooggevoeligheid gaat vaak samen met hoogbegaafdheid. Dankzij het werk van de Amerikaanse
psychologe Elaine Aron is hooggevoeligheid sinds 1996 een bekend begrip geworden. Haar boeken
openden bij veel mensen de ogen en hebben voor een golf van herkenning gezorgd. HSP‘s hebben een
gevoeliger zenuwstelsel waardoor ze intern en extern sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens.
Levenswijze aanpassen
Volgens Aron is het belangrijk dat HSP‘s hun levenswijze aanpassen aan hun aangeboren eigenschap. Ze
doen er goed aan meer rust te nemen, vaker alleen te zijn of de natuur op te zoeken en overprikkeling in
bijvoorbeeld drukke omgevingen te beperken. Ook is het belangrijk dat zij schuld- of
minderwaardigheidsgevoelens over hun inherente beperkingen loslaten. HSP‘s doen er verstandig aan niet
te proberen zich te conformeren aan het gedrag van niet-HSP‘s, aldus Aron.
Onder de juiste omstandigheden kunnen HSP‘s informatie beter en uitgebreider verwerken waardoor zij
aanzienlijk aan de samenleving bijdragen. Volgens Aron zijn HSP‘s vaak de ideale werknemer omdat ze
consciëntieus en loyaal zijn en veel inzicht hebben in mensen en processen. Ook zijn ze erg gericht op
kwaliteit.
Bekijk ook de video ‗Hoe moeilijk is het om kinderen te hebben die hoogbegaafd zijn?‘
Bron: Jobat.be ; http://www.niburu.nl/bewustzijn/15-tot-20-procent-van-de-bevolking-is-hoogsensitief.html

Nieuwe DNA-chip geeft detailbeeld van verdachte
AMSTERDAM - Een nieuw ontwikkelde chip kan snel en goedkoop op basis van
een klein beetje DNA in één keer het geslacht, de haarkleur, herkomst en
verwantschap van een verdachte ophelderen.
Foto: Thinkstock
Wetenschappers van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam
presenteren de chip in het International Journal of Legal Medicine (pdf).
De Identitas Version 1, is de eerste commercieel verkrijgbare chip die al deze
eigenschappen in één test kan identificeren.
De chip bevat honderdduizenden stukjes DNA, zogeheten SNP's, die binden aan het DNA van het bij een
verdachte afgenomen monster. Die stukjes DNA geven aanwijzingen over eigenschappen.
Test
Uit een test met monsters van personen waarvan de eigenschappen bekend waren bij de onderzoekers,
bleek dat de chip redelijk presteert. Europese en Oost-Aziatische oorsprong voorspelde de chip in 97
procent van de gevallen goed, bij Zuid-Aziatisch en Zuid-Amerikaanse oorsprong bleek dat minder.
Bruine ogen werden in 85 procent van de gevallen goed voorspeld, blauwe ogen in 70 procent van de
gevallen. Bij bruin haar was het succespercentage 72 procent, bij blond haar 63% en bij rood haar 48%..
Vaatstra
Volgens de onderzoekers kan de chip gebruikt worden in zaken waarbij geen directe DNA-match wordt
gevonden met een verdachte. Een bekend voorbeeld daarvan is de pas opgeloste moord op Marianne
Vaatstra, die lange tijd vast zat.
Destijds is op basis van een vergelijkbare analyse min of meer uitgesloten dat een asielzoeker de dader zou
zijn. De chip kan geen verdachten uitsluiten, omdat niet alle voorspellingen juist zijn. Wel kan deze het
onderzoek in een stroomversnelling brengen door een bepaalde richting op te wijzen.
Ontwikkeling
Een volgende chip is al weer in ontwikkeling. De onderzoekers hopen daarmee ook sproeten, krulhaar,
huidskleur en lichaamslengte te kunnen voorspellen.
De chip is het resultaat van een samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, binnen het International
Visible Trait Genetic (VisiGen) Consortium.
Door: NU.nl/Jop de Vrieze
http://www.nu.nl/tech/3001759/nieuwe-dna-chip-geeft-detailbeeld-van-verdachte.html
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Het mysterie van de gehoornde mensen
Geplaatst door xandrah
Alexander de Grote, afgebeeld met hoornen - Van: davescienceblog.blogspot.be
Gedurende begin 19e eeuw, werden een aantal menselijke skeletten ontdekt in
een grafheuvel in Sayre, Pennsylvania. De skeletten werden gevonden door een
gerenommeerde groep antiquars. Hoewel het normaal is, dat menselijke skeletten
gevonden worden, waren deze skeletten nogal vreemd. De skeletten waren
extreem groot en sommige ervan hadden een hoogte van meer dan 2.13 m. Dit is natuurlijk al ongebruikelijk,
maar was niet het vreemdste ervan: de schedel van elk skelet had twee hoornen erop, die van boven uit de
wenkbrauwen staken. De vondsten werden meteen naar het American Investigating Museum in Philadelphia
gebracht(een museum dat geen enkele links met Internet heeft, vreemd genoeg) waar ze verdwenen en
nooit meer gezien werden. Dit soort vreemde vondsten staan overigens niet op zichzelf:
Bewijzen en feiten (van vóór het photoshop tijdperk) over vondsten van NEPHILIM op aarde.
THE STARCHILD SKULL: schedel van ‗aliën‘ geboren door PARTHENOGENESE, net als o.a.
slangen en hagedissen
HEEL OPMERKELIJK: ‗ALIËNSCHEDELS ONTDEKT VAN DUIZEND JAAR OUD OP KERKHOF‘
Foto van een van de gehoornde mensenschedels, gevonden in Sayre in Frankrijk.
De extreem grote skeletten met de nog vreemdere schedels, veroorzaakten allerlei complottheorieën.
Speculaties gingen de rondte of het de skeletten van aliëns betrof, en of ze in beslag waren genomen door
de Amerikaanse overheid. Het is een moeilijk onderwerp om te speculeren, maar dat mensen hoornen
hebben is biologisch gezien mogelijk. Er zijn andere, beter gedocumenteerde
zaken van soortgelijke fenomenen. (zie ook bovenstaande links, maar daar was
geen sprake van hoornen)
Natuuronderzoeker Caspari Bartholini noemde een man in zijn boek ‗Anatomicae
Institutiones Corporis Humani‘ met een hoorn van 30,5 cm die uit zijn voorhoofd
kwam. Er is ook het geval van een oude vrouw in Frankrijk, die haar
geamputeerde hoorn aan Koning Louis XIV liet zien in 1696. Bij de meeste van
de berichten over verwijderde hoornen, wordt ook vermeldt dat de hoornen vaak
teruggroeiden. Dit zou kunnen betekenen dat het om genetisch gecontroleerd
weefsel gaat, dat gecodeerd is door het DNA , mogelijk dankzij een gen dat gelinkt is aan haar- en
nagelweefsel, dat natuurlijk continu doorgroeit. Dit wordt ook onderbouwd door een zaak waarbij zowel
vader als zoon hoornen hadden.
Wang, de man met de hoorn, uit de jaren 30, vorige eeuw. Wang verdween en verscheen nooit meer in de
media, ondanks intensieve pogingen om hem te vinden. Er kunnen 2 verklaringen zijn: of de foto is nep, of
Wang had geen trek in een mediastorm.
De leidende aannemelijke theorie aangaande menselijke hoornen is, dat ze gemaakt zijn van keratine
(keratine vormt ook haar en nagels), zoals de hoornen bij zoogdieren. Er wordt gedacht dat de hoornen een
genetische ‗throwback‘ zijn. Hiervan zijn goed gedocumenteerde en
wetenschappelijk onderbouwde fenomenen. Het zou dan een tijd in de evolutie
gaan, waarop onze voorouders zich afscheidden van de dieren die hoornen
hadden. (—-gangbare evolutietheorie is toch dat de mens afstamt van de aap,
maar van een dier met hoornen..?–) Volgens die theorie komt het er dan op neer,
dat veel mensen de genen dragen die hoornen kunnen produceren, maar bij de
meesten van ons zijn deze inactief en ongebruikt. Ons DNA zou vol zitten van
ongebruikte en/of waardelozen genen als dit (introns), dit is feitelijk gewoon junk
DNA. Dat is de reden waarom wetenschappers vaak zeggen, dat 96% van het
DNA van mensen overeenkomt met het DNA van een fruitvlieg
Een baby geboren met een staart
Hoewel de gedocumenteerde gevallen van gehoornde mensen zeldzaam zijn,
zitten de mythologieën en legendes van veel culturen vol met verhalen van
gehoornde mensen. Een voorbeeld is satan, , de Griekse Minotaurus (half
man/half mens) en de Ketische god Cernunnos.
Andere verklaring: FASCINEREND: WIE ZIJN DE ‗ZONEN GODS‘ ?
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In China moet men zich online identificeren voor gebruik van internet. Dat maakt „burgers
voorzichtiger als zij online commentaren posten‟
Geplaatst door xandrah op 7 januari 2013
China verstevigt grip op Internet
Vanwege de ‗schuld‘ van de sociale media, die ‗instabiliteit hebben
veroorzaakt in bepaalde regio‘s', moet men zich in China online gaan
identificeren, wanneer men het web op wil. De Standing Committee of the
National People‘s Congress (SCNPC) in China passeerde een wet, die verlangt dat wanneer burgers
gebruik willen maken van het net en van telefoondiensten, zij zichzelf moeten identificeren. Dit zal burgers
‗voorzichtiger maken wanneer zij online commentaren posten.‘ De wet is goedgekeurd.
De nieuwe wetgeving dwingt internetgebruikers om hun echte namen te gebruiken, bij Internet, mobiele
telefoondiensten. Alleen op deze voorwaarde kunnen burgers online posten.
De Chinese media, die door de staat gesponsored wordt, meldt dat ‗de wet de ontwikkeling van Internet
moet begeleiden, om de belangen van de mensen te beschermen. Alleen op die manier kan Internet
gezonder en veiliger zijn.‘
Identiteit vereist
Murong Xuecun, a prominente Chinese schrijver, legt uit: Hun bedoeling is glashelder: het is het
terugdrinken van de publieke opinie, de vrijheid van meningsuiting waar miljoenen Chinese
internetters voor gestreefd hebben. „
Van Network service providers wordt geëist, dat zij gepaste identificatie vragen van hun klanten.
Commentaren plaatsen op publieke fora, kan alleen nog wanneer hun echte
namen bekend zijn. Maar een naam is niet genoeg, álle identiteitgegevens
moeten eerst bekend zijn. Een ID kaart met een speciaal nummer, voorziet
in alle benodigde gegevens betreffende de identiteit.
De filosofie achter de maatregelen is: „Er is geen absolute
internetvrijheid. Internet informatie heeft zijn grenzen. Het mag
andermans vrijheid niet schaden, het moet ondergeschikt zijn aan de
morele standaard en toezien op wetten en regels.‘
Li Fei, waarnemend directeur van de wetgeving van Legal Work Committee en lid van de SCNPC, zegt dat
deze wetgeving nodig is voor ‗de gezonde ontwikkeling van het Internet. De grondwet van China beschermt
de rechten van burgers door de handelingen van staat- en overheidsbeambten te beoordelen en er toezicht
op te houden.‗ De Chinese overheid rechtvaardigt deze stap onder het mom van ‗het bewaren van de
integriteit van Internet, door te beschermen voor hen die anoniem lasterlijke uitspraken doen tegen
de overheid.„ De SCNPC volgt hiermee andere landen op, die recentelijk eveneens maatregelen hebben
genomen tegen de vrije flow van informatie en commentaren op Internet.
Beknellende internetcontrole alleen voorbehouden aan Amerika
In december 2012 woonde de Amerikaanse ambassadeur Terry Kramer, de World Conference on
International Telecommunications (WCIT) bij in Dubai. Volgens Kramer dringen Rusland en China bij
International Telecommunications Union (ITU) sterk aan op uitgestrekt toezicht, ook op Internet.Niet meer
alleen de controle over breedband communicaties en internationale telefoongesprekken, zoals tot dusver het
geval was.
Canada, Australië, Europa en Japan willen juist een beperking van
controlerende maatregelen en hebben samen met Amerika een voorstel
ingediend bij WCIT om de reeks totalitaire controlemaatregelen te
beperken. Dat is dan ook wel weer apart: juist Amerika heeft tal van
beperkende controlemaatregelen op Internet, en onder Obama zijn er nog
veel meer bijgekomen. Maar Amerika‘s controle is stiekem, en dit brengen
zij niet publiekelijk naar buiten. Rusland, China en een aantal Arabische staten doen dit wel openlijk. Voor de
buitenwereld komt Amerika in opstand tegen beperkende maatregelen, terwijl achter de schermen
Amerika de voorloper is van ziekelijke controle.
VN VRAAGT OM CONTROLE OVER WERELDWIJDE WEB
OBAMA VERLENGT BIG BROTHER SURVEILLANCE WET
BIG BROTHER GOOGLE WORDT STEEDS ENGER EN VERZAMELT OOK OFFLINE GEGEVENS
VAN GEBRUIKERS
SPIONAGE VIA SOCIALE MEDIA. NIET ALEEN RFID-CHIPPING BREIDT ZICH UIT, OOK
BIOSURVEILLANCE
AMERIKA HEEFT TOEGANG TOT CLOUDGEGEVENS NEDERLANDERS
ONLINE SURVEILLANCE NEEMT TOE EN FUNCTION CREEP HOUDT U IN DE GATEN
OBAMA tekent bevel: in noodsituaties heeft OVERHEID CONTROLE OVER INTERNET
AMERIKA: POLITIE AGENT WAARSCHUWT: REGELGEVING VOOR POLITIESTAAT IS KLAAR
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Informatievoorziening zonder ziel
Maar, terug naar China: er is zich een bondgenootschap aan het vormen
tussen Rusland, China, Arabische landen die het de VN mogelijk maakt om
het Internet over te nemen. Kramer maakt zich druk over het feit dat China
en Rusland de ITU pushen inzake beperkende maatregelen op
internetvrijheid. En hoewel Kramer zich beter druk kan maken om de
ziekelijke controle over Internet in zijn eigen land, heeft hij een goed punt: vrijheid van meningsuiting ook op
Internet, is een groot goed. Wat hebben commentaren voor waarde, wanneer ze niet meer recht uit het hart
komen ? Wat worden internetgebruikers wijzer van posten, die burgers geschreven hebben, met in hun
achterhoofd: er wordt meegelezen. Zo wordt informatievoorziening vlak en mat. De waarde van fora en blogs
is, elkaar informeren.
Eerder, na een hoop gedoe, hadden Rusland, de Arabische emiraten, Saudi Arabië, Algerije en china hun
voorstel teruggetrokken ( zie dit document), aangaande hun wens tot macht over internet, internetadressen
en digitale domeinen. Amerika‘s House of Representatives stemde tegen ITU en hun plan om ‗toenemende
internetcontrole door overheid‘ door de VN. (—blijkbaar is die toenemende internetcontrole alleen
voorbehouden aan Amerika—). Het Europese Parlement in Engeland liet een identieke resolutie passeren (
zie dit document)
Obama is alles geoorloofd
Obama heeft in november 2012 een protocol (PPD20) uitgezet, die procedures omschrijft, die beschermen
tegen digitale aanvallen uit buitenland door hackers en dergelijke. Ook dit moest natuurlijk weer in het
geheim, en gebeurde onder het mom van ‗nationale veiligheid‘. ‗Nationale veiligheid‘ is altijd de
rechtvaardiging om verdere internetcontrole door te voeren. (tegen
‗cyberwar‘ en ‗cyberterrorisme‘). De PPD20 bepaalt dat het militair orgaan
het internet mag overnemen in geval van cyberattacks. Obama mag wel
datgene doen, waar Kramer tegen in opstand komt wanneer andere landen
hetzelfde willen. Obama deed in 2011 het volgende voorstel: het gebruik
van een internet ID kaart voor Amerikanen (een ‗identity ecosystem‘)
Gary Locke, Amerikaans ambassadeur in China, sprak op het Stanford
Instituut, Economic Policy Research, en gaf uitleg over de internet ID kaart:
‗We praten niet over een nationale ID kaart. We praten niet over een
systeem dat onder controle van overheid staat. Waar we over praten is de
vermeerdering van online veiligheid en privacy. Zelfs verminderen we sterk, dat mensen meerdere
paswoorden moeten onthouden.‘
http://newyork.newsday.com/news/world/china-internet-rules-require-users-to-identify-themselves-1.4383788
http://www.csoonline.com/article/725086/china-tightens-grip-on-internet-use-with-identity-requirement

Over de slaverij in eigen land
Het is allemaal nog veel erger! Kijk maar eens hoe onze overheden zich misdragen via hun geraffineerde
belastingstelsels. Alle werkende en sparende Nederlanders zijn slaven van deze rovende overheden.
Wanneer je alle directe-, indirecte belastingen, heffingen, leges, accijnzen etc. optelt dan zit de
doorsneeNederlander ver over de 70% van hetgeen hij bruto verdient. De Nederlanders zijn volledig
gehersenspoeld en laten zich willoos ‗afslachten‘.
Een kleine ‗belastinghistorie‘ staat o.a. op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_in_Nederland
“Geschiedenis
Het betalen van belastingen bestaat al eeuwen. In de 18e eeuw ging het voornamelijk om belastingen op
noodzakelijke levensmiddelen als brandhout, zeep, zout, graan, vlees, wijn, turf, kolen en wol. Omdat
niemand zonder deze producten kon leven, was de overheid verzekerd van inkomsten. De overheid
gebruikte dat geld voor de bescherming van land en inwoners, de handhaving van de openbare orde en de
regulering van verkeer, waterstaat en handel. Iedereen betaalde toen hetzelfde tarief ongeacht het inkomen.
In 1806 werd onder Alexander Gogel, minister van Financiën tijdens de Bataafs-Franse tijd een stelsel van
algemene belastingen ingevoerd. De betekenis van het stelsel zat vooral in het bereiken van eenheid van de
Nederlandse belastingheffing.
In 1914 werd de eerste vorm van belasting op inkomen ingevoerd. Het doel van het invoeren van
inkomstenbelasting is om naar draagkracht te belasten. De rol van de overheid is sindsdien alleen maar
groter geworden. Vandaar dat de overheid steeds meer geld "nodig heeft" om alle taken te kunnen
uitvoeren. Nieuwe belastingsoorten, zoals omzetbelasting (vanaf 1969 btw) en vennootschapsbelasting
worden ingevoerd. In 1964 werd de loonbelasting ingevoerd.
Na de Tweede Wereldoorlog is het belastingstelsel uitgegroeid tot een systeem dat gekenmerkt wordt door
twee belangrijke uitgangspunten: het draagkrachtbeginsel en het profijtbeginsel, die in de praktijk echter niet
goed uit de verf komen. ‖

Nieuwsbrief 169 – 15 januari 2013 – pag. 53

Jonge slotenmaker (22), held van Spaanse crisis, weigert nog mensen buiten te sluiten
dinsdag 08 januari 2013, Auteur: PAUL DEMEYER - Bron, the guardian
Iker de Carlos is vastberaden: ‗Straks vinden de banken in heel Spanje geen
slotenmaker meer die hen wil helpen.‘
De crisis in Spanje kent zijn eerste echte held. Slotenmaker Iker de Carlos (22) uit
Pamplona overtuigde zijn collega‘s om banken niet meer te helpen wanbetalers
uit hun huis te zetten. De politie wil dat voorbeeld volgen.
Vier weken geleden is vrijgezel Iker de Carlos door het gerecht opgeroepen om
de sloten open te breken bij een 45-jarige vrouw die al zes maanden haar lening
niet meer kon aflossen. ‗Toen ik er aankwam, stond de vrouw op haar balkon. Net
toen ik het slot wilde openbreken, sprong de vrouw naar beneden. Gelukkig was ze niet dood. Toen ik later
naar huis reed, zei ik tegen mezelf: Het is genoeg geweest, ik help de banken niet meer om mensen uit hun
huis te zetten .‘
135 euro per slot
Zes jaar geleden maakten de Spaanse banken de burgers zot om een huis te kopen. Ze financierden zelfs
voor de volle 100 procent. Ze mikten daarbij vooral op jonge migranten. Eind 2008 sloeg de wereldwijde
(banken)crisis toe. Een kwart van de Spaanse bevolking raakte werkloos en kon zijn leningen niet meer
afbetalen. Vorig jaar alleen zijn 50.000 Spanjaarden uit hun huis gezet. Telkens moest een slotenmaker
eerst de deur openbreken en daarna een nieuw slot steken. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van 135
euro. Slotenmaker Iker de Carlos voelde zich rot toen hij 135 euro kreeg voor het deurslot van de wanhopige
vrouw. Iker belde zijn collega‘s in de regio met de vraag of ze ook bereid waren voortaan niet meer te helpen
bij uithuiszettingen. Een beetje tot zijn verbazing ging iedereen meteen akkoord. En dat is niet
vanzelfsprekend, want door de vele uithuiszettingen zagen de Spaanse slotenmakers hun omzet het
afgelopen jaar met 20 procent stijgen.
In pyjama op straat
‗Al mijn collega‘s hadden schrijnende verhalen‘, zegt Iker de Carlos. ‗Een van hen vertelde dat hij de dag
voordien mee moest naar een huis van een oude man. Toen de afgevaardigde van de bank en de
gerechtsdeurwaarder aanbelden, lag de man ziek in bed. De politie tilde hem gewoon op en zette hem in zijn
pyjama op straat, terwijl de slotenmaker een nieuw slot stak. De man kon zijn huis niet meer in om zijn kleren
aan te doen.‘ Ondertussen krijgt de actie van de slotenmakers in Pamplona ook navolging van hun collega‘s
in heel de provincie Navarra. ‗Nog even wachten en de banken vinden in heel Spanje geen slotenmaker
meer bereid hen te helpen. Slotenmakers kunnen de psychologische druk ook niet meer aan. Ik herinner me
de eerste uithuiszettingen van twee jaar geleden. Toen wisten de gedupeerden nog waar ze heen konden:
bij vrienden of familie. Vandaag zijn ook al veel vrienden en familieleden uit hun huis gezet en staan de
mensen echt op straat.‘ Iker de Carlos helpt de banken niet meer, toch gaat hij nog geregeld naar
uithuiszettingen. Via sms en sociale netwerken houden Spanjaarden elkaar op de hoogte wanneer een
deurwaarder weer eens wanbetalers gaat verdrijven. Dan vormen ze een menselijke ketting rond het huis,
zodat de uitzetting niet doorgaat. Iker doet daar vaak aan mee.
Politie wil meedoen
Allicht staan binnenkort ook politiemensen in die kettingen. Politiewoordvoerder José Maria Benito zei
gisteren in een reactie op de actie van de slotenmakers: ‗Mensen uit hun huis zetten is een deel van het
politiewerk. Het is iets wat je af en toe moet doen. Maar tegenwoordig gebeurt het 500 keer per dag. Steeds
meer politiemensen hebben daarover psychologische klachten en zitten ziek thuis. Dit mag niet lang meer
blijven duren of we stoppen ermee.‘

10 bewijzen dat we in een nep-economie leven
maandag, 07 januari 2013
De economie is een illusie. Politici hebben het over fiscale afgronden, bailouts,
geldinjecties en banenschepping, maar dat is allemaal schijn. De website The
Idealist Revolution komt met 10 bewijzen voor deze toch wel controversiële
stelling. De werkloosheidscijfers kloppen niet en datzelfde kan worden gezegd
van de gegevens over beschikbare banen. Alle banen leveren geld op, maar
hoeveel brengen echt waarde met zich mee? Wanneer morgen 80 procent
van de bestaande banen verdwijnt zou dat amper tot geen gevolgen hebben
voor ons geluk of onze overlevingskansen.
Problemen creëren banen in plaats van oplossingen
Zonder oorlogen is er voor soldaten geen werk. Zonder een ingewikkeld belastingstelsel staan boekhouders
op straat. Zonder moeilijke wetten hebben advocaten niets te doen. Zonder de staatsbureaucratie zou de
samenleving gelijk een vloedgolf van bureaucraten zonder vaardigheden over zich heen krijgen. Het gevolg
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is dat onze illusoire tewerkstelling zou instorten als we onze nepproblemen zouden oplossen.
Geld heeft geen waarde, de De Fed koopt 90 procent van de nationale schuld op
Het geld waarmee we betalen heeft enkel waarde omdat de wet dat zegt. In werkelijkheid is het papier met
inkt. In de Verenigde Staten leent de Federal Reserve geld aan de overheid, die obligaties uitgeeft om
daarmee de staatsschuld te financieren. Vervolgens koopt de Fed 90 procent van deze staatsobligaties. Dit
wordt met een mooie term schuldmonetisering genoemd, maar eigenlijk is het geldmonetisering. Het is een
Ponzifraude, een kaartenhuis, nep.
Echte waardebepaling wordt verstoord
Het spontane prijsmechanisme wordt op alle vlakken ondermijnd door middel van subsidies, belastingen,
regulering, wetten, rentemanipulatie en speculatie.
Mislukking wordt beloond
Op iedere extra euro die een belastingbetaler verdient moet hij steeds meer inleveren. En dat om falende
staten, banken, verzekeringsmaatschappijen en autofabrieken overeind te houden.
Corporaties hebben dezelfde rechten als mensen, maar krijgen niet dezelfde straffen
Met campagnedonaties kunnen corporaties verkiezingen financieren en beleid kopen om ongestraft te
kunnen blijven opereren.
Mensen kopen dingen die ze niet nodig hebben, met geld dat ze niet hebben
Het is eigenlijk niet verwonderlijk dat individuen zich net zo gedragen als hun overheid.
Ondernemers worden bestraft
Het wordt bijna onmogelijk om nog een eigen bedrijf op te richten. Onafhankelijkheid en kleine
ondernemingen worden bijna weggereguleerd terwijl de grote oligopolies steun krijgen van de overheid.
Moderne slaverij
Geld wordt door centrale en commerciële banken uit het niets gecreëerd. Ze hebben naties, industrieën,
overheden en families tot slaaf gemaakt. Zelfs al heb je geen schulden en staat je geld niet op de bank, dan
betaal je alsnog via inflatie en belastingen. Zoals George Carlin zei: ―Het wordt de American Dream
genoemd omdat je moet slapen om erin te geloven.‖
Bron: Express.be
http://www.niburu.nl/financieel/10-bewijzen-dat-we-in-een-nep-economie-leven.html

Darpa synthetische robots, zonder empathisch vermogen, zijn vechters van de toekomst
Geplaatst door xandrah op 7 januari 2013
De Amerikaanse overheid bouwt samen met particuliere defensiebedrijven, de volgende generatie
synthetische vechtrobotten en onverwoestbare drones, die veiligheid brengen, en tevens ter plaatse kunnen
oordelen en terechtstellen. Het is het nieuwste in de dronetechnologie: een luchtmacht die voor een
ongelimiteerde tijdsduur kan vliegen.
ZO VER ZIJN ZE AL. DARPA: GENETISCH GEMODIFICEERDE MENSEN, HALF
MENSELIJKE/HALF DIERLIJKE HYBRIDES
DARPA, GENETISCH GEMODIFICEERDE SOLDATEN
In 2012 bracht DARPA een video uit van AlphaDog: een driebenige robot die zich makkelijk over zwaar
terrein kan bewegen.
DARPA heeft ook geïnvesteerd in Avatar als super-soldaat. Zeven miljoen dollar is geïnvesteerd in
interfaces en algoritmes die het de soldaat mogelijk maken om effectief samen te werken met een semiautonome twee pedalige machine, die als soldaat kan fungeren.
Dan is er nog het Multi-Robot Pursuit System, ontwikkeld door het Pentagon. Dit systeem gebruikt software
en sensoren, die het een team van robots mogelijk maakt om menselijke aanwezigheid te detecteren.
Soldaten kunnen deze semi-autonome robots gebieden laten doorzoeken, voordat er menselijk onderzoek
aan te pas komt.
Vanwege de risico‘s bij hulpacties, sloot DARPA een 10,9 miljoen dollar contract met Boston Dynamics om
humanoïde robots te maken die tweepedalig zijn, gebouwd zijn als mensen en over computercapaciteiten
beschikken. Dit project zal rond augustus 2014 afgerond zijn. De robots assisteren bij reddingsacties en
opgravingen en worden speciaal gebouwd voor natuurrampen. .
Defense Advance Research Projects Agency (DARPA): ―Onze beste robot tools helpen, maar ze zijn nog
niet robuust genoeg om in alle omgevingen te functioneren. Ze voeren de basistaken uit die nodig zijn in
crisissituaties.― Professor Artificial Intelligence & Robotics, Sheffield University, Noel Sharkey, waarschuwt
dat globalistische denktanks en de opkomst van het militaire industriéle complex zal culimineren in
synthetische legers, die zich kunnen keren tegen hun makers. Zij kunnen zich keren tegen hun maker, als zij
volledig autonoom geprogrammeerd zijn. Sharkey: ‗de prijzen voor het construeren van robots zijn op het
moment dramatisch gezakt, de beschikbaarheid van kant-en-klare componenten op de amateurmarkt is
groot, en er zijn niet veel vaardigheden voor nodig om volledig autonome robot wapens te maken.‘
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Human Rights Watch (HRW) heeft een rapport uitgebracht met de titel ‗Losing Humanity: The Case Against
Killer Robots‖ . In dit rapport staat dat autonome synthetische machten empathie missen die menselijke
soldaten wel hebben. Het zijn juist de menselijke emoties, die het best beschermen tegen het lukraak doden
van burgers. Gebrek aan emotie stelt niet dit soort grenzen, en maakt doden makkelijker.
Wie is verantwoordelijk voor de acties van de robot ? Is dat de programmeur, de opdrachtgever of de
ingenieur?
Romela/DARwIn:Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence
Bloomber: meet the robot that will never die
Spectrum: unlimitied duration surveillance drones
Tgdaily.com: robot pack mule follows soldiers
Dailymail: Chameleon: American defence robot creep rooms disquise
DARPA: DARPA Robotics Challenge
NBC news: remote control tech turns cockroaches to beast burden

Bilderberg club woedend over media-aandacht
Als deze elitegroep ergens een hekel aan heeft dan is het wel dat hun geheime
vergaderingen aandacht trekken van de media.
Dat zorgt er waarschijnlijk nu dan ook voor dat ze voorlopig niet meer in Europa
zullen vergaderen.
Volgens de ervaren journalist Jim Tucker is de Bilderberg elite woedend over de
permanente ―blootstelling‖ die deze exclusieve club ten deel valt in de Europese media.
Dit zou dan ook de reden zijn dat voor de tweede achtereenvolgende keer de jaarlijkse vergadering werd
gehouden in de Verenigde Staten. De Amerikaanse media zijn beter geïnstrueerd en laten dit wat normaal
gesproken een sensationeel verhaal zou zijn, links liggen. Een verhaal waarbij meer dan honderd van de
meest machtige mensen ter wereld achter gesloten deuren discussiëren over de toekomst van de wereld
met deelnemers zoals Henry Kissinger, David Rockefeller, Koningin Beatrix en Herman van Rompuy.
De Europese media echter hebben hier wel aandacht aan besteed de afgelopen jaren, waardoor de
Bilderbergers de voorkeur geven aan de relatieve anonimiteit in Amerika omdat daar de pers beter onder
controle wordt gehouden.
Een bron die aanwezig was bij de van 30 november tot 3 december gehouden vergadering in Washington,
hoorde dat Richard Armitage, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken onder George H. Bush, zei dat ze
boos waren over de permanente blootstelling en voegde er aan toe dat ze overwogen om ook de volgende
jaarlijkse vergadering weer in Amerika te houden om minder op te vallen, aldus Tucker. Dit gaat ze dan wel
behoorlijk wat extra geld kosten omdat ze voor het jaarlijkse evenementje al twee jaar van te voren een
compleet luxe hotel afboeken. Maar ja, zoiets onbenulligs zal de pret voor deze club niet drukken.
Betekent dit dat de Bilderbergconferentie is weggejaagd uit Europa? Heeft de aandacht van de media ervoor
gezorgd dat deze samenzweerders voor het tweede achtereenvolgende jaar worden 'gedwongen' om hun
vergadering in Amerika te houden?
Het jaar 2011 was niet erg prettig voor de Bilderbergers. Ondanks dat ze in St. Moritz een hotel hadden
gehuurd halverwege op een berg verzamelden zich honderden demonstranten buiten het Suvretta hotel.
Zowel leden van het Europese als van het Zwitserse parlement probeerden toen toegang tot de conferentie
te krijgen, hetgeen resulteerde in veel ongewenste media-aandacht. Vervolgens werden de deelnemers
individueel tijdens een middagwandeling geconfronteerd met vasthoudende demonstranten die allerlei heel
lastige vragen stelden.
In 2012 in Amerika ging het wat dat betreft stukken beter. Een veel strakkere beveiliging en een
meewerkende media zorgde ervoor dat er nauwelijks publiciteit kwam. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat
de volgende vergadering in Europa zal plaatsvinden, hoewel dit normaal gesproken wel gebeurt. Als het ene
jaar de vergadering op het ene continent wordt gehouden, dan is die het jaar daarop op het andere.
De zusterorganisatie van de Bilderbergconferentie, de Trilaterale Commissie (aandeelhouder bij ondermeer
Unilever), vergadert wél in Europa dit jaar en wel in Berlijn van 15 tot en met 17 maart. Dat de Bilderbergers
nijdig reageren op het feit dat hun vergaderingen door steeds meer en grotere menigtes worden belaagd is
de laatst jaren veelvuldig in de aandacht geweest.
Zo vertelde Charlie Skelton, journalist van The Guardian, dat hem door een medewerker van het Westfield
Marriott hotel verteld was dat tijdens een recente geheime vergadering in Chantilly de deelnemers aan de
demonstranten refereerden als ―kakkerlakken‖. Tijdens de in 2010 gehouden vergadering in Spanje
klaagden de Bilderberg-deelnemers over het feit dat demonstranten klaarblijkelijk genoeg geld hadden om
naar verschillende landen af te reizen en was het feit dat ze nog steeds een inkomen hadden een
―permanente bedreiging‖ voor een wel erg enge Bilderbergagenda.
Bron: Infowars – www.niburu.co
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Telescopen richten zich vandaag op potentieel gevaarlijke asteroïde
Apophis zal planeet op slechts 30.000 kilometer passeren - Exacte baan nog
steeds niet goed te berekenen - Vervulling Openbaring 8 in 2029 of 2036?
Nog niet eerder passeerde zo'n groot object op zo'n korte afstand de Aarde.
De kans op een verwoestende inslag blijft daardoor aanwezig.
09-01-2013
Over de hele wereld richten telescopen zich vandaag op de ruim 8 jaar
geleden ontdekte asteroïde Apophis, die destijds de voorpagina's haalde omdat astronomen hadden
berekend dat het 300 meter grote stuk ruimterots in 2029 de Aarde op slechts 30.000 kilometer zal passeren
en de kans op een botsing naar verhouding daardoor aanzienlijk was.
Naar verhouding, want een kans van 1 op 300 en na nieuwe berekeningen zelfs 1 op 45 dat de asteroïde
daadwerkelijk op 13 april 2029 op onze planeet zou inslaan -een gebeurtenis die enorme verwoestingen zou
aanrichten en het wereldwijde klimaat jarenlang zou kunnen verstoren- zal de meeste mensen niet koud of
warm maken. In astronomische termen wordt dit echter letterlijk als 'bijna raak' beschouwd, reden waarom
de Russen van plan zijn om na 2020 een sonde op de Apophis te bevestigen, zodat deze altijd te volgen is.
Passage op zeer korte afstand
Apophis was in de Egyptische mythologie een kwaadaardige god en de verpersoonlijking van de duisternis,
de grote vijand van het licht. Toen er na de aanvankelijke consternatie bij toeval oudere opnamen van de
asteroïde werden ontdekt konden astronomen een nieuwe baan berekeningen en daalde de kans op een
impact in 2029 op de Aarde naar bijna 0. Niettemin keert Apophis al in 2036 weer terug op ons pad en blijft
er een risico dat er alsnog een botsing volgt. Daarom blijft de asteroïde op de lijst van potentieel gevaarlijke
ruimteobjecten staan. Vandaag passeert Apophis de planeet op 14,5 miljoen kilometer. Ter vergelijk: de
maan staat op 385.000 kilometer afstand. Op vrijdag 13 april 2029 vliegt het 300 meter grote rotsblok ons op
slechts 30.000 kilometer voorbij, minder dan ééntiende van de afstand naar de maan.
Baan nog steeds onzeker
Omdat de massa en de draaiing van Apophis niet precies bekend zijn kunnen er nog steeds geen exacte
berekeningen worden gemaakt, omdat deze factoren van grote invloed zijn op de baan van de asteroïde.
Russische astronomen zijn er daarom niet gerust op dat de ontmoetingen met Apophis in 2029 en 2036
goed aflopen. Daarom heeft Rusland een voorlopig plan om de asteroïde ergens na 2020 te voorzien van
een zender, zodat we ruim van tevoren kunnen berekenen of het object inderdaad een gevaar voor ons
vormt. (1). De volgende keer dat Apophis weer enigszins in de buurt van de Aarde komt is in 2021. De
NASA hoopt door de waarnemingen van vandaag en in dat jaar een nauwkeurigere baan te kunnen
berekeningen, maar dat is niet gegarandeerd. In 2029 zal de asteroïde hoe dan ook het eerste object van
deze omvang zijn dat op zo'n korte afstand de Aarde passeert. (2)
Openbaring 8: Impact van brandende ster uit de hemel
Dat feit, opgeteld bij de talloze onzekerheden over de juiste baan, zal de gemoederen tot pal voor de
spannende 'ontmoeting' in dat jaar regelmatig blijven verhitten. Behalve het ontstaan van de nodige
complottheorieën zullen met name christenen gaan wijzen op Openbaring 8, waar staat dat in de allerlaatste
fase van de eindtijd een 'brandende ster' uit de hemel op de Aarde zal vallen, waarna één derde van het
daglicht zal worden verduisterd, mogelijk door enorme schadelijke stofwolken. Dit is precies wat er na een
eventuele impact door een asteroïde zoals Apophis zou kunnen gebeuren.
Xander - (1) The Guardian, (2) JPL.NASA

Zie hoe de wereld brandt met unieke beelden (video)
Er woeden weer hevige bosbranden in Australië en dat is
Down Under een jaarlijks terugkerend probleem. Maar ook
elders in de wereld staan bossen haast ieder jaar in
lichterlaaie. NASA bundelde informatie over bosbranden in de
voorbije tien jaar en maakte er een spectaculaire video van.
Bosbranden zijn doorgaans een natuurlijk fenomeen en
sommige gebieden moeten nu eenmaal regelmatig vernield
worden. Het is een manier waarop Moeder Aarde oude dingen
wil vervangen door iets nieuws. Op de beelden zie je hoe de wereld de voorbije tien jaar gebrand heeft.
Naast Australië lijken ook Afrika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten jaarlijks in brand te staan.
Lees meer:http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1560289/2013/01/10/Zie-hoe-de-wereldbrandt-met-unieke-beelden-van-NASA.dhtml
Bron: www.hln.be
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Amerika: overheid, buitenlandse troepen en lokale overheid bereiden zich voor: Martial law 2013
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 9 januari 2013
Juist van hen, die niks te verliezen hebben (47% van de Amerikanen die van subsidies en sociale
ondersteuning leven), wordt verwacht dat ze de straat op gaan, oproer gaan zaaien en een revolutie gaan
ontketenen. Van te voren geregisseerde armoede is de standaard geworden van de strever naar een
totalitaire staat: Obama. Armoede breekt de wil van de burgers, die hun familie niet meer kunnen voeden.
De weg naar repressie is geplaveid. Zij, die in staat zijn om te strijden tegen de ‗verandering‘ die Obama
bracht, zullen doelwit zijn van het geweld. Welke veranderingen bracht Obama:
AMERIKA: GROEI VOEDSELBONNEN 75X GROTER DAN BANENGROEI
‗FED BELEID ZAL DOLLAR NOG ZWAKKER MAKEN‘
Foxnews schrijft: ‗we are now one step closer to America‘s coming civil war‘. ―The New Year has started with
a monstrosity of a budget deal, one that proves that neither political party, Democrats or Republicans, is
really serious about controlling the growth of big government. Some have said my warnings about a coming
civil war between makers and takers are exaggerated. Government creates nothing.‘ (lees verder)
In veel documenten die gepubliceerd zijn door de overheid en globalistische denktanks, wordt besproken
hoe burger oorlog effectief kan zijn en gepland kan worden. Zo is er het document uit 2002, ―Combined Arms
Operations in Urban Terrain‖. De kenmerken van urban centers worden uitgelegd, en ook de effectieve
uitkomst wanneer een belangrijke Amerikaanse stad gesloten wordt. Alles komt aan de orde; luchtaanvallen,
kleinschalige grondgevechtten, strijd door inlichtingen, strijd door kennis van het terrein. Leiders en
commandanten kunnen alle opties doornemen, wanneer dit aan de orde is. Op 12 april 2012 kreeg de media
er lucht van dat Amerika grote hoeveelheden munitie had besteld en een logische vraag was: waar hebben
ze dit voor nodig ? Department of Homeland Security (DHS) is sindsdien niet gestopt met de aankopen van
hollow-point bullets. In december 2012, deed DHS weer grote bestellingen.
Die dodelijke hollow bullets zijn gegeven aan:
• Maritime Law Enforcement en Port Security Training • US Coast Guard Maritime Law Enforcement
Academy • US Courts Probation en Pretrial Services Training Academy • US Immigration en Customs
Enforcement Training Academy • Customs en Border Protection Field Operations Academy • Naval Criminal
Investigative Service
Pacific Southwest Region van US Forest Service heeft munitie aangekocht dat nodig is voor ‗doelwit‘oefeningen. Social Security Office deed ook een bestellling, in september 2012: meer MRE‘s (noodrantsoen)
met de houdbaarheid van 30-36 maanden. FEMA vroeg het aan.
AMERIKA: POLITIE AGENT WAARSCHUWT: REGELGEVING VOOR POLITIESTAAT IS KLAAR
DHS-INFORMANT: WE BEREIDEN ONS VOOR OP EEN GROTE BURGEROORLOG
In augusus 2012, vroeg majoor generaal ―wat is de overheid van plan? Wie wil ze neerschieten ?‘ Hij zei
ook: ‗niemand heeft gezegd wat het doel van deze aankopen is. Er wordt gedaan alsof de munitie alleen
gebruikt wordt in noodgevallen en om civiele onrust te beheersen. Maar degenen tegen wie de kogels
gebruikt moeten worden, moeten dan wel de burgers zijn, die de de civiele onrust dan veroorzaken.‘
In oktober 2012 passeerde HR 6566. Dit is een aanpassing op de Homeland Security Act van 2002. De
aanpassing is, dat de Federal Emergency Management Agency (FEMA) ―begeleiding en coordinatie verleent
bij massale noodgevallen en andere doeleinden.― Gekozen officials gaan er al vanuit dat in zulke gevallen
begraafplaatsen, mortuariums en dergelijk overladen gaan worden met miljoenen dode Amerikanen die
tijdens een tragische gebeurtenis zijn overleden. Afgevaardigden van lokale en regionale overheden moeten
dan coordineren met federal agencies, particuliere handelsbedrijven, non-profit organisaties. Er wordt
uitgegaan van massale, grootschalige gebeurtenissen.
Rapport:
Een rapport van Congressional Research Service oer het gebruik van militairen op de straten, om op te
treden tegen burgers. Dit rapport geeft de overheid toestemmig om militairen te gebruiken om de wet te
ondersteunen en tegen terroristische infiltratie, civiele onrust, rampenbestrijding.
Bericht en video:
Het Canadese leger heeft in september 2012 binnenlands getraind, om stedelijke bevolkingen af te sluiten
De trainingen vonden samen met het Amerikaanse leger plaats in het kader van grootschalige uitbraak van
revolutie, waarvan geloofd wordt dat deze onvermijdelijk is.
Volgens Business Insider: Russische troepen die oefenen in Colorado?
Het wordt steeds vreemder. Business Insider schreef op 25 april 2012, dat Russische troepen oefenden in
Colorado als oefening om te dealen met terroristen. Martial Law scenario‘s werden goedgekeurd door het
amerikaanse leger. Commandant Wendy L. Snyder, U.S. Defense Press Officer, meldde: ―De Russische
soldaten zijn uitgenodigde gasten van Amerika. Dit maakt deel uit van een formele bilatereel
uitwisselingsprogramma tussen Amerika en Rusland. ‖
Zie ook : http://rt.com/news/russian-american-airborne-drill-923/ en
http://www.huffingtonpost.com/2012/05/17/us-russian-soldiers-train_n_1525502.html
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Jambon: „Belgische koninklijke familie doet er alles aan om belastingen te ontduiken‟
donderdag 10 januari 2013 Bron: Knack ( BE.)
De stichting van koningin Fabiola zorgde ook voor verontwaardigde commentaren
in het Federale Parlement. Premier Di Rupo wil strenger toezien op het fortuin
van de koninklijke familie.
La reine Fabiola (2012). © Image Globe
Zie ook
‗Politici slaan de bal mis met kritiek op stichting van Fabiola‘
Koningin Fabiola: storm van verontwaardiging in de Wetstraat
Op de agenda van het actualiteitsdebat van de Kamer stond de kersttoespraak van koning Albert
gepland. Maar de private stichting van koningin Fabiola kwam al snel aan bod.
Premier Di Rupo erkende dat koningin Fabiola in wezen niets verkeerd doet, maar meende wel dat de
koningin-weduwe met een moreel probleem zat. ―Gezien de positie van de koningin en de publieke dotatie
die het parlement toekent, stelt deze stichting ethische problemen.‖ Volgens Di Rupo waren de koning én de
regering niet op de hoogte van de stichting.
Sneller controle invoeren
Di Rupo wil de dotatieregeling hervormen én strengere controles doorvoeren op het geld van de koninklijke
familie. Een controle op het dotatiegeld door de regering is tot op heden niet mogelijk. ―De wet van 93 heeft
dotaties voorzien zonder enig controlemiddel en laat ons niet toe te weten of het geld afkomstig is van
dotaties of niet‖, stelt de eerste minister.
Normaalgezien zouden deze controles pas ingevoerd worden bij het aantreden van een nieuwe vorst. Dat
kwamen de acht regeringspartijen overeen in het regeringsakkoord. Maar de premier wil dat toezicht nu
sneller invoeren. Het parlement reageerde tevreden op zijn voorstel. ―Zo moeten we antwoord geven op
terechte vragen van bezorgde burgers‖.
“Hoe blauwer het bloed, hoe roder de diesel”
N-VA-politicus Jan Jambon noemde belastingontduiking alom present in de koninklijke familie. ―Hoe blauwer
het bloed, het roder de diesel. De koninklijke familie doet er alles aan om belastingen te kunnen ontduiken.‖
Jambon pleitte voor een louter protocollaire functie voor het Belgische koningshuis.
De N-VA-fractieleider wil duidelijkheid over het geld in het fonds. ―Ofwel gaat het om dotaties, ofwel gaat het
om eigen geld. En daarop moeten dan wel belastingen betalen.‖
“Genoeg Sinterklaas gespeeld”
Barbara Pas van het Vlaams Belang meende dat de Belgische belastingsbetaler al lang genoeg Sinterklaas
had gespeeld voor de koningsweduwe. ―Ze kreeg al 27 miljoen, wat 160 keer meer is dan een
normaalweduwe pensioen. En dat zonder enige tegenprestatie. De Belgische belastingsbetaler mag
intussen Sinterklaasspelen voor haar en haar neefjes en nichtjes in Spanje.‖
Voor de kar van de PS
Ook het oorspronkelijke thema van het debat, de nieuwjaarstoespraak van de koning, zorgde voor behoorlijk
wat commotie in het halfrond. Jambon meende dat premier Di Rupo moet stoppen met op de kap van de
NVA te zitten. ―U moet ermee ophouden de koning voor de kar van de PS te spannen. Dat was misbruik.‖
Volgens Jambon gebruikte Di Rupo zijn interviews in de gratis kranten Metro en De Zondag om zijn
boodschap luidkeels in Vlaanderen te verspreiden. De uitspraken van Jambon zorgde voor commotie op de
PS-banken. (EA)

Illummiroom: beelden lijken kamer binnen te komen
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 14 januari 2013
De videogames ontwikkelen voortdurend. Microsoft heeft tijdens Samsungs hoofdpresentatie op de
Consumer Electronics Show (CES) IllumiRoom uit de doeken gedaan. Samsungs technologie voor games
maakt van de gamekamer een verlengde van het tv-scherm.
IllumiRoom werkt samen met Kinect, Microsofts camera voor Xbox 360 die bewegingen registreert en naar
het scherm vertaalt. Daarnaast zorgt een projector voor een versmelting van het tv-scherm en de gamer
waarin er gespeeld wordt. Volgens Microsoft kan de technologie de indruk wekken dat de kamer mee
beweegt en het vergezicht vergroten. De camera registreert de afmetingen van de kamer en past die visueel
aan met projecties. Het hele proces gebeurt tijdens het spelen. De beelden moeten dus niet op voorhand
gerenderd te worden. Voorlopig is het nog onduidelijk of de toepassing naar Xbox 360 komt of pas zijn
intrede zal maken voor diens opvolger.
bron
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Codex Alimentarius: gezondheid aan banden gelegd..!
Door GuidoJ.7 januari 2013
Codex Alimentarius: Onze gezondheid aan banden gelegd. 2013 © Ed Vos
De farmacie, boekt torenhoge winsten aan onze (on)gezondheid. De
gezondheidszorg zou eigenlijk moeten waken over onze gezondheid. Helaas valt
aan gezonde mensen geen winst te behalen. Die gebruiken immers de producten
van de farmacie niet? De Codex Alimentarius is een commissie die rapporten
schrijft. Geenszins een overheidsinstantie, al nemen overheden, aangespoord en
gestimuleerd door de farmacie, maar al te graag de codex over om er dwingende
wetgeving van te maken. Eeuwenoude natuurgeneeswijzen, homeopathie en nu
kortelings (14-12-2012) zijn ook de voedingssupplementen en vitamine
preparaten aan de beurt om wettelijk bestreden te worden.
De natuur gaf en geeft ons alles.
Eeuwenlang heeft de mens zijn voedsel uit de natuur moeten en kunnen halen. Vele uren per dag werden
besteed aan jagen, het land bewerken en oogsten. Men had er ook alle tijd voor, want was er geen industrie,
waren er geen winkels, en was er geen geldsysteem dat in stand gehouden diende te worden. Geen 24 uur
economie dus. Mensen hoefden niet een baan te zoeken om een salaris te vergaren, belastingen,
verzekeringen etc. te betalen. Politiek en farmaceutische lobby‘s waren er gewoon niet.
De mens vond in de natuur niet slechts zijn voedsel, maar ook de middelen om kwalen en kwaaltjes mee te
bestrijden. Men had destijds enorme kennis van hetgeen bepaalde natuurproducten voor ons konden
betekenen. Klazien Rotstein-van den Brink (1919-1997), beter bekend als ―Klazien uut Zalk‖ bracht
regelmatig TV-uitzendingen op het scherm, en schreef enige boeken over natuurgeneeskunde, en handige
tips voor het huishouden.
Zou Klazien zich niet in haar graf omdraaien nu ze ziet waar onze wetgeving mee bezig is? Die kennis is
deels verloren gegaan door de industrialisatie en urbanisatie. Echt contact met de natuur heeft men
doorgaans nauwelijks nog meer.
De plaatselijke groenteman in mijn geboortedorp verbouwde in elk geval zelf een deel van de producten die
hij verkocht. Of hij daarnaast producten inkocht is me niet bekend. Ik was destijds te jong om zicht te hebben
op diens volledige bedrijfsvoering, maar kan me voorstellen dat hij die producten dan afnam van de vele
agrariërs die het dorp rijk was.
Codex Alimentarius.
In 1962 werd de commissie Codex Alimentarius opgericht door de Verenigde Staten. De hoofddoelen waren:
het beschermen van de gezondheid van consumenten
het verzekeren van eerlijke handelspraktijken in de voedselhandel
het bevorderen van harmonisering van alle voedselstandaarden, die opgesteld worden door
internationale organisaties
Op zich uiteraard mooie en eerbare doelstellingen. Gedurende een aantal jaren echter, lijkt het er op dat de
doelstellingen van de Codex toch wat aan het veranderen zijn, en begonnen er vragen op te borrelen bij de
bewuste mens, die graag verantwoording neemt voor een gezond leven. Dat is natuurlijk een grondrecht van
elk mens. Maar de Codex begon toch wat merkwaardige vormen aan te nemen. Natuurgeneeskunde zou het
veld moeten ruimen. Natuurlijk kon niemand zich voorstellen dat welke regering dan ook hier wetten voor
zou gaan uitvaardigen. 2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier
heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. Zijn
woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! (klik op
illustratie voor artikel op de site: ‗De leugen van de homeopathie-leugen‘..)
Homeopathie
Fabrikanten bijvoorbeeld van homeopathische middelen moesten
wetenschappelijk aantonen dat deze middelen werken. En dat terwijl de middelen
hoog gepotentieërd (verdund) zijn. Een onmogelijk uitvoerbare taak, omdat de
middelen zich niet kenmerken door de aanwezigheid van bepaalde stoffen, maar
hun werking danken aan de energetische waarde van de oorspronkelijk gebruikte planten etc. Een
energetische waarde die zich wetenschappelijk (nog) niet laten meten. Wel middels radiëstesie, maar geldt
dat niet als een wetenschappelijke methode, en is dat uiteraard ook niet. Op de verpakkingen mag niet meer
worden vermeld, waar deze homeopathische middelen voor dienen. Zo wordt het voor de consument haast
ondoenlijk een goede keus te maken uit de verschillende producten.
Voeding supplementen
En na de homeopathie zijn dan nu de voeding supplementen aan de beurt om het veld te moeten ruimen.
Artikelen over een bepaald nutrition, vitamine of sporenelement mogen wel in een artikel beschreven
worden, maar mag er dan in een tijdschrift dan geen advertentie staan van een product gerelateerd aan dat
nutrition, die vitamine of het sporenelement. Dit op straffe van een boete van MINIMAAL € 30.500,- Deze
boetes worden opgelegd door de Voedsel en waren autoriteit (VWA).
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De VWA heeft het totaaloordeel en bepaalt wanneer er sprake is van een gezondheid claim en wanneer niet.
Daarbij moet gezegd worden dat het begrip ‗gezondheidsclaim‘ inmiddels ‗medische claim‘ genoemd is
geworden, ten tijde van het schijven van dit artikel. (In de wandelgangen) En de eerste boetes zijn inmiddels
al opgelegd!! Auteurs van artikelen in tijdschriften en uitgevers daarvan zijn elk aansprakelijk. Het zelfde
geldt voor internetsites. Wanneer er ook maar bijvoorbeeld een link wordt
geplaatst naar een product is de auteur van het artikel aansprakelijk. Diverse
websites hebben inmiddels hun site, of delen ervan verwijderd. Andere hebben
de site op ‗zwart‘ gezet. Ook al stonden er artikelen van groot nut voor de
bewuste mens op. Vaak particulier initiatief van mensen die uit gedrevenheid
informatie aan ons allen wilden doen toekomen. Blijkbaar is de VWA er alles aan
gelegen mensen monddood te maken, journalisten incluis. Een aantasting dus
voor het grondwettelijk recht van vrije meningsuiting.
Meerdere rechten worden overigens met voeten getreden. Zo hebben wij ons
zelfbeschikkingsrecht, en hebben wij het recht op een gezond leven. In mijn
optiek ben ik voor het overgrote deel ZELF verantwoordelijk voor mijn
gezondheid. De doorvoering van de Codex Alimentarius beknot me erin als vrij
mens te kiezen voor een gezond leven.
De voedsel en waren autoriteit handhaaft (legt boetes op) het volgende:
Productnamen mogen niet in verband worden gebracht met medische beweringen
Uitgevers van tijdschriften mogen geen producten aanbevelen met medische beweringen.
Medische beweringen in levensmiddelen informatiebrochures, die speciaal zijn ontworpen voor
wederverkopers en professionals (zoals artsen of therapeuten) zijn verboden.
Advertenties over voedingsproducten mogen niet verwijzen naar andere documenten of websites die
medische beweringen (over het product of de ingrediënten daarvan) bevatten.
Als een bepaald voedingsmiddel wordt geadverteerd op een website, mag er geen enkel verband of
koppeling, waar dan ook op die website, staan naar medische informatie over het product of een van de
bestanddelen.
Een website met een bepaald voedingsproduct mag niet linken of verwijzen naar pagina‘s buiten de site
met medische informatie met betrekking tot deze producten, ongeacht wat de aard van die medische
informatie is. Zelfs medische claims voor producten in een chatroom op het internet zijn verboden.
Magnesium
Even een kleine anekdote: Zelf heb ik sinds vele jaren last van mijn onderrug en been. Pijnstillers van de
farmacie zouden mijn pijnen middels pijnstillers wellicht kunnen onderdrukken, maar heb ik een
gevoelsmatige antipathie tegen chemische middelen. Tot mij een artikel onder ogen kwam dat bijna iedereen
een tekort aan magnesium (en vitamine D) heeft. Ik ben magnesium als supplement op mijn dagelijkse,
gezonde, voedsel gaan gebruiken, en heb daar dus heel veel baat bij.
Deze codex zet wereldwijd de voedselindustrie op zijn kop!
De informatie over magnesium, was voor mij dus uiterst belangrijk! Het gebruik van magnesium als
supplement maakt de kwaliteit van mijn leven een stuk aangenamer, en kan ik weer vol vertrouwen een
stevige boswandeling aangaan. Ik had namelijk rug- en spierklachten, die na het gebruik van magnesium tot
nagenoeg nul gereduceerd zijn.
Algemeen nut
In mijn beleving staat vast dat wanneer iemand gezond is en goed kan
functioneren in de maatschappij, zijn of haar werk optimaal en met plezier kan
uitvoeren, het de totale samenleving ten goede komt. Als iemand niet meer in
staat is diens werk uit te voeren, en in de WAO terecht komt, komt deze ten laste
van de samenleving. De uitvoering en handhaving van de Codex Alimentarius,
komt me dan ook op zijn zachtst gezegd wat merkwaardig voor. Een burger wordt
het niet langer gegeven mogelijkheden aan te wenden middels de alternatieve en beslist effectieve middelen
een goede gezondheid te behouden, te ontwikkelen danwel te effectueren. De Codex Alimentarius verbiedt
dit.
Situatie in Nederland
Nederland is zoals in vele opzichten ‗roomser dan de Paus‘. In deze heeft Nederland weer een pilotfunctie,
wat in houdt dat Nederland zich ook in dit kader weer bereid verklaart heeft als proefkonijn voor de EU te
functioneren. Onze wetgeving dienaangaande is van kracht sinds 14-12-2012, en daarmee de basis voor het
implementeren van deze Europese wetgeving, gebaseerd op Amerikaans schoeisel in de hele EU. Deze
implementatie in de EU zou in 2013 moeten gaan plaatsvinden. Wij Nederlanders nemen ook in deze het
uiterst bedenkelijke, en laakbare voortouw. Hoe is het mogelijk dat onze regering deze wet heeft
uitgevaardigd en per 14-12-2012 heeft laten ingaan? Natuurlijk, we zijn als land al lang niet meer soeverein.
We lopen netjes in de pas die de EU ons voorschrijft, aangemoedigd door de financiën en lobby‘s van de
farmacie.
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Groentetuin en Monsanto
Hoewel het niet binnen de Codex Alimentarius zou moeten passen, hebben we helaas indirect toch te
maken met een grote aantaster van de voedselproductie. De firma Monsanto. Monsanto heeft zo ongeveer
het alleenrecht op de genetisch gemanipuleerde gewassen. Zij maken hun gewassen resistent tegen het
zeer omstreden onkruid verdelgingsmiddel ‗RoundUp‘.
Monsanto creëert daarmee een machtspositie. Het middel ‗RoundUp‘ mag in
Nederland vanaf 2018 niet meer door particulieren gebruikt worden vanwege
gezondheid aantastingen. Maar vanwaar dit uitstel tot 2018? Want gif is toch gif!?
Wetenschappelijk is aangetoond dat het hoofdbestanddeel van ‗RoundUp‘,
glyfosaat, niet zo afbreekbaar is als Monsanto bij hoog en laag beweert. Ook
dringt het door in de bodem en vervuilt het ons oppervlaktewater. Ook dit weer in
volledige tegenstelling tot hetgeen Monsanto suggereert..
Behalve bij particulieren, wordt ‗RoundUp‘ ook in de agrarische sector
grootschalig gebruikt. Landbouwers kennen echter de gevaren, en zullen na
besproeiing van de gewassen niet snel het veld in gaan, zeker niet bij lage
temperaturen en vochtig weer.
Wetsvoorstel in de Verenigde staten
(en dus op korte termijn hoogst waarschijnlijk ook in Nederland.)
Groenten in eigen tuin verbouwen is niet langer meer toegestaan. Landbouwers
die familiebedrijven hadden, overgaan op vader op zoon, en dit al jarenlang
voortzetten, worden door deze wetgeving tot de (Monsanto) bedelstaf verplicht.
Gezond eten mag van Monsanto niet meer, en wordt Monsanto daarin gesteund
door de farmacie die middels vaccinaties ons in een permanente situatie van
ongezondheid tracht te houden. De genetisch gemanipuleerde zaden en
uiteindelijk groenten etc. worden uiteindelijk de standaard. Wie andere dan door
Monsanto verstrekte zaden gebruikt is dan uitdrukkelijk in overtreding.
Dr. Rath
De medicus Dr. Rath heeft zich ten doel gesteld, zijn kennis en wetenschappelijke
onderzoeken in dienst te stellen van de gezondheid van de mens, en heeft
daartoe de ‗Dr. Rath Health Foundation‘ opgericht. Deze stichting werkt zonder
winstoogmerk en is wars van de farmaceutische financiële belangen. Dr Rath en
diens stichting hebben slechts de werkelijke gezondheid van de mens voor ogen.
(zie ook deze link: HIER Voor informatie de Nederlandstalige website.)
Op 13-03-2012 gaf Dr. Rath een lezing in Berlijn. Na afloop bleek
hij nog een boodschap aan de Duitse bevolking in petto te
hebben, maar ook aan alle Europeanen. In deze boodschap geeft
hij aan dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog een poging waren
van het farmaciekartel. De derde poging om de wereldmacht te
krijgen vindt thans plaats. De boodschap na afloop van Dr. Rath‘s
lezing vindt je hier in dit filmpje; kijk er maar eens rustig naar:
Conclusie:
Concluderend stel ik vast, dat de Codex Alimentarius een
verouderde commissie is, die zonder enige waarborgen, meent bepaalde stellingnamen in te mogen nemen,
en ongemotiveerd, want geen enkele status hebbende, het zich aanmatigt zich te bemoeien, cq zich
permitteert een oordeel te kunnen vormen over de gezondheid situatie van burgers.
Onze regering vaardigt een wet uit die indruist tegen elk gezond verstand, indruist tegen de grondwet, en
gebaseerd is op de EU wensen. Zelfs de VN resolutie, die bepaald dat elk mens een zelfbeschikkingsrecht
heeft wordt met voeten getreden. Vervolgens meent het VWA een vrijbrief te hebben goedbedoelende, hun
gezondheid als belangrijk te beschouwende mensen, een boete van MINSTENS € 30.500 te kunnen
opleggen.
Ook de persvrijheid wordt hier met voeten getreden. Democratie? Communisme? Dictatuur? De grenzen zijn
helaas vervaagd!
Bronnen:
http://www.wanttoknow.nl/overige/de-codex-alimentarius-in-werking
www.codexalimentarius.nl Ministerie economische zaken, Landbouw en innovatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
http://www.vtm-milieu.nl/roundup
Dr. Rath: http://www4nl.dr-rath-foundation.org/extras/codex/codex-whatisit.html
http://www.youtube.com/watch?v=ELmjN9s97OY
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Nijldelta: 50 miljoen mensen zakken weg
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.
Nieuws
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 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
Slot
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
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World Economic Forum: Ontdekking aliens groot risico in 2013
'Wereldproblemen worden snel groter en complexer' - WEF erkent bestaan chemtrails om klimaat te
beïnvloeden
Voor veel mensen is het idee dat er buitenaardse wezens
bestaan nog steeds pure flauwekul. Steeds meer
wetenschappers en organisaties houden echter serieus
rekening met de spoedige ontdekking van 'aliens' en/of
andere bewoonbare planeten in het heelal.
De mogelijke spoedige ontdekking van buitenaards leven lijkt
plotseling hoog op de agenda te staan van gezaghebbende
organisaties die normaal gesproken niets van doen hebben
met astronomie en het mogelijke bestaan van aliens en
UFO's. Zo denken de auteurs van het jaarlijkse risicorapport
van het World Economic Forum (WEF) dat de ontdekking van een Aarde-achtige planeet dit jaar één van de
vijf grootste risico's is die een enorme impact op de mensheid kan hebben.
De bevestiging van het vermoeden van de wetenschap dat de Aarde niet de enige bewoonde planeet in het
heelal is wordt door het WEF een 'X-Factor risico' genoemd. 'Het is steeds meer voorstelbaar dat we het
bestaan van buitenaards leven of andere planeten waar menselijk leven op kan bestaan zullen ontdekken.'
Deze ontdekking zal 'verregaande gevolgen' hebben en 'veel aannames waar menselijke filosofieën en
religies op gebouwd zijn aanvechten'.
Gevaren voor volksgezondheid
Het WEF constateert met zorg dat de wereldproblemen snel groter en complexer worden. Zo ontstaan er
door de toenemende resistentie tegen antibiotica grote risico's voor de volksgezondheid en kunnen er als
gevolg van de globalisering wereldwijd pandemieën uitbreken. In een wereld waar genetische mutaties
sneller optreden dan de menselijke technologie kan bijhouden zou het 'roekeloos' zijn om hier niets aan te
doen.
Economie en klimaat onder druk
Daarnaast staan de wereldeconomie en het klimaat onder grote druk. De kosten van storm- en waterrampen
lopen snel op, en dat terwijl er een financiële crisis heerst die het erg moeilijk maakt om extra geld vrij te
maken om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Omdat de kloof tussen arm en rijk
steeds groter wordt dreigen er in steeds meer landen gewelddadige protesten uit te breken, ook in Westerse
landen zoals Griekenland.
Digitale bosbranden
Het derde punt van grote zorg is de ontwikkelingen op het internet en met name het ontstaan van plotselinge
'digitale bosbranden' zoals de korte anti-Mohammed film op YouTube, die vorig jaar in veel moslimlanden
rellen veroorzaakte. Door de snelle verspreiding van informatie of propaganda op het internet kan het
vertrouwen van de mensen in overheden, bedrijven, reguliere media en de markten verder afnemen.
Landen moeten backup systemen creëren
Omdat de bovengenoemde problemen op elkaar inwerken is het nodig dat de wereld hier snel en flexibel op
inspeelt. Dit omvat niet enkel het reageren op een uitgebroken crisis, maar ook en juist acties om te
proberen een nieuwe crisis voor te zijn. Het herstel van complete landen kan afhangen van het feit of ze zich
met voldoende extra capaciteit en backup systemen hebben voorbereid op een eventuele strategische crisis
die de hele samenleving bedreigt.
Vier andere 'X-Factor' problemen, w.o. chemtrails
In het WEF rapport worden naast de mogelijke ontdekking van buitenaards leven vier andere 'X-Factor
problemen' genoemd. Dit zijn 'onbedoelde / onvoorziene gevolgen van de technologie of wetenschap' die
een grote bedreiging kunnen vormen voor de wereldstabiliteit:
* Uit de hand lopende klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen als we het 'point of no return' al zijn
gepasseerd en de Aarde steeds slechter bewoonbaar wordt?
* Aanzienlijke verbeteringen van onze hersenen, zoals magnetische stimulatie die ons geheugen kan
bevorderen. Dit heeft zowel voordelen als risico's, waaronder onbekende bijeffecten. Ook zijn er ethische
vragen rond de invloed van het gebruik van pillen.
* Ongecontroleerde inzet van geo-engineering, zoals het blokkeren van het zonlicht door het sproeien van
kleine (en vaak zeer schadelijke) deeltjes in de atmosfeer -ook wel chemtrails genoemd- om Global Warming
tegen te gaan. Deze methode kan onbedoeld droogte veroorzaken. 'Het wereldwijde klimaat kan op deze
wijze 'gekaapt' worden door een schurkenstaat of zelfs door een steenrijk persoon, met onvoorspelbare
kosten voor de landbouw, infrastructuur en wereldwijde stabiliteit.'
* Het verlengen van de gemiddelde levensduur door de steeds beter wordende medische wetenschap, die
een einde zou kunnen maken aan hartziekten, kanker en beroertes, zal de maatschappelijke kosten voor
een almaar groter wordende groep ouderen sterk doen stijgen.
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Uitstellen oplossingen zeer kostbaar
Het WEF concludeert dat het vaststellen van al deze problemen weliswaar eenvoudig is, maar dat het
bedenken van oplossingen en vooral het uitvoeren van deze oplossingen veel lastiger is. Toch zullen leiders
en andere gezaghebbende personen en instanties deze verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Het
uitvoeren van soms drastische oplossingen kan door de almaar groter wordende problematiek niet langer
vooruit geschoven worden. 'Daardoor zouden we de problemen nog kostbaarder maken, niet enkel in
economisch opzicht, maar ook in termen van mensenlevens.' (1)
Xander - (1) BBC

Prikbord nr 328 (leo j.j. dorrestijn)
„Democratische‟ terreur
De VN en de EU willen dat Syrië een democratie wordt. Wat ze daarmee bedoelen, blijft vaag: de wettige
regering moet de macht overdragen aan moslim terroristen? Of denkt men aan het voorbeeld van Frankrijk
waar de politie en het leger niet meer zijn opgewassen tegen de straatterreur waardoor wijken
ontoegankelijk zijn voor het gezag, criminelen worden ‗beschermd‘ door soortgenoten en regelmatig
duizenden auto‘s in brand worden gestoken. Of het voorbeeld van het ‗democratische‘ Tsjechië waar de
gekozen dictators onlangs tienduizenden criminelen hebben vrijgelaten… terwijl in Duitsland rechters
worden bedreigd door ‗landgenoten‘ van veroordeelde immigranten. Intussen zou de bevolking van Tunesië
graag de weggestuurde ‗dictator‘ Ben Alli terug willen hebben.
Overbelast of overbetaald?
Commissaris van de koningin Franssen was kennelijk zo druk met zijn bijbanen, dat hij ‗vergat‘ zijn
hoofdfunctie tijdig op te zeggen. Zo werd hij herkozen terwijl hij het eigenlijk niet meer wilde…
De Europese ambtenaren hebben daarentegen wel tijd genoeg om zich op hun overbetaalde baan te
beraden en zich vooral druk te maken over de kritiek op hun functioneren (en jongleren met allerlei
toeslagen). De bewering dat zij hun werk in drie talen moeten kunnen doen, lijkt daarbij in strijd met de
peperdure gewoonte juist alles in alle toegestane Europese talen te doen vertalen. En met name de
ambtenaren waarvan de moedertaal Frans of Engels is, zouden kunnen volstaand met één vreemde taal
(bijv. Duits).
Rutte ingepakt?
Het valt te vrezen dat Rutte zich nogmaals heeft laten inpakken door de PvdA en dat Nederland binnenkort
zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de EU en de ECB verliest. Want de ambitieuze PvdAnieuwkomer op Financiën, die zich nationaal nog moet bewijzen, is onbeschaamd aan het lobbyen geslagen
voor een EU-baantje waarop niemand zit te wachten. Behalve de PvdA natuurlijk, opdat de Europese
‗solidariteit‘ wordt veilig gesteld.
Spraakverwarring
Waarom worden de terroristen in Syrië ‗rebellen‘ genoemd, of erger nog: ‗vrijheidstrijders‘? Hun methoden
zijn nog erger dan die van het regime. Waarom noemen we eerwraak niet gewoon moord? En waarom heten
goede doelen niet goede baantjes? Ook het jargon rond illegalen is verhullend: uitgeprocedeerde
asielzoekers, economische vluchtelingen of zelfs paspoortlozen (weggegooid in het vliegtuig).
Bij ‗kansarmen‘ stellen we ons toch iets anders voor dan straattuig, lover-boys, drugscriminelen, pooiers of
gewapende overvallers. De rest heeft kansen te over om iets van zijn leven te maken. Doch dat de
chantagemiljarden voor de Griekse maffia uit ‗solidariteit‘ worden weggegeven, is pas echt verwarrend (of
misschien toch niet…?)
Tanden
Volgens een Nederlandse generaal laat de Navo met de inzet van onze Patriot-raketten in Turkije, haar
tanden zien aan Syrië. Kennelijk is dat belangrijk, want Syrië heeft Scud-raketten. Maar Syrië heeft ook
tanks, terwijl Nederland die ‗tanden‘ heeft afgedankt. Toch benieuwd hoeveel Turkije betaalt voor de Duitse,
Amerikaanse en vooral de Nederlandse Patriots. Naar wordt beweerd betalen we zelf ruim € 40 miljoen aan
kosten; of nemen ze alsnog onze afgedankte tanks over?
Wat kost een gebruikte brandweerauto
Vanuit de Noord-Oostpolder wordt een afgedankte brandweerauto naar de Filippijnen verscheept. Dat mag
wat kosten: snoepreisjes door ambtenaren, restwaarde auto, transportkosten en de aanschaf van nieuwe
brandweerauto‘s die naar verluidt niet onder de regionale viaducten passen. Plus uiteraard het wachtgeld
van de ontslagen inkoopambtenaar… of werd deze toch niet ontslagen? Dat zou zomaar kunnen.
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Honderden dood door extreme kou. Media houden vooral vol dat de aarde opwarmt.
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 12 januari 2013
Het jaar 2013 begon zoals 2012 eindigde: met dodelijke koudegolven.
Slechts een kleine greep van de headlines over extreme kou in 2012:
Cold wave in north, east India claims over 40 lives — Mangalore Today (India), December 28, 2012
Record Cold Grips Vast Area Of Asia – China Sees Temperatures Drop To – 37°C! — NoTrickZone
(Germany) December 26, 2012
Cold War: Bitter Winter Weather Kills Hundreds In Eastern Europe, Russia — International Business
Times (U.S.), December 24, 2012
Numerous Japanese cities reach record lows as freezing temperature persist — The Japan Daily Press
(Japan), December 26, 2012
East Europe‘s bitter cold kills 300 — Vatican Radio (Rome), December 26, 2012
Down to -50C: Russians freeze to death as strongest-in-decades winter hits — Russia Today (Russia),
December 19, 2012
Heavy snowfalls keep Balkans in deep freeze — U-T San Diego (U.S.), December 11, 2012
Tens of thousands of holiday travelers stranded as wild weather heads east —
TomNelsonBlogspot.com (U.S.), December 2, 2012
Blizzard warnings stretch for 730 continuous miles due to Winter Storm Euclid - US Weather Channel
Nu, nog maar net in 2013 beland, is het niet veel beter: dodelijke koudegolven in het Midden Oosten, India,
Balkan, Rusland. De meeste mainstream media (MSM) blijven steken in de verhaaltjes over opwarming van
de aarde. En zijn van plan om daarbij te blijven. Zoals steeds meer bekend wordt, doet de media niet aan
onafhankelijke journalistiek, maar schotelen ze lezers en kijkers voor, wat hen wordt opgedragen.
AMERIKA‘s MEDIAREVOLUTIE: STEEDS MEER AMERIKAANSE BURGERS BESEFFEN DAT ZE
NIET BIJ DE MSM MOETEN ZIJN VOOR DE WAARHEID
DE MAINSTREAM MEDIA EN BILDERBERG. MEDIA TEKENEN CONTRACTEN VAN
GEHEIMHOUDING
WAAROM NEGEREN MEDIA OBAMA‘S MACHTSGRIJPERIJ ? DEELII
BEWIJS: GEVESTIGDE MEDIA STAAN ONDER CONTROLE
Artikelen in de categorie: medialeugens
De media blijft wetenschappelijk bewijs negeren ( lees: New Report: Man-made Global Warming Is a Farce),
die aantoont dat ze falikant fout zit met de alarmerende uitspraken. Ontkend wordt ook, dat al meerdere
winters achter elkaar, regio‘s door de hele wereld getroffen worden door dodelijke koudegolven. ( kijk hier
maar). NPR (National Public Radio) en AP Associated Press (AP) zijn typische voorbeelden van de bewuste
blindheid en de onoverwinnelijke ‗onwetendheid‘ van de MSM nieuwsorganisaties. Op 20 december 2012
publiceerde NPR een AP rapport om nog meer weerapocalypse-angst te creéren: ―2012 Another RecordSetter, Fits Climate Forecasts‖. Uit het artikel:
In 2012 bleken veel van de waarschuwngen van wetenschappers voor onze ogen te gebeuren: record
smeltend ijs in de arctische oceaan, Amerikaanse steden die bakten van de hitte, wijdverspreide droogte,
overstromingen. ( —deze laatste 3 zijn zeker waar–xandra—).
Dit alles is al jaren geleden voorspeld door klimaatwetenschappers, en dat alles gebeurde in 2012 ( —-dit
alles is al een paar jaar aan de gang, niet alleen/of sinds 2012–xandra).
Het artikel ging door op dezelfde manier, een hoop weergebeurtenissen werden geciteerd, met de motivatie
om de wereld angst aan te jagen aangaande global warming.
Het rapport van AP barst van de climategate propaganda verhalen, gedaan door wetenschappers. Laat
wetenschappers iets beweren, en de mensen geloven het. Het verhaal werd ook nog een aangepast (!) door
AP‘s Seth Borenstein, een fervent global-warming alarmist. Hij werd het middelpunt van een 2009
Climategateschandaal. NPR koos ervoor om mee te gaan met het AP/Borestein verhaal en dat is niet zo
verrassend. NPR is lang impopulair geweest vanwege zijn feitenontkenning, gebrek aan realiteit, financiering
met belastinggeld, partijdigheid én global warming. Sinds de laatste maanden, heeft NPR veel eigenhandig
uitgegeven en uitgezonden over global warming: al deze verhalen gaan over man-made global warming die
extreem weer veroorzaken. Echter, dat er iets aan de hand is met het weer, dat is duidelijk. Zoals directeur
Laura Furgione van National Weather Service zegt: ‗The normal is extreme, the normal has changed.‘
Zou dit te maken kunnen hebben met de polen? Er is een omkering van de polen gaande en het
electromagnetische veld van de aarde is aan het verdwijnen.
WEER MASSALE DIERENSTERFTE. IS VERZWAKKING ELECTROMAGNETISCH VELD +
OMKERING POLEN OORZAAK?
EEN VAN DE LAATSTE GROTE MYSTERIES VAN DEZE AARDE; VERDWIJNEN VAN
ELECTROMAGNETISCH VELD
VERZWAKKING MAGNETISCH VELD AARDE MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN
RUSSISCHE WETENSCHAPPERS KRAKEN GRAANCIRKELCODE, DIE WAARSCHUWING BEVAT
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8000 ie vitamine D per dag tegen ziekten
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 11 januari 2013
Alhoewel de Amerikaanse Gezondheidsraad (IOM) en vele andere
instituten het belang van vitamine D bij het voorkomen van kanker altijd
hebben gebagatelliseerd, verschijnt nu een nieuwe studie in Anticancer
Research die de krachtige waarheid over vitamine D onthult.
Volwassenen hebben per dag tussen de 4.000 en 8.000 IE (Internationale
Eenheden) vitamine D nodig om zo het lichaam te beschermen tegen
kanker, MS en diabetes type 1.
De Nederlandse Gezondheidsraad (GR) adviseert voor volwassenen 200 IE per dag, een schrikbarend
verschil. In november 2010 is het advies voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitamine D door
het IOM verdrievoudigd van 200 IE naar 600 IE per dag.
Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Californië, de San Diego
School of Medicine en de Creighton School of Medicine in Omaha. Het gaat om baanbrekend onderzoek
omdat het de relatie toont tussen de dosering vitamine D en het vitamine D gehalte van het bloed.
Dit is een unicum en het gaat om cruciale informatie die nodig is om een revolutie te ontkenen in de
gezondheidszorg. Vitamine D is het meest eenvoudige, veiligste en goedkoopste medicijn tegen verlerei
ziekten en helpt op de lange termijn de zorgkosten terug te dringen.
Tot 8.000 IE nodig per dag
―We hebben ontdekt dat een dagelijkse inname van 4.000 tot 8.000 IE nodig is om het vitamine D gehalte in
het bloed hoog genoeg te houden om het risico op diverse ziekten zoals borstkanker, darmkanker, multipele
sclerose en diabetes type 1 met tenminste de helft terug te dringen,‖ zei Dr. Cedric Garland.
Dr. Garland is professor aan de Universiteit van Californië in San Diego. ―Wat me opviel was dat een zeer
hoge inname van vitamine D nodig is om te beschermen tegen ziekten, veel hoger dan de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid van 400 IE om in de 19e eeuw rachitis te genezen.
90% vitamine D tekort onder Amerikaanse bevolking
Bij de studie is gekeken naar 3.000 vrijwilligers die allen vitamine D supplementen namen. Onderzoekers
namen vervolgens bloedmonsters om het 25-vitamine D gehalte op te nemen (de meest voorkomende vorm
die in het bloed circuleert). De resultaten waren schokkend, zelfs voor de onderzoekers. Het bleek dat 90%
van de deelnemers een tekort had aan vitamine D, onder de 40-60 ng/ml grens. Experts die zich bewust zijn
van het belang van voedingsstoffen adviseren tenminste 60-70 ng/ml.
De Amerikaanse Gezondheidsraad, het Institute of Medicine (IOM), heeft adviezen omtrent vitamine D altijd
bewust naar beneden bijgesteld om de winsten in de kankerindustrie hoog te houden. De meest recente
adviezen van het IOM lijken bewust ontwikkeld te zijn om een vitamine D tekort te veroorzaken onder de
Amerikaanse bevolking.
Het IOM verlaagt de grens van een vitamine D tekort kunstmatig door te stellen dat 20 ng/ml voldoende is.
Door simpelweg de definitie te bepalen kan een persoon dus ineens niet
meer een tekort aan vitamine D hebben. Een persoon met bijvoorbeeld 22
ng/ml wordt dus door de gevestigde medische orde niet langer gezien als
iemand met een vitamine D tekort, terwijl het vitamine D gehalte zo laag is
dat het niet in staat is te beschermen tegen kanker, MS, of diabetes type 1.
Waarom de waarheid over vitamine D een grote bedreiging vormt voor
het gevestigde medische systeem
Het medische systeem, en dan met name de kankerindustrie, doet bewust
pogingen om te voorkomen dat mensen de waarheid te weten komen over
vitamine D om zo te kunnen blijven verdienen aan ziekten. Vitamine D vormt
om drie redenen een groter gevaar voor de gevestigde medische orde dan
alle andere voedingsstoffen.
Waarom vrijwel iedereen in eerstewereldlanden meer vitamine D nodig heeft
―Het is tijd geworden dat iedereen meer vitamine D gaat innemen om zo de belangrijkste vormen van
kanker, diverse andere soorten ziekten en fracturen te voorkomen,‖ zei Dr. Robert P. Heaney, een ervaren
biomedisch wetenschapper aan de Creighton Universiteit.
Tot besluit wordt vitamine D3 aangeraden, maar niet de goedkope ‗multivitaminen‘ die vaak aangetroffen
worden.
Lees meer op Grassrootshealth.net
WWW.DUTCHAMAZINGNEWSBLOG.WORDPRESS.COM
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Criticus van Obama‟s kill list dood gevonden in New York. Als blogger je leven niet meer zeker in
Amerika
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 14 januari 2013
De prominente Amerikaanse blogger Aaron Swartz, die zich uitsprak
over Obama‘s kill list en cyber aanvallen tegen Iran, is dood gevonden
in New York. De politie vond het lichaam van de 26-jarige in zijn
appertement in Brooklyn, afgelopen vrijdag. Doodsoorzaak: zelfmoord
door ophanging. Verdere details over de mysterieuze dood zijn niet
gegeven.
Vorig jaar uitte Swartz openlijk kritiek op Amerika en het Israëlische
regime, aangaande de cyber attacks op Iran. Ook mondeling uitte
Swartz kritiek op Obama‘s kill list en ander beleid.
Amerika heeft er een handje van, te executeren wie een ‗pain in the ass‘ is voor het land.
ONTHULLEND: PLANNEN VAN U.S. OVERHEID DUIKEN OP: LEIDERS VAN OCCUPY WALL
STREET MOESTEN GEËXECUTEERD DMV SLUIPSCHUTTERS
VERVOLG: ONTHULLEND. PLANNEN VAN DE U.S. OVERHEID DUIKEN OP: LEIDERS VAN
OCCUPY MOESTEN GEËXECUTEERD DMV SLUIPSCHUTTERS
Obama heeft de namen goedgekeurd op de kill lists , de executies zouden plaatsvinden middels de US
assassination drones.
Elke week bekijken meer dan 100 medewerkers van het US national security team video teleconferences
georganiseerd door het Pentagon. Ze bespreken dan de biografieën van verdachten in Jemen, Somalië,
Pakistan en nomineren de personen die ze kwijt willen.
Obama krijgt dan de identiteiten van deze personen en ze worden op een kill list gezet. Hij keurt elke aanval
in Jemen en Somalië goed, alsmede in Pakistan.
Swartz kreeg veel credits voor het schrijven van specificaties voor het Internet, zoals de feed format 1.0
(Rich Site Summary) waaraan hij vanaf zijn 14e werkte. Hij was een criticus van de informatiemonopolie en
geloofde in het delen van informatie met de hele maatschappij. ‗Informatie is macht. Maar zoals met alle
macht het geval is, zijn er die het voor zichzelf willen houden.‘ Gebaseerd op deze uitspraak ontwikkelde hij
DemandProgress. Hij lanceerde in 2011 succesvol een campagne om een bill te blockeren die de US House
of Representatives de ‗Stop Online Piracy Act‘ noemde.
Als de bill goedgekeurd zou zijn, zou dit betekenen dat er rechterlijke bevellen nodig zouden zijn om toegang
te krijgen tot bepaalde websites. DemandProgress wilde geen Stop Online Piracy Act, omdat de groep geen
US censuur en restricties wilde voor webcommunicatie.
http://www.pakalertpress.com/2013/01/14/obamas-kill-list-critic-found-dead-in-new-yorkcity/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+pakalert+%28Pak+Alert+Press%29

http://www.presstv.ir/detail/2013/01/13/283254/us-kill-list-critic-found-dead-in-ny/

Nieuwsbrief 169 – 15 januari 2013 – pag. 68

Is Los Roques de nieuwe Bermuda Driehoek ?
Geplaatst door xandrah op 13 januari 2013
Los Roques, nieuwe mysterieuze driehoek ?
qqqVorige week verdween een vliegtuig met Italiaanse mode van
Vittorio Missoni boven Los Roques. In totaal zijn er 15 incidenten
gemeld van kleine vliegtuigen die neerstortten, verdwenen, of
problemen meldden. Hierbij moet wel vermeld worden, dat deze 15
gevallen vanaf 1995 plaatsvonden en dat valt op mee. Toch Los
Roques wordt nu vergeleken met de beroemde Bermuda Driehoek
en wordt er gesproken van de ‗Los Roques Curse‘.
Het verdwenen vliegtuig van vorige week was 140 km van Los Roques (een archipel van honderden
eilanden), op weg naar Caracas (Venezuela), toen het verdween boven open zee. In 2008 kwamen 14
mensen om het leven, ook toen een vliegtuig boven Los Roques verdween. Maar restanten van het vliegtuig
werden nooit gevonden, en slechts één lichaam werd gevonden. Er gaan veel verhalen de ronde over de
oorzaken, zoals het vrijkomen van methaangas van de zeebodem, aliëns die ervoor verantwoordelijk zijn, of
zielen uit de vergane wereld Atlantis die er iets mee te maken zouden hebben. Dit klinkt allemaal vrij
fantasierijk en er zal vast een logische verklaring voor zijn. W.b. de Bermuda Driehoek: het is er druk op de
luchtvaartroutes, bovendien zijn er veel onvoorspelbare tropische stormen. Ook is de stroom in de oceaan
nogal turbulent. De schrijver van Pilot, Nick Wall, zegt: ‗Piloten geven er de voorkeur aan zich te
concentreren op de zaken die hen helpen langer te leven, zoals brandstofevaluaties, weerrapporten,
motorinspecties. Het is te vroeg om de oorzaak van het laatste incident vast te stellen.‘
Er zijn meer mysterieuze waterwerelden die gelinkt worden met een doom-triangel, zoals Michigan Triangle
(Lake Michigan) en de Sargasso Zee. Vele schepen dreven daar rond zonder crew, en voor de doorgaans
kalme Sargasso Zee is dat vrij apart. In 1840, werd het Franse handelsschip ‗Rosalie‘ gevonden met de
zeilen omhoog, maar zonder crew. Ook in de Michigan Triangle verdwenen crews en ook vliegtuigen. Hoe
dan ook, het is de vraag of 15 incidenten in 18 jaar tijd wel zo mysterieus te noemen zijn.
http://www.guardian.co.uk/world/shortcuts/2013/jan/07/los-roques-the-new-bermuda-triangle
http://news.yahoo.com/call-los-roques-bermuda-triangle-002122438.html
http://www.nodeju.com/34651/plane-and-passengers-disappear-without-a-trace.html
Bermuda Driehoek - „We gaan wit water binnen, niks lijkt te kloppen‟
Deze bekende driehoek, bevindt zich in het westelijke gedeelte van de
Noord Atlantische Oceaan (drie punten: Bermuda, Florida en Puorto
Rico). Bermuda Driehoek heeft een mysterieuze reputatie. Er zouden
boten, schepen en vliegtuigen in verdwenen zijn. Sommigen denken dat
ergens in de Driehoek, een ingang is naar een andere dimensie, anderen
denken dat de area , een UFO hotspot is. In december 1945 trok de
Driehoek voor het eerst de aandacht, toen 5 Amerikaanse militaire
vliegtuigen verdwenen tijdens een trainingsmissie. De vluchtleider zei, bij
het laatste radiocontact: ‗we gaan wit water binnen, niks lijkt te kloppen.‘
Van de veertien mannen in de vliegtuigen werd nooit meer iets vernomen.
Vreemd genoeg, onderging het rescue-vliegtuig (dat naar het vermiste
vliegtuig ging zoeken, met 13 man aan boord hetzelfde lot. Ook
verdwenen onder andere SS Marine Sulphur Queen, een tanker met 39
man in 1963, en USS Cyclops met 309 man in 1918. In de Bermuda
Driehoek is het weer onstuimig, en de oceaan ook.
Sargasso Zee
Deze zee ligt in het midden van de Noord Atlantische Oceaan en wordt
omringd door vele stromingen . De stromingen laten brengen veel zeeplanten en afval in de Sargasso Zee,
en dit veroorzaakt een bruin, compact zeewier (sargassum). Door de zeewier en de stromingen blijft deze
zee kalm. Juist het kalme karakter van deze zee, maakt het mysterieus dat
verscheidenen schepen gevonden zijn, zonder bemanning. (zoals het
Franse handelsschip Rosalie, in 1840).
Michigan Driehoek
In 1937, verdween kapitein George Donner van zijn boot. Donner gaf zijn
bemanning orders om hem wakker te maken, wanneer het schip de haven
zou invaren. Toen zei 3 uur later in zijn cabine kwamen ,was Donner
verdwenen, ondanks het feit dat hij zijn cabinedeur op slot had gedaan. In
1950 verdween de Northwest Airlines Flight 2501 terwijl het vloog over de
Michigan Driehoek. Met 58 mensen aan boord, leek het vliegtuig te
verdwijnen in schriele lucht. Het vliegtuig en de passagiers zijn nooit meer
gevonden, hoewel er intensief naar gezocht werd.
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'Rutte achter Britse premier bij eis om meer soevereiniteit parlementen'
13-01-2013
David Cameron en Mark Rutte
Volgens de Britse krant The Sun staat de Nederlandse premier Mark Rutte
achter de eis van de zijn Britse collega David Cameron om de nationale
parlementen van de EU lidstaten weer meer soevereiniteit te geven. Als dit
nieuws correct is dan staat Groot Brittannië niet langer alleen en heeft één
van de zeer weinige overgebleven AAA landen, Nederland, zich aangesloten
bij het Britse verzet tegen de stapsgewijze vorming van een federaal Europa
dat centraal geregeerd wordt uit Brussel.
Uitgerekend op de dag (22 januari) dat Frankrijk en Duitsland de 50e verjaardag van het Élysée Verdrag
vieren houdt premier Cameron een toespraak in Nederland die naar verwachting rechtstreeks tegen de
wensen van Brussel om van de EU een politieke eenheid te maken ingaat. Mede door de druk vanuit de
Britse bevolking pleit Cameron er al langer voor om de macht van de EU en de miljardenafdrachten aan
Brussel te verminderen.
Rutte bondgenoot van Cameron?
Tot nu toe stond Cameron daarin alleen. Volgens The Sun heeft hij in Rutte echter een belangrijke
bondgenoot gekregen. Ook de Nederlandse premier zou een aantal aan Brussel overgedragen
bevoegdheden weer willen terughalen naar de nationale parlementen. In het partijprogramma van de VVD
werd al gepleit voor slechts een 'kleine, economische en efficiënte' Europese regering. Ook leverden de
liberalen kritiek op de EU bureaucratie en de Brusselse 'reguleringsbezetenheid, geldverspilling en
inefficiëntie'.
Brits referendum over EU
In Groot Brittannië zal hoogstwaarschijnlijk een referendum worden gehouden over de toekomstige Britse
positie in de EU. De regering in Londen zou opnieuw willen onderhandelen over een aantal EU verdragen en
zou in het uiterste geval zelfs een volledige uittreding overwegen. De waarschuwing van de VS en Duitse
parlementariërs dit niet te doen lijkt premier Cameron alleen maar te hebben gesterkt. Volgens de
gezaghebbende Financial Times heeft Cameron zelfs doelbewust 22 januari uitgekozen omdat deze dag
precies tussen de inauguratie van Obama (21 januari) en het Wereld Economie Forum in Davos (23 januari)
valt. Grote Britse leiders zoals Winston Churchill (1946, Zürich), Margaret Thatcher (Brugge, 1988) en Tony
Blair (Warschau, 2000) hielden eveneens belangrijke redevoeringen op het Europese vasteland.
'Gestoord; groteske perversie'
Een Duitse official noemde de keus voor 22 januari 'zeer ongewoon'. Ulrike Guérot, lid van de European
Council on Foreign Relations vind het ronduit 'gestoord. Dit is een trotse reactie en een poging de
krantenkoppen te halen.' De voormalige Labour minister voor Europa Denis McShane noemde Camerons
toespraak in Nederland op de dag waarop Frankrijk en Duitsland hun belangrijkste verdrag vieren zelfs een
'groteske perversie'. (1)
Voorzichtig met optimisme
In Nederland is er nog geen aandacht besteed aan Ruttes veronderstelde opmerkelijke ommezwaai. Een
jaar geleden pleitte hij immers juist voor het overdragen van nog meer bevoegdheden aan Brussel. Mogelijk
dat de voor de VVD dramatische opiniepeilingen, waarin anti-EU partijen PVV en SP steevast fors winnen,
hem van gedachten hebben doen veranderen. Vrijheidslievende burgers doen er echter goed aan een flinke
slag om de arm te houden, want Rutte heeft inmiddels een 'grote' naam opgebouwd als beloftenbreker en
iemand die 'A' zegt maar 'B' doet.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

EU geeft miljardensteun aan extreem moslimregime in Egypte
BRUSSEL -De Europese Unie en een aantal andere financiële instellingen
geven ruim vijf miljard euro aan Egypte. De hulp is bedoeld ter ondersteuning
van het democratiseringsproces. (Foto: ANP)
De Vlaamse Van Rompuy, van de Europese Raad, maakte de gift bekend
tijdens een bezoek aan hoofdstad Cairo. De miljarden komen beschikbaar via
subsidies en leningen.
De Partij voor de Vrijheid heeft inmiddels laten weten verbaasd te zijn over de
toegezegde EU-steun aan Egypte. PVV-Europarlementariër Laurence Stassen:
‖Onder leiding van Morsi glijdt Egypte af naar een islamitische dictatuur. De rechterlijke macht staat onder
druk en recente voorstellen staan staat haaks op de bescherming van de mensenrechten en duperen de
positie van minderheden en vrouwen.‖
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20 feiten over de “Ondergang van Europa”
Europese Economie blijft Krimpen en Armoede neemt flink toe
De economische implosie van Europa is aan het versnellen.
Terwijl de standaard nieuwsvoorziening doorgaat met beweren dat de
financiele crisis is afgewend laten economische statistieken juist het
tegendeel zien. Productie activiteiten in Europa zijn vrijwel allemaal
aanbesteed en de werkloosheids cijfers hebben opnieuw een
schrikbarend record bereikt. De officiele werkloosheids cijfers van
Griekenland en Spanje zijn nu zelfs veel hoger dan het aantal
werklozen van de Verenigde Staten ten tijde van de Grote Depressie in de jaren 30.
De economische situatie in Europa is zelfs erger dan een jaar geleden en het wordt nog erger door de
strenge maatregelen die een zware wissel op de economie v/d Eurozone trekt.
Het wordt steeds moeilijker te onderschatten hoe ernstig de situatie aan het worden is vooral in Zuid Europa.
De waarheid is dat de meeste Zuid Europese landen al in een zeer diepe economische depressie zitten. En
het is geen geheim dat dit door de enorme schuldenlast komt. Een schuldenlast waar ook de Verenigde
Staten mee te maken heeft en die zelfs de grootste schuldenlast ter wereld heeft. Amerika staat dus een nog
veel zwaardere en diepere depressie te wachten dan Europa.
De volgende 20 Feiten over de ondergang van Europa zou eigenlijk iedereen moeten weten.
1: Productie activiteit in Frankrijk en Duitsland is voor de 10e maand op rij aanbesteed.
2: Werkloosheids cijfers zijn gestegen tot 11,8 procent, een schrikbarend record.
3: In November (2012) heeft Italië de sterkste daling van de detail handel laten zien.
4: Productie activiteit in Spanje is voor 20 maanden op rij aanbesteed.
5: Op dit moment is berekend dat slechte leningen 20 procent van alle binnenlandse leningen van het
Griekse banksysteem deel uit maken.
6: Een kollosale 20 procent van de bevolking van Ierland leeft in een werkloze huishouding.
7: Het werkloosheids percentage in Griekenland is op dit moment 26 procent. Een jaar geleden was dat nog
18,9 procent.
8: Het werkloosheids percentage in Spanje is gestegen tot een schribarende 26,6 procent
9: Het aantal werklozen van mensen onder de 25 in Cyprus is 27 procent. In 2008 was dat nog 10 procent.
10: Verkoop van voertuigen uit Frankrijk waren in November 2012 28 procent lager ten opzichte van een jaar
eerder.
11: Het armoede cijfer in Griekenland op dit moment is 36 procent. In 2009 was dit nog 20 procent.
12: Werkloosheidscijfer van Italië is thans een schrikbarende 37,1 procent.
13: Een schrikbarende 44 procent van de gehele Bulgaarse bevolking ziet zich beroofd van materiele
welvaart.
14: Werkloosheids cijfer van Spanje is thans een schrikbarende 56,5 procent.
15: Werkloosheids cijfer van Griekenland is thans een schrikbarende 57,6 procent.
16: Citigroup verwacht dat er een kans is van 60 procent dat Griekenland binnen 12 tot 18 maanden de
Eurozone zal verlaten.
17: Huizen in Spanje worden met 70 procent korting verkocht ten opzichte van de originele marktprijs toen
deze op z‘n hoogst was in 2006.
Op dit moment staan er 2 miljoen huizen in Spanje te koop.
18: De schuld van het bruto binnenlandse product van Griekenland bereikt snel 200 procent.
19: Volgens het Comitee van Franse Auto producenten was 2012 het slechtste jaar sinds 1997.
20: In 2005 produceerde Frankrijk ongeveer 3,5 miljoen auto‘s. In 2012 waren dat er nog maar 2 miljoen.

Chinees restaurant neemt robots aan
Een restaurant in de Chinese plaats Harbin heeft wel een heel bijzondere
manier gevonden om op personeelskosten te besparen. Bedrijfsleider Liu
Hashheng heeft twintig robots aangesteld om klanten te verwelkomen en
keukenwerk te verrichten.
De robots zijn geprogrammeerd om tien verschillende gezichtsuitdrukkingen
uit te beelden. Ook kunnen ze enkele woorden spreken. Helemaal
autonoom zijn de robots nog niet: bij snijwerkzaamheden hebben de robots nog hulp nodig van personeel
van vlees en bloed.
Liu Hashheng, tevens voorzitter van de Robotacademie in Harbin, wil met de actie robots introduceren in het
dagelijkse leven van mensen. Hij voorziet dat robots over tien jaar heel gewoon zijn. Overigens was het wel
een fikse investering voor het restaurant: per stuk kosten de robots omgerekend 2400 euro.
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EU-besluit: ook Oost-Europa wordt nu met Afrikanen en Arabieren overstroomd
Cecilia Malmström
De EU is vandaag van start gegaan met het zogenaamde ―asielpakket‖ .
Daardoor zullen in de toekomst ook landen in Europa met immigranten uit
de Derde Wereld worden overstroomd, die tot nu toe bijna geen
vluchtelingen hebben opgenomen.
Al in 1999 probeerde de EU – tot nu toe tevergeefs – een
gemeenschappelijk asielsysteem op te richten. EU-commissaris Cecilia
Malmström bericht van taaie onderhandelingen tot het eind toe. Nu zou men
het echter eens zijn geworden over een gemeenschappelijke asielpolitiek.
De nationale regeringen hebben nu geen mogelijkheid meer om de
immigratie in hun landen te beperken.
Tot nu toe hadden Oost-Europese landen geweigerd hun landen te verrijken met massa-immigratie uit Afrika
en het Midden-Oosten.
Estland had tot nu toe slechts enkele honderden vluchtelingen opgenomen. In de straten van Tallin zou ik de
donkerste persoon zijn, zei Malmström onder verwijzing naar haar donkere haarkleur.
Op de lange termijn zullen er veel meer asielzoekers naar landen als Polen of Estland komen, die tot nu toe
bijna geen Derde Wereld-immigratie hadden.
Tien landen namen 329.000 van de in totaal 365.000 asielzoekers op, die in 2011 de EU zijn
binnengekomen. De overige 17 landen namen 36.000 asielzoekers op.
Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Italië namen drie vierde deel van alle asielzoekers op.
Als alle landen in gelijke mate asielzoekers opnemen, kan de bescherming zoekende zelf beslissen of hij
naar Estland wil of naar de ―gebruikelijke‖ landen, aldus Malmström.
Bron: http://www.freiezeiten.org/eu-beschluss-auch-osteuropa-wird-nun-mit-afrikanern-und-arabernuberschwemmt/
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

China is grootste prepper van de wereld. waarom verviervoudigt China zijn rijstimport?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 14 januari 2013
Experts van VN zijn in verwarring. In China is geen sprake van voedseltekorten. En toch hamstert het land
enorme rijstvoorraden. Het jaar 2012 verviervoudigde China deze voorraden, in vergelijking met de inkopen
van 2011.
Hebben de agressieve oorlogsvoorbereidingen er iets mee te maken ?
Experts agricultuur van de Verenigde Naties, melden verwarring nadat ze cijfers hebben gezien over China‘s
rijstimport. China importeerde 2.6 miljoen ton rijst in 2013. En dat is een stuk meer dan de 575.000 ton uit
2011. De verwarring komt voort uit het feit dat er geen duidelijke reden is voor de snel toegenomen
verviervoudiging. Speculaties doen de ronde: importeert China zulke gigantische hoeveelheden om te
profiteren van de lage internationale prijzen ? Maar China heeft ook nog rijst uit eigen land. Waarom zou
China plotseling miljoenen tonnen opslaan, zonder duidelijke reden ? Misschien heeft het te maken met
China‘s agressieve militaire oorlogs voorbereidingen in de Atlantische Oceaan en Centraal Azië.
Reuters schreef vorig jaar dat:
At Qingdao Port, home to one of China‘s largest iron ore terminals, hundreds of mounds of iron ore, each as
tall as a three-storey building, spill over into an area signposted ―grains storage‖ and almost to the street.
Further south, some bonded warehouses in Shanghai are using carparks to store swollen copper stockpiles
– another unusual phenomenon that bodes ill for global metal prices and raises questions about China‘s
ability to sustain its economic growth as the rest of the world falters.
Ook aankopen van grote hoeveelheden grondstoffen
Een paar maanden geleden, zei een een analyst dat er enorme hoeveelheden grondstoffen aangekocht
werden, van 300.000 ton metalen uit een Chinese provincie.
We weten dat de wereld zeer mogelijk gaat naar een periode van significante inflatie, Amerika loopt hiermee
voorop. Dit zou deze vreemde acties van China kunnen verklaren. China bereidt zich mogelijk hierop voor.
Wat ook vrij vreemd is, is dat Australiërs te kort aan allerlei soorten poedermelkprodukten hebben, omdat
Chinese toeristen die Australië bezoeken, de winkels leegkopen om mee te nemen naar China. Ook hiervoor
is geen duidelijke reden.
http://www.chinadaily.com.cn/business/2012-12/18/content_16027731.htm
http://www.bloomberg.com/news/2012-12-12/rice-imports-by-china-set-to-jump-fourfold-on-localprices-1-.html
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323706704578228052284001608.html
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Aarde maakt kennis met kwelgeest
Geplaatst door xandrah op 13 januari 2013
De aarde kreeg op 9 januari net geen bezoek van Apophis. Maar dat betekent niet dat we van de planetoïde
met een doorsnede van 275 meter af zijn. Te weten dat hij in 2029 en 2036 wél op bezoek komt.
Als Apophis – vernoemd naar een Egyptische demoon – in 2029 langskomt, scheert hij op een afstand van
‗slechts‘ 30.000 kilometer langs de aarde. Volgens wetenschappers is dat behoorlijk dichtbij.
Sterker nog, dat is zo dichtbij dat hij tegen allerlei satellieten kan aanbotsen. En mocht dat allemaal goed
aflopen, dan zijn we er nog steeds niet. In 2036 staat een mogelijke botsing met de aarde op de kalender.
Sterrenkijker Patrick Paolucci legt in The Telegraph uit waarom Apophis voor ‗doomsday believers‘ zo‘n
bekende naam is. ―Er vliegen zo‘n beetje dagelijks planetoïden, kometen en andere ruimtestenen langs de
aarde, maar geen enkele heeft zo‘n slechte naam als deze jongen. Het is een van de weinige bekende
planetoïden die ons op korte termijn kan raken.‖
De NASA deed al eens onderzoek naar een potentiële botsing met Apophis. Als de steen op de aarde knalt,
veroorzaakt hij een ontploffingskracht van 500 megaton. Ter vergelijking: de zwaarste kernbom die de mens
ooit heeft laten ontploffen was goed voor 57 megaton.

Iraanse spion onthult opnieuw geheime kerninstallatie
14-01-2013
Satellietfoto van het bovergrondse gedeelte van de geheime
nucleaire installatie in Khondab.
Een bron in de inlichtingendienst in de Iraanse Revolutionaire
Garde heeft vorige week informatie aan het Westen
doorgespeeld over een nog niet ontdekte ondergrondse
uraniumverrijkinginstallatie in zijn land. Na publicatie in
diverse media zou president Ahmadinejad vandaag een
spoedvergadering beleggen met zijn noodkabinet en leden van de Opperste Nationale Veiligheid Raad over
het 'lek' in de veiligheidsdiensten en de mogelijke ernstige gevolgen als de internationale gemeenschap
reageert op dit zoveelste Iraanse bedrog.
Geheime verrijking in Khondab
De spion in de Garde onthulde vorige week dat er in Khondab, nabij de stad Arak, een geheim ondergronds
complex is gebouwd waar meer dan 2000 centrifuges staan opgesteld die exclusief uranium verrijken voor
het Iraanse kernwapenprogramma. Volgens dr. Peter Vincent Pry, uitvoerend directeur van de Task Force
for National and Homeland Security en een voormalige CIA analist, is er 'op satellietfoto's duidelijk te zien
dat er een zeer geheime en versterkte installatie is gebouwd voor een diep onder de grond gelegen faciliteit
in de berg.' In 2002 en 2009 werden de geheime installaties in respectievelijk Natanz en Fordo ontdekt. Na
aanvankelijke ontkenningen deed het regime in Teheran al snel geen moeite meer om het bestaan van deze
nucleaire complexen te verhullen, vooral omdat er inmiddels overvloedig bewijs voor was geleverd.
'Vreedzaam programma' nog ongeloofwaardiger
Dat is nu mogelijk anders, aangezien Iran getroffen is door zware sancties vanwege het nucleaire
programma, dat naar eigen zeggen enkel voor vreedzame doeleinden is bedoeld. De ontdekking van nóg
een geheime installatie zal deze bewering nog ongeloofwaardiger maken dan deze na de onthullingen van
Natanz en Fordo al was. Behalve een serie nieuwe maatregelen tegen de islamitische republiek dreigt er
ook nog steeds een Israëlische (en/of Amerikaanse) militaire aanval.
Desondanks verklaarde Abbasi-Davani, het hoofd van de Iraanse Atoom Energie Organisatie, op 10 januari
dat Iran 'geen ongedocumenteerde claims accepteert' en daarom onverminderd zal doorgaan met het
produceren van 20% verrijkt uranium in Natanz en Fordo. Deze voorraad kan binnen enkele weken verder
worden verrijkt naar kernwapengeschikt niveau.
Zes kernbommen, 'onverrijkt uranium in Syrië'
Het Internationale Atoom Energie Agentschap, dat al tijden probeert toegang te krijgen tot de nucleaire
installatie in Parchin omdat men vermoed dat daar ontstekingstesten voor atoombommen worden
uitgevoerd, meldde in zijn rapport van november 2012 dat Iran de verrijking van uranium opnieuw heeft
opgevoerd en nu 10.000 centrifuges in Natanz en ruim 2700 centrifuges in Fordo operationeel heeft. Het
land heeft inmiddels voldoende uranium verrijkt om -na verdere verrijking- gebruikt te worden voor de bouw
van zes kernbommen.
Volgens de Iraanse bron komt daar binnenkort een grote lading uranium uit Syrië bij. Syrië, wiens geheime
kerninstallatie in 2007 door de Israëlische luchtmacht werd vernietigd, zou volgens het internationale
persbureau Reuters tot 50 ton onverrijkt uranium bezitten dat oorspronkelijk bedoeld was voor de productie
van eigen kernwapens. (1)
Xander - (1) World Net Daily
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Juliana en haar NSB-vrindenkring
Posted by ADMINISTRATOR
De Nederlandse constitutionele monarchie is een legitimerend systeem voor
belangenverstrengeling, welks voordeel slechts één richting kent: naar het vermeende
―koninklijk huis‖. Het tekenen van wetten en besluiten is pertinent niet om de
zogenaamde democratie wat op te leuken. Het tekenen van wetten en besluiten is per
definitie een dictatoriale (over-erfbare en dus ondemocratische) bevoegdheid, waarbij
machtsmisbruik en belangenverstrengeling elkaar naadloos aanvullen. Voor degenen die
Juliana nog steeds zien als een goedmoedig onnozel besje, die haar tijd besteed aan
huishoudelijke taken zoals het pellen van echte Hollandse spruitjes, moet onderstaand stukje maar eens
lezen.
Nederland was, is en blijft een illegale nepstaat, aangestuurd door oekazes, een bananen-monarchie
waardig.
In oktober 1986 ontstond er in Nederland grote commotie over een door de staat
toegezegd pensioen aan de weduwe Rost van Tonningen. Omdat haar direct na de
oorlog overleden echtgenoot parlementslid was geweest, zou zij recht hebben op een
nabestaandenpensioen van overheidswege. Deze met name bij voormalige
verzetsmensen en joodse landgenoten ontstane commotie leidde zelfs tot parlementaire
opschudding en de toenmalige minister Rudolf de Korte (RU Leiden – Minerva) zegde toe
de zaak aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. Vervolgens bleef het stil, met als
conclusie dat de uitkering terecht was.
Als onderzoeken door ministers tot niets leiden kan dat twee dingen betekenen:
1. de minister wordt door de wet beperkt en/of;
2. de minister wordt van hogerhand terug gefloten.
Vermoedelijk zijn beide zaken aan de orde. Het resultaat was dat er zelfs berichten in kranten verschenen,
waarin werd getwijfeld aan het Nederlanderschap van Meinoud Rost van Tonningen, omdat hij buitenlandse
dienst zou zijn geweest. Dat zou echter betekenen, dat er nog een kleine 200.000 mensen in aanmerking
kwamen hun Nederlanderschap kwijt te raken.
Twijfels Nederlanderschap Rost van Tonningen –
Reformatorisch Dagblad
Maar Florrie Rost van Tonningen had een onvermoede
vrindenkring. Reeds voor de oorlog was zij dus een
goede vriendin van toenmalige prinses Juliana,
hetgeen blijkt uit het feit, dat zij regelmatig bij elkaar
over de vloer kwamen om een partijtje tennis te spelen.
Uit haar levensbeschrijving blijkt ook dat zij uit een
bekend bankiersgeslacht kwam. Florrie Heubel werd in
Amsterdam geboren als dochter van Gustav Adolph
Heubel, bankier bij de firma Jan Kol & Co
(verwantschappelijk verbonden met de Utrechtse Bank
Vlaer & Kol), en Cornelie van Haren Noman, telg uit een patriciërsgeslacht. Florrie Heubel groeide op in
Hilversum. In de jaren dertig werden Florrie en haar broer Wim Heubel actief in de Nationale Jeugdstorm, de
jeugdbeweging van de NSB. Medio 1939 ontmoette ze, via haar broer, Meinoud Rost van Tonningen. Wim
Heubel was een tijdlang lid van de persoonlijke lijfwacht van Anton Mussert, chef van de NSB.
Links op de foto Arthur Seys-Inquart in burger, met naast hem Wim Heubel, die in 1945 in gevecht met de
Canadezen sneuvelde.
Vrindenkring
Zo zien we dus, dat er een nauw verband is te leggen tussen
bepaalde top figuren in de toenmalige politiek. Florrie Heubel
zat in hoge aoude en nieuwe adellijke kringen, waar we van
Tuyl van Serooskerken en de Fentener van Vlissingens bij
kunnen rekenen. Via de bankwereld kwam men al snel in
contact met de ―Hollandse Elite‖. Het is eenvoudig
verklaarbaar, dat er een link tussen het ―koningshuis‖ en de
NSB is te leggen. Krantenberichten rond die tijd staken dat
nauwelijks onder stoelen of banken. Bovendien had Bernhard
zijn heldendaden in het verzet immers nog niet kunnen
vertonen? Juliana (en dus ook Bernhard en wellicht haar moeder) sympathiseerden met de NSB. Met name
voor de oorlog, maar zelfs ook daarna nog, zo zullen we zien. Onderstaand krantenbericht uit de archieven
van Gerard de Boer geven onomstotelijk aan, dat het ―koningshuis‖ helemaal niet zo vies was van het mee
helpen schrijven aan een paar zwarte bladzijden van onze geschiedenis.
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In 1935 pochtte de NSB bij monde van de Goebbels van de
polder Anton Geelkerken reeds over het enthousiasme van
Juliana over de NSB: ―Haar gehele omgeving bestaat uit
nationaal-socialisten!‖ Dat bleek na de oorlog in 1969 te
kloppen met een bericht, dat de secretaris van de inmiddels
koningin geworden Juliana, lid van de NSB was geweest, de
heer J. van der Hoeven. Deze Van der Hoeven was zelfs
hoofdredacteur geweest van het NSB krantje ―De Waag‖, gefinancierd oor niemand minder dan ―Sir‖ Henri
Deterding van Shell. Deze huisvrind van de grootaandeelhouder van Royal Dutch Shell, had kosten noch
moeite gespaard om Hitler in het zadel te helpen. Leest u voor de zekerheid onze stukken er nog even op
na.
WILHELMINA EN HET DERDE RIJK en WIE FINANCIERDE HITLER
De elitaire cirkel van de ―vrindenkring‖ is hiermee rond. Dat kan ook bijna niet anders met de Duitsche en
met name Nazi-Duitsche achtergronden achtergronden van deze vreemde geïmporteerde familie. De
krampachtigheid waarmee deze familie wordt beschermd door de lakeien-kaste er omheen is ronduit
beschamend en dient het Nederlandse volk niet. Zoals er zo krampachtig werd gedaan, toen bekend werd
dat een nazi-zanger naast de ―koningin‖ aan een banquet zou plaatsnemen.
HET „PROBLEEM‟ HEESTERS – GEEN PROBLEEM!
De minister zoekt het uit….
In 1986 was het dus weer eens raak: de overheid had zoals gewoonlijk geblunderd bij de toekenning van
een pensioen aan een landverraadster in de optiek van vele landgenoten. De politiek was uiteraard geschokt
en minister R. de Korte (VVD – RU Leiden – Minerva). Maar de kolkende rivier van verontwaardiging
eindigde als een modderstroompje in de woestijn. Buiten de
ambtenaren zou niemand van deze ―misstand‖ hebben
geweten, de minister liet na de ―onthulling‖ in de Haagse Post in
april 1986 meteen een onderzoek instellen.
Maar die uitkeringsambtenaren doen dat niet op eigen houtje.
Het bleek dat er door ―Koningin‖ Juliana, bij de Gratie Gods in
1950 opdracht aan de minister was gegeven, goed voor haar
vriendin te zorgen. Het pensioen was inmiddels al opgelopen
tot bijna een miljoen gulden. Met dank aan Gerard de Boer, van
wiens archief wij steeds gebruik maken als het op de werkelijke
gang van zaken aankomt. Zoals vrijwel altijd is er meer wat aan
het oog moet worden onttrokken.
Goedpraters zullen steeds weer beweren, dat het ―staatshoofd‖
er iedere keer door de politici wordt ingeluisd, door de
handtekening te misbruiken. Door de constitutionele monarchie
als een soort ceremoniële lolligheid af te doen, wordt dat
staatshoofd buiten schot gehouden. Het heeft ook geen zin het
staatshoofd ter verantwoording te roepen, want zij is
onschendbaar. Dat wil zeggen: zij mag ons op dagbasis
beledigen en wij mogen dat dus niet.
Bovenstaande is het zoveelste voorbeeld van deze idiote
staatsvorm. Waar belangenverstrengeling een politieke
doodzonde is, wordt dit met het grootste gemak door deze
(illegale) erf-familie toegepast en vooral uitgebuit. Want stel nu,
dat de minister destijds eens even bij majesteit op de stoep was
gaan staan, met het dringende verzoek dit verhaal terug te
draaien, wat denkt u wat er zou zijn gebeurd? Vermoedelijk had
de minister daarmee het einde van zijn glanzende carriere
reeds in een vroeg stadium ingeluid.
Het TEKENEN van besluiten, (oekazes!) is één zaak.
Het NIET TEKENEN van een besluit is misschien nog wel
erger.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/01/09/juliana-en-haar-nsb-vrindenkring/
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