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‘Moeder Teresa was allesbehalve een heilige’
Geschreven op 01 maart 2013 door Nathalie Pérez
Ze won de Nobelprijs voor de Vrede en Paus Johannes Paulus II
verklaarde haar zalig. Iets wat alleen kan wanneer iemand een
wonder doet dat geen enkel onderzoek kan verklaren. Het enige wat
nog ontbrak was een heiligverklaring. Nu blijkt hoe ‘onheilig’ ze
eigenlijk was. Onbaatzuchtig? Vrijgevig? De mythe rond Moeder
Teresa verdwijnt met een paper gepubliceerd in het Franse journal Studies in Religion/Sciences religieuses.
Bij toeval stuitte één van de onderzoekers op stukken over Moeder Theresa, de meest bekende vrouw van
de Katholieke kerk wie nu deel maakt van ons collectieve verbeelding. “De beschrijving was zo extatisch dat
het onze nieuwsgierigheid wekte en aanspoorde om verder te zoeken,” zegt Serge Larivée, hoogleraar
Psycho-educatie aan de Universiteit van Montreal en leider van het onderzoek.
Het onderzoek - Dubieuze zorg voor de zieken
De analyse van publicaties over Moeder Teresa telde in totaal 502 documenten over het leven en werk van
Moeder Teresa (Agnes Gonxha Bojaxhiu). Zonder de 195 duplicaten bleven 287 stukken over voor analyse.
Dat komt neer op 96% van de literatuur over de stichter van de Orde van de Missionarissen van Naastenliefde (OMN). De resulterende feiten ontmaskeren de mythe van Moeder Teresa. Het heilige beeld dat wij
van haar hebben en haar zaligverklaring blijkt het resultaat van een effectieve mediacampagne. In het paper
bespreken Serge Larivée en zijn collega’s een aantal zaken die het Vaticaan niet meewoog bij de zaligverklaring van Moeder Teresa, zoals “haar dubieuze manier van zorg voor de zieken, haar twijfelachtige
politiek, haar verdachte beheer van de enorm grote hoeveelheid geld die ze kreeg, en haar overdreven
doctrinaire kijk op abortus, anticonceptie en echtscheiding.” Voordat Moeder Teresa stierf opende ze 517
‘homes for the dying’ in 100 verschillende landen. Tweederde van de armen en zieken die hier welkom
waren, hoopte er behandeld te worden door een arts. Het andere deel lag op sterven zonder dat zij hier de
passende zorg bij kregen. Artsen bezochten de huizen en zagen een groot gebrek aan hygiëne en
ongeschikte omstandigheden. Er was een tekort aan echte zorg, onvoldoende voeding en er waren geen
pijnstillers. Dit kwam echter niet door gebrek aan geld, want de stichting van Moeder Teresa kreeg honderden miljoenen dollars. Het probleem was eerder de opvatting van de ‘vredestichtster’. “Er is iets moois in het
zien van de armen die hun lot accepteren, om te lijden zoals de Passie van Christus. De wereld verkrijgt veel
van hun leed,” was haar antwoord op de kritiek, geciteerd door atheïstische journalist en schrijver
Christopher Hitchens. Zelf kreeg ze aan het eind van haar leven zorg in een modern Amerikaans ziekenhuis.
WIST U DAT… zendelingen mogelijk de biodiversiteit in het Amazonegebied veranderen?
Twijfelachtige politiek en vreemde boekhouding
Hoe gul ze was met haar gebeden, zo gierig was ze met de miljoenen van haar stichting. Bij de vele
overstromingen in India of de explosie van een pesticidenfabriek in Bhopal bood ze tal van gebeden en
gedenkpenningen van de Heilige Maagd aan, maar geen directe of monetaire hulp. En dat terwijl ze
moeiteloos de hoogste Franse ere-onderscheiding ontving en subsidie aannam van ex-dictator Duvalier in
Haïti. Miljoenen werden overgemaakt naar rekeningen van de OMN die grotendeels geheim werden
gehouden. “Gezien het zuinige beheer van Moeder Teresa, kan men zich afvragen waar de miljoenen
dollars voor de meest armen onder de armen gebleven zijn,” zegt Larivée.
De media - Het wonder
Hoe kreeg Moeder Teresa dan haar heilige imago van onvoorwaardelijke goedheid? Malcom Muggeridge,
een anti-abortus journalist die haar katholieke waarden deelde had hiermee van doen. Hij besloot Teresa te
promoten en maakte in 1969 een lovende film over de OMN waarmee hij haar ‘eerste fotografische wonder’
toeschreef: een vreemd lichtschijnsel dat eigenlijk toegeschreven kon worden aan het nieuwe type filmband
van Kodak. Na deze documentaire reisde Moeder Teresa over de hele wereld en ontving ze vele prijzen
waaronder ook de Nobelprijs voor de Vrede. In haar bedankspeech sprak ze over de Bosnische vrouwen die
verkracht waren door Serviërs en nu abortus wilde plegen: “Ik denk dat vandaag de dag het grootste gevaar
voor vrede abortus is, omdat het een directe strijd is, het rechtstreeks doden – rechtstreeks moorden door de
moeder zelf.” Het Vaticaan wachtte na haar dood in 1997 vijf jaar tot het in gang zetten van het proces van
de zaligverklaring. Het wonder van Moeder Teresa was het genezen van Monica Besra die aan hevige
buikpijn leed. De vrouw verklaarde dat zij genezen was nadat zij een door Teresa gezegende medaille op
haar buik kreeg. Haar artsen dachten iets anders: de cyste in haar eierstokken en de tuberculose was
verdwenen door de medicatie die zij kreeg. Toch was het volgens het Vaticaan een wonder en het volk zag
haar toch al als heilige. “Wat is er nog mooier dan een zaligverklaring die de kerk nieuw leven inblaast en
gelovigen inspireert in een tijd waarin kerken leeg zijn en het Romeinse gezag in verval is?” vragen de
onderzoekers zich af. Toch vinden Larivée en zijn collega-onderzoekers dat de mythe rondom Moeder
Teresa ook zijn positieve kant heeft. “Als het beeld van Moeder Teresa gezorgd heeft voor humanitaire
initiatieven die echt armoede aanpakken, kunnen we alleen maar blij zijn. Waarschijnlijk heeft zij de
hulpverleners geïnspireerd de lijdende armen te helpen zonder dat deze hulpverleners daarvoor door de
media geprezen werden. Maar de media-aandacht rondom Moeder Teresa had wel wat consequenter mogen zijn.”
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Toegezonden gekregen van een bezorgde lezer
Beste Mark Rutte,
Aangezien jij vindt dat jij zomaar over het inkomen van andere mensen mag
beslissen, heb ik besloten dat ik ga tutoyeren.
Over de manier waar…op jij je werk uitvoert, heb ik wat kleine op en
aanmerkingen:
Hoe is het met je ouders? Nog fit? Geen medische probleempjes?
Ik neem aan dat ze, als ze mankementen gaan vertonen, bij jou gaan wonen?
Je gaat je eigen ouders toch niet laten betalen voor hun verblijf in een bejaardentehuis neem ik aan.
Nee, jouw ouders zullen niks tekort komen.
Maar, waarschijnlijk tot jouw verbazing, zijn er meer mensen die ouders hebben…die NIET het geld hebben
om hun ouders een keurig verzorgde oude dag te geven.
Omdat jij lonen van iedereen, behalve jezelf en je collega`s, omlaag gooit, kunnen andere mensen niet altijd
betalen voor bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen.
Daar had je vast nog niet over nagedacht, vandaar dat ik het maar even vertel.
Maar ach, ze kunnen ook bij jou wonen toch? Ruimte voor ze heb je wel aangezien je geen vrouw (die zeurt
dat ze haar schoonouders niet in huis wil) en kinderen hebt.
Omdat je wat dat betreft, duidelijk zo groen als gras bent, begrijp ik wel dat jij niet kunt overzien wat voor
consequenties jouw acties op gezinnen hebben.
Ja, je kunt natuurlijk aan je kompaan, Diederik, vragen hoe dat nou bijvoorbeeld werkt met een gehandicapt
kind. Maar, als ik eerlijk mag zijn, is Diederik geen al te best voorbeeld. Want die heeft dan wel een
gehandicapt kind maar NIET het inkomen dat de gemiddelde gezinnen met gehandicapt kind hebben.
Diederik kan alles betalen voor zijn dochter, aangezien hij een riant loon opstrijkt.
Dat geldt echter niet voor veel andere ouders. Die willen ook graag diezelfde zorg bieden, maar dat maak jij
ze nogal moeilijk.
Laatst hoorde ik dat je zelfs het landelijk minimum omlaag gekregen hebt. Wat werk je toch hard Mark! Maar,
heb je al eens gekeken naar dat minimum? Ik bedoel ècht gekeken? Enig idee hoeveel mensen het moeten
doen van dat minimum? Enig idee hoeveel gezinnen daarbij zitten?
Ik snap dat jij, als kinderloos figuur, niet kunt weten wat kinderen zoal kosten. Jij hoeft je alleen druk te
maken over je huishoudster. Want eten doe je waarschijnlijk nog braaf bij je moeder en ze zal ook
ongetwijfeld je was doen. (Om de één of andere reden zie ik jou voor me in een keurig gestreken en
gesteven ballenknijper. Psst, Mark…vrouwtjes hebben liever een boxershort!)
Jij brave borst, hebt zoveel vertrouwen in het Nederlandse volk. Jij denkt dat al die sterke mensjes het wel af
kunnen met wat minder.
Ho! Wacht even! Mark…als jij ieders loon kort omdat “men” dat wel aankan…maar niet dat van
jezelf…betekent dat dan dat jij niet sterk bent?? Dat jij eigenlijk…een watje bent???
Zeg, knul, waarvan heb jij eigenlijk gestudeerd? Studiebeurs? Die toen nog geen automatische lening was?
In welk deel van je gestudeerde brein ging het mis toen je besloot studeren veel duurder te maken? Ben je
bang voor concurrentie van de volgende generatie?
Met jouw verzonnen stelsel heeft de Nederlander twee opties:
1 = Werken voor een loon rondom het minimum. Dan heb je nog wat recht op belastingtoeslagen.
2 = Een enorm salaris eisen. Want als je nèt boven het minimum gaat zitten, heb je geen recht op
belastingkortingen en moet je alles helemaal zelf betalen…en dat red je niet. Alleen, de meeste bazen
hebben het geld niet voor een enorm salaris. Voel je het probleem?
Ik neem aan dat je een waarzegster hebt bezocht (die in haar glazen bol jouw ballenknijper zag en zich
moest inhouden om niet te giechelen) en zij vertelde jou dat jij je hele leven gezond blijft. En, omdat je al had
vastgesteld dat Nederland zoveel sterke mensjes behuisd, dacht je dat het hele zorgstelsel ook wel op de
schop kon.
Want als jij het niet nodig hebt, dan heeft niemand het nodig. En als iemand het wel nodig heeft dan moeten
ze diep in de buidel tasten…heel diep, want door jouw schrappen in inkomen lijkt die buidel wel een
bodemloze put.
Ken je de definitie van: egoïsme? In Jip & Janneke taal, zodat ook jij het snapt:
Een egoïst is iemand die alleen aan zichzelf denkt.
Vat je hem? Valt die euro? (Die euro die helemaal vanuit Griekenland komt.)
Mark, mijn conclusie is als volgt:
Iemand die nog geen gehaktbal kan maken zonder kookboek, die ballenknijpers draagt i.p.v. boxershorts,
die wel een huishoudster heeft maar geen vrouw en kinderen, hoort NIET aan het hoofd van een land te
staan. Ga eerst maar eens wat levenservaring opdoen. Wees een man, ruil eens een maandje met iemand
die het met beduidend minder moet doen dan jij, en probeer dan nog maar eens die levensstijl van je vol te
houden. Zonder die ervaring ben jij niet de persoon die kan oordelen over wat Nederlanders nodig hebben.
Want WIJ zijn jouw werkveld! Geplaatst door Larissa1975
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Door NAVO 'bevrijd' Libië verbiedt en vervolgt het christendom
Van 100.000 christenen in Libië onder Gadaffi nog maar een paar duizend overgebleven - Moslims gieten
bijtend zuur op christenen om getatoeëerde kruizen weg te branden
De regering van het door Amerika en de NAVO 'bevrijde' Libië heeft christenen tot een bedreiging van de
nationale veiligheid verklaard, waardoor het christendom de facto verboden werd. Diverse christenen zijn
vanwege het prediken van het evangelie reeds opgepakt en minstens één van hen werd gemarteld. In
Benghazi werden deze week ongeveer 100 christenen weggevoerd en ernstig mishandeld toen hun kerk
door moslims werd overvallen (2). De leider van de Libische veiligheidstroepen, Hussein Bin Hmeid, gaf als
reden dat 'Libië een 100% moslimland is en dit soort (zendings)activiteiten daarom de nationale veiligheid
bedreigen.'
Christenen vervolgd om ´godslastering´ en ´afvalligheid van islam´
Volgens Morningstar News zijn drie Koptische christenen uit Egypte, een Zweeds-Amerikaanse zendeling en
twee christenen uit respectievelijk Zuid Afrika en Zuid Korea gearresteerd. Midden Oosten analist Raymond
Ibrahim wees erop dat moslimregeringen, met name in Iran, constant het christendom onderdrukken onder
het mom van de 'nationale veiligheid', iets dat volgens hem getuigt van een 'stammentaliteit'.
Ook Aidan Clay, analist bij de organisatie International Christian Concern Middle East, wees op de sterk
toegenomen invloed en macht van de door president Obama en de EU gesteunde islamisten in landen zoals
Libië, Egypte en Syrië. Christenen in deze landen worden erger dan ooit tevoren vervolgd vanwege
'godslastering' tegen Allah en Mohammed of 'afvalligheid' van de islam.
Bijtend zuur om kruizen weg te branden
Het Egypte mediakanaal Al-Ahram berichtte dat afgelopen week zo'n 100 Egyptische christenen in hun kerk
in Benghazi werden overvallen door moslims. Van sommigen werden hun hoofden kaalgeschoren, anderen
kregen bijtend zuur op hun lijf gegoten om de daar getatoeëerde christelijke kruizen weg te branden. Op een
op internet geplaatste video waren 40 christenen te zien die wegens 'bekeringsactiviteiten' gevangen waren
gezet in een kleine ruimte. In december kwamen twee christenen om bij een bomaanslag op een Koptische
kerk in de kustplaats Dafniya. Ook zijn christelijke graven dagelijks het doelwit van vandalisme, waarbij
menselijke beenderen letterlijk worden weggegooid. Katholieke nonnen in oostelijke Libië moesten als
gevolg van de toegenomen bedreigingen door moslims hun congregaties verlaten.
Volgens vader Dominique Rezeau leefden er vóór de revolutie tegen Muammar Gadaffi zo'n 100.000
christenen in Libië, waar er door de islamitische uitroeiingsoorlog nog maar een paar duizend van zijn
overgebleven. Giovanni Innocenzo Marinelli, de apostolische vicaris van Tripoli en de hoogste Katholieke
geestelijke in het land, noemt de situatie dan ook 'kritiek' (3).
Obama helpt christenvijandige regeringen in het zadel
Ibrahim zegt dat publieke aandacht voor de vervolging van christenen in het Midden Oosten door moslims
kan helpen. Als voorbeeld gaf hij een Iraanse voorganger en het Pakistaanse meisje die als gevolg van de
berichten in de Westerse media werden vrijgelaten. Gezien het feit dat de regering Obama de aanval op de
Amerikaanse ambassade vorig jaar door moslims zoveel mogelijk probeerde te bagatelliseren verwacht hij
echter geen steun van het Witte Huis. 'We zien hoe hij (Obama) opnieuw een regering in het zadel heeft
geholpen die geen vriend van de vrijheid, Amerika of het christendom is.' (1)
Geen hulp uit Westen voor Libische christenen
Aangezien Nederlandse F-16's hebben deelgenomen aan de islamistische 'bevrijding' van het land hoeven
de christenen in Libië ook uit Den Haag weinig hulp te verwachten. Als er al enige aandacht aan zal worden
besteed dan zal het waarschijnlijk blijven bij de gebruikelijke oproepen om toch vooral begrip te hebben voor
de andere islamitische ´cultuur´, die weliswaar met woorden, maar niet in de praktijk andere geloven naast
zich duldt.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Die Welt, (3) Kuwait Times
Heeft deze datum wat te betekenen? De tijd zal ‘t leren
Georgia Guidestones staan op 21 maart precies 33 jaar…
In een eerder artikel heb ik al het een en ander verteld over de Georgia
Guidestones. Wat daar niet in stond, was dat dit jaar 22 maart 2013 het
monument precies 33 jaar staat. En we weten dat 33 een bijzonder getal is
voor de illuminati. Nog erger zelfs, een ander belangrijk getal voor de
illuminati is 322. Je ziet het in het logo van de Skull en Bones. 322 is 22
maart! Wat dit betekent weet ik niet, er wordt druk gespeculeerd op internet en velen denken nu dat 21
maart 2013 DE datum is in plaats van 21 december 2012. Of zelfs vandaag zoals anderen weer denken.
De illuminati hebben een fascinatie met getallen, numerologie, of het is eigenlijk pure magie wat ze continu
gebruiken tegen ons. Daarom is het niet helemaal onlogisch om iets te verwachten op die datum, de lente
equinox dus in plaats van de winterwende!
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Moslims publiceren met steun van Obama een dodenlijst van top islamcritici
Posted on 2 maart 2013 door E.J. Bron
De moslims kondigen met de zojuist gepubliceerde dodenlijst een
nieuwe fase in de globale Jihad aan. Het programma en het einddoel
is – waartoe Mohammed destijds al opdracht had gegeven – om de
hele wereld te islamiseren en de “ongelovigen” uit te roeien of te
onderwerpen. Met deze nieuwe fase wordt een stijging van het
gebruik van geweld ingeleid. Ze willen doelgericht individuele
prominente islamcritici en afvalligen van de islam vermoorden om
daarmee het noodzakelijke schrikbeeld aan de grote massa van de
moslims, maar ook aan de vele “ongelovigen” te sturen.
Ze hebben bewust de verkiezingsleuze van Obama gekozen en ze bewijzen daarmee dat de islamitische
wereld van de zwarte islamitisch opgevoede president van de VS Barack Obama en zijn zegetocht door de
Amerikaanse politiek als een president van de moslims en een zegetocht van de islam beschouwt. De
slogan van de moordlustige moslims is de slogan van Obama: “Yes, we can”.
“Yes We Can: een kogel per dag houdt de ongelovigen op afstand.”
De laatste editie van de Engelstalige nieuwszender van Al Qaida “Inspire” werd gepubliceerd. Een digitale
kopie bij Memri toont op pagina 10 een lijst van “Wanted: Dead or Alive”.
“Wanted: Dead or Alive vanwege misdaden tegen de islam”, staat er op de site. Op de lijst staan: Molly
Norris, Ayaan Hirsi Ali, Flemming Rose, Morris Swadiq, Salman Rushdie, Girt Wilders [sic], Lars Vilks,
Stephanie Charbonnie, Carsten Luste, Terry Jones en Kurt Westergaard.
Jihad Watch
Dat zulke oproepen tegenwoordig serieus moeten worden genomen, bewijst de aanslag op Lars Hedegaard
onlangs. Bron:
http://www.kybeline.com/2013/03/02/muslime-veroffentlichen-in-anlehnung-auf-obama-eine-todesliste-der-top-islamkritiker/#more-42848

Auteur: Kybeline - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Occulte symbolen bij personeel ziekenhuis koningin ElizardBeast
2013/03/05 airwave Olympic Zion News
Buikriem van de verpleegkundige van Queen ElizardBeast 666.
Koningin Elizabeth is uit het ziekenhuis.
De zuster die haar begeleidde heeft een riem om met een
vrijmetselaarssymbool en een pentagram. Dat de machthebbende en
invloedrijke mensen
vrijmetselaar/satanisten/occultisten/Jeezuiten/draken/Anunnakies zijn
dat is al bekend. En nu hebben we het weer straight in the f*cking face!
Onderzoek zelf mensen en zie de werkelijkheid. We laten ook hier weer
de feiten zien en dat is hoe zij zichzelf presenteren, erbij lopen en wat ze uitdragen. Het doek is gevallen
mensen, succes op je reis terug naar huis,
MORPHEUS: Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress?
http://olympiczion.nl/index.php/occulte-symbolen-bij-personeel-ziekenhuis-koningin-elizardbeast/
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Top 10 euroleugens
1. 'De reddingspakketten worden beëindigd. Dat hebben wij duidelijk afgesproken.'
2. 'Wij zullen iedere cent terugbetalen. Duitsland en Europa krijgen hun geld met hogere rente terug.'
3. 'Ik ben er vast van overtuigd dat Griekenland nooit aanspraak op deze hulp zal hoeven maken, omdat het
Griekse hervormingsprogramma zeer geloofwaardig is,'
4. 'Wij kunnen de rente niet zogezegd kunstmatig naar beneden rekenen,'
5. 'Spanje zal zijn begrotingstekort norm van 4,4% halen,'
6. 'Italië is geen risicoland.'
7. 'Het beeld dat wij in Europa een liquiditeitsprobleem hebben is compleet verkeerd.'
8. 'Duitsland kan zijn veto gebruiken als aan de voorwaarden voor de hulp (aan Griekenland) niet wordt
voldaan. En daar zullen wij gebruik van maken.'
9. 'Deze munt zal een grote toekomst hebben,'
10. 'De euro is een beschermingsschild tegen de crisis.'
Nieuwsgierig waarom dit leugens zijn ? Lees verder :
http://www.express.be/business/?action=view&cat=economy&item=de-10-grootste-leugens-over-deeuro&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

De bevolking wordt wakker
Donderdag, 14 maart 2013 12:41
Wat je merkt is dat er nu in sneltrein tempo steeds meer mensen zijn
die geen woord meer geloven van overheid of mainstream media.
Eindelijk begint een aanzienlijk deel van de bevolking in de gaten te krijgen
dat ze bewust in slaap worden gehouden.
Zo werd er gisterenochtend een interessante enquête gepubliceerd door
de Telegraaf. Daar kon men reageren op de stelling: “Valt Europa uiteen”.
Dit is wat er stond als resultaat:
’Een drama’, ’chaos’ of gewoonweg ’slecht’, zo oordelen veel stemmers.
De meerderheid van de stemmers op De Stelling van de Dag gelooft niet meer in de Europese eenheid en
haar verschijningsvormen zoals de Euro, de EU en het Europarlement. Europa is in crisis en over hoe dat
komt zijn de stemmers ook vrij eensgezind. "Europa is een geldverslindend bureaucratisch apparaat
geworden", is het antwoord dat veruit de meeste stemmen kreeg.
Ook op andere terreinen begint men nu razendsnel te ontwaken en te beseffen dat de wereld volledig
anders in elkaar steekt dan dat men ons via de mainstream propaganda wil doen geloven. Om dit te
illustreren volgt hier een deel van een lezers-email die wij gisteren ontvingen:
"Er is hier in Eindhoven al een hele tijd ZWAAR gerommel af en aan te horen. Ik heb meerdere keren met
airport contact gehad en die zweren dat het geen vliegtuigen zijn. Het is ook niet te negeren en is letterlijk als
een donderslag bij heldere hemel. Het ministerie reageert heel defensief, en ik zei tegen haar dat de reactie
op haar manier mij de indruk gaf dat het wel degelijk bekend is. Net als die chemtrails, lekkere blauwe lucht
en hoppaaaaaaaa een grote waas na een paar uur. Zolang wij de waarheid niet horen blijven
complottheorieën bestaan. Krijg koppijn als die ellendige strepen er weer staan. Uitbollend in grote vlokken
en dan ineens een wolk met een chembow. Mooi om te zien ja, maar ondertussen weten wij veel wat er in
de lucht hangt. Het is ZO grootschalig dat mensen massaal denken, nee, vast niet. KAN niet zoiets. Wij
wonen in Europa en daar is het veilig. Amehoela, ik wil nu eens weten wat er
aan de hand is. Mijn posts over Illuminati op FB worden verwijderd. Hoe
freaky is dit?? Wat nou privacy, God weet zitten er allang nanochips in het
drinkwater. Doet met aan die film denken "Equilibrium". Wat nou
broeikaseffect, het blijft sneeuwen! Is er überhaupt wel zoiets als het
broeikaseffect? Of is dat een commerciële geldtrekker? Het is heus beter om
je afval te scheiden, maar gooi dan ook zoiets als de mediamarkt dicht. Ja
maar dat is allemaal Led! Ja, maar wel 10.000-en tegelijk... Ik word zo
langzamerhand tamelijk achterdochtig. Er is allang mogelijkheid om niks
vervuilends meer te produceren, maar kijk eens naar de oliemaatschappijen,
als die failliet gaan zijn we bang voor een wereldramp. Die helemaal niet
gebeurt, we worden voor de gek gehouden. De media die selecteert wat we te zien krijgen".
De strekking van zowel het Telegraaf onderzoek als de email is, dat men niet meer gelooft wat er allemaal
voor onzin aan de bevolking wordt voorgeschoteld. Dat zijn, zo vinden wij, hoopvolle signalen over dat de
mensheid nu echt begint te ontwaken. Tekenen dat het alziende oog op die Illuminanti piramide nu
misschien haar langste tijd heeft gehad. - Niburu.co
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Exo-Vaticana (11): UFO's boven het Vaticaan
Demonische wezens uit de 'put des afgronds' zullen door mensheid worden geïnterpreteerd als invasie van
buitenaardsen
Links: Op 8 april 2005, de dag van de begrafenis van
Johannes Paulus II, werd er boven het Vaticaan een UFO
waargenomen en gefilmd. Rechts: de cover van het nieuwe
boek van Tom Horn en Cris Putnam is dus minder
sensationeel als sommigen zouden kunnen denken.
Het jaar 1978 zal onder katholieken vooral herinnerd
worden als het jaar van de drie pausen: Paulus VI, die
openlijk aankondigde dat 'de rook van Satan... het
Heiligdom (het Vaticaan) is binnengedrongen,' Johannes
Paulus I, die slechts 33 dagen op de troon zat alvorens
onder verdachte omstandigheden te overlijden, en Johannes Paulus II. Het pausdom van de twee
laatstgenoemden werd onderstreept door een aantal zeer opvallende UFO waarnemingen in en rond het
Vaticaan.
Op 26 augustus 1978, de exacte dag van een halve maan, werd kardinaal Albino Luciani tot paus gekozen,
waarmee JP 1 op buitengewone wijze de 900 jaar oude profetie van St. Malachy vervulde waarin werd
voorspeld dat de 110e paus 'van het midden van de maan' zou zijn.
Waarnemingen in heel Italië
Tijdens het extreem korte pontificaat van Johannes Paulus I werden er door heel Italië, inclusief door officials
van het Vaticaan, talloze schotel-, sigaar- en driehoekige UFO's waargenomen. Volgens het Mutual
Unidentified Flying Object Network (MUFON) zagen mensen in Rome op 14 september om 5.50 uur in de
ochtend 5 minuten lang een driehoekig object. Rond dezelfde tijd zagen mensen bij Florence een
sigaarvormig voorwerp. In de vroege morgen van de 16e ontving de snelwegpolitie bij Rome telefoontjes
over een 'lichtgevende driehoek' en 'een groenachtige lichtstraal'.
Het driehoekige vaartuig in Rome werd gezien door politieagenten, de Vaticaanse wacht en
luchtvaartmedewerkers. Niemand kon verklaren wat de samenstelling en het doel was van het groenachtige
licht. Twee weken later, op 28 september, stierf Johannes Paulus I onder mysterieuze omstandigheden en
moest er binnen enkele maanden tijd een derde paus worden gekozen.
'Arbeider van de zon' ingeluid door UFO's
Op 16 oktober 1978 koos het College van Kardinalen de door St. Malachy geprofeteerde 'arbeider van de
zon', Johannes Paulus II, als de nieuwe paus. Door zowel geboren als begraven te worden tijdens
zonsverduisteringen vervulde ook hij de Profetie der Pausen op bijna huiveringwekkend nauwkeurige wijze.
Met deze voorlaatste paus die volgens de profetie vlak voor Armageddon aan het hoofd van het Vaticaan
zou komen te staan kwam de geestelijke oorlog in Rome in een stroomversnelling terecht. Er werden zoveel
UFO's waargenomen dat de New York Times nieuwsdienst er (in The Milwaukee Journal) in december 1978
een artikel aan wijdde. Op 14 december zagen en fotografeerden tientallen mensen boven Rome een
doughnut-achtige UFO waaruit een groene lichtstraal kwam, iets wat door de politie in de Italiaanse
hoofdstad werd bevestigd. Twee vissers verdwenen van de aardbodem en werden nooit meer
teruggevonden.
UFO op dag begrafenis JP-II
De enige overlevende van het driepontificaat in 1978, Johannes Paulus II, stierf op 2 april 2005 na een lang
en door velen gewaardeerd pausschap. Op de geplande dag van zijn begrafenis, 8 april, werd de St.
Pietersbasiliek in het Vaticaan, waar de overleden paus lag opgebaard, in de vroege morgen opnieuw
bezocht door een UFO die deze keer op video werd opgenomen. Een getuige: 'Ik zag het live op TV
gebeuren. Het was geweldig en gewoon een beetje eng. Ik voel dat dit een heel belangrijk teken is...'
Een groot aantal anderen bevestigden dat het object boven de basiliek veel groter was dan een vogel en
een interne lichtbron leek te hebben. Vervolgens vloog het vaartuig zeer snel weg. Op de video opname
waren verder geen andere objecten te zien. (1)
Aliens: geesten en demonen
Zal de aanstaande verkiezing en/of inwijding van de geprofeteerde laatste paus Petrus Romanus eveneens
opgeluisterd worden door UFO's? En waar komen ze eigenlijk vandaan? De bekende UFO-expert en
onderzoeker John Keel linkte deze mysterieuze (ruimte)vaartuigen letterlijk aan geesten en demonen, een
stelling die door veel christenen wordt onderschreven maar nauwelijks te bewijzen is. Anderen denken dat
UFO's uit een andere dimensie komen (extra-dimensionaal) of zich 'tussen' de dimensies in bewegen (interdimensionaal).
UFO's afkomstig uit andere dimensies
Misschien kunnen al deze verklaringen een stuk van de waarheid bevatten. In haar recente bestseller
schreef Leslie Kea dat de stelling dat UFO's van buitenaardse of inter-dimensionale oorsprong zijn gezien de
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beschikbare informatie serieus moet worden genomen. Jacques Vallée, één van de bekendste UFO
researchers ooit die er al lang voordat het fenomeen populair werd over schreef, zag UFO's als bewijs voor
het bestaan van andere dimensies buiten onze ruimte-tijd. 'De UFO's komen mogelijk niet uit het gewone
heelal, maar uit een multiversum dat overal rondom ons is.'
De 'vader van de ufologie', J. Allen Hynek, geloofde dat UFO's worden bestuurd door een extradimensionale
intelligentie die noch enkel materieel, noch enkel mentaal is, maar een mengeling tussen beide zaken. Deze
stelling lijkt de extra-dimensionale en inter-dimensionale verklaringen bij elkaar te brengen. Met andere
woorden: wezens van buiten onze dimensie zouden op inter-dimensionale wijze -o.a. op psychisch en
spiritueel vlak- met onze wereld in contact staan en tegelijkertijd ook zichtbare tekenen van hun
aanwezigheid, zoals radarbeelden, branden en afdrukken in de bodem, kunnen nalaten.
Intelligente wezens van buiten ons universum
Luitenant-kolonel Nelson Pacheco van de Amerikaanse luchtmacht concludeerde dat 'de 5% UFO
waarnemingen die geen verkeerde interpretaties, illusies of hoaxen zijn écht zijn, in die zin dat ze intelligente
maar perifere (aan de rand of buitenkant van onze waarneming) psycho-fysieke inbreuken in ons empirische
universum zijn door metafysische (bovennatuurlijke) intelligente wezens die buiten ons ruimte-tijd continuüm
bestaan (in wat sommigen een parallel universum zouden noemen).'
Brad Steiger, auteur van veel boeken over het paranormale, kwam met een vergelijkbare verklaring. 'We
hebben te maken met een multi-dimensionaal parafysiek fenomeen dat grotendeels afkomstig is van onze
planeet Aarde.' Ook andere kundige researchers geloven dat deze wezens altijd dichtbij zijn geweest, een
concept dat overeenkomt met het Bijbelse wereldbeeld en ondersteund wordt door christelijke profetieexperts. Hoewel een buitenaardse oorsprong het meest populair is laten veel serieuze onderzoekers
voldoende ruimte voor een extra-dimensionale verklaring.
'Bezwijmen van angst voor de dingen die op aarde zullen komen'
Dr. Walter Martin, die zelf een foto van een UFO wist te maken, schreef in zijn postuum uitgegeven werk
'The Kingdom of the Occult' dat Jezus Christus mogelijk op extra-dimensionale wezens wees toen Hij sprak
over de periode die pal aan Zijn terugkeer op Aarde vooraf zou gaan: '... terwijl de mensen bezwijmen van
vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.'
(Lukas 21:26)
In de gezaghebbende Engelse King James vertaling staat: '... those things which are coming on the earth',
oftewel 'dingen die op aarde zullen komen'. Dit impliceert dat het gaat om zaken die van buiten onze planeet
afkomstig, dus buitenaards zijn. Martin schreef dan ook dat het openen van de 'put des afgronds' niet
noodzakelijk 'beneden ons' hoeft plaats te vinden, maar ook 'boven ons' kan gebeuren, aangezien er in de
ruimte geen 'onder' of 'boven' bestaat.
Demonische wezens 'uit de ruimte'
'Dit zou kunnen onthullen dat wat op aarde zal komen uit de ruimte komt en niet van onder de aarde. De
symbolische taal zou gemakkelijk kunnen wijzen op de manifestaties van de duistere machten bij de
voleinding van dit tijdperk. Het is Bijbels voorzegd dat de verschijning van de Antichrist gepaard gaat met
tekenen en bedrieglijke wonderen zodat indien mogelijk zelfs de uitverkorenen zouden kunnen worden
misleid (2 Tess. 2:9; Matt.24:24).'
Volgens Openbaring 9:3-11 zullen deze demonische wezens tijdens de Grote Verdrukking uit de 'put des
afgronds' worden losgelaten op aarde om de mensheid te terroriseren. Zeker met het oog op de massale
conditionering door de media en Hollywood zal de komst van deze wezens als een invasie van
buitenaardsen worden geïnterpreteerd. I.D.E. Thomas schreef hierover: 'Als niets anders onze
geavanceerde samenleving uit zijn zondige apathie kan opschrikken, zal een demonische invasie uit de
ruimte dit mogelijk wel kunnen doen.'
We moeten dus niet al te verrast zijn als dit nog tijdens ons leven zal gebeuren, hoe bizar dit velen nu ook in
de oren zal klinken.
Xander - (1) Logos Apologia, (2) News With Views

Exo-Vaticana (12): De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie
Het zal niet lang meer duren voordat het Vaticaan het bestaan en de acceptatie van aliens in de officiële leer
van de Kerk zal opnemen.
In Rome zijn kardinalen begonnen met te bepalen wie aangesteld
zal worden als de laatste paus Petrus Romanus. Wie het ook
wordt, hij zou heel goed de kerkleider kunnen worden die de door
Vaticaanse topastronomen en theologen reeds omhelsde astrotheologie die het Bijbelse evangelie radicaal zal veranderen als een
nieuw, verplicht en zelfs afgedwongen dogma over de wereld zal
verspreiden. De Bijbelse eindtijdprofetieën over de komende 'zoon
des verderfs', het zaad van Satan, zullen dan al spoedig vervuld
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worden met de komst van door het Vaticaan gesanctioneerde buitenaardse (slangen)'redders uit de ruimte'.
Een vreemde, alien god
Zowel de Antichrist als de Valse Profeet worden volgens de Bijbel bekrachtigd door een niet-aardse
(bovennatuurlijke) bron, waardoor ze 'grote tekenen en bedrieglijke wonderen' kunnen verrichten zoals het
afroepen van 'vuur uit de hemel' (Openbaring 13:13, de bliksem die tot 2 x toe de St.Pietersbasiliek trof op
de dag dat Benedictus zijn aftreden bekend maakte?). Volgens de profeet Daniël zal de Antichrist een
'vreemde' god vereren:
'Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij
vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden. En hij optreden tegen de versterkte
vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot
heersers maken over velen en grond aan toedelen (King James: het land verdelen) als beloning.' (Dan.
11:38-39)
De 'god der vestingen' (of 'forten'*) is door sommigen uitgelegd als Baal-Shamem, letterlijk 'de heer der
hemelen', een afgod die later door gnostici werd aanbeden als 'de grootste engel des lichts'. De Hebreeuwse
tekst
kan letterlijk worden vertaald als 'met een alien (vreemde) god'. Bovendien hebben
protestantse Bijbelgeleerden deze tekst vaak letterlijk in verband gebracht met het Vaticaan en stelden zij,
net als katholieke profeten, dat de Antichrist inderdaad een nieuwe, vreemde (alien) god zal vereren, wat
uiteindelijk tot een uit de 'hemelen' afkomstige oorlog en vernietiging op aarde zal leiden.
* Een andere uitleg stelt dat 'vestingen' of 'forten' slaan op moskeeën (die in het verleden letterlijk ook als
forten fungeerden), Allah de vreemde god is, Mohammed de Valse Profeet en de 'verdeling van het land'
slaat op Israël en de aankomende afgedwongen Palestijnse staat in een deel van Israël. Het 'optreden tegen
de versterkte vestigingen' (Engels: 'sterkste forten') is in deze versie een islamitische Mahdi-oorlog tegen het
Westen.
'Ultiem conflict met duistere krachten uit het heelal'
Ook hoge politici en militairen kondigen dit al tientallen jaren aan. In 1955 waarschuwde generaal Douglas
MacArthur voor een 'ultiem conflict tussen een verenigd menselijk ras en duistere krachten uit een ander
planetair sterrenstelsel. De landen van de wereld zullen zich moeten verenigen, omdat de volgende oorlog
een interplanetaire zal zijn. De volken op aarde zullen op zekere dag een gemeenschappelijk front moeten
vormen tegen een aanval van wezens van andere planeten.'
Ronald Reagan, één van de meest geliefde Amerikaanse presidenten ooit, hield de de Verenigde Naties in
een toespraak voor dat 'wij misschien een universele, van buitenaf afkomstige dreiging nodig hebben om
onze gemeenschappelijke band te erkennen. Soms bedenk ik hoe snel onze wereldwijde verschillen zouden
verdwijnen als we geconfronteerd zouden worden met een alien bedreiging van buiten deze wereld.'
'UFO's tegengesteld aan christelijke geloof'
De Britse vijfsterrengeneraal en voormalig hoofd van het ministerie van Defensie, Lord Hill-Norton, zei dat
'sommige ontmoetingen met UFO's absoluut tegengesteld zijn aan het orthodoxe christelijke geloof,' reden
waarom hij de internationale groep UFO Concern oprichtte die het fenomeen ging onderzoeken en de
mogelijke gevolgen voor religies en de nationale veiligheid in kaart bracht.
Recent kwam de voormalige officiële UFO adviseur van het Britse ministerie van Defensie, Nick Pope,
enkele malen in het nieuws toen hij onthulde dat Groot Brittannië geavanceerde wapens heeft ontwikkeld
omdat er een confrontatie met buitenaardsen wordt verwacht. De voormalige presidenten Jimmy Carter en
Gerald Ford, alsmede oud senator Barry Goldwater, ex FBI-directeur Edgar Hoover en voormalig Sovjet
president Mikhail Gorbachov ('deze dreiging moet serieus worden genomen') spraken zich in vergelijkbare
bewoordingen uit.
Vaticaan bereidt zich voor op komst buitenaardsen
Het Vaticaan heeft vooral in de afgelopen 10 jaar een groot aantal theologische en wetenschappelijke
studies gepubliceerd waaruit blijkt dat de Katholieke Kerk zich voorbereidt op de komst van buitenaardse
wezens. Dit onderwerp werd uitgebreid belicht tijdens een speciale vijfdaagse conferentie in november 2009
die werd gehouden in het zomerverblijf van de paus, dat gelegen is op het terrein van de Pontificale
Academie van Wetenschappen. Of het LUCIFER apparaat in het Vaticaanse observatorium op Mount
Graham ook werd besproken is niet bekend, noch of ter sprake kwam wat het 'iets' in de ruimte is dat er
specifiek met dit apparaat in de gaten wordt gehouden.
Slechts 3 maanden later, in januari 2010, organiseerden de Britse Royal Society, de National Academy of
Science of the UK en de Commonwealth een nieuwe conferentie waar vertegenwoordigers van de NASA, de
ESA en het VN Kantoor voor Ruimte Zaken aan deelnamen. Onderwerp: 'De ontdekking van buitenaards
leven en de gevolgen voor wetenschap en samenleving.' Royal Society president en topastronoom Lord
Martin Rees wees net als andere sprekers op de 'overweldigende hoeveelheid keihard bewijs' dat we op de
rand staan van de onweerlegbare onthulling dat er intelligent buitenaards leven bestaat.
Nieuwe ketterij: het NIET accepteren van aliens
In een interview met L'Osservatore Romano, de officiële krant van het Vaticaan, stelde vader José Gabriel
Funes, astronoom en directeur van het Vaticaanse Observatorium, dat het bestaan en de erkenning van
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intelligente aliens niet in tegenspraak is met het katholieke geloof. Integendeel - juist het tegenovergestelde
zou de échte ketterij zijn, omdat dit ontkennen 'grenzen stelt aan Gods creatieve vrijheid.'
Volgens advocaat Daniel Sheehan, 10 jaar lang algemeen adviseur aan het Jezuïtische hoofdkwartier in
Washington, bevatten Funes woorden voor ingewijden een gecodeerde boodschap die helemaal teruggaat
tot het jaar 1277, toen de katholieke kerk officieel 'Stelling 34' van St. Thomas Aquinas (Thomas van Aquino)
dat God geen andere werelden dan de aarde heeft geschapen verwierp, met exact dezelfde redenatie dat dit
'grenzen stelt aan Gods creatieve vrijheid.'
Volgens Sheehan was het van groot belang dat het hoofd van het Vaticaanse Observatorium deze exacte
woorden herhaalde. Het betekende niets minder dan de aankondiging van het nieuwe standpunt van het
Vaticaan dat buitenaards leven niet alleen bestaat maar onderdeel vormt van Gods alomvattende plan.
Volgens Exo-Vaticana auteurs Tom Horn en Cris Putnam zal het Vaticaan over niet al te lange tijd het
bestaan van aliens in de officiële kerkleer opnemen.
'Christus moet opnieuw geboren worden'
Via een omweg is dit overigens al lange tijd het geval. Kenneth J. Delano's boek 'Many Worlds, One God'
stamt uit 1977 en zou zowel een officiële Rooms Katholieke nihil obstat goedkeuring hebben gekregen als
een imprimatur, die aangeeft dat het niet in tegenspraak is met de katholieke leer en moraal. In het boek
wordt gesteld dat aliens niet alleen technologisch, maar hoogstwaarschijnlijk ook moreel verder ontwikkeld
zijn dan mensen. Er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om te bedenken dat juist dit concept aan de
basis kan staan van de in de Bijbel voorzegde grote eindtijdmisleiding.
Filosoof J. Edgar Burns voorzag zelfs de komst van een nieuwe 'ruimtereligie' (wat hij 'cosmolatrie' noemde).
In haar boek 'Christ in Evolution' schreef Ilia Delio dat Burns hiermee dezelfde opvattingen verkondigt als de
Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin -één van de vaders van de moderne New Age beweging- wiens conclusie
dat het christendom het einde van een natuurlijke bestaanscyclus heeft bereikt door paus Benedictus XVI
werd onderschreven. 'Christus moet opnieuw geboren worden,' verwoordde hij het. 'Hij moet gereïncarneerd
worden in een wereld die teveel verschilt met die van zijn tijd.'
Deze nieuwe vorm van het christendom werd door Burgess 'exo-Christologie' genoemd en is een voorbode
van de nog bekend te maken officiële positie van het Vaticaan dat het niet geloven en niet accepteren van
het bestaan van aliens -als zijnde geavanceerde wezens van andere planeten- en hun morele superioriteit
gelijkstaat aan ketterij en gebaseerd is op een oud, overbodig en stervende vorm van het christelijke geloof.
Meeste gelovigen zullen 'redders uit de ruimte' accepteren
Gezien het feit dat het Vaticaan de supervisie heeft over zo'n 1,2 miljard volgelingen en daarnaast een
enorme invloed heeft op talloze landen, volken en overheden, zullen slechts weinigen zich verzetten zodra
er -met medeweten en goedkeuring van de Kerk van Rome- buitenaardse 'redders uit de ruimte' op aarde
landen. De enthousiaste acceptatie, omhelzing en zelfs aanbidding van deze wezens -in werkelijkheid de
'slangenverlossers' namens Satan- zal juist als uitermate positief worden gezien. Vader Giuseppe TanzellaNitti, Vaticaans astronoom en professor theologie, schreef hierover:
'Buitenaards leven hangt samen met de interventie van bemiddelaars van verafgelegen werelden, die morele
boodschappen overbrengen die in menselijke wezens de existentiële vragen wakker maken die door het
gewone aardse leven in slaap zijn gesust. Bovendien.... is contact met andere beschavingen een... krachtig
concept waarin de menselijke familie terugkeert naar wijsheid en zelfbegrip.'
'... Zoals Paul Davies het intelligent heeft omschreven: "Het krachtige thema dat aliens als een geleider naar
het Ultieme werken -of dat nu in fictie of in serieus bedoelde kosmologische theorie gebeurt- raakt een
gevoelige snaar in de menselijke psyche. De aantrekkingskracht hiervan lijkt te zijn dat door contact te
maken met superieure wezens in de hemel, de mensen toegang krijgen tot bijzondere kennis, en dat de
hieruit voortvloeiende verbreding van onze horizon ons in zekere zin een stap dichter bij God zal
brengen.'
In zijn leerstellige geschrift voor het Vaticaan ging professor Tanzella-Nitti nog dieper op deze 'bijzondere
kennis' in en legde hij uit dat de Kerk door het openlijke contact met zeer geavanceerde aliens theologisch
gezien 'zal moeten concluderen dat ons begrip van (het Bijbelboek) Openbaring tot op dat moment
grotendeels onnauwkeurig en zelfs vaag (of niet eens in de buurt van waarheid) was.'
Doodstraf voor weigeren alien evangelie
Het Vaticaan staat daarom op het punt een nieuwe 'openbaring' bekend te maken die gebaseerd zal zijn op
informatie die afkomstig is van een andere wereld. Deze openbaring zal precies zoals Daniël en velen na
hem profeteerden een 'vreemde (alien) god' omvatten die het noodzakelijk maakt dat bestaande Bijbelse
concepten en zelfs het evangelie veranderd zullen moeten worden.
De verwerping van dit mysterieuze nieuwe evangelie die door de op aarde gekomen godheid zal worden
gepredikt en de weigering om voor het beeld dat deze godheid zal oprichten te knielen (Daniël 11:39;
Openbaring 13:15) zal de doodstraf tot gevolg hebben, omdat ketters waar vader Funes naar verwees, de
mensen die het (pauselijke?) decreet verwerpen en het nieuwe alien dogma zullen weigeren, in de Nieuwe
Wereld Orde niet meer zullen worden geduld.
Wordt Vervolgd - Xander
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Exo-Vaticana (13) - Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
Benedictus schreef dat het geloof in het creationisme -de Schepping zoals beschreven in Genesis- en de
letterlijke Wederkomst van Jezus niet langer vol te houden is
Volgens Tom Horn en Cris Putnam zal het Vaticaan de komst van
de valse 'verlossers' uit de ruimte verkeerd interpreteren en juist
omarmen.
'Er was geen twijfel mogelijk. De leerachtige vleugels, de kleine
horens, de puntige staart - het was er allemaal. De meest
verschrikkelijke legende ooit was tot leven gekomen, afkomstig uit
een onbekend verleden. Maar nu stond het daar, lachend, in
zwarte grootsheid, met het zonlicht glanzend op zijn reusachtige
lichaam en met op iedere arm een menselijk kind dat in
vertrouwen tegen hem aan leunde.'
Zo beschreef futurist, uitvinder en tv-commentator Arthur C. Clarke, samen met Robert A. Heinlein en Isaac
Asimov beschouwd als de grote drie klassieke science fictionschrijvers, de aliens die in zijn 60 jaar oude
klassieke werk 'Childhood's End' op aarde komen. Dat begint met het verschijnen van gigantische zilveren
ruimteschepen boven iedere grote stad, een concept dat later in veel films is gekopieerd.
Opperheren
De aliens, die 'overlords' (opperheren) worden genoemd, helpen de mensheid met het opzetten van een
wereldregering die een einde maakt aan alle oorlogen en de planeet verandert in een Utopia. Ze laten zich
op een paar geselecteerde personen na echter nooit zien aan de mensen. Alleen de secretaris-generaal van
de VN krijgt de supervisor van de aarde, Karellen (een alien 'god'), direct te spreken. Karellen zegt dat de
opperheren zich na 50 jaar aan de mensheid zullen tonen, als de planeet gewend is geraakt aan hun
aanwezigheid (en afhankelijk van hen is geworden). Als dat moment eindelijk is aangebroken worden er op
Karellens verzoek eerst twee kinderen het ruimteschip in gestuurd. Vervolgens komt Karellen met de twee
kinderen op zijn armen naar buiten en laat hij zich voor de eerste keer aan de mensen zien als de duivel,
Satan, verbijsterend genoeg precies zoals hij in oude legendes wordt beschreven.
Mensheid wordt 'verlost' van oude religies
Volgens het verhaal zijn de duivel en zijn engelen in feite altijd al onze echte weldoeners en redders geweest
die onze planeet niet in chaos willen dompelen, maar er een technologisch en spiritueel Utopia van willen
maken. Na hun onthulling aan de mensheid is het dan ook snel gedaan met alle bestaande religies op
aarde. De wereld viert feest en de mensheid heeft zijn 'vooroordelen' tegen het duivelse uiterlijk van Karellen
overwonnen. 'Dit was een openbaring die niemand kon betwijfelen of ontkennen: hier, te zien door een
onbekende magische techniek van de opperheren, was de echte oorsprong van alle grote geloven op aarde.
De meesten van hen waren nobel en inspirerend - maar dat was niet genoeg. Binnen een paar dagen
hadden de talrijke messiassen van de mensheid hun goddelijkheid verloren. Onder het felle, kille licht van de
waarheid verdwenen geloven waar miljoenen 2000 jaar aan hadden vastgehouden als sneeuw voor de zon.'
De mensheid, 'verlost' van de ouderwetse Abrahamitische religies zoals het christendom, ontwikkelt
vervolgens in snel tempo allerlei krachtige spiritistische gaven, waarmee hun evolutie naar een kosmisch
bewustzijn in gang wordt gezet. Uiteindelijk is dit inderdaad het einde van de mensheid zoals we die nu
kennen: iedereen vloeit samen in een kosmische intelligentie die 'overmind' (oppergeest of opperziel) wordt
genoemd.
'Armageddon niet meer nodig'
Clarkes verhaal is slechts science fiction, maar de schrijver-futurist bleek op meerdere terreinen een
verbazingwekkend vooruitziende blik te hebben. Zo beschreef hij al in 1956 de komst van videospellen en in
1968, in zijn zo beroemd verfilmde boek '2001: A Space Odyssey', de iPad ('newspad').
Zowel het boeddhisme ('Nirvana') als bijna alle New Age-, spiritualistische en occulte tradities bevatten een
'overmind' achtig concept waarin er een 'wereldwijd bewustzijn' ontstaat waar uiteindelijk iedereen in opgaat.
Zelfs in sommige christelijke kerken wordt de komst van dit 'Christus bewustzijn' -iedereen wordt zijn eigen
'Christus'- geleerd. Eén van de mensen die contact zou hebben gehad met aliens vertelde aan de vermaarde
UFO-onderzoeker Jacques Vallée: 'Mij werd verteld dat ik deze informatie moest doorgeven omdat de
mensheid met het aanbidden van UFO's en het ontvangen van informatie door een collectieve Christuservaring gaat. Het zou de mensheid helpen zijn politieke focus in balans te brengen. Het interessante is dat
we moeten benadrukken dat we een nieuw programma ontvangen! We hoeven niet meer het oude
Armageddon-programma te volgen.'
Het Omega Punt of 'Christus Bewustzijn'
In recente preken drukte paus Benedictus XVI zich in bijna angstwekkend gelijke bewoordingen uit toen hij
sprak over de eindtijd. De door hem aangehaalde Jezuïtische priester Pierre Teilhard de Chardin schreef al
in1950 in 'The Future of Man' dat het universum en alle bewustzijn uiteindelijk in elkaar zullen opgaan in wat
hij het 'Omega Punt' noemde, wat niets anders is dan een ander woord voor Clarkes 'overmind', het 'Christus
bewustzijn' van de New Agers of de 'singulariteit' waar moderne transhumanisten naar uitkijken.
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Chardin gaf een geheel nieuwe betekenis aan Bijbelse termen zoals 'Christus'. Daarmee bedoelde hij niet
(enkel) Jezus van Nazareth, maar de 'ultra-mens' die aan het einde van onze evolutie op het Omega Punt
zal ontstaan en waardoor iedereen 'Christus' achter zijn naam kan zetten. De Jezuïet legde bijvoorbeeld
Jezus' woorden 'Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen
om te ontbinden, maar om te vervullen' uit als de vervulling van de evolutie van de mens - een idee dat door
veel christenen als pure ketterij zal worden opgevat, maar dat tot diep in het Rooms Katholicisme -inclusief
het pausdom- is doorgedrongen.
Paus zette streep door Schepping en letterlijke Wederkomst
De meeste katholieken hebben nooit geweten en beseft dat Benedictus een Chardinse mysticus van de
hoogste orde is. In zijn boek 'Credo voor Vandaag: Wat Christenen Geloven' (2009) stemt de voormalige
paus volledig met Chardin in als hij letterlijk schrijft dat het creationisme -het geloof in het Scheppingsverhaal
in Genesis- 'het idee van evolutie tegenspreekt en vandaag onhoudbaar is'. Na zijn verwerping van het
creationisme en acceptatie van de evolutietheorie paste Benedictus Chardins 'Omega Punt' ook toe op de
Wederkomst van Christus: 'Vanuit dit perspectief kan het geloof in de tweede komst van Jezus Christus en
de voleinding der wereld uitgelegd worden als de overtuiging dat onze geschiedenis toewerkt naar een
'omega' punt waarop het eindelijk en onmiskenbaar duidelijk wordt dat het element van stabiliteit dat
zogezegd de basis vormt van de realiteit, niet enkel onbewuste materie is; integendeel, dat de echte, vaste
grond 'mind' (geest / ziel) is. 'Mind' houdt ons 'zijn' bij elkaar, geeft het realiteit, is zelfs de realiteit... Dit is het
proces van 'complexificatie' van het materiële wezen door de geest en door dat laatste de samenvloeiing in
een nieuw soort eenheid, wat nu al zichtbaar is door het opnieuw vormgeven van de wereld door technologie.' De term 'complexificatie' is rechtstreeks afkomstig van Chardin. Al in 1987 liet Benedictus in zijn boek
'Principes van de Katholieke Theologie' blijken een totale volgeling van diens theologie te zijn door te
schrijven dat Chardins 'visie' het historische christendom heeft overgebracht 'in het grote kosmische proces
van Alpha naar Omega... dit evolutieproces gaat verder met het bouwen van de noösfeer boven de biosfeer.'
'De mensheid wordt god(delijk)'
Deze 'noösfeer' bestaat uit een soort onzichtbare 'gedachtenlaag' rond het oppervlak van de aarde die
steeds verder evolueert en op het 'Omega Punt' overgaat in een 'hyperpersoonlijke' organisatie die door
Teilhard letterlijk een 'opkomende godheid', een toekomstige nieuwe vorm van 'God', werd genoemd. Met
andere woorden: Benedictus verving de letterlijke, fysieke terugkeer van Jezus Christus door het 'god(delijk)
worden' van de mensen en mensheid zélf. De paus maakte geen geheim van zijn pantheïstische (de wereld
en het heelal zijn 'God') overtuiging. Op 24 juli 2009 verwees hij in een preek in de kathedraal van Aosta
naar 'het grote visioen van Teilhard de Chardin waarin wij op het eind een ware kosmische liturgie zullen
bereiken, als de kosmos een levende entiteit (lett. 'host', gastheer, menigte) wordt.'
Veel volgelingen van Chardin geloven dat het internet, het Wereld Wijde Web, een onderdeel is van de
evoluerende 'noösfeer' ('noögenesis) waarin alle menselijke gedachten uiteindelijk zullen worden
samengevoegd tot één geheel. Wetenschappers in de astrobiologie hebben dit 'noögenesis' concept
overgenomen en toegepast op het bestaan van geavanceerde buitenaardse beschavingen die contact met
ons kunnen en zullen maken of zelfs al hebben gemaakt.
Buitenaardse godheden
Daarmee komen we op het in de vorige delen besproken, onder veel -mogelijk zelfs de meeste- Vaticaanse
theologen en astronomen breed aangehangen geloof dat er 'buitenaardse godheden' op aarde zullen landen
die ons verder zullen helpen op het pad van deze spirituele 'noögenesis'. De wereld is klaar om een
dergelijke 'alien messias' te ontvangen; uit een vorig jaar verricht onderzoek bleek dat inmiddels meer Britten
in buitenaardse wezens geloven dan in God. Conclusie: de in de Bijbel voorzegde 'krachtige dwaling' (KJV.:
delusion: bedrog, valse voorspiegeling) (2 Tess.2:11) die het grootste deel van de mensheid zal misleiden is
reeds in werking getreden. In het licht van Clarkes 'Childhood's End' scenario lijkt het er daarom sterk op dat
het Vaticaan zowel het astrobiologische als het spirituele (maar occulte) concept van 'noögenesis' heeft
samengebracht in een nieuwe, 'buitenaardse verlosser' theologie.
'Mensheid evolueert naar maximaal bewustzijn'
Kenneth Delano kreeg officiële goedkeuring van de Kerk van Rome toen hij in 1977 in 'Many Worlds, One
God' schreef dat 'de mens zijn bekrompenheid van aards provincialisme moet ontstijgen en goedgunstig
bereid moet zijn de inwoners van andere werelden als gelijken of zelfs als superieur te accepteren. Op dit
punt in de menselijke geschiedenis is onze expansie in de ruimte het noodzakelijke middel om onze
intellectuele vermogens tot het toppunt te ontwikkelen en, wellicht in samenwerking met ETI (intelligente
buitenaardse wezens), het maximum bewustzijn te bereiken...'
De Vaticaanse acceptatie en promotie van de evolutietheologie en astrobiologie zou onder de geprofeteerde
laatste paus, Petrus Romanus, wel eens kunnen uitmonden in de komst van een 'messiaanse mens' die de
mensheid het 'goddelijke licht' brengt dat ons zal samenbrengen en de planeet zal 'redden'. In Chardins boek
'Het Fenomeen Mens' worden vijf fases van de menselijke evolutie beschreven:
1. Geogenesis: Het ontstaan van de aarde.
2. Biogenesis: Het ontstaan van leven.
3. Antropogenesis: Het ontstaan van de mensheid.
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4. Noögenesis: Evolutie naar het maximale bewustzijn.
5. Christogenesis: Het ontstaan van de 'totale Christus' op het Omega Punt.
De mensheid zou zich op dit moment in fase 4 bevinden en door de komende 'verlosser' in fase 5 worden
gebracht. Bedenk daarbij dat velen geloven dat deze 'noögenesis' evolutie wordt aangestuurd door een
externe intelligentie, of die nu van kunstmatige of buitenaardse oorsprong is.
De Valse verlosser, de Antichrist, komt eraan
Exo-Vaticana auteurs Tom Horn en Cris Putnam geloven dan ook dat de werkelijke 'noögenesis' van een
totaal andere aard zal zijn als waar het Vaticaan nu op hoopt en fase 5 in werkelijkheid 'Antichristogenesis'
zal blijken te zijn: de komst van een alien 'slangen' verlosser, de ultieme 'übermensch': de in de Bijbel
voorzegde Antichrist. Of deze valse 'verlosser' er zoals in Clarkes verhaal letterlijk als het klassieke beeld
van de duivel zal uitzien of als bijvoorbeeld een 'alien grey' of juist een schitterend engelachtig wezen maakt
daarbij niet uit. Veel christenen zullen dan tot hun schrik en afgrijzen moeten constateren dat het Vaticaan al
jaren nauwgezette voorbereidingen heeft getroffen om zijn aanstaande komst -die speciaal met het
LUCIFER apparaat in het Vaticaanse observatorium op Mt. Graham wordt gevolgd- op aarde en zijn
acceptatie door de mensheid mogelijk te maken.
Xander - (1) Raiders News Update

Rusland, het Midden-Oosten en meer..
Gast aan het woord: Matthieu met Rusland, het Midden-Oosten en meer..
De wereld is aan het opwarmen voor het einde. Je kunt de warmte duidelijk voelen. Het Midden-Oosten
balanceert op de rand van oorlog, de economieën van Europa en de Verenigde Staten balanceren op de
rand van een ramp. De samenleving is moreel aan het instorten voor de ogen van God. Je voelt het in de
lucht, en je voelt het onder christenen.
Ten eerste, is Iran verder gegaan met meer verrijking van uranium, en Noord Korea heeft een paar weken
geleden een test gedaan, en deze werd gedaan om Iran dichter bij het bouwen van een atoombom te
brengen. Russische strijders gewapend met kernkoppen omcirkelden hierop Guam enkele dagen geleden.
Je voelt de spanning. Ook Israël is nog steeds bezig met het vormen van de regering en dat neemt in mijn
gedachten een behoorlijk lange tijd in beslag, en de vorming van deze Israëlische regering zal ons veel
vertellen over welke koers Israël zal gaan aanhouden met Iran en de Palestijnse gesprekken in de komende
maanden. Ik vermoed dat Israël wacht op het bezoek van president Obama om een deal af te ronden. Israël
moet beseffen dat het niet de Verenigde Staten nodig heeft, maar alleen God. Op een dag zal hun twijfels
veranderen in geloof, en hun ongehoorzaamheid tot gehoorzaamheid.
Europa en de Verenigde Staten zijn bezorgd over de controle van Israël over Judea en Samaria, en ik houdt
het voor mogelijk dat men bezig zou kunnen zijn met het opzetten van een vervaardigd crisis om Israël uit
Judea en Samaria te halen. Wat niet kan worden bereikt door middel van een vredesproces kan worden
verricht door een gefabriceerde crisis. De Verenigde Staten hebben een waarschuwing afgegeven voor
Amerikanen die reizen naar Judea en Samaria. Het zou voorspelbaar moeten zijn voor het Westen om een
crisis te vervaardigen om investering te halen uit deze gebieden. Daarom, nu Iran steeds gevaarlijker wordt,
de Syrië oorlog elke dag meer bestuurd wordt door Rusland en Iran ter voorbereiding op de Gog / Magog
invasie, Israël meer en meer geïsoleerd wordt speciaal met betrekking tot Judea en Samaria, en de druk van
de wereld begint in maart met een vredesinitiatief uit Europa, hebben we de profetische tijdlijn op zijn plaats
zoals verwacht.
Rusland is één van de belangrijkste spelers in de wereld voordat Jezus terugkomt. Veel mensen schreven
de Russen af na de val van de Sovjet-Unie in het begin van 1990, en Oost-Europa werd democratisch, maar
in werkelijkheid kon profetie vervuld worden zonder de val van de Sovjet-Unie. De Oost-Europese landen
lieten toe dat de West-Europese Unie haar controle nam over het grootste deel van het Europese continent,
wat op zijn beurt de Antichrist veel krachtiger zal maken. Ook de oude Sovjet-Unie was te groot. Het was
omslachtig, lastig, eng, maar toch te groot voor het uitvoeren van zijn opdrachten. De Sovjet-Unie probeerde
de samenleving te socialiseren door het religie uit te bannen, maar in werkelijkheid creëerde het een leegte.
Extreme elementen begonnen te formaliseren, en de islamitische staten braken met het traditionele Rusland.
Het huidige Rusland, maar toch kleiner, heeft een meer uniforme visie als het gaat om het Midden-Oosten
om te proberen Israël over te nemen.
Ezechiël noemt dat Rusland zal gaan voor een buit. Die buit zou wellicht niet in Israël of Israël zelf kunnen
zijn, maar de Midden-Oosten olie of misschien Syrische schatten. Rusland, in zijn oude vorm, voelde zich
onoverwinnelijk en niet afhankelijk van iemand anders, maar het was zo groot dat dit toch nodig was. Het
Rusland van vandaag, heeft een alliantie gevormd met Iran, Turkije en Libië tot een meer samenhangend as
van het kwaad, dat gemakkelijker kan worden gecontroleerd en gemanipuleerd. President Poetin heeft de
controle over het land als geen andere Russische leider in de afgelopen 30 jaar. De tijd is rijp voor Rusland
om zijn zet te doen, terwijl de regering-Obama de zwakste regering is die de Verenigde Staten mogelijk ooit
heeft meegemaakt. Israël, het symbool van het Westen en van alles wat de wereld haat over religie, is het
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een land dat in de weg staat van de Russen die een enorme positie in het Midden-Oosten hebben. Nu de
Verenigde Staten zich steeds meer terug trekken uit het Midden-Oosten, zou de tijd nu rijp kunnen zijn.
Ik denk dat de Russen en Iraniërs wachten op het juiste moment. Rusland weet dat het niet alleen de
Verenigde Staten als Israël kan bestrijden, en het heeft de Iraniërs nodig om de Amerikaanse onder druk te
zetten op de oostelijke flank, wat we de Perzische Golf noemen. Als Iran de nucleaire capaciteit verkrijgt
waarvan de Russen geloven dat dit ervoor zorgt dat de Verenigde Staten bezig blijven, dan is het op dat
moment, dat de Russen en Iraniërs hun slag zullen slaan. Er zijn rapporten dat de Iranese Revolutionaire
Garde, de elitesoldaten, zich niet alleen in Syrië en Libanon, maar ook op de Gazastrook bevinden. Je kunt
niet ontkennen dat ze misschien op de Westelijke Jordaanoever zitten. Dit verklaart waarom de Iraniërs klaar
om aan te vallen en Rusland zal hierbij moeten worden aangesloten. Iran is in een veel betere positie om het
tegen Israël op te nemen met Rusland wachtend in de coulissen. Obama zal in Israël zijn eind maart 2013,
wat naar mijn mening een bezoek zal zijn om Israël te weerhouden van een aanval op Iran. Ik denk dat
Obama succesvol zal zijn, want in Ezechiël is het niet de Verenigde Staten of Israël wat de aanvallende
partij zal zijn, maar de Russische / Iranese alliantie. Ik denk dat de Russen een aanval op Israël
voorbereiden, als ze dat nog niet hebben gedaan, dat de wereld zal verbazen. En ik denk dat de Russen en
Iraniërs net zo verrast zullen zijn als Israël als het Westen niet te hulp zal komen. Ik denk dat de Russische
straaljagers rond Guam een vroege test van de Verenigde Staten defensiesystemen was, die ook Israël
gebruikt. Ook Ezechiël vermeldt zij die veilig wonen in de kustlanden ook de gevolgen van de oorlog zullen
voelen. Hiermee wordt de Verenigde Staten bedoeld, dus het lijkt dat de Russische agressie iets meer
onheilspellends voor ogen hebben, en God heeft ons hiervoor in Zijn Woord gewaarschuwd.
Terwijl Europa bezig is met het ontwikkelen van een Midden-Oosten vredesinitiatief, heeft Italië de Europese
economie een zware klap gegeven, nu de Italianen waarschijnlijk geen parlement meer hebben. Let u op
verder spanningen op de economieën van Europa, met name Spanje en Italië als de EU controle begint te
verliezen over de bevolking en de economie. Ik denk dat dit ook een gefabriceerde crisis is Je kan niet
geloven wat je wordt verteld. Onderzoekt u de Schriften. Onze leiders geven ons wat Satan wil dat ze ons
geven, zodat het bedrog groot zal zijn. Stel uw vertrouwen niet op wat God uit de samenleving, uit ons leven,
en uit onze wereld haalt. De ergste misleiding zal komen uit het westen, dus de leiders van de EU en de VS
zullen de grote bedriegers van onze tijd blijken te zijn.
De morele ineenstorting is onthutsend. God wordt verstoord door de trots, de lust, overspel, hebzucht, en de
zonden die onze families en gemeenschappen vernielen. Maar ik geloof dat Hij bozer is omdat de herders
van Zijn kudde niet opstaan en spreken over de misleiding dat overal om ons heen is. Hij roept ons op om de
waarheid in liefde en eer te brengen, en de mensen van de Glorie van God te vertellen, welke niet verpakt is
in wetten van de mens, maar in Gods. Onze kerken zijn leiderloos en sommigen van onze broeders en
zusters in Christus schaden de samenleving meer dan de demonen zelf. De echte hoererij is in de
individuele christenen die zeggen dat ze God volgen, maar heulen met de vijand.

Nieuwe dimensie in de Euro-crisis: het stelen van spaartegoeden
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 16-03-2013
Na drie jaren “crisis-management” in de vorm van liegen, bedriegen, beloftes,
inschattingsfouten, non-event top-overleggen, slechte mediacampagnes, nietwerkende shock-doctrine en uiteindelijk geld drukken alsof er geen morgen meer
komt, kan men zichzelf afvragen of de nieuwste reddingsmaatregel uit de Euro-toverhoed en toolbox tot
stand is gekomen door Brusselse domheid, lobby en druk (door de financiële industrie) of dat nu echt het
mes wordt getrokken door de EU (banken)-elite. Om de banksector van Cyprus in leven te houden, wordt
dus even 9,9% van alle spaartegoeden boven 100,000 en 6,75% van te tegoeden onder 100k bij
Cypriotische banken in beslag genomen. Ideetje van een clubje dat op papier zegt te staan voor
democratische en liberale principes maar er geen moeite mee heeft om naar schatting 5 miljard Euro
onrechtmatig toe te eigenen. Ow wacht, deze maatregel geldt natuurlijk alleen voor Cyprus, is eenmalig, en
treft sowieso alleen Russen die hun Roebels in Cyprus off-shoren. Waarom wordt de pijn dan nog eventjes
fijn gecollectiviseerd door 6,75% van de “kleine man” te plukken? De reacties op Cyprus zijn voorspelbaar:
bankrun. Maar even zo belangrijk is het signaal aan alle spaarders in Europa. Vanaf nu is fiat-geld op een
bankrekening loslopend wild in het Euro-Europa dat gebukt gaat onder de lasten van een uiterst instabiele
financiële sector. De Spanjaarden, Grieken en Italianen krabben zich waarschijnlijk al achter de oren.
Pinpassen beginnen te jeuken. Zwitserland biedt meer als kaas en koekkoeksklokken. De BTW op gouden
en zilveren munten doet opeens geen pijn meer. Dijsselbloem en zijn EU/IMF vriendjes hebben het voor
elkaar, nu vertrouwt niemand zijn bank en Brussel meer. De Euro-crisis, al voor “opgelost” verkocht de
afgelopen maanden, is zojuist door toedoen van de politiek in 2013 aangekomen. Om dit verkopen (pdf).
http://zapruder.nl/portal/artikel/nieuwe_dimensie_in_de_euro_crisis_het_stelen_van_spaartegoeden/
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Spaanse generaal suggereert dat leger staatsgreep overweegt
'Het land is belangrijker dan de democratie'
Generaal Chiccharro suggereerde desnoods door een staatsgreep
te voorkomen dat Catalonië zich van Spanje afscheidt.
Op een conferentie over de Gewapende Strijdkrachten en de
Grondwet in Madrid heeft de Spaanse generaal Chicharro het
nodige opzien gebaard door te stellen dat het leger een staatsgreep
overweegt als Catalonië de plannen om zich van Spanje af te
scheiden doorzet. 'Het land is belangrijker dan de democratie,' aldus
de generaal, die daarvoor van de circa 100 toehoorders een
staande ovatie kreeg. Chicharro begon zijn toespraak met te zeggen dat hij eigenlijk niet had willen spreken,
maar dat hij zich door 'het separatistische offensief' in Catalonië genoodzaakt zag om toch het woord te
nemen. In het leger heerst er volgens hem 'een algemeen gevoel van angst, onzekerheid en verwarring'.
Tevens zei hij het ontslag van generaal José Mena te betreuren. Mena werd in 2006 uit zijn functie ontheven
nadat hij publiekelijk had gezegd dat er mogelijk een militaire interventie nodig zal zijn om te voorkomen dat
Catalonië zich afscheidt van Spanje. In de ogen van generaal Chicharro verdraaien de Catalanen de
grondwet en haalde hij onder andere artikel 8.1 aan waarin staat dat de gewapende strijdkrachten de
territoriale integriteit van Spanje moeten verdedigen. Ondanks het feit dat hij de nodige 'mitsen en maren'
gebruikte suggereerde hij dat er een situatie kan ontstaan die het noodzakelijk maakt dat het leger de
regering omver werpt. Dit probleem kan gaan spelen 'als degenen met de verantwoordelijkheid de Grondwet
te verdedigen zich niet zo gedragen als van hen wordt verwacht.'
'Het land is belangrijker dan de democratie'
Hij vroeg van zijn toehoorders zich voor te stellen wat er zou gebeuren als de Volkspartij (PP) bij de
volgende algemene verkiezingen zijn absolute meerderheid kwijtraakt en de Catalaanse nationalisten een
grondwetswijziging eisen om de daarin 'onverbrekelijke eenheid' van Spanje op te heffen. 'Wat doen de
Gewapende Strijdkrachten dan?' vroeg hij retorisch. 'Regels zijn één ding, de praktijk is iets anders. Als het
defensiemechanisme van de grondwettelijke orde door handelingen of nalatigheid niet werkt, dan...'
Chicharro maakte zijn zin niet af, maar voegde er veelzeggend aan toe: 'Het land is belangrijker dan de
democratie. Patriottisme is een gevoel en de Grondwet is niets anders dan een wet.' De aanwezigen gaven
hem een staande ovatie en riepen 'bravo! bravo!'. De vragen uit het publiek waren nog explicieter dan de
opmerkingen van de generaal, totdat González-Trevijano, kanselier van de Koning Juan Carlos Universiteit,
hen waarschuwend afkapte: 'Het alternatief voor de grondwet is collectieve zelfmoord.'
Toen de toespraak uitlekte riep Diego López Garrido, in het parlement woordvoerder Defensie namens de
Socialisten, het ministerie van Defensie op om onmiddellijk maatregelen tegen generaal Chicharro te nemen
vanwege zijn publieke suggesties dat het leger een staatsgreep overweegt. Afgelopen donderdag kondigde
het ministerie een verkennend onderzoek aan naar de exacte uitspraken van de generaal.
Harde houding Madrid
De regering in Madrid voelt zich mogelijk wel degelijk gewaarschuwd door zijn woorden en stelt zich zo hard
mogelijk op tegenover de Catalaanse afscheidingsplannen. De Staatsraad vaardigde op donderdag een
verklaring uit waaruit bleek dat er voldoende legale redenen zijn om de wens van het Catalaanse parlement
aan te vechten. Een dag later kondigde premier Mariano Rajoy aan dat de zaak aan het Constitutionele Hof
zal worden voorgelegd omdat een Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring mogelijk een schending van de
Grondwet is.
Europa onder grote druk
Met bijna 26% werkloosheid en onder jongeren zelfs 55% zinkt Spanje steeds dieper weg in een
economische nachtmerrie. Bovendien is de regering in een corruptieschandaal verwikkeld. Uit de toespraak
van generaal Chicharro blijkt dat nu ook de democratie zelf onder grote druk is komen te staan. En niet
alleen in Spanje - eerder dreigde het leger in Griekenland al met ingrijpen, en in Italië -waar de vorige
premier Mario Monti eveneens te kampen heeft met een corruptieschandaal- hebben volgens de Duitse SPD
leider peer Steinbrück 'twee clowns' -Beppe Grillo en Silvio Berlusconi- de verkiezingen gewonnen', wat
weinig goeds voor de eurozone voorspelt.
In Groot Brittannië, waar 2/3 van de bevolking uit de EU wil, behaalde de anti-EU partij UKIP van de op deze
site regelmatig aangehaalde Nigel Farage - ook wel de Britse Geert Wilders genoemd- bij lokale
verkiezingen in Eastleigh een enorme overwinning door van 3,6% naar 27,8% te stijgen en pal achter de
Liberaal Democraten de tweede partij te worden. De gevestigde Conservatieve partij en de pro-Brusselse
socialistische Labourpartij leden een forse nederlaag en daalden naar respectievelijk 25,37% en 9,82%. (2)
EU schuldig aan kritieke situatie
Kortom: de eurozone en de Europese Unie zijn kwetsbaarder dan ooit te voren. In tegenstelling tot wat de
politici suggereren hebben ze dit geheel aan zichzelf te danken, doordat ze een bureaucratisch,
geldverslindend antidemocratisch systeem hebben opgezet dat zichzelf krankzinnige beloningen geeft,
referendums negeert, verdragen (zoals van Maastricht) met voeten treedt door landen te laten betalen voor
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schulden die zie niet zelf hebben gemaakt, en keihard bezuinigt om miljarden aan de banken te geven, die
zo worden beloond voor hun extreem risicovolle speculaties.
Zo'n geforceerd verenigd Europa, dat lak heeft aan de gewone bevolking, verdient niets anders dan uit
elkaar te spatten en na het puin te hebben geruimd terug te keren naar de door Brussel in korte tijd vrijwel
vernietigde waarden van democratie, vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en vrijwillige samenwerking. Laten we
hopen dat dit nog mogelijk is zonder dat ons continent opnieuw in een poel van geweld en bloed ten onder
gaat.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Zaak Demmink een wereldwijde smerige olievlek
Zondag, 03 maart 2013
De twee Turkse slachtoffers die vol blijven houden dat ze door Joris
Demmink zijn verkracht, worden bijna dagelijks met de dood bedreigd.
Eén van hen heeft een aanval met een mes ternauwernood overleeft en
kreeg de boodschap mee, “De volgende keer kom je niet levend weg”.
We schreven al eerder dat het (b)lijkt alsof echt íedereen doodsbang is voor
Joris Demmink. Dat dit niet zonder reden is wordt bewezen door wat er
recentelijk met zijn Turkse slachtoffers is gebeurd. Dit komt niet van zomaar een “conspiracy theorist”, maar
de Amerikaanse afgevaardigde Chris Smith.
Ondanks alles en de druk die er op hen klaarblijkelijk wordt uitgevoerd, blijven de misbruikte jongens bij hun
eis tot een formeel onderzoek in Nederland. Dit heeft de nodige consequenties. Ze zijn ondergedoken en
worden bedreigd met verkrachting en moord wanneer ze niet bereid zijn om dit verzoek in te trekken.
Eén van de slachtoffers is met een staak in zijn been gestoken en er zou in zijn tong zijn gesneden.
Afgelopen december werd een familielid bewusteloos geslagen omdat deze weigerde het onderduikadres
van het slachtoffer bekend te maken.
Een maand daarvoor, in november 2012, werd het gezicht van het tweede slachtoffer gebroken bij het
verlaten van het huis van zijn advocaat. Als hij niet zijn hart had beschermd met zijn handen dan was hij
waarschijnlijk dodelijk geraakt door een mes. Wel kreeg hij van de aanvallers nog de waarschuwing mee,
“De volgende keer kom je niet levend weg”.
Formeel zijn dit uiteraard aanvallen die niet naar Demmink herleid kunnen worden. Wie anders heeft er zo’n
groot belang bij dat deze twee slachtoffers eindelijk een keer hun mond dichthouden? Ze dienen eigenlijk zo
snel mogelijk van deze aardboden te verdwijnen, de zaak begint nu wel heel erg te stinken.
Het geval Demmink wordt door Chris Smith de afgelopen week als voorbeeld genoemd in zijn rapportage en
presentatie voor het OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) over hoe overheden
pertinent weigeren om hooggeplaatste kinderverkrachters/-moordenaars aan te pakken.
In zijn rapport staat verder het volgende:
"De seksuele uitbuiting en het misbruik van kinderen is een van de meest verwoestende misdaden op aarde.
Het maakt de levens van de slachtoffers en hun gezinnen kapot en het is een misdaad waarvan ze zelden
geheel herstellen. De handelaars en misbruikers vertrouwen op hun vermogens een kind tot zwijgen te
intimideren of op de tegenzin van volwassenen om te luisteren als kinderen spreken. Ze maken ook gebruik
van hun eigen reputatie en aanzien of macht in de maatschappij om te voorkomen dat aantijgingen
behoorlijk onder de loep worden genomen en onderzocht”.
Als een smerige olievlek verspreidt het geval Demmink zich langzaam maar zeker over de hele aardbol. Het
zijn niet alleen meer de alternatieve media (zij die durven) die hierover publiceren, maar ook mainstrea
begint het nu schoorvoetend op te pakken.
Zo ver is het nu gekomen in dit land. Nederland wordt als een soort bananenrepubliek aan de internationale
schandpaal genageld omdat het pertinent blijft weigeren om een diepgaand onderzoek in te stellen naar
Demmink. Na wat pseudo-onderzoek komt het Ministerie van Binnenlandse Zaken met aan het hoofd
minister party Plasterk, met onvoorstelbare kletskoekverhalen, zoals dat het niet meer te bewijzen is dat
Demmink destijds in Turkije was omdat (helaas) de betreffende reisdocumenten zijn vernietigd. Feit blijft dat
hij nog steeds in de notulen van verschillende formele Turkse vergaderingen vermeld staat als "aanwezig".
Wie gaan er allemaal mee het putje in als Demmink schuldig wordt bevonden? Dat is de grote vraag en
tegelijkertijd het antwoord op waarom er geen onderzoek naar deze man wordt ingesteld. "More powerful
than Nixon..."
Bron: Katholiek Nieuwsblad, Niburu.co
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Mentale surveillance: bestuurd worden via je gedachten
2013/03/01 airwave Olympic Zion News
Mentale surveillance, dit gebeurt bij vele mensen.
Cyborg mensen zijn er al. Ook al zijn ze uiterlijk niet letterlijk half robot,
ze reageren en handelen vanuit hun bestuurde gedachten en geest wel
zo. Mensen doen dingen al hebben ze GEEN IDEE waarom ze dat doen,
en waar het in feite vandaan komt.
Ze denken dat alles wat in hun gedachten of ervaringsgevoel onstaat,
iets vanuit hunzelf is, en niet dat het iets is wat door elektromagnetische
velden gecreëerd wordt om mensen te beïnvloeden en sturen.
*
Er worden ‘tools’ gebruikt waardoor bepaalde ervaringen gecreëerd kunnen worden.
Dit alles gebeurt in de gedachten en geest van desbetreffende persoon. (psychologisch)
Dit gaat via en d.m.v. echte gebeurtenissen die IN de gedachten van de persoon gevormd worden tot een
specifieke ervaring. In feite moet iemand er dus ‘intrappen’.
Er worden in combinatie met bepaalde gebeurtenissen gedachten en denkbeelden ‘aangedragen’ die de
persoon voor waar aan neemt.
Omdat mensen zich hiervan niet bewust zijn en denken dat hun gedachten van hunzelf zijn, kunnen mensen
beïnvloed en bestuurd worden zonder dat ze dit weten.
Dit heeft niets met intelligentie te maken omdat elk persoon hiermee te maken krijgt of kan krijgen. De
mensen die geprogrammeerd zijn weten het meestal zelf niet.
Leer en onderzoek hoe het in elkaar zit.
Audio uitzendingen:
Mindcontrol technologie/werking en de praktijk: uitgebreide uitleg
Sleight of Mind: deception and mind control
Uitleg werking mindcontrol programma en manieren hoe mensen in hun gedachten gemanipuleerd worden:
“The program”, explained

'Obama eist tijdschema terugtrekking Israël uit Westbank'
'Oprichting Palestina in 2014 prioriteit van regering Obama'
Omhuld door zachte woorden vol zogenaamde vriendschap zal
Barack Hussein Obama als een dictator van Israël eisen zich in
uiterlijk 2014 geheel uit Judea en Samaria terug te trekken, zodat
daar 'Palestina' kan worden opgericht.
Volgens de World Tribune zal president Obama tijdens zijn
eerste officiële bezoek aan Israël op 20 maart eisen dat de
Israëlische premier Benyamin Netanyahu, die nog altijd probeert
een nieuwe coalitie te vormen, een tijdsschema overhandigt met daarin de volledige terugtrekking van Israël
uit Judea en Samaria, internationaal aangeduid met de Westbank of Westelijke Jordaanoever. Obama's eis
zou onderdeel vormen van het plan om in 2014 definitief een Palestijnse staat op te richten.
'Obama heeft Netanyahu duidelijk gemaakt dat zijn bezoek niet voor de show is, maar over Iran en een
Palestijnse staat gaat,' aldus een bron. Dat impliceert dat als Israël hem niets geeft waar hij mee kan
werken, hij op eigen houtje zal handelen.' Het Congres zou achter Obama's plan staan om de oprichting van
'Palestina' een Amerikaanse prioriteit te maken.
De Obamagezinden in Washington beschouwen het komende bezoek van de president aan Israël 'als een
lakmoestest van Netanyahu's leiderschap en geloofwaardigheid,' zeggen bronnen in Israël. 'Obama's
supporters in het Congres hebben Netanyahu een vergelijkbare boodschap gestuurd.' (1)
De eis van Obama heeft voor onrust gezorgd in de kringen rond Netanyahu, met name omdat het vormen
van een nieuwe coalitie een stuk moeizamer gaat dan gedacht.
Aanval op Iran in juni een gerucht
Begin vorige week berichtte de Times of Israël op grond van een TV-item dat Obama nog een andere
belangrijke boodschap zal overbrengen, namelijk dat er in juni een aanval op Iran kan worden uitgevoerd.
Omdat vrijwel geen enkel ander Israëlische mediaorgaan dit nieuws overnam moet dit vooralsnog enkel als
een gerucht worden beschouwd (2).
Xander - (1) Arutz 7, (2) Times of Israël
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Stemmen horen in je hoofd: electronische intimidatie
2013/02/28 airwave Olympic Zion News
Er zijn mensen die stemmen ‘in hun hoofd’ horen. Die
mensen worden vaak als vreemd afgedaan, alsof die
mensen niet normaal zijn. Het feit is dat ze die ‘stemmen’
echt horen en dat het dus echt gebeurt. Onderzoek
bevestigt dat er mensen zijn die stemmen horen en
daarmee goed overweg kunnen en ook geen psychiatrisch
patiënt geworden zijn.
Ongeveer een derde van de mensen in Nederland die
stemmen hoort lijdt er onder, maar twee derde niet. Dat
betekent dat stemmen horen op zichzelf geen symptoom
van ziekte is. De reden dat mensen stemmen horen is vaak omdat zij slachtoffer zijn van electronische
intimidatie (van buitenaf). Om mensen te sturen,controleren,beïnvloeden.
Ook Harlan Girard is er volledig van overtuigd dat Amerikaanse (geheime) diensten verantwoordelijk zijn
voor de stemmen die hij in zijn hoofd hoort. Girard staat niet alleen want mensen met dezelfde klachten kun
je over de hele wereld tegenkomen. Mensen worden als het ware in hun geest aangevallen met o.a.
electronische wapens.
Een onderdeel van de oorsprong van deze technieken ligt in de jaren ’60. Amerikanen kwamen er in de jaren
60 achter dat de Amerikaanse ambassade in Moskou vreemd genoeg bestookt werd door low-level
elektromagnetische straling. Natuurlijk vroeg men zich af wat de Russen in hun schild voerden en in 1965
zag CIA project “Pandora” het levenslicht. Het doel van dit
project was om te achterhalen of het mogelijk was om met
microgolf stralingen controle te krijgen over het menselijke
gedrag. Project “Pandora” vertakte naar sub project “Bizarre“.
“Pandora” werd pas in 1970 voor het publieke oog stop gezet.
In het midden van de jaren ’90 lekte er documenten naar
buiten waaruit bleek dat de Amerikaanse luchtmacht een wens
had om een wapen in handen te krijgen die het mogelijk zou
maken om woorden in iemands hoofd te stoppen. “The signal
can be a ‘message from God’ that can warn the enemy of
impending doom, or encourage the enemy to surrender,” aldus
de auteur van het bewuste document.
V2K
V2K staat voor “voice to skull” en zou slaan op de techniek van
schimmige (met name Amerikaanse) overheidsdiensten
waarmee ze op afstand “stemmen” in iemands hoofd kunnen
planten.
In 2002 vroeg het Air Force Research Laboratory een patent
aan op precies zo een soort wapen. Het apparaat zou via
microgolven woorden in iemands hoofd kunnen laten klinken.
Woordvoerder Rich Garcia van het Air Force Research
Laboratory kon, zo bleek uit een artikel uit de Washington
Post, geen mededelingen doen over dit wapen of het patent
omdat het beleid van het laboratorium is om geen uitspraken te
doen over hun microgolf projecten. Maar dankzij de Freedom
of Information Act kwamen onderzoekers er toch achter dat het
patent was gebaseerd op experimenten met mensen in 1994 waarbij het mogelijk bleek om complete zinnen
in iemands hoofd te kunnen laten klinken.
Maar ze kunnen meer. Het schijnt dat men met dezelfde techniek ook mensen op afstand pijnprikkels
kunnen toedienen. Onverklaarbare pijnen die niet te traceren zijn. ‘Toevallig’ zegt een deel van de getroffen
mensen ervaringen te hebben met deze mysterieuze pijnen.
Natuurlijk kun je de verhalen van mensen zoals Girard eenvoudig in twijfel trekken. Schizofreen is meestal
het eerste etiket wat men plakt om de geloofwaardigheid onderuit te trappen. Maar uit onderzoek van
Sharon Weinberger blijkt dat Girard niet schizofreen is, Hij heeft geen gespleten persoonlijkheid of
achtervolgingswaanzin en heeft geen borderline syndroom. Psychologen achten hem normaal.
Een andere mogelijkheid is mensen stemmen laten horen met ultrasoon geluid:
Het oor hoort het geluid niet maar de hersens horen dit geluid wel.
Via o.a. radio en televisie kan dit geluid worden meegestuurd in uitzendingen.
Silent Sound Explained Pt 2: Pre-Recorded Brainwaves Instead of Hypnotist & via Satellite:
Ditzelfde gebeurt ook bij muziek, o.a. seksuele boodschappen in dancemixen:
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Codes in dancemixen: seksuele programmatie in elektronische muziek
Meer informatie over electronische wapens (en groep-stalking), synthetic telepathy en mind wars:
http://www.petermooring.nl
http://www.electronischewapens.nl
http://www.scribd.com/doc/6508206/SYNTHETIC-TELEPATHY-AND-THE-EARLY-MIND-WARS

Prikbord nr 335 (leo j.j. dorrestijn)
70 miljard voor Ierse banken
Het is jammer dat niet méér Duitse tv-programma’s hier worden overgenomen, desnoods met ondertiteling.
Daarin krijgen namelijk de overheden, ECB en banken er ongenadig van langs. En terecht, want het
bankenschandaal is zeker zo groot als het Griekse corruptieschandaal. Zonder het wellicht te beseffen heeft
de Ierse regering de halve Europese bankenmaffia gered door 70 miljard in de eigen banken te pompen.
Daarbij is aan het licht gekomen dat bepaalde internationale ‘investeerders’ (lees: speculanten) altijd hun
geld terugkrijgen. Per abuis gedacht dat dit alleen voor ons Koningshuis geldt.
BING(O)
De Nederlandse Gemeenten hebben zo hun eigen peperdure ‘instituten’: een bank, opleidingen, advies- en
overlegorganen, en ook een onderzoeksbureau voor integriteitsschendingen. De naam BING doet aan het
geluid van een ouderwetse kassa denken, maar dit is dan ook het enige wat degelijk lijkt te zijn. Hun wijze
van offreren en factureren is dat zeker niet: tijd voor een integriteitsonderzoek, zowel naar BING als naar de
wethouder die een factuur van € 36.000 goedkeurde. En misschien kunnen de vervalste jaarrekeningen van
vele gemeentes daarin meteen worden meegenomen.
Een commissie van € 10 miljoen
Volgens de RK kerk werd er 10 miljoen uitgegeven aan de Commissie Deetman. Dat is € 50.000 per dossier
en dan blijft er nog een miljoen over voor het ‘meldpunt’. Een onbegrijpelijk bedrag, tenzij het niet om
vergoedingen, maar om zwijggeld gaat. Want Deetman heeft niet ‘alles’ onderzocht en zal nu echt openheid
van zaken moeten geven.
Hondsbrutaal
Turken eisen hier taallessen in het Turks. Marokko weigert medewerking aan onze fraudebestrijding. Iran
eist opheffen sancties. Argentinië eist Falkland eilanden op. Palestijnen eisen onderzoek naar overleden
gevangene en ontkennen het betalen van salaris aan terroristen. De EU eist beperking van de succesvolle
grenscontroles. Demmink eist maatregelen tegen het Algemeen Dagblad. En Merkel wil Turkije in de EU.
Alleen Sjoerd van Keulen (SNS) eist niks; die had zijn vermogen al binnengesleept en wil verder met rust
worden gelaten.
Pensioengewauwel
De pensioenproblemen zijn heus niet ontstaan door 86% méér verplichtingen bij de fondsen. Er werd al
eerder gekort door de inflatie te negeren, en die 86% behoorden reeds tot de ‘verplichtingen’ toen ze nog
premie betaalden. De uitvluchten van de verantwoordelijken gaan nog verder: Duitsland zou niet beter
presteren dan Nederland, want wij hebben pensioenreserves. Met een bijna sluitende begroting ondanks de
pensioenlasten, presteert Duitsland dus wél beter. Véél beter zelfs, maar daar zijn geen sociale uitkeringen
boven het minimumloon of gemeentes die de huizenprijzen hebben opgeklopt met onverantwoorde
grondspeculaties.
Rechtsongelijkheid
Zorreguietta is vrijgesproken zonder proces en Poch is schuldig zonder bewijs. De Belastingdienst mag
(opzettelijke) fouten maken; de belastingbetaler niet. De rechter mag een vonnis verknoeien zonder
schadevergoeding; de gedupeerde mag de rekening betalen. De criminele buitenlander of doortrapte serieoplichter kan zich beroepen op privacy als de burger zijn schade wil verhalen; de gedetineerde wordt
afgeluisterd door de staat. De kerk kan seksueel misbruik afkopen met geld van de gelovigen; de SG van
Justitie werd niet eens vervolgd. Een waxinelichtjesgooier wordt behandeld als een terrorist; terroristen
mogen hier een kantoor vestigen of worden gesubsidieerd via de EU. Een curator mag met hulp van de
rechter-commissaris de boedel inpikken; de schuldeisers moeten naar de rechter om dan te horen dat ze
niets krijgen.
Van Rompuy
De heer Van Rompuy is volgens eigen zeggen géén dictator. Waarom gedraagt hij zich dan zo?
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Interessante nieuwslinks
Zwitserland slaat op de hebberige handen van de bankiers en directeuren:
http://www.handelsblatt.com/politik/international/zweidrittelmehrheit-fuer-neues-gesetz-schweizer-deckelnmanager-gehaelter/7868134.html en http://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/die-schweiz-tritt-denabzockern-ans-schienbein
Ook Oostenrijk heeft zijn anti-EU politicus: Frank Stronach haalt 10% van de stemmen in
Niederösterreich en Kärnten
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/03/oesterreich-euro-gegner-stronach-rollt-regionalparlamente-auf/
Europese Unie:
Duitsland wil geen Bulgaren en Roemenen toelaten (Net als Nederland trouwens)
http://www.welt.de/politik/deutschland/article114081854/Veto-gegen-Schengenbeitritt-Bulgariens-undRumaeniens.html
Letland wil in de Euro.
http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/1590041/2013/03/04/Letland-wil-ook-de-euro-en-vraagtformeel-om-toetreding.dhtml
Italiaanse verkiezingen: Komt er weer een premier die niet door de Italianen is verkozen?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/04/italien-wieder-droht-ein-regierungs-chef-der-nichtgewaehlt-wurde/
Wat is er met Hugo Chavez aan de hand?
http://www.reuters.com/article/2013/03/03/us-venezuela-chavez-idUSBRE9220BG20130303
Geweld bij Keniaanse verkiezingen:
http://www.knack.be/nieuws/buitenland/verkiezingen-kenia-beginnen-met-dodelijk-geweld/article4000256935674.htm
Italiaanse priester verbrandt foto van Benedictus XVI
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1589961/2013/03/04/Italiaanse-priester-verbrandtfoto-van-paus-tijdens-viering.dhtml
Er dreigt grote sociale onrust in Europa, in Brussel 15.000 betogers!
http://www.geennieuws.com/2013/03/15-000-betogers-in-brusse-er-dreigt-sociale-opstand-in-europa/
Banktegoeden in Cyprus niet meer veilig
http://biflatie.nl/artikelen/eurocrisis/cyprus-deal-rond-banktegoeden-niet-meer-veilig/
Extremisten verdrijven Libische christenen (+ video)
by E.J. Bron
Total Control (Nederlands ondertiteld, 51 minuten)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=t-ihcnwhGDM
Kim Jong-Un is duidelijk op het oorlogspad.
http://www.handelsblatt.com/politik/international/korea-konflikt-kim-guckt-sich-insel-als-angriffszielaus/7912930.html
De VS wil verdere sancties voor Noord-Korea.
http://www.handelsblatt.com/politik/international/nordkorea-usa-kuendigen-weitere-sanktionenan/7912264.html
Sneeuw treft West-Europa, koudste 12e maart in 30 jaar!
http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/9923184/UK-snow-dreaming-of-a-white-Easter-anyone.html,
http://www.bfmtv.com/planete/meteo-neige-verglas-29-departements-alerte-orange-468196.html en
http://www.hln.be/hln/nl/9296/Sneeuw/article/detail/1594785/2013/03/12/In-Ukkel-10-cm-sneeuw-gemetenmaar-geen-record.dhtml
EU verkiezingen volgend jaar vervroegd. Officieel vanwege de Pinksteren maar de echte reden is de
vrees voor anti-EU partijen.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/12/angst-vor-neuen-parteien-eu-zieht-termin-zur-europawahl-vor/
Overlevenden Fukushima klagen Japanse Staat aan!
http://www.independent.ie/world-news/survivors-of-fukushima-sue-government-29123408.html
Komeet Pannstars is een teleurstelling, de komeet is alleen online zichtbaar!
http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2013/03/11/17273389-seeing-comet-panstarrs-is-tricky-forskywatchers-but-its-easy-online?lite
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Egypte opnieuw op rand bankroet, Moslim Broederschap wil alle zetels parlement
Caïro heeft 3 keuzes: keiharde hervormingen, totale instorting of oorlog
Uit deze muurschildering van Morsi als octopus tegenover
het presidentiële paleis in CaÍro blijkt dat de Moslim
Broederschap president lang niet bij iedereen even
populair is.
Mede dankzij de miljardensteun van de Amerikaanse
regering Obama en de Europese Unie gaat de Moslim
Broederschap president Mohamed Morsi in snel tempo
door met het volledig islamiseren van Egypte. Bij de
komende verkiezingen in waarschijnlijk april of juni wil de
Broederschap het zo zien te regelen dat ze niet enkel een
meerderheid behalen, maar alle zetels in het parlement in handen krijgen. Ondertussen stort Egyptische
economie steeds sneller in en dreigt het land binnen 3 of 4 maanden bankroet te zijn.
De kersverse Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry praatte tijdens zijn eerste bezoek
aan Caïro over de dringend noodzakelijke economische en democratische hervormingen en het
normaliseren van de banden met Israël. President Morsi gaf een beleefd knikje maar zal zoals we van hem
gewend zijn achter de schermen zijn schouders ophalen over wat het Westen wil. Hij is veel drukker met de
uitvoering van een driepuntenplan waarmee de Moslim Broederschap heel Egypte islamiseert:
1. De Broederschap wil bij de komende verkiezingen niet alleen de absolute meerderheid, maar álle zetels
van het parlement in handen zien te krijgen. De laatste restjes democratische oppositie zullen dan zijn
weggevaagd.
2. Om dit te bereiken heeft de organisatie in het bestuur van alle 19 provincies loyalisten geplaatst, zodat de
verspreiding van de Moslim Broederschap waarden in alle kiesdistricten op volle stoom kan doorgaan.
Alleen Caïro, waar het nog steeds niet gelukt is de democratische protestbeweging in de kiem te smoren,
blijft dan nog over als een geïsoleerd eiland in een vrijwel geheel geïslamiseerd land.
3. Om hun populariteit te vergroten besloten Morsi en mede Broederschap leider Mohamed Badi om de
pijnlijke hervormingen die het IMF in ruil voor $ 4,8 miljard hulp eist vooralsnog niet uit te voeren. Het land
moet dringend de uitgaven verminderen, de enorm grote overheid verkleinen en het aantal
(voedsel)subsidies verminderen om financieel weer enigszins op de rails te komen.
Egypte bijna bankroet
Morsi en Badi trokken hun verzoek aan het IMF dus in en vermeden zo dat de toch al massale werkloosheid
voor de verkiezingen nog verder oploopt en de Egyptenaren hard getroffen worden door de noodzakelijke
bezuinigingen.
Volgens Kerry denkt Amerika echter dat Egypte geen maanden de tijd meer heeft om te wachten tot na de
verkiezingen. De buitenlandse valutareserves van het land raken zo snel op, dat er in april nog maar $ 4
miljard in kas zal zijn om een bevolking van 80 tot 90 miljoen mensen te voeden en te onderhouden.
Bovendien werken de meeste Egyptische fabrieken nog maar op halve kracht, wordt voedsel en geld steeds
schaarser en raakt ook het gas waar de elektriciteitscentrales op draaien op. Sommige gebieden zijn al
gedeeltelijk of geheel afgesneden van elektriciteit. Ook de watervoorziening is hierdoor in gevaar gekomen.
Keiharde hervormingen, totale instorting of oorlog
Egypte rest nog twee scenario's. In het eerste lukt het de Moslim Broederschap om het nog 3 tot 4 maanden
uit te zingen en bij de verkiezingen 100% van het parlement in handen te krijgen. Daarna kunnen alsnog de
noodzakelijke hervormingen worden doorgevoerd, waardoor de Egyptische bevolking het nog veel moeilijker
zal krijgen dan nu al het geval is.
In Washington vreest men echter dat het tweede scenario waarschijnlijker is. De Amerikaanse regering
denkt dat de Egyptische economie het geen paar maanden meer volhoudt zonder dat er ingegrepen wordt.
Caïro wordt dan ook gewaarschuwd dat een snelle instorting dreigt waardoor Morsi en de Moslim
Broederschap hun stevig grip op het land kwijt raken en het hele land in totale chaos vervalt.
Welk van de twee scenario's het ook wordt - de Egyptenaren zullen het zeer binnenkort voor lange tijd
extreem moeilijk krijgen en daarmee een loodzware prijs betalen voor hun revolutie (1). En dan is de derde
mogelijkheid nog niet eens besproken: het starten van een nieuwe oorlog tegen Israël, zodat de aandacht
van de bevolking wordt afgeleid en de jarenlange 'Zionistische vijand' de schuld krijgt van alle ellende in het
land.
Xander - (1) DEBKA
Interessante bijbelbeschouwingen over Jesaja 19 over de val Egypte en zijn profetisch herstel...
Exodus als profetie te lezen. De profeet Micha schrijft in hoofdstuk 7 het volgende:
15 Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.
16 De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht,
doof en met de hand op de mond.
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Het geheime plan van het Vaticaan (video)
Maandag, 04 maart 2013
Er zijn maar weinig mensen die écht geloven dat de paus aftrad
omdat deze ziek, zwak en misselijk was.
Wat nu als het Vaticaan op het punt staat om wereldwijd de macht te
grijpen?
We schreven in een eerder artikel over de profetieën van de Ierse
priester Sint Malachias.
De Profetie van de pausen is een lijst van Latijnse motto’s,
toegeschreven aan Sint Malachias (1094-1148), die een voorspelling
geven van toekomstige (tegen)pausen vanaf paus Celestinus II tot
aan de beoogde laatste, Petrus de Romein, die de opvolger zou zijn
van de huidige paus Benedictus XVI. Met Petrus de Romein als pontifex zal de stad Rome in verval raken,
de kerk verloren gaan, wat de inleiding zal zijn van het einde der tijden.
Gebaseerd op deze voorspellingen zou Benedictus de op één na laatste paus zijn en hij zal worden
opgevolgd door Peter van Rome, de laatste paus. Wat er verder letterlijk door Sint Malachius wordt gezegd,
is het volgende: en wanneer hieraan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de
Grote Rechter zal zijn volk berechten.
Dit wordt door de meeste mensen dan uitgelegd als het einde van de wereld en de wederkomst van
Christus. Echter, volgens auteur Tom Horn schijnt de waarheid iets anders in elkaar te zitten. Wat er nu op
dit moment gebeurt is een onderdeel van een geheim plan van het Vaticaan om de macht over de hele
wereld op te eisen en is de geplande komst van een redder uit het heelal niet Jezus Christus, maar een
'buitenaardse ' van een vergevorderde buitenaardse beschaving, die zich mogelijk als de 'ontwerper' van de
mensheid zal presenteren.
Samen met Chris Putman schreef Tom Horn het boek: “Petrus Romanus: de laatste paus is hier”. Dat Horn
weet waarover hij het heeft wordt ondersteund doordat hij in januari tijdens een radio-uitzending al wist te
vertellen dat de paus over drie weken zou aftreden. Hetgeen ook precies zo geschiedde.
In eerste instantie had Tom Horn altijd gezegd dat de paus zou aftreden in maart 2012. Toen dat niet
gebeurde, kwam dit uiteraard zijn geloofwaardigheid niet ten goede, maar achteraf blijkt dat hij ook hier toch
maar weer eens gelijk had. Horn had zijn voorspelling over het aftreden in maart 2012 voorspeld op basis
van de berekeningen van een Jezuïetenpater zestig jaar geleden, Renee Thibault. Deze had de
voorspellingen van Sint Malachius ter hand genomen en kwam aan de hand van nauwkeurig gemaakte
berekeningen uit op een datum van maart 2012 voor het ontslag.
In februari, net na het ontslag van de paus, verschijnt er een uitgebreid artikel in The New York Times.
Daarin komt zeer verrassende informatie naar voren. Het blijkt namelijk dat de paus al in maart 2012 ontslag
heeft genomen, net na een vermoeiende trip naar Mexico. Dit werd bevestigd door Giovanni Maria Vian, de
redacteur van de krant van het Vaticaan, L’Osservatore Romano.
Tom Horn is er verder van overtuigd dat wie ook de nieuw paus zal worden, deze een rol zal spelen bij de
Disclosure van buitenaards leven. Er zijn vanuit de hoek van het Vaticaan ondertussen al talloze
aanwijzingen naar buiten gekomen.
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. Hij is de helft van zijn 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 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.
Nu wordt het interessant. We weten dat achter het Vaticaan zich de echte machthebbers bevinden, de
Jezuïeten. Het is deze zelfde club die werelddominantie voor ogen heeft via haar dochterondernemingen
zoals de Illuminati en de Bilderbergers.
Zou het kunnen dat wat wij schreven in ons artikel gisteren over de geveinsde buitenaardse invasie, al lang
gepland is vanuit de Jezuïeten/Het Vaticaan? Dat er inderdaad een soort valse Messias zal verschijnen van
een verre planeet die naar deze aarde is gekomen om de mensheid te verbinden tot één wereld, met één
geloof; Katholicisme uiteraard.
In navolgend recent interview vertelt Tom Horn over de plannen van het Vaticaan.
Bronnen: Raider News Update; Xander Nieuws ; Niburu.co

Nieuwsbrief 173 – 16 maart 2013 – pag. 23

Nieuwe studie: menselijke intelligentie is in verval
Geplaatst door xandrah op 1 maart 2013
Menselijke intelligentie in neerwaartse spiraal
De menselijke intelligentie bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Tenminste, dat blijkt uit een studie van dr.
Gerald Crabtree ( ‘Our Fragile Intellect’). Genetische wijzigingen leiden tot een duidelijke verslechtering van
de menselijke intellectuele capaciteiten, volgens eugenist Crabtree.
Crabtree over de studie: ‘nieuwe ontwikkelingen in genetica, antropologie en neurobiologie voorspellen dat
een groot aantal genen onze intellectuele en emotionele vermogens ondersteunen. En dit maakt deze
vermogens verrassend kwetsbaar. Analyses van de menselijke mutatiecijfers en van het aantal genen dat
vereist is voor de menselijke intellectuele en emotionele fitheid, indiceren dat we deze vermogens vrijwel
zeker aan het kwijtraken zijn.’
De moderne mens kan stresssituaties mentaal niet aan, die onze voorouders wel aankonden.
Mensen duizenden jaren geleden helderder, creatiever, intelligenter
‘Als een gemiddelde burger uit Athene, uit het jaar 1000 voor Chr. plotseling onder ons zou zijn, dan zou hij
of zij de slimste en meest intellecturele persoon zijn die we ooit ontmoet hadden. Het geheugen zou prima
zijn, er zou een breed scala aan ideeën zijn, een heldere kijk op belangrijke zaken. Verder, hij/zij zou de
meest stabiele persoon zijn in vergelijking met alle anderen die we kennen. Dit geldt ook voor de vroegere
bewoners van Afrika, Azië, India of Amerika, van laten we zeggen 2000-6000 jaar geleden.’
Crabtree schat dat het hele menselijke ras binnen 120 generaties twee of meer mutaties onderging, die de
menselijke intelligentie en emotionele stabiliteit negatief beïnvloed hebben. Hij legt uit: ‘De ontwikkeling van
onze intellectuele vermogens en de optimalisatie van duizenden intelligentiegenen vonden naar alle
waarschijnlijkheid non verbaal plaats, en verdeelde groepen mensen nog voordat onze voorouders uit Afrika
te voorschijn kwamen.’
Cognitie holt achteruit
De theorie is dat 2000-2500 jaar geleden de intellectuele vermogens van onze voorouders bepaald werden
door hun genetische mutaties. Het gemiddelde IQ wereldwijd is gestaag gedaald in de afgelopen 100 jaar.
Dit heet ook wel het Flynn Effect. We hebben ook een ander soort intelligentie ontwikkeld, omdat we niet
constant in de vlucht- en vechtmodus zitten. Toch zijn onze psychosomatische reacties wel als zodanig.
(vlucht- of vechtgevoelens). Ralph Hertwig en Thomas Hills vroegen zich af, waarom we niet al slimmer
geworden zijn. Zij publiceerden in 2012 een essay met de titel: “Why Aren’t We Smarter Already:
Evolutionary Trade-Offs and Cognitive Enhancement”. Hierin suggereren ze dat de cognitie van de
mensheid geëvolueerd is naar een ander type vermogen. De twee wetenschappers beweren dat het
geheugen en de focus in onze moderne tijd niet per definitie beter zijn, omdat we niet langer leven in
nomadische gemeenschappen. Overlevingmechanismen zijn nauwelijks nodig. Door onze moderne
levensstijl kunnen we de lijn niet zo goed meer zo goed trekken tussen volharden, doorgaan en opgeven.
We hebben bepaalde vermogens opgegeven en ingeruild voor andere. Toch is dit anders dan wat Craply in
zijn studie beschrijft, want hij heeft het niet over andere ontwikkelde vermogens, maar over achteruitgang
van de cognitieve vermogens van de mens, door genetische veranderingen.

De griezeligste grafiek van Europa is alweer enger geworden
zondag 3 maart 2013 - Door : Gerard Driehuis
In de zuidelijke landen groeit een hele generatie op die geen werk heeft. Maand na maand stijgt het aantal
jongeren dat niet mee mag doen. Het doet denken aan de jeugdwerkloosheid in de Arabische wereld, die tot
de Lente leidde. Later zullen we analyseren: natuurlijk moest dat mislopen
- See more at: http://www.welingelichtekringen.nl/economie/156895/de-griezeligste-grafiek-van-europa-isalweer-enger-geworden-2.html#sthash.RRjFfJT8.dpuf
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John Kerry, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van de VS
Barack Hoessein Obama heeft inmiddels de beschikking over John Kerry als minister van Buitenlandse
zaken en Chuch Hagel als minister van Defensie. Beide zijn voorstander van een PLO-staat en staan
bekend om hun anti-Israël standpunten. De mening van opperhoofd Obama hoeft geen nader betoog want
het is inmiddels voldoende duidelijk dat het hier gaat om de meest Israël vijandige Amerikaanse president
ooit! Obama is vanaf het begin van zijn presidentschap bezig geweest Israël als een pariastaat neer te
zetten en doet zelfs geen enkele moeite zijn afkeer van de Joodse staat te verbergen. Daarnaast stuurt hij
regelmatig aan op een frontale botsing met de regering van Benjamin Netanjahoe. In het begin van zijn
regeerperiode maakte hij al bekend dat er ‘diplomatieke afstand moest worden gecreëerd’ tussen de VS en
Israël om het ‘vredesproces’ een kans te geven. De aanstelling van John Kerry en Chuch Hagel, is een
bewuste keuze Israël verder onder druk te zetten. Naar buiten toe zegt Kerry een vriend van Israël te zijn,
maar in de praktijk verwerpt hij het idee, dat Israël recht heeft om in Judea, Samaria en zelfs het oostelijk
deel van Jeruzalem te wonen. Nauwelijks in functie eiste hij van Netanjahoe terug te keren naar de
onderhandelingstafel en concessies te doen aan het bewind in Ramallah. Ook zei hij “geschokt te zijn bij wat
hij door Israëls toedoen in Gaza had gezien” maar sprak met geen woord over de raketbeschietingen van de
terreurbeweging Hamas.
Chuch Hagel en John Kerry
In 2009 schoffeerde hij Netanjahoe tijdens diens bezoek aan Washington
door grove kritiek te uiten op Israëls bouwactiviteiten in wat hij noemde:
“de bezette Palestijnse gebieden”. Net als zijn baas slijmt hij met
Arabische dictators en trapt hij naar Israël. Dat Kerry tijdens zijn bezoek
aan Turkije de moslimextremist Recep Tayyip Erdogan een veeg uit de
pan gaf vanwege diens schandalige uitspraak waarin hij,, het Zionisme
vergeleek met het fascisme” wil natuurlijk niet zeggen dat Kerry plotseling
pro-Israël is geworden. Israël zal gaan ervaren wie deze Kerry in
werkelijkheid is. De druk op Israël zal met de benoeming van Kerry alleen maar toenemen en voor het PLObewind een steun in de rug zijn. Obama had als schot voor de boeg al aangekondigd Israël tot een nieuw
ronde land-voor-vrede onderhandelingen te zullen dwingen zodra zijn tweede termijn als president zou
ingaan. Ook zou hij het bewind in Ramallah al stiekem hebben toegezegd Israël tot een nieuwe top te zullen
dwingen gericht op het creëren van een PLO-staat. Het is het bekende verhaal. Zo was het onder Bill
Clinton, zo was het onder George W.Bush, zo was het tijdens de eerste regeerperiode van Obama en zo zal
het ook tijdens zijn tweede ambtstermijn zijn. Dat Israël niet blij is met de benoeming van Kerry en Hagel,
mag duidelijk zijn.
Wat velen niet weten is dat John Kerry lid is van de uiterst occulte Skull&Bones samenzwering. Onder de
prominente leden bevinden zich onder meer ook de voormalige Amerikaanse presidenten Bill Clinton,
ste
George W.Bush en de huidige vicepresident Joe Biden. Obama zelf is een 33 graad vrijmetselaar en lid
van de zwarte Prince Hall vrijmetselaarsloge. Volgens diverse auteurs is Skull&Bones machtig geworden in
de oorlogsjaren toen er door het Amerikaanse grootkapitaal grof geld is verdiend aan de nazi’s. Hitler was lid
van http://www.cephasministry.com/nwothule.html die met dezelfde symbolen wekte als Skull&Bones,
namelijk een schedel met daarover gekruiste botten.
John Kerry links en George W.Bush, ingewijd in de Skull&Bones mysteriën.
Onder het logo staat het cryptische getal 322, hetgeen een verborgen
verwijzing naar Genesis 3:22 is; waar staat dat de mens geworden is als
God, en dat is het doel van deze mensen. De mannen die zijn ingewijd
geloven dat zij superieur zijn aan alle mensen. Hun overtuiging is, dat zij
door het ritueel van de inwijding de ‘vrucht van de boom des levens’ tot zich
zullen nemen en dat zij zo als godmensen zullen worden. Ze voelen zich
een soort halfgoden ver verheven boven de massa en zo gedragen ze zich ook. De Loge is in 1832
opgericht aan de Yale Universiteit, door Generaal William Hunnington Russell. In 1856 veranderde de naam
in Russell Trust om juridische redenen. Het heette vroeger ook wel de “Broederschap van de dood”. De
organisatie is één van de onbekendste, doch invloedrijke geheime genootschappen in de Verenigde Staten.
Skull&Bones is geïnfiltreerd in bijna alle sectoren van de samenleving. Grote aantallen wereldburgers en
instanties dansen volledig op de maat van hun muziek. Velen hebben er echter totaal geen weet van dat ze
door deze kliek worden geregeerd. In Amerika zijn feiten onthult hoe een inwijdingsrite plaatsvindt in de
Skull&Bones tempel in New-Hampshire. Na meerdere duistere beproevingen en het opbiechten van al zijn
algemene gedachten wordt de kandidaat een nacht lang geblinddoekt in een doodskist gelegd. De andere
leden staan eromheen met bizarre occulte kleding aan. Op een platvorm in het mausoleum zijn drie schedels
en daar staan de woorden bijgeschreven:,,wie de dreiging van de dood zal overwinnen zal opstaan uit de
boezem van de aarde en zal het recht hebben ingewijd te worden in de grotere mysteries.”
De kandidaat is zogenaamd dood, vanwege het vlees, het materiële, waarin hij zit opgesloten, maar toch
herrijst hij uit de doodskist. Nadat hij is opgestaan wordt hij voor een leider gebracht die hem vertelt dat zijn
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geest voortaan voor eeuwig leeft en dat hij nu tot de “Verlichte Meesters” behoort. Geen wonder dus dat zij
zich boven iedereen verheven voelen. De leider maakt hem zijn nieuwe naam bekend en herinnert hem er
aan dat allen buiten de “Orde” barbaren, vandalen en heidenen zijn. Zo kreeg George W.Bush de naam
“Magog”. De Orde heeft als attribuut de schedel van een mens wat zij beschouwen als het teken van leven
en grote voorspoed. Daarnaast siert de “Swastika”(hakenkruis) de tempel van de Orde. Elk jaar worden er
vijftien nieuwe leden bij dit uiterst bizarre clubje occultisten ingewijd. Al deze figuren bekleden topposities in
de Amerikaanse samenleving. De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen
het oprichten van een Nieuwe Wereldorde. En van dit ‘gezellige’ clubje maakt ook John Kerry deel uit. “Het
is zo geheim, dat wij er niet over kunnen praten”, zo vertelde George W.Bush tijdens een interview met NBC
News.
Net als de diverse organisaties in Israël, willen ook de Vrijmetselaars de Tempel in Jeruzalem herbouwen
van waaruit straks hun ‘sterke man’(de antichrist) zal moeten gaan regeren. Dan zal er een nieuwe ‘messias’
door de gouden Vrijmetselaarspoorten van de nieuwe tempel gaan, en aankondigen dat de Universele
Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de
“Echte Redder de Here Jezus” maar met een ‘redder’ van demonische oorsprong.
Met vriendelijke groet, http://www.franklinterhorst.nl/

Kannibalisme Vampieren Zombiegedrag: beheerst door anderdimensionale energie
2013/03/05 airwave Olympic Zion News
Kannibalisme en vampieren is geen normaal gezond en
menselijk gedrag. Terwijl dit vandaag de dag nog
regelmatig voorkomt. Dit absurde gedrag van mensen heeft
vaker een heel andere oorsprong/basis dan nu algemeen
bekend is. Mensen kunnen nl letterlijk in bezit genomen
worden door anderdimensionale energie/’entiteiten’. Dit
heeft te maken met de condities van je energie-structuur, je
DNA en celstructuur. Dit vormt zich door
trillingsfrequenties. Daarom is het zo belangrijk wat je tot je
neemt.
Want DOOR bepaalde trillingsfrequenties verander je je
DNA en open je je (energie)lichaam voor
anderdimensionale energie(ën)/’entiteiten’.
Je opent je lichaam via: videogames, drugs, alcohol, muziek op bepaalde frequenties en/of subliminale
codes, occulte rituelen, symbolen/symbolisme, chemicaliën die in het voedsel zetten, new age (witchcraft,
zwarte magie, etc).
En natuurlijk ook door en in combinatie met mindcontrol.
*
En het is niet ineens plotsklaps dat je een ‘zombie’ bent (dat je ‘overgenomen’ bent), want er gaat vaak een
hele tijd overeen. Ondertussen wordt je lichaam als het ware klaargemaakt voor een anderdimensionale
energie. Hiermee zul je je ware zelf kwijtraken. Ze zijn bezig met het stelen van je innerlijk, achter je rug
om.
Er zijn legio mensen en ook popsterren die verklaren dat hun lichaam overgenomen wordt of zelfs zeggen
dat ze seks hadden met een geest.
http://olympiczion.nl/index.php/bekende-artiesten-over-ander-dimensionale-energie
Het gaat niet om de naam, het gaat om wat er gaande is.
En of je het nou anderdimensionale energie noemt of entiteiten of reptilians of geesten of satan, het is
allemaal 1 en hetzelfde. ZIE wat erachter zit, het gaat niet om de naam.
Het gesteggel over de naam maakt de scheiding tussen mensen. We hebben het allemaal over dezelfde
energie. Laten we daar met zijn allen op in gaan en begrijpen wat er gebeurd hier op aarde.
Demonic Possession Update (Zombie Apocalypse a Realistic Possibility) (Part 1)
Bio enginering – manipulatie van de mensheid
Manmade ziekten op allerlei manieren, door o.a. gemaakte virussen en andere schadelijke organismen,
uitgedragen door bv genetisch gemaakte insecten, vliegtuigen, luchtventilatiesystemen etc
Demonic possession Update (Zombie Apocalypse a Realistic possibility) (Part 2)
zombie – Londen invasie 1599 – Engeland – uitleg
2012 Zombie Apocalypse Training: HALO Corp. To Train Military, Law Enforcement On Virus
Outbreak – a zombie-like virus outbreak is the training scenario. They learn to deal with a worldwide
pandemic, where people become crazy, violent and fearful:
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/17/zombie-apocalypse-training-halo-corp_n_1889724.html
http://olympiczion.nl/index.php/kannibalisme-vampieren-zombie-gedrag-overgenomen-door-anderdimensionale-energie/#more-8056
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Gevangenen In De Wereldwijde Openlucht Gevangenis
De teugels worden steeds verder aangehaald
President Eisenhower’s afscheidsrede, waarin hij de Amerikanen waarschuwt voor het militair-industrieel
complex. Velen zullen zich misschien niet herinneren dat President Eisenhower een generaal was voordat
hij President werd; hij sprak dus uit persoonlijke ervaring!
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de
wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
President Eisenhower’s afscheidsrede — Militair Industrieel Complex
Het verhaal in het kort:
• Het “militair-industrieel complex” is uitgegroeid tot een militair-industriële overheid. Andere industrieën lijken
– op federaal niveau – onze gezondheidszorg, het bankwezen, ons voedsel en de landbouw te hebben
overgenomen.
• Aanvallen op je burgerlijke vrijheden zullen waarschijnlijk uiteindelijk jouw recht beïnvloeden om te kiezen
welk voedsel je wilt kopen, de supplementen die je wilt gebruiken, en de genezingsmethoden die je wilt
nastreven om gezond te blijven.
• De FTC (Federal Trade Commission) omzeilde onlangs de huidige wetgeving en maakte en passant
nieuwe. In dit proces werd de vrijheid van meningsuiting onderdrukt, toen deze commissie besliste dat POM
Wonderful gezondheids-aanspraken op zijn product had gemaakt, en dat “een dubbelblind randomgecontroleerde studie (RCT) vereist is voor elke “werkzaamheidsclaim”, en twee dubbelblinde RCT’s voor
enige claim die gerelateerd lijkt te zijn aan “een ziekte”. Dubbelblinde RCT-studies, vereist voor het maken
van de gezondheidsclaims, is eigenlijk een FDA etiketteringsstandaard voor medicijnen – niet voor voedsel.
Het is niet aan de FTC om van een product/producent te eisen, dat bewijs te leveren.
• Als de FTC de overhand krijgt bij het vereisen van die dubbelblinde RCT’s, zullen alleen farmaceutische
bedrijven in staat zijn om gezondheidsclaims te maken op hun gepatenteerde en door de FDA
goedgekeurde producten.
• Een nieuw wetsvoorstel, de Free Speech about Science Act (FSAS) genaamd, is ingediend. Deze wet
maakt het mogelijk dat bedrijven die puur natuurlijke producten leveren, peer-reviewed (door vakgenoten
beoordeelde) wetenschap, in hun advertenties mogen citeren. Onderneem alsjeblieft actie om dit
wetsvoorstel te ondersteunen!
Het “militair-industrieel complex” is uitgegroeid tot een militair-industriële overheid. Maar het eindigt niet bij
het militaire gebeuren, andere industrieën lijken – op federaal niveau – onze gezondheidszorg, het
bankwezen, ons voedsel en de landbouw te hebben overgenomen.
Om te zeggen dat je de burgerlijke vrijheden in gevaar zijn zou het understatement van het jaar zijn, en
hoewel spionage drones en de herintroductie van nog een andere Cyber Security Wet misschien geen
onderwerp voor een gezondheidswebsite lijken, bedenk dan dat jouw recht om te leren over en het kopen en
toepassen van alternatieve gezondheidsstrategieën en -producten, misschien niet zo onvervreemdbaar
meer zijn dan je zou denken.
De Amerikaanse regering is hard bezig om jouw recht om je eigen gezondheidszorg te kiezen en jouw recht
om te kiezen uit een grote verscheidenheid van manieren om de controle over je eigen gezondheid te
hebben, te onderdrukken en te beperken.
Vrijheid van gezondheid en burgerlijke vrijheden worden vanuit elke denkbare hoek aangevallen; dat is de
reden waarom jij je het gewoon niet meer kunt veroorloven om nog langer stilletjes in een hoekje te blijven
zitten.
Elke aanval op jouw burgerlijke vrijheden zal uiteindelijk invloed hebben op het recht om te kiezen welk
voedsel je wilt kopen, de supplementen die je wilt nemen, en de methoden die je wilt nastreven om gezond
te blijven.
Van Drone oorlogsvoering in het buitenland naar Drone Surveillance Boven de VS
Federale agentschappen voeren hun inspanningen op om ‘de veiligheid te garanderen’ door middel van
massale uitgaven door het leger en de National Security Agency (NSA – Nationaal Veiligheidsbureau). Vorig
jaar werd een wetsvoorstel aangenomen, dat meer dan 63 miljard dollar beschikbaar stelt voor de Federal
Aviation Administration (FAA), waardoor ongeveer 30.000 onbemande drone-spionagevliegtuigjes in het
civiele luchtruim van de Verenigde Staten worden ‘losgelaten’. De American Civil Liberties Union (ACLU –
Amerikaanse Unie voor Burgervrijheden) zegt hierover:
“Helaas wordt in dit wetsvoorstel met geen woord gerept over de zeer ernstige privacy-kwesties die door
deze onbemande vliegtuigen ontstaan. Dit wetsvoorstel zal de natie tegen wil en dank in de richting pushen
van een tijdperk van toezicht vanuit de lucht, zonder dat er stappen worden ondernomen om de van oudsher
bestaande privacy die Amerikanen altijd gekend en genoten hebben, te beschermen.”
De Digital Journal meldt hierover:
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“De ‘Electronic Frontier Foundation’, een ‘watchdog’ groep, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de
federale regering, waarin geëist wordt van de FAA, dat zij dossiers openbaar maakt over agentschappen, in
totaal bijna 300, die gemachtigd zijn voor de uitvoering van binnenlandse drone operaties.
Jennifer Lynch, een advocaat van EFF vertelde Talking Points Memo dat het nieuwe wetsvoorstel met
betrekking tot drones het belang van de rechtszaak alleen maar versterkt.
“Ik denk dat het feit dat het feit dat het Congres druk uitoefent op de FAA om haar UAS programma uit te
breiden door middel van de FAA Reauthorization wet, alleen al de behoefte aan deze dossiers versterkt,”
merkte zij op.
“Het is belangrijk dat we meer te weten komen over de manier waarop de federale overheid, de Staten en de
lokale wetshandhavingsinstanties al gebruik maken van UAS’, voordat we het gebruik ervan verder
uitbreiden. De inbreuk op de privacy als gevolg van het gebruik van drones voor binnenlands toezicht is te
groot om de FAA het gebrek aan transparantie op dit punt te verontschuldigen.”
Ironisch is in dit geval wel dat President Obama, toen hij aan zijn eerste termijn van het presidentschap
begon, het expansieve gebruik van de uitvoerende macht van zijn voorganger, George W. Bush, in zijn
‘oorlog tegen het terrorisme’ en het gebrek aan transparantie aan de kaak stelde, nu zelf in bepaalde kringen
aangevallen wordt voor het gebruik van soortgelijke tactieken – inclusief geheime rechtvaardigingsgronden
en geheime militaire informatieopdrachten. In de herfst van 2011 kwam het volgend aan het licht:
“Volgens een aantal huidige en voormalige functionarissen worden Amerikaanse militanten zoals Anwar alAwlaki door een geheimzinnige commissie van hoge ambtenaren op een ‘te doden of te arresteren-lijst’
geplaatst. Deze commissie informeert vervolgens de President over zijn besluiten. Er is geen openbaar
register van de werkzaamheden of beslissingen van deze commissie, die een onderafdeling is van de
Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis. Ook is er geen enkele wet waarin het bestaan van deze
commissie is vastgelegd, of richtlijnen of regels vaststelt waarbinnen zij geacht wordt te werken.”
Een oorlog tegen niet geïdentificeerde vijanden kent geen eind…
Vanaf dat moment heeft de regering Obama zich in het geheim bezig gehouden met het ontwikkelen van
een plan voor jacht op terroristen – een volgende generatie met de naam ‘disposition matrix’. Terwijl
conventionele oorlogen worden afgebouwd, is de Amerikaanse regering wel duidelijk van plan om namen
aan deze clandestiene ‘kill-lijsten’ toe te blijven voegen, waardoor een soort van bizarre geheime
oorlogvoering wordt gecreëerd waarin niemand precies weet wie het doelwit is, of waarom het betreffende
individu feitelijk in de eerste plaats werd geselecteerd om te worden vermoord.
De Washington Post meldt:
“…Obama heeft zich gecommitteerd aan de zeer geheime praktijk van het doelgerichte doden, waardoor adhoc elementen worden getransformeerd tot een infrastructuur van contraterrorisme die in staat is tot het in
stand houden van een voortdurende schijnbaar permanente oorlog.”
Niet alleen dat, maar zoals OpEdNews onlangs meldde:
“Voor het eerst in de geschiedenis gebruikt een civiele inlichtingendienst robots voor het uitvoeren van
militaire missies – het doden van mensen – in landen waarmee de Verenigde Staten niet officieel in oorlog
zijn.”
Het zal interessant zijn om te zien wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek van de Verenigde Naties dat
eind vorige maand werd gestart, naar de wettigheid van de Amerikaanse drone-programma. Velen vragen
zich nu af wanneer de eerste drone-aanval op Amerikaanse bodem zal plaatsvinden. De tijd zal het leren.
Intussen is de wet van Moore ook van toepassing op drones; hun vermogen blijft snel verbeteren en
tegelijkertijd nemen de kosten af. Uitvinders komen nu met allerlei toepassingen voor drones, zoals het
leveren van documenten tot burrito’s naar jouw GPS-locatie. Jazeker, dat lees je goed! Een van de
deelnemers in de AngelHack finale was Burrito Bomber, door Darwin Aerospace. Het is een drone die je
opspoort aan de hand van de locatie van je smart Phone en die vervolgens een cilinder aan een parachute,
met daarin een warme en verse burrito, in je schoot laat vallen… Het ontwerp werd geen winnaar, en men is
niet van plan om het op korte termijn op de markt te brengen, maar het gaat er gewoon om, te laten zien dat
er meer dan voldoende ideeën bestaan die in praktijk gebracht kunnen worden.
Greep naar de macht door de FTC is een onderhandse bedreiging voor je gezondheid
Maar laten we terugkeren tot gezondheid gerelateerde onderwerpen. De Federal Trade Commission (FTC)
en de Food and Drug Administration (FDA) hebben serieuze stappen ondernomen om jouw toegang tot
bepaalde voedingsmiddelen en supplementen te beperken of te elimineren. De FTC heeft bijvoorbeeld
onlangs besloten om ‘zijn eigen wetten te maken en vrijheid van meningsuiting te vermorzelen’, rapporteert
de Alliance for Natural Health (ANH).
“Vorig jaar bevestigde een Administratieve Rechter (ALJ) voor de Federal Trade Commission het recht van
POM Wonderful om in advertenties beweringen te doen die de FDA een ‘structure/function claim’ zou
noemen. Structure/function claims omvatten stellingen als ‘calcium helpt bij de opbouw van botten’. Zij
refereren niet direct naar het genezen van ziekten. Tegelijkertijd stelde ALJ vast, dat sommige van de claims
van het bedrijf te ver gingen (in het bijzonder, waar ze beweerden dat het sap kan helpen bij hart- en
vaatziekten, prostaatkanker en erectiestoornissen).
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Omdat het besluit van de ALJ slechts een gedeeltelijke overwinning was voor zowel POM Wonderful als de
FTC, tekenden beide zijden beroep aan, die een uitspraak van de FTC als geheel noodzakelijk maakte.
Afgelopen woensdag heeft de Commissie een veel onredelijker weg ingeslagen. Het bleek dat vierendertig
van de drieënveertig van de argumenten van POM werden geïmpliceerd als gezondheidsclaims – vijftien
meer dan de ALJ er had gevonden. De volledige Commissie oordeelde voorts dat een dubbelblinde randomgecontroleerde studie (RCT) is vereist voor elke ‘werkzaamheids’ vordering en twee dubbelblinde RCT’s
voor enige claim die lijkt gerelateerd te zijn aan een ziekte. Het ‘peer-reviewed’ (door vakgenoten
beoordeeld) wetenschappelijk onderzoek ter waarde van een bedrag van 35 miljoen Amerikaanse dollars,
dat eerder door POM werden besteed, werd van tafel geschoven omdat de studies geen RTC’s waren.
RCT’s worden gewoonlijk gebruikt voor het testen van medicijnen.”
Dit is een belangrijk een-tweetje. De FTC is draconisch over wat zij beschouwt als een impliciete
gezondheidsclaim. Een commissielid vermeldt in de opmerkingen bij het besluit:
“Het is moeilijk enige structure/function claims te bedenken die door POM met de producten die zij op de
markt hebben in verband worden gebracht, zonder dergelijke claims te interpreteren conform het in dit geval
gestelde FTC precedent, zoals gezondheids-gerelateerde claims.”
Met zijn uitspraak heeft de FTC de scheiding tussen de FTC en de FDA schromelijk vervaagd. In de eerste
plaats is de FTC uitsluitend belast met de reglementering van reclame. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat
advertenties niet onjuist of misleidend zijn, en er zijn zeker geen farmaceutische RCT studies nodig om dat
te bepalen. Dubbelblinde RCT-studies die vereist zijn voor het maken van de gezondheidsclaims zijn
eigenlijk een FDA standaard voor het labelen van medicijnen – en geen voedsel! Het is niet aan de FTC om
van een product dat bewijs te eisen. Dergelijke studies zijn uitermate duur en zij worden meestal alleen
gedaan als de stof in kwestie is of kan worden geoctrooieerd. Natuurlijke stoffen, zoals granaatappelsap,
kunnen niet gepatenteerd worden (tenzij zij genetisch zijn gemanipuleerd).
“Nu beslist de FTC onnodig en willekeurig om een FDA medicijnstandaard gebruiken voor
gezondheidsclaims in de reclame,. Sommige waarnemers van de industrie vragen zich zelfs af of de FDA
aan de FTC heeft gevraagd om dit te doen, omdat de FDA niet in staat zou zijn om zelf zo ver te gaan. Er is
absoluut geen wet die dit rechtvaardigen kan. Het is het maken van wetten, zonder goedkeuring van het
Congres,” schrijft de ANH.
Zelf denk ik, dat we weer een stapje dichter bij het punt komen waar je volledig zult worden
uitgesloten van het verkrijgen van alle informatie over de helende mogelijkheden van normale
voeding. Ik geloof dat het hun eindspel is, omdat voedingsmiddelen en voedingssupplementen de
enige concurrentie zijn van het farmaceutisch monopolie.
De ANH wijst hier kort en bondig samengevat op:
“Wie profiteert van een dergelijke verandering in het beleid? Volg gewoon het geld. Als de FTC de overhand
heeft in die dubbelblinde RCT’s, zullen alleen farmaceutische bedrijven in staat zijn om gezondheidsclaims
te maken op hun gepatenteerde en FDA-goedgekeurde producten.”
De smerige geschiedenis van doelen voorbijschieten en machtsmisbruik door de FDA
Ondertussen was, en is de FDA nog steeds bezig met zijn eigen verlakkerijen. Het bureau, dat zwaar is
gecompromitteerd door de draaideur die het heeft met zowel de farma- en biotech-industrie, kent een
smerige geschiedenis van aanvallen op natuurlijke producten en procedures die de grote bedrijven, met
inbegrip van farmacie, landbouw en andere bedrijven, in de weg dreigen te staan, terwijl uiteraard
schadelijke stoffen op de markt blijven. Hier zijn slechts een paar voorbeelden:
• In december 2011 kwam de FDA terug op haar plan om goedkeuring te verlenen voor het terugtrekken van
penicilline en tetracycline die bestemd was voor diervoeder voor voedselproducerende dieren – een
maatregel die men al vanaf 1977 van plan was.
• In september 2011 heeft de FDA een ontwerp-beleid voorgesteld ten aanzien van voedingssupplementen
dat je recht om bijna al je favoriete natuurlijke vitamines en supplementen te kopen, effectief om zeep kan
helpen. In het voorgestelde beleid worden vitamines en andere supplementen behandeld alsof ze medicijnen
zijn. Veel fabrikanten zullen echter niet in staat zijn de procedure voor geneesmiddelentoetsing van de FDA
te bekostigen. Dit zou of de doodsteek voor de supplementenfabrikanten kunnen betekenen, of de
supplementen worden dusdanig kostbaar dat je ze niet meer kunt betalen.
• De FDA vecht een oorlog tegen rauwe melk; dat is echt een ongrondwettige aanval op een van je meest
fundamentele rechten, dat wil zeggen je recht om te kiezen wat je wilt eten en drinken. Ze hebben verklaard
dat de Amerikanen “niet het absolute recht hebben om te consumeren of kinderen bepaald voedsel voor te
zetten.”
• De FDA is al lange tijd ‘s werelds nummer één supporter van kwik vullingen (amalgaam), ondanks het
bewijs dat aantoont hoe gevaarlijk kwik is voor de gezondheid. Na het maken van herhaalde beloften om
tegen het eind van 2011 een ??aankondiging over tandheelkundig amalgaam te maken, is die deadline al
lang laten verstreken, zonder enige actie.
• De FDA stuurde een waarschuwingsbrief naar Diamond Food voor het maken van eerlijke,
wetenschappelijk gefundeerde gezondheidsclaims over de gezondheids-voordelen van omega-3 vetten in
walnoten. Omdat het onderzoek waarheidsgetrouwe, wetenschappelijk ondersteunde gezondheidsclaims
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aanhaalde, dat omega-3 vetten in walnoten ziekten kunnen voorkomen of dat zij kunnen beschermen tegen
ziekten, zei de FDA dat walnoten dan zouden worden beschouwd als “nieuwe geneesmiddelen” en dat ze
als zodanig via een New Drug Application (verzoek tot registratie van een nieuw medicijn) zouden moeten
worden goedgekeurd door de FDA.
Waarom is er een oorlog tegen rauwe melk?
Het is belangrijk om te beseffen dat de “Food Safety Modernization Act” die in 2011 werd aangenomen, de
FDA bijna onbeperkte bevoegdheid geeft om te beslissen of voedsel schadelijk is, zelfs zonder
geloofwaardig bewijs. Alle soorten rauw voedsel zijn doelwit geworden van de lange arm en het
machtsmisbruik van de FDA, maar rauwe melk is misschien wel de meest prominente vijand het agentschap.
Ongeveer 30 staten van de VS staan toe dat rauwe melk wordt verkocht, maar de verkoop is beperkt tot
klanten binnen de grenzen van die staat, omdat de FDA een verbod heeft uitgevaardigd op de verkoop van
rauwe melk voor menselijke consumptie tussen onderlinge staten. Dit verbod gold al vanaf 1987, maar de
FDA begon het pas vanaf 2006 serieus af te dwingen – toen de overheid begon met undercover operaties
en gewapende overvallen op melkveehouders en hun klanten die voor deze melk gekozen hadden.
Waarom geeft de FDA wel zijn toestemming aan schadelijk junkfood dat vol zit met met giftige chemicaliën,
maar staat het mensen niet toe, op basis van een goed doordachte, geïnformeerde voedselkeuze om rauwe
melk te kopen die afkomstig is van met gras gevoede koeien? Food Safety News (Voedselveiligheid Nieuws)
meldde in december vorig jaar, dat Organic Pastures, de grootste zuivelboerderij voor rauwe melk in de VS,
een rechtszaak heeft aangespannen tegen de FDA wegens het niet reageren op een ?’burger petitie’ die in
december 2008 was ingediend door de zuivelindustrie, met het verzoek aan het agentschap om zijn verbod
op de verkoop van rauwe melk tussen staten onderling aan te passen of op te heffen.
Volgens de wet is de FDA verplicht om binnen 180 dagen te reageren op dergelijke verzoeken. Na vier jaar
van tegenwerking, heeft Organic Pastures een aanklacht ingediend voor het verkrijgen van een reactie.
Food Safety News meldt:
“Als het agentschap niet geeft waar men naar zoekt, wanneer het reageert op dit verzoek, zal men
aandringen op een volledige rechtszaak met jury. “We zullen deskundigen inbrengen om hierover te
spreken,” zegt men, terwijl men verwijst naar gepasteuriseerde melk als “het meest allergene
voedingsmiddel in Amerika. Aan de andere kant,” zeggen zij, “bevat rauwe melk belangrijke voedingsstoffen,
zoals enzymen, die kinderen nodig hebben om melk te kunnen verteren.”
Onderneem actie!
Advocaat Jonathan Emord, gespecialiseerd in voedings-, medicijnen-, en grondwettelijk recht heeft de
beslissing van de FTC tegen POM Wonderful ‘willekeurig en grillig’ genoemd, en stelde:
“De reikwijdte van de door de FTC vereiste dubbelblinde random-gecontroleerde studies (RCT’s) is echt
verbazingwekkend… De markt voor gezondheid zal nog verder monddood worden gemaakt ten koste van
de gezondheidsbewuste consumenten… Uiteindelijk zal dit nadelig werken voor de volksgezondheid omdat
er nu multi-miljoenen dollars aan registratiekosten worden opgelegd aan iedereen die wil bijdragen aan de
gezondheid van de consument in de markt.”
Inderdaad, Amerikanen besteden per hoofd van de bevolking meer uit aan gezondheidszorg dan enig
ander volk op aarde.
Inderdaad, de Amerikanen geven meer uit aan gezondheidszorg per hoofd van de bevolking dan enig ander
volk op aarde, maar we behoren in termen van gezondheid tot de slechtste van de geïndustrialiseerde
landen. Er kan geen twijfel over bestaan ??dat het ontbreken van waarheidsgetrouwe informatie over
gezondheid en voeding hier de schuld van is en de onderdrukking van de informatie is ontworpen door de
industrie die zich alleen maak bezig houdt met geld verdienen. En om geld te verdienen, is het voor hen
noodzakelijk dat jij slecht geïnformeerd bent en chronisch ziek… Zolang het mensen niet toegestaan wordt
??te leren over de relatie tussen voeding en gezondheid, kunnen we niet verwachten dat de Amerikaanse
ziektestatistieken verbeteren.
Ik voel me echter gesterkt door de invoering van een nieuwe wet genaamd de Free Speech about Science
Act13 (FSAS – Wet Vrijheid van Meningsuiting over Wetenschap), die het bedrijven met natuurlijke
producten mogelijk maakt om peer-reviewed wetenschap te citeren in hun reclame. Ik verzoek u dringend
om actie te ondernemen om dit wetsvoorstel te steunen:
“De Free Speech over Science wet voorziet in een beperkte en gerichte wijziging van FDA-voorschriften,
zodat door fabrikanten en producenten kunnen verwijzen naar legitieme, collegiaal getoetste (peer
reviewed), wetenschappelijke studies, zonder dat een gezonde voeding of voedingssupplement wordt
omgezet in een niet-goedgekeurde geneesmiddel. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de
desbetreffende secties van de huidige wetgeving om de stroom van legitieme wetenschappelijke en
educatieve informatie mogelijk te maken, terwijl het de FDA en de FTC nog steeds het recht geeft op te
treden tegen misleidende informatie en tegen valse en ongefundeerde claims.”
Bron: http://www.gedachtenvoer.nl/page/wereldwijde-openlucht-gevangenis.html
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Een hardwerkende ondernemer houdt het voor gezien!
En zó denken er momenteel aardig wat ondernemers over, zo is ons bekend.
maart 05, 2013By: silviavideler
Na 23 jaar Borm Festiviteiten is het doek gevallen. Op de eerste plaats dank ik al onze afnemers voor hun
trouw aan ons bedrijf. Mede door u konden wij uitgroeien tot Nederlands meest uitgebreide en gesorteerde
verhuurder van attracties, decors en spelmateriaal.
Met vriendelijke groet,
Alfons Borm
Hoe en wat ?
De ABN AMRO heeft ons laten vallen. Door de mindere resultaten van de laatste 3 jaren wilde zij onze
kredietfaciliteit ZEER SNEL terug hebben.
Nou, ze kunnen de kolere krijgen. Nu hebben ze niets.
Ik trek de stekker er zelf uit en ga met mijn witte reet op een strandje liggen hier heel ver vandaan. Een
uurtje of twee per dag en dan lekker eten op een terras om s’middags lekker een tukkie te doen. Daarna
weer lekker eten en leuke avondjes beleven.
Nederland kan naar de hel lopen. Ik roep alle ondernemers die het momenteel moeilijk hebben op om
hetzelfde te doen en te stoppen met het betalen van BTW en Loonbelasting. Het gaat niet goed komen en
dat weten ze in Den Haag en Brussel. Alleen hoe en wanneer vertellen ze dit ons?
We moeten kapot. De hele rijken worden nog rijker en armoede onder normale hardwerkende mensen zal
weer normaal worden.
De schuldigen zijn de dames en heren achter hun bureautjes die de meest waanzinnige ideetjes bedenken:
Flitsen op elke hoek van de straat, kind van dertien gooit colablikje op straat, hups 320 euro boete, Zaanstad
gaat fietsen bekeuringen geven bij meer dan vier uur parkeren, jongetje van zeven plast tegen boom: 250
euro, zeer hoge boetes in het bedrijfsleven, vijfbaanswegen waar je 100 mag rijden: goudmijn voor de
overheid, BTW naar 21%: weg koopkrachtstimulans, etc.
Het duurt niet lang meer voor we moeten betalen voor strandbezoek en inademing van lucht.
Een cola kost in Amsterdam drie euro (zes gulden zestig), parkeren bijna zes euro per uur.
Nogmaals: Loop naar de hel Rutte en company.
Het komt NIET goed.
Ik lees de krant nog nauwelijks. Bijna niets is waar, zelfs de voetbaluitslagen worden gemannipuleerd. Er
wordt massaal fraude gepleegd en geld aangenomen door overheidsbeamten. Ook zij pakken wat ze NU
NOG kunnen pakken. Het grote graaien is reeds begonnen. Gewone mensen plunderen, hogerop heet het
graaien.
Mijn advies aan u: plunder mee nu het nog kan. Mis de boot niet.
Ik vraag me af wanneer we nou eens echt het tuig uit Den Haag gaan verjagen met hooivork en breekijzer.
Het wordt hoog tijd voor een nieuw systeem waarbij alle mensen recht hebben op een aangenaam leven
zonder angsten voor boetes, blauwe enveloppen, dwangbevelen.
Een leven ook waarbij we veilig over straat kunnen zonder irritaties aan elkaar.
Nog een tip: Verdraag elkaar en wees lief voor uw naasten. Houdt het gezellig.
Bron: http://borm.nl/borm/1/14/Een_knotsgek_bedrijf….html

Sprinkhanenplaag teistert Egypte
Foto: ANP - Bekijk video
Egypte wordt geteisterd door een sprinkhanenplaag van 'bijbelse proporties'.
Volgens Israëlische en Arabische media gaat het om meer dan 30 miljoen
sprinkhanen, veel meer dan gebruikelijk.
De insecten zitten nu in Gizeh, een voorstad van de Egyptische hoofdstad
Caïro.
De beestjes, die jaarlijks over het land trekken, zijn een grote bedreiging voor
de oogst. Egypte is met man en macht bezig de sprinkhanen te bestrijden.
Israël blijft alert; de insecten trekken daar normaal gesproken na een tijdje
heen. Maar door de harde wind gaan ze dit jaar waarschijnlijk richting
Saoedi-Arabië, aldus de Egyptische autoriteiten.
De hoeveelheid doet volgens verscheidene media denken aan een van de tien plagen uit de Bijbel, die
voorafgingen aan de joodse uittocht uit Egypte. Over enkele weken wordt het joodse feest Pesach gevierd,
waarmee die uittocht wordt herdacht.
http://www.nu.nl/buitenland/3358543/sprinkhanenplaag-teistert-egypte.html
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De ware oorsprong van Jehovah’s Getuigen (Charles Taze Russell)
2013/03/06 airwave Olympic Zion News
Het grafstuk van de oprichter van de Jehova’s genootschap, Charles
Taze Russel. Een pyramide, het kruis en kroonsymbool van de illuminati.
Volgens de Watchtower 1 December 1916 (pagina 365) waren de laatste
woorden van Charles T Russell voor zijn sterven: “wikkel me alsjeblieft in
een romeinse toga”.
Voor kenners is het een duidelijke aanwijzing: Toga’s tunica’s en vele
andere klassieke gewaden worden heel vaak gedragen in verschillende
hogere graden binnen de Amerikaanse Vrijmetselarij.
Bestudeerde Russell leerstellingen en geheimen van de vrijmetselarij?
Bij Russell valt het op dat hij in zijn boeken en preken voortdurend
uitdrukkingen gebruikt die kenmerkend zijn voor de vrijmetselarij.
uitdrukkingen zoals “opperbouwmeester” “orde” “oppermeester” enz..
“The Cross and Crown may be said to be confined almost exclusively to
the historical degrees in Masonry as exemplified in the various orders of
knighthood of York and Scottish rites. In Gaul we find the cross to have
been a solar symbol when it had equal arms and angles; to the
Phoenicians it was an instrument of sacrifice to their God, Baal; and to
the Egyptians, the crux ansata was his symbol of eternal life.” (Ray V.
Denslow, Masonic Portraits, Transactions of ths Missouri Lodge of
Research, vol. #29, p.7—emphasis in the original)
Dan heb je nog het embleem van de kruis en de kroon.
Deze was steeds op de achtergrond bij diverse preken en stond linksboven de Watchtower magazine.
Dit embleem staat ook op zijn graf, op de Piramide.
Deze Kroon en kruis werden ook gebruikt door bv Joseph Smith Junior (vrijmetselaar 33ste graad) en
stichter van de kerk van de heiligen der laatste dagen (kerk der Mormonen) en ook door meerdere
belangrijke Mormonen.
Mary Baker Eddy de oprichter van de Sekte Christian Science gebruikte het.
Opvallend is de kleur van het kruis: het is altijd rood.
Het kan geen toeval zijn dat het kruis door Russell in het embleem verwerkt is eveneens rood is!
Alle speciale uitgaven van de Wachttoren hebben deze Rode kleur!
Rechtsboven op het blad “the Watchtower” staat een ander symbool.
Daar staat het symbool van de grootste obediëntie van de tempelorde in de VS, het Grand Encampment.
Daarbij hielden de bijbelonderzoekers voordat ze beschikte over eigen
ruimten de vergaderingen in ruimten van de Vrijmetselaars.
In de Wachttoren van 1 Augustus 1194 wordt op pagina 22 bevestigd dat
de bijbelonderzoekers van het Hoofdkantoor in New York in ieder geval
tot 1926 hun vergaderingen regelmatig hielden in de tempel van de
vrijmetselaars. (brooklyn)
in het jaarboek van de JG’s uit 1993 staat dat de vergaderingen in
Denemarken van 1912 tot 1943 plaats vonden in Odd Fellow Palæet. De
organisatie Odd Fellows staat bekend als een belangrijke tak van de
vrijmetselaars.
Nog merkwaardiger is het dat de huidige ontmoetingsruimten ”
koninkrijkzalen” heten.
In het engels is dat “Kingdom hall”.
De term “hall” is een uitdrukking die door vrijmetselaars wordt gebruikt.
Prominent aanwezig in de geschiedenis van de vrijmetselarij is de figuur
van “Hiram-Abif”.
De vrijmetselaars beschouwen “Hiram Abif” als een goed mens, die te
vergelijken is met de aartsvaders van het oude verbond.
Koning Salomo benoemde hem als opziener van de arbeiders die betrokken waren bij de bouw van de
tempel in Jeruzalem.
Volgens authentieke vrijmetselaarsbronnen is Hiram-Abif de messias van de vrijmetselaars.
Parallel daaraan onthuld professor John Robison in zijn boek “proofs of a conspiracy against all
governments and religions” dat de oprichter van de Illuminaten, Adam Weishaupt, heeft geprobeerd
Christenen aan te trekken, door te leren dat Hiram Abif Jezus Christus was.
Merkwaardig vereenzelvigt Russell, op bld 804 van “Pastor Russell’s Sermons (1917)” Hiram met de
Messias.
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Hoe kan het dat Russell dit weet? Hoe kan hij het weten dat deze Hiram de messias is van de
vrijmetselaars?
In dezelfde preek zegt Russell dat de religie van de vrijmetselaars gebaseerd is op de bijbel.
Een ander indicatie is de zonsopgang die te zien was op de voorkanten van Russells eerste publicaties en
op die van de wachttoren.
Hier is sprake van onvervalste vrijmetselaarssymboliek.
Ook gebruikte hij het vrijmetselaarssymbool van de vleugel van Amon-Ra, de Egyptische zonnegod. Dit was
zijn favoriete symbool.
Dit symbool van de vleugel van de zonnegod wordt alleen maar gebruikt door vrijmetselaars van de 33ste en
hoogste graad.
We moeten bedenken dat de vrijmetselaars alleen maar tekenen en symbolen mogen gebruiken die
overeenkomen met hun graad.
Waarom gebruikt Russell deze symbolen?
Russells leerde en beoefende Piramidologie, dit is ook erg populair bij vrijmetselaars.
Op basis van de maten (in inches) van de piramide constateerde broeder Russell
dat alle gebeurtenissen van wereldformaat konden worden herleid tot bepaalde
markeerpunten in de piramide.
Op dat moment geloofden de Bible Students (zoals Jehovah’s Getuigen toen
werden genoemd) bijvoorbeeld dat de “tijd van het einde” in 1799 was begonnen en
in 1914 zou eindigen. Deze jaartallen werden volgens broeder Russell bevestigd
door de maten van de gangen in de piramide en de positie van de belangrijkste
grafkamers in de piramide.
Onthullend is de ontdekking dat Russells lidmaatschapkaarten van de MASONIC
KNIGHT TEMPLAR zich in de moederloge, de blauwe loge in Dublin bevinden.
In het register van het boek “Occult Theocracy” wordt Russell genoemd als een
belangrijk logelid onder de prominente vrijmetselaars.
In 1913 zei Russell in een toespraak van vijftien pagina’s onder meer het volgende:
“het doet me genoegen te mogen spreken voor afgevaardigden uit de kuststeden en
vijfendertig staten. We bevinden ons hier in een gebouw dat aan vrijmetselarij is opgedragen.
Enkele van mijn beste vrienden zijn ook vrijmetselaar, en ook ik ben een erkend vrijmetselaar.”
In een verdere uiteenzetting werd bekend gemaakt dat Russell toegang had tot de hoogste loges.
Hierbij wat meer insight informatie omtrent de oprichter van Jehovah’s Getuigen, de heer charles taze
russell. Deze man basseerde het geloof op hele andere bouwstenen dan het geloof wat wordt beleid door de
huidige getuigen. Het blijkt dat de hele religie is gebaseerd op vrijmetselarij.
http://olympiczion.nl/index.php/de-ware-oorsprong-van-jehovahs-getuigen-charles-taze-russell/

Tiener VS ontwikkelt compacte kernreactor
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
De 18-jarige Taylor Wilson heeft een compacte kernreactor
ontwikkeld waarmee afval van oude kernwapens kan worden
verbrand. Het apparaat kan huizen voorzien van elektriciteit.
De Amerikaanse tiener kreeg vier jaar geleden bekendheid toen
hij een kernfusiereactor in de garage van zijn ouders bouwde.
“Ik wil een oud begrip, splijting, overhevelen naar de 21e eeuw,”
zei Wilson. “Ik denk dat het de wereld kan veranderen.” De kleine
reactor kan tot 100.000 huizen van stroom voorzien.
Arsenaal
Brandstof voor de reactor kan bestaan uit radioactief materiaal afkomstig van kernwapens, aldus Wilson.
“Tijdens de Koude Oorlog hebben we een enorm arsenaal aan kernwapens opgebouwd waar we niets meer
aan hebben,” legde Wilson uit. “Het zou geweldig zijn als we ze kunnen opeten en deze reactor lust ze
graag.” De reactors van Wilson bevatten gasturbines, waardoor ze minder heet worden dan de gemiddelde
kernreactor. De reactor wordt gekoeld met gesmolten zout en kan bij atmosferische druk werken, wat lagere
kosten en hogere veiligheid oplevert.
Prototype
“In het geval van een incident kan de reactor de geest geven - wat jammer is voor het elektriciteitsbedrijf maar zullen zich geen problemen voordoen,” lichtte Wilson toe.
De jonge techneut wil binnen nu en twee jaar een prototype klaar hebben en is van plan zijn product binnen
vijf jaar op de markt te brengen.
In onderstaande video spreekt Wilson over zijn fusiereactor.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/tiener_vs_ontwikkelt_compacte_kernreactor
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‘Slimme’ energiemeter brengt privacy en VEILIGHEID in gevaar
2013/03/04 airwave Olympic Zion News
Slimme energiemeters zijn een gevaar voor onze veiligheid. De
reden: omdat de gegevens VIA internet gaan. Via internet kan een
hacker namelijk ALLE gegevens inzien van iemand die een slimme
energiemeter heeft. Dus wat je verbruikt, welke apparaten je gebruikt
en ook wanneer je niks verbruikt (en dus o.a. wanneer je niet thuis
bent). Daarnaast zijn natuurlijk ook je naam adres en evt andere
gegevens zichtbaar. Met deze feiten is het onverantwoord dat ze
ons/de mensen blijven blootstellen aan deze gevaren. Eerder
werd het weigeren van de slinkse meter zelfs opgevat als economisch
delict, strafbaar met max. 6 maanden gevangenisstraf. De Eerste
Kamer zag na een uitzending van TROS-radar in dat dat absurd was,
en stuurde het wetsontwerp terug naar de Tweede Kamer. Na afloop
stuurde minister Verhagen op 5 december 2011 een brief aan alle betrokkenen waarin hij erop aandrong de
vrijwilligheid van het accepteren van de slimme meter helder te communiceren. Dit onderstaande bericht uit
de mainstream media over de gevaren en gevolgen van de ‘slimme’ energiemeter. Door slimme
energiemeters te installeren die via het internet het energieverbruik doorgeven, komt de privacy van
huishoudens op het spel te staan. Daarvoor waarschuwde Raj Samani, CTO van beveiligingsbedrijf McAfee
in Europa, tijdens een interview met NU.nl op het Mobile World Congress in Barcelona. Slimme
energiemeters geven rechtstreeks door aan de energiemaatschappij hoeveel energie er wordt verbruikt. De
patronen in elektriciteitsverbruik die ze doorgeven, kunnen door eventuele hackers worden gebruikt om vast
te stellen wat er in een huishouden gebeurt en of er mensen thuis zijn. In november 2012 bleek al uit een
onderzoek van de University of South Carolina dat sommige energiemeters onversleutelde data verstuurden.
Overheden kunnen de data van slimme meters gebruiken om o.a. wietplantages op te sporen.
Maar ook hackers zouden deze gegevens graag in handen hebben, zegt Samani. “Ik kan je vertellen
welke film je aan het kijken bent. Ik kan je vertellen wanneer de jacuzzi aan staat”, zegt hij.
Gevolgen
Volgens Samani is het een probleem dat steeds meer apparaten rechtstreeks verbinding maken met het
internet. Als ander voorbeeld noemt hij auto’s die zichzelf kunnen parkeren, zonder dat er een bestuurder in
zit. Ook die zouden kunnen worden gehackt. “We storten ons volop in deze nieuwe wereld. En er zijn wel
zorgen, maar we realiseren ons nog niet wat hier de gevolgen van zijn“, zegt Samani.
Hij zegt dat fabrikanten van digitale apparatuur zich in de toekomst steeds meer bezig moeten houden met
de beveiliging van hun toestellen, met het oog op de privacy van de gebruiker. ‘Privacy by design’ moet
centraal komen te staan, vindt hij.
Samenwerking
Daarnaast pleit Samani voor een nauwe samenwerking tussen overheden en de privésector, om
cybercriminelen op te sporen en te veroordelen.
[red: Natuurlijk is samenwerking belangrijk en is ook zeker nodig.]
Al is het probleem: dat data nooit 100% veilig is (dat kan iedere data specialist bevestigen), er kan nooit
gegarandeerd worden dat bv onze gegevens van de slimme/digitale energiemeters niet door anderen gezien
en opgevangen worden.
Daarbij is het bij het hacken van data vaak zo dat je het pas veel later merkt (bv door de gevolgen die
plaatsvinden). In vele gevallen merk je NIKS en weet niemand wat er zich werkelijk afspeelt of heeft
gespeeld.
Dus je zou je kunnen afvragen of het wel veilig en verantwoord is om belangrijke dingen en persoonlijke
informatie via internet te laten gaan. Natuurlijk is het handig en zitten we al midden in die technologie, al gaat
het natuurlijk uiteindelijk om de veiligheid (over een langere termijn). En als het niet mogelijk is onze
veiligheid te garanderen, dan is het heel logisch om GEEN gebruik te maken van internet met o.a. de slimme
energiemeter. En het is niet logisch om met uitspraken te komen als: 'we moeten samenwerken'. Als we er
over een paar jaar achterkomen dat data ALTIJD TE HACKEN IS, en dat samenwerken NIET het
probleem OPLOST, zijn er ondertussen heel wat mensen slachtoffer geworden van cybercrime. red.]
“Cybercrime is wereldwijd, terwijl opsporingsautoriteiten juist zo zijn ontworpen dat ze lokaal opereren”, zegt
hij. Daarom is het volgens hem essentiëel dat organisaties als Interpol en het Europees Cybercrime Centrum
internationale samenwerking mogelijk maken.
Volgens Samani wordt de druk op de instanties die cybercrime proberen af te wenden steeds hoger. “Wij als
de ‘good guys’, die zich proberen te verdedigen, moeten het elke keer goed doen. We moeten elk systeem
en elke gebruiker verdedigen. De slechteriken hoeven het maar één keer goed te doen.”
Door: NU.nl/Jeroen Kraan
http://www.nu.nl/gadgets/3357601/slimme-energiemeter-brengt-privacy-in-gevaar.html
http://olympiczion.nl/index.php/slimme-energiemeter-brengt-privacy-en-veiligheid-in-gevaar/#more-7991
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Turkse regering stelt onderzoek in naar affaire Demmink
Ook de Turkse president Gül wil nu een onderzoek naar de
affaire Demmink. Er zal een speciale onderzoeksrechter
aangewezen worden om de aantijgingen van seksueel misbruik
in Turkije te onderzoeken, die al jarenlang ingebracht worden
tegen Joris Demmink, de voormalige secretaris-generaal van
Justitie.
Dat blijkt uit een persbericht dat is getwitterd door Robert Rubinstein, voorzitter van de nieuwe stichting voor
onderzoeksjournalistiek De Roestige Spijker. In het bericht laat Adèle van der Plas, advocate van Demminks
beweerdelijke slachtoffers in Turkije, het volgende weten:
Kwalijke daden
“Dankzij een recente delegatie van het Amerikaanse Congres naar Turkije, geleid door Robert Aderholt, die
talrijke gevallen heeft besproken van intimidatie van getuigen in het lopende pedofilie-onderzoek naar de
voormalige secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink, hebben de Turkse slachtoffers van Demminks
kwalijke daden nu enige hoop dat recht zal worden gedaan. Hopelijk zullen deze jongemannen, die als
minderjarigen door Demmink zijn verkracht, niet meer geslachtofferd worden.”
Getuigenintimidatie
“Congreslid Aderholt heeft de Turkse president Abdullah Gül en de vice-premier moedig op de hoogte
gebracht van de doorgaande getuigenintimidatie in de affaire Demmink, met inbegrip van Demminks
slachtoffers en hun gezinnen. Kort na de Amerikaanse delegatie naar Turkije is een speciale aanklager,
gespecialiseerd in seksuele misdaden, gezet op zaak nr. 2013/1795 bij de Caglayan Adliesi (Gerechtshof).
Vanwege de lopende bedreigingen tegen Demminks slachtoffers is de naam van de aanklager niet bekend
gemaakt.” Sinds de hoorzitting in Washington van 4 oktober wordt vanuit het Amerikaanse Congres
internationaal druk uitgeoefend om de affaire Demmink, die in Nederland door de regering en de meeste
media wordt ontkend of genegeerd, tot een oplossing te brengen.
‘Arresteer Demmink’ lees verder:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3505-turkse-regering-stelt-onderzoek-in-naar-affaire-demmink.html

Generaal: 'Rusland moet Amerika constant met kernwapens bedreigen'
Pentagon gealarmeerd vanwege grootste Russische kernoefening in 20 jaar tijd, gericht op Europa - Ook
Noord Korea dreigt weer eens met vernietiging van Amerika - Chinese generaal die dreigde met kernaanval
op VS naar het Pentagon
Terwijl Rusland en China zich voorbereiden op een
nucleair conflict willen politici in Europa en Nederland dat
onze laatste afschrikking, Amerikaanse kernwapens,
verdwijnt.
De (voormalige) Russische generaal Leonid Ivashov,
vicepresident van de Academie voor Geopolitieke Zaken,
heeft in een interview met de Pravda gezegd dat Rusland
'constant de Verenigde Staten moet bedreigen met
tactische kernwapens. Zo moeten ze worden afgeschrikt met de loop van het pistool op hen gericht.' Ondertussen
werd het Pentagon gealarmeerd door de grootste
Russische nucleaire oefening in 20 jaar tijd die ook op Europa was gericht. In Nederland doet de politiek
echter of hun neus bloedt en pleitten vertegenwoordigers van diverse politieke partijen onlangs nog voor het
weg (laten) halen van de Amerikaanse kernwapens op Nederlandse bodem, de laatste overgebleven
afschrikking tegen een Russische verrassingsaanval op Europa.
'Cuba gebruiken als basis Russische raketten'
Ivashov legde uit dat zowel Rusland als China zich bedreigd voelen door Amerika en dat -hoewel Rusland
China niet echt vertrouwt- beide landen zullen samenwerken om een Amerikaanse aanval tegen te houden.
De ex-generaal zei bang te zijn dat Amerika 'China of Rusland zal aanvallen met kruisraketten, waarvan één
derde met kernkoppen zal zijn uitgerust.'
Hij wees in dit verband op vier Amerikaanse Ohio-klasse onderzeeërs wier 24 (x4) intercontinentale
ballistische raketten worden vervangen door (ieder) 158 kruisraketten. 'Deze strategische raketten hebben
een bereik van minstens 5000 kilometer, vliegen tweemaal de geluidssnelheid en kunnen niet door Rusland
of China of enig ander land worden vernietigd,' aldus Ivashov, die er daarom voor pleit dat Rusland
voortdurend tactische kernwapens op Amerika gericht houdt.
Hij suggereerde daarbij dat Cuba mogelijk opnieuw zal worden gebruikt als basis voor deze kernwapens. In
1962 leidde een vergelijkbaar besluit tot een enorme crisis waardoor er op een haartje na net geen
kernoorlog uitbrak tussen beide landen.
Nieuwe Oosterse Unie tegen het Westen
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Ivashov acht het noodzakelijk dat de Russische leiders de wereld anders vormgeven dan het huidige AngloAmerikaanse model, zodat een 'rampzalig scenario voor onze planeet' kan worden vorkomen. Een belangrijk
tegenwicht tegen het Westen zal de Shanghai Cooperation Council zijn, waarin landen zoals Rusland, China
en later ook India, Iran, Pakistan, Afghanistan en Mongolië zich moeten verenigen in een nieuwe
'continentale unie'. (1)
Rusland houdt grootste kernoefening in 20 jaar
De Russen laten het niet bij woorden en vertonen steeds vaker hun spierballen. Op 17 en 21 februari hielden
de Russische nucleaire strijdkrachten hun grootste oefening in 20 jaar tijd. Deze oefening werd vlak bij
Europa gehouden, wat een duidelijk signaal was dat ons continent (letterlijk) beslist niet buiten schot zal
blijven bij een toekomstig Amerikaans-Russisch/Chinees militair conflict.
Recent stuurde de Russen ook al Strategische Tu-95 Bear bommenwerpers bewapend met kernraketten
naar de Amerikaanse basis op het eiland Guam in de Stille Oceaan. Vorig jaar juni en juli simuleerden deze
bommenwerpers een aanval op Alaska en Californië. (2)
De Russen houden ook drie grote opslagplaatsen voor kernwapens pal aan de grenzen met Europa. In
Europa en ook in Nederland pleiten steeds meer politici juist voor het weghalen van de Amerikaanse
kernwapens op ons grondgebied, waardoor ons continent gezien de door forse bezuinigingen extreem
verzwakte defensie geen noemenswaardige afschrikking meer zal hebben tegen een Russische
verrassingsaanval.
Waarschuwingen en visioenen over Russische verrassing
Op 28 februari wezen we in een uitgebreid artikel op de vele Sovjet- en Russische overlopers die al jaren
waarschuwen dat het Kremlin het plan om het Westen militair te verslaan, Amerika te vernietigen en Europa
te veroveren nog steeds niet heeft opgegeven. In de loop der jaren hebben diverse bekende christelijke
voorgangers en 'profeten' gezegd visioenen te hebben gekregen dat zo'n Russische/Chinese
verrassingsaanval op Amerika en Europa er inderdaad gaat komen.
Noord Korea dreigt met preventieve kernaanval
Het is goed mogelijk dat daar ook andere anti-Westerse landen zoals Noord Korea, Iran, Cuba, Pakistan en
Venezuela aan meedoen. Noord Korea dreigde vandaag weer eens met een 'preventieve kernaanval' op de
Verenigde Staten. Het regime in Pyongyang is woedend dat de VN Veiligheidsraad het land vandaag nieuwe
sancties oplegde vanwege de recente kernproef die het land -zoals we al eerder schreven
hoogstwaarschijnlijk in samenwerking met Iran- hield. (3)
Chinese generaal: Honderden Amerikaanse steden vernietigd
De Chinese generaal-majoor Zhu Chenghu, hoofd van de Chinese Nationale Defensie Universiteit, zal
volgens een woordvoerder van het Pentagon meedoen met een uitwisselingsprogramma. Zhu baarde in
2005 opzien toen hij tegen journalisten van de Financial Times en Wall Street Journal zei dat China
kernwapens tegen Amerika zal gebruiken als er een militair conflict met Taiwan uitbreekt. 'De Amerikanen
zullen erop moeten rekenen dat honderden steden door ons worden vernietigd, en wij zullen ons
voorbereiden op de vernietiging van al onze steden ten oosten van Xian (centraal China).' (4)
Xander - (1) Infowars ; (2) Washington Times ; (3) Washington Times ; (4) Washington Free Beacon

Chip aan boord: burgers moeten tijdens het autorijden gecontroleerd worden
Posted on 7 maart 2013door E.J. Bron
De verzekeraar AIG en Vodafone willen de burgers tot in detail tijdens
het autorijden controleren. Een chip moet data over de rijstijl, de plaats
of de tijd van de auto rechtstreeks naar de verzekeraar sturen.
Databeschermers zijn gealarmeerd. Een doorgifte van data aan
staatsautoriteiten is een van de toepassingsmogelijkheden van de
nieuwe technologie.
De Amerikaanse verzekeringsgigant AIG wil graag samen met de het
gsm-netwerk Vodafone nieuwe verzekeringstarieven aanbieden. De
basis van de berekening van de nieuwe verzekeringstarief dient het
rijgedrag van de klant te zijn. Een chip in de auto dient data te
verzamelen en via het gsm-netwerk rechtstreeks naar de verzekeraar
te sturen. “Over drie maanden willen we daarmee wereldwijd buiten Noord-Amerika verzekeringen
aanbieden”, zegt een woordvoerder van Vodafone tegenover het Handelsblatt.
De reden voor dit initiatief zou wel eens een berekening van Britse verzekeraars kunnen zijn. Deze stelden
vast dat de financiële schadevergoedingen van verzekeraars met 30% zouden kunnen dalen als er zulke
controlesystemen zouden worden ingezet. Onder observatie zouden de chauffeurs voorzichtiger rijden. Als
beloning voor de dataoverdracht betalen de chauffeurs dan minder verzekeringspremie.
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In werkelijkheid biedt zo´n technologie de industrie en de autoriteiten geheel nieuwe mogelijkheden om de
burgers te controleren: in feite wordt met deze chips onder het voorwendsel van een kostendaling voor de
klant een bewegingsmelder geïnstalleerd. Daarmee kan ieder individu getraceerd worden, ook zijn al zijn
bewegingen te controleren. Onlangs nog had de firma PanAmp op het Europese politiecongres in Berlijn een
technologie gepresenteerd waarmee alle WLAN-verkeer gecontroleerd zou kunnen worden (hier).
Databeschermers bekritiseren de controle door de chips. Chauffeurs zouden exact geïnformeerd moeten
worden over de verzamelde data, zei de Duitse gevolmachtigde op het gebied van databescherming Peter
Schaar tegenover het Handelsblatt. In het databeschermingsrecht zou het principe gelden van
dataspaarzaamheid. “De vraag is daarom of er alleen maar data verzameld worden die echt noodzakelijk
zijn”, staat er in een statement van de persafdeling van de gevolmachtigde. Ook zou er duidelijk moeten
komen over hoe lang deze data opgeslagen zouden worden en hoe ze beveiligd zijn tegen onbevoegd
gebruik van derden.
Duitse verzekeraars staan in ieder geval sceptisch tegenover de nieuwe techniek. De verzekeraars Huk
Coburg en Axa zouden eerst nog willen afwachten of het nieuwe systeem echt een betere beoordeling van
het chauffeursrisico toestaat. Op dit moment bepalen factoren zoals woonplaats, leeftijd of voertuigtype de
hoogte van de verzekeringsbijdrage in Duitsland.
Voor de burgers, die immers ook stapsgewijs het cashgeld moet worden afgenomen (hier), betekent het
initiatief de volgende stap naar de glazen mens – in wie alleen de staat geïnteresseerd is. Nu al zijn
internetbedrijven zoals Google of Facebook verplicht om gebruikersdata af te staan aan de autoriteiten als
deze dit willen. Rechterlijke beslissingen of een gemotiveerde verdenking in de steentijd van de juristerij zijn
tegenwoordig volledig uit de mode geraakt.
In plaats daarvan werken bedrijven en autoriteiten hand in hand om altijd toegang tot de burgers te hebben.
AIG werd in het kader van de financiële crisis gered door de Amerikaanse belastingbetalers. De grootste
verzekeraar ter wereld profiteerde daarna van de geldstroom die door de Fed werd gedrukt. Met dit
speelgeld werden de kredieten aan de regering terugbetaald.
Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/07/chip-an-bord-buerger-sollen-beim-autofahren-ueberwacht-werden/

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Japanse minister-president bereidt zijn natie voor op oorlog
Vrijdag, 08 maart 2013
Er zijn diverse politieke commentatoren die de spanningen in Azië
vergelijken met de conflicten in de Balkan die leidden tot de Eerste
Wereldoorlog.
Shinzo Abe vergelijkt het dispuut met China over de Senkaku/Diaoyu
ayatol met die van de oorlog van Engeland over de Falkland eilanden.
De vergelijking die de Japanse Minister President Shinzo Abe vorige week
maakte met de Engelse Falkland eilanden om het Japanse standpunt te
rechtvaardigen in het dispuut met China over een kleine eilandengroep, is
een ontnuchterende waarschuwing dat de contouren van een nieuw en
vreselijk wereldwijd conflict zich aftekenen in Azië.
Abe gebruikt dezelfde cynische woorden die Margaret Thatcher destijds gebruikte, “Internationale wetten
moeten zegevieren bij de toepassing van geweld”. Vervolgens stuurde ze de Britse troepen naar de eilanden
waar een bloedig conflict ontstond dat honderden levens heeft gekost, zowel aan de kant van de Britten als
aan die van de Argentijnen. Allemaal vanwege een klein teritoriaal overblijfsel van het oorspronkelijke Britse
Rijk.
De opmerking van Abe is een onmiskenbare verklaring dat zijn regering bereid is om de oorlog met China
aan te gaan om haar rechten over de eilanden te verdedigen. Een kleine groep rotsen in de Chinese Zee,
bekend als Senkaku in Japan en Diaoyu in China.
De enorme gevaren zijn duidelijk. China is geen Argentinië. Het is een aanzienlijke en nucleair bewapende
grootmacht met geavanceerde militaire apparatuur. Een gewapend conflict tussen China en Japan kan heel
gemakkelijk ontaarden in een niet meer te controleren geweldsspiraal en andere landen meesleuren. In het
bijzonder dan Amerika, dat al heeft aangegeven Japan te zullen steunen in geval er een oorlog ontstaat over
die eilanden.
De hoofdschuldige voor het aanwakkeren van deze spanningen is de Amerikaanse regering van Obama. Zij
zijn al sinds 2009 bezig met een diplomatisch en strategisch offensief door geheel Azië met als doel het
ondermijnen van China als potentiële militaire en economische rivaal. Obama en zijn regering hebben de
Amerikaanse bondgenoten en strategische partners in het gebied aangemoedigd om een hardere lijn ten
opzichte van China te volgen waardoor de spanningen hoog zijn opgelopen zoals ook bij het Koreaanse
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schiereiland, maritieme geschillen in de Zuidelijke Chinese Zee en de niet opgeloste situatie tussen China en
India in verband met hun grensgeschillen.
Een belangrijke reden vormen de inelkaar stortende financiële en economische systemen. Al decennia lang
probeert Amerika wanhopig om haar terugval te compenseren door haar militaire macht. Door het accent nu
op Azië te leggen speelt Obama hoog spel omdat dit kan ontaarden in een conflict tussen nucleaire staten.
Dezelfde militaire strategie wordt in feite ook gevolgd door Abe. Ook hij is wanhopig bezig om de al twintig
jaar stagnerende Japanse economie nieuw leven in te blazen. Vergeet ook niet dat Japan haar status als
tweede grootste economische macht heeft moeten afstaan aan China. Abe is vastbesloten om een “sterk
Japan” te (her)bouwen met zowel economische als militaire middelen.
De plannen van de onlangs gekozen regering van Abe is om snel het leger uit te breiden. Tegelijkertijd heeft
het land eenzelfde aggressieve monetaire politiek geadopteerd als in de VS. Daarmee volgen ze het
voorbeeld van de Amerikaanse Federal Reserve Bank met hun “quantitative easing” (geld bijdrukken) om, in
het geval van Japan, de Yen in waarde te laten dalen en de export te stimuleren.
Er zit nog een duidelijke waarschuwing verborgen in de verwijzing die Abe maakt naar de Falkland eilanden.
De beslissing van Thatcher om een oorlog te lanceren in de Zuidelijke Atlantische Oceaan was niet alleen
gericht op het demonstreren van de Britse macht op het wereldtoneel. Het was ook bedoeld als boodschap
aan, naar wat zij later zou omschrijven als “de vijand in ons midden”.
Hiermee bedoelde ze de Britse werkende klasse. Zij had al eerder geprobeerd de weerstand van de
arbeiders te breken door haar vrijemarktagenda, wat toen niet lukte. Zij gebruikte de oorlog rond de Falkland
eilanden om het nationalisme op te zwepen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het verslaan van de
arbeidersklasse in de beruchte mijnwerkersstaking van 1984-1985.
Dit is vergelijkbaar met de ambities die Abe heeft als hij spreekt over een sterke economie. Hiervoor moet
ook een frontale aanval plaatsvinden op de sociale positie van de werkende klasse in Japan. Net zoals
elders in de wereld probeert de Japanse elite de gevolgen van de wereldwijde economische ineenstorting af
te wenden op het buitenland en de werkende klasse in eigen land.
De promotie van het Japanse patriotisme en het militairisme is iets wat door het totale politieke bestel wordt
gesteund. Het is noodzakelijk als voorbereiding op een aanval van wat er nog over is van het Japanse
welvaartssysteem zoals een levenslange baan en andere sociale zekerheden.
Het Japanse imperialisme nieuw leven inblazen heeft een diepe historische weerklank met de periode van
de jaren dertig, de tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Toen was het Japanse kapitalisme bijzonder
kwetsbaar door de ineenstorting van de wereldhandel als gevolg van de Grote Depressie. In een poging om
ruwe grondstoffen en nieuwe markten te creëren begon Japan in 1931 met een aanval op Mantsjoerije en
viel daarna in 1937 geheel China binnen.
Tegelijkertijd werd er in Japan zelf een militaristisch regiem neergezet dat maatregelen nam om te
voorkomen dat er opstand zou ontstaan onder de werkende klasse die in bijna niet uit te houden sociale
omstandigheden haar werk moest leveren.
De Communistische Partij in China is overgegaan tot dezelfde soort tactiek. Het opzwepen van een
nationalistisch gevoel om de aandacht te ontrtrekken aan de economische crisis en stijgende sociale
spanningen aan het thuisfront. In antwoord op het “nationaliseren” van de Senkaku/Diaoyu eilanden vorig
jaar door Japan, gaf de Chinese overheid groen licht voor anti Japan demonstraties waarbij burgers en
bedrijven uit dat land werden aangevallen.
De Chinese media worden hoofdzakelijk gedomineerd door analisten die de nationale militaire macht de
hemel in prijzen en speculeren over de uitkomst van een totale oorlog met Japan. Er zijn diverse politieke
commentatoren die nu verwijzen naar de enge paralellen die er zijn door de huidige spanningen in Azië en
de conflicten in de Balkan die destijd hebben geleid tot de Eerste Wereldoorlog.
Het afglijden richting een Derde Wereldoorlog, of dit nu in Azië begint of elders, is het resultaat van een niet
oplosbare tegenstelling tussen het kapitalisme, de wereldeconomie en een natiestaat systeem wat niet
langer in de mode is, aan de ene kant en privé-eigendom en gesocialiseerde productie aan de andere kant.
De enige sociale kracht die in staat is om de gesel van een oorlog te beëindigen is de werkende klasse, via
een verenigde strijd om een einde te maken aan het failliete winstsysteem. De arbeiders in Japan en China
hebben geen enkel belang bij een paar rotsen in de zee. Hun toekomst ligt in het gevecht om een
wereldeconomie neer te zetten die aan de sociale behoefte van de mensheid kan voldoen, niet aan de
(welbekende) winsten ten behoeve van een kleine elite.
Bron: World Socialist Web ; Niburu.co

Nieuwsbrief 173 – 16 maart 2013 – pag. 38

Wifi vroeger ingezet als wapen in oorlog, nu consumentenproduct…
(Enlightening Media) Wisten jullie dat wi-fi in de oorlog werd gebruikt om via subtiele golven de vijand
langzaam onschadelijk te maken?
Wat het direct doet is je natuurlijke aura bescherming doorboren. Het werkt in op je chakra’s, dus op
energetisch niveau. Het werkt ook direct in op je hersenen. Vooral op de parasymphaticus en de
pijnappelklier: Zij reguleren allerlei hormonen en stoffen die je rustig maken, je goed kunnen laten
concentreren, mediteren, slapen en nadenken. Na enkele maanden in de wi-fi, raken deze organen
ontregeld. Je krijgt vele verschillende klachten. Je word dus ‘ zieker’. En daarvoor gebruikte het leger dit
middel om de vijand zwak te maken. [meer bronnen onderaan het artikel]
Het verhoogt de trilling van de hersenen, net als eten in een magnetron. Ze worden dus ‘ verhit’ na bellen of
het leven in straling. Hierdoor kan je de volgende klachten ervaren: Paniekaanvallen, suicide-gevoelens,
onrust, chaotische gedachten die je niet kan stoppen. Maar bij langer en intensiever gebruik: Tia’s,
herseninfarcten, tumoren. Maar ook in je lichaam zijn er al veel mensen bekend die leukemie, kanker en
tumoren in hun hele lichaam krijgen. Straling muteert je cellen! Je cellen vernieuwen zich dagelijks. Bij
koeien die onder een hoogspanningskabel leefden, werden kalveren geboren met meerdere hoofden of
benen. Deze straling van wifi en gam, werkt ook in op al je cellen en muteert deze op een negatieve manier.
Bovendien moet je lichaam de hele dag vechtten tegen straling en verbruikt daardoor je hele vitamine
reserves. ik constateer bij vele een extreem vitamine B-tekort, calcium en magnesium. Zelfs bij heel gezond
eten en voedingssupplementen innemen, zul je toch dagelijks last hebben van opgezette klieren en vaker
hoofdpijn en griep. Je zal merken dat je op andere tijden gaat slapen,je dag- en nacht-ritme verschuift. Je
kan slecht in slaap vallen, vreemde dromen (Je hersenen staan onder hoogspanning, ook in de nacht,
natuurlijk is er een disbalans!) en vaker wakker worden. Vermoeid er uit zien, zelfs na goede nacht slapen:
Allemaal straling!
Slim om dat te gebruiken tijdens oorlogen, je vijand verzwakt ernstig en kan niet meer zich verzetten.
Dit middel word dus door onze regering als consumenten-product aan ons verkocht, en ondertussen zelfs
hele steden met wi-fi hotspots volgestopt. Maar in het buitenland word hier heel anders mee omgegaan?
waarom is onze regering bezig met het volstoppen van straling in Nederland?
Iedereen maakt gebruik van Wi-Fi en ziet het als de normaalste zaak van de wereld. Sinds dat er Wi-Fi is
verschenen op telefoons kan bijna niemand meer zonder internet op de telefoon. Altijd bereik baar zijn en
altijd je mail kunnen bekijken is erg handig, maar is dit eigenlijk wel verstandig? Verschillende bronnen staan
vol met negatieve punten over Wi-Fi, maar is deze elektromagnetische straling wel daadwerkelijk zo
gevaarlijk? Bovenstaande tekst: Bron en jarenlange research van Leda (enlightening media). Zij weet heel
veel over de organen, hun functies en wat er gebeurd bij straling. Dit heeft zij zelf in haar lichaam ook zo
ervaren, en ook bij haar lezers. De bronnen over de koude oorlog heb ik van journalisten en wetenschappers
en uit documenten van internet en via anonieme bronnen die de internet-bronnen bevestigen.
Wat is nou elektromagnetische straling?
Er bestaan verschillende soorten stralingen. Je hebt ten eerste laag frequent elektromagnetisme dat is het
elektriciteitsnet voor het opwekken van warmte, licht of beweging. Hoog frequent elektromagnetisme komt
voor bij radio zenders, TV, Mobiele telefoons, radar en bij de magnetron. Dit wordt ook wel hoogfrequente
elektromagnetische straling genoemd.
Is Wi-Fi straling gevaarlijk?
Verschillende wetenschappers beweren dat de Wi-Fi straling gevaarlijk is. Barrie Trower een wetenschapper
van de militaire inlichtingendienst beweert ook dat deze elektromagnetische straling erg gevaarlijk is. In de
koude oorlog werd deze microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker en
leukemie te geven. De enige straling die mensen belasten zijn de microgolven van de telecom industrie,
gsm/mobieltjes, draadloze telefoons en draadloos netwerk/Wi-Fi. Deze microgolven interfereren met water,
en ja, mensen zijn opgebouwd uit water. De Franse regering heeft naar Dr. Trower geluisterd en hebben
zelfs Wi-Fi verboden in elke school. Wi-Fi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, ongeboren kinderen en
kleine kinderen. Hoe kleiner de kinderen zijn hoe gevaarlijker dit is. De microgolfstraling kan ook de
eierstokken beschadigen. Als het meisje met deze beschadigingen later ook kinderen krijgt heeft het kind
ook deze schade, en dit kan niet meer hersteld worden. Ook is bewezen dat je psychische problemen kan
krijgen of een verzwakt immuunsysteem, daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld dat je vaker en langer
verkouden bent, vaker en langer moet hoesten. Je algemene gezondheid kan dus afnemen. Ook heeft Wi-Fi
een straling: Melatonine. Hierdoor denken je hersenen dat het altijd dag is, waardoor je slecht kan slapen.
En slecht slapen kan weer leiden tot ADHD achtig gedrag. Dr. Trower zegt zelfs dat de verstoring in scholen,
de agressie en zelfs zelfmoord vaak word veroorzaakt door straling.
Zelfs bomen worden er ziek van
Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbioligie van de Universiteit van
Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont dat bomen en gewassen ziek worden
van draadloos internet, Wi-Fi en mobiele telefonie. Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de
gemeente Alphen aan den Rijn vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde vlekken,
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zwellingen en rare scheuren hadden. Soms scheurden ze open en gingen zelfs bloeden. Deze vreemde
ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen in de westerse wereld al geconstateerd. Terwijl de
bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage van zieke bomen is in
de afgelopen 5 jaar met 60% gestegen. En in die periode is er ook een grote stijging van het gebruik van
mobiele telefoons en draadloos internet geweest.
Bent u nog wel veilig in huis?
Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers zak elektromagnetische
straling een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21 eeuw kunnen worden als de overheid vandaag niet
ingrijpt. Het begint allemaal heel onschuldig, maar de hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen,
stress, duizelingen en een waas om je heen komen snel opdagen. Bijna 40% van Nederland heeft
tegenwoordig last van stress en of een depressie. In nog geen 20 jaar tijd zijn het aantal psychische en
chronische klachten verdubbeld. Dat is extreem veel. Nederland is omgevormd tot een grote magnetron en
er komen nog tienduizenden masten en mastjes extra bij in de komende jaren. Die magnetron die duizenden
mensen per jaar ziek kan maken. In ziekenhuizen is daarom het gebruik van draadloze apparatuur zoals
GSM, Wi-Fi etc. dan ook al jaren verboden. Buiten de ziekenhuizen is er niemand meer veilig tegen deze
draadloze apparatuur. Het is zelfs zo erg dat sommige apparaten honderden meters verder nog voor ziekte
verschijnselen kunnen zorgen.
Hoe kan je de Electrosmog voorkomen?
Nog niet lang waren de Nederlandse burgers niet in staat om deze onzichtbare stralingen te meten. Maar
per 1 juni 2005 is er echter wel een apparaat op de markt gekomen waar u tegelijkertijd de GSM, Wi-Fi,
draadloos internet, Bluetooth, wekkerradio’s, waterbedden, Hoogspanningsmasten etc. mee kunt meten. Het
Electrosmog alarm. Met dit apparaat kun je rustig door je huis lopen om te zien waar de beste slaap plek is,
waar je het rustigste kunt studeren en wat een goede leef plek is. Om niet in aanraking te komen met deze
straling is het dus verstandig om je bed, bank of stoel niet in de ‘gevaren zone’ te plaatsen.
De elektromagnetische straling is dus daadwerkelijk wel echt gevaarlijk, gevaarlijker dan dat de gemiddelde
Nederlander dat denkt. Het zou belangrijk moeten zijn om iedereen op de hoogte te stellen van deze
gevaren. Als je weet om welke apparaten het gaat en hoe je er mee om kan gaan kan je het dus lichtelijk
voorkomen!
Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben gedaan en met de structurele
weigering hier ook maar iets aan te willen doen, is gemeente Groningen bezig de hele stad letterlijk in een
magnetron te veranderen. Er wordt met burgemeester Jacques Wallage als een van de drijvende krachten
een nutteloos project uitgerold dat ‘Draadloos Groningen’ heet, waarbij een enorme hoeveelheid Wi-Fi
zenders door binnenstad en periferie worden verspreid.
In België heeft men voor Brussel hetzelfde in petto. Dit uitgerekend in een tijd waarin het Europees
Parlement, duizenden wetenschappers, het European Environmental Agency en duizenden medici Wi-Fi
levensgevaarlijk achten, zeker voor kinderen. Zelfs de Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van
de Nederlandse regering, is een bestuursrechtelijke procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze
het absoluut niet eens is met het algemene stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar
veel overheidsorganen zich ten koste van de burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen.De Wi-Fi
standaard (IEE 801.11) werd officieel in de zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door een
Nederlands militair radaringenieur genaamd Vic Hayes. Wi-Fi was bedoeld als een universele methode om
computers te verbinden via microgolven. Hayes voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn
visioen werkelijkheid geworden. Wi-Fi wordt door industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers
voor kinderen, maar is dat beslist niet. Wat veel mensen niet weten, is dat de frequentie van Wi-Fi exact
dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te
dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie,
kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling
van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is
verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen
dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi. Straling
van Wi-Fi / WLAN gaat 122 tot 101500 keer boven de uiterste veiligheidsgrens
WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk.
WLAN’s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral ook zakenmensen, waardoor de meeste hotels
tegenwoordig ook van WLAN’s voorzien zijn. Met een WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met
WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en bestanden delen met de
overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke netwerken die met WLAN-technologie werken,
worden met de term Wi-Fi aangeduid. Wi-Fi hotspots (feitelijk accesspoints/routers) zijn o.a. in veel
horecagelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in openbare ruimtes. Een hotspotsysteem
voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons.
Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk continu, 24 uur per dag straling geven in
de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De blootstellingswaarden gevonden bij Wi-Fi/
WLAN’s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de blootstellingslimieten van de bouwbiologen
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gezond achten. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling van 10 microWatt (=0,01 milliWatt) per
vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter in de slaapkamer. De universiteit van
Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints aangelegd. Bij een meting uit 2001
kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504 µWatt/m²
binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5
meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van
49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²). ÖKO-TEST heeft in haar
ÖKO-TEST Magazin van oktober2003 de testresultaten van acht WLAN-accesspoints gepubliceerd.
Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs 101500µWatt/m². De
meeste WLAN’s zaten boven de 1500 µWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan om:
1. WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers
en kinderkamers.
2. De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij niet-gebruik
voortdurend stralingsvervuiling geven.
3. Gebruikers van Wi-Fi laptops zich te laten realiseren dat een ingebouwde kaart in de laptop of het
notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m² – ook wanneer de WLAN uit staat!
Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdrie—dubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling
Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers
voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal
van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij
aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van
onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat
Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. In Engeland werd
zeven jaar onder de pet gehouden dat de monteurs die WLAN’s op scholen in klaslokalen installeerden aan
het eind van de dag barstende hoofdpijn hadden, totdat dit uitlekte.
Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo’n stralingsvervuilde omgeving. Eerder werd in
Salzburg Wi-Fi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering in een officiële verklaring
op om thuis of op het werk af te zien van Wi-Fi en draadverbindingen te blijven gebruiken. Ook in Maleisië
werd Wi-Fi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners als in een bibliotheek nadat
bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling met Wi-Fi op school vond al
plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun studie onvrijwillig afbreken
wegens Wi-Fi in de collegezalen. Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden
beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het
‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog
oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor meereizende babies en kinderen. Niet
alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade
veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden.
Smart cities, hotspots, chronische Wi-Fi blootstelling en het dodelijke ‘Moscow Signal’
Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen maar langere tijd
consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Tijdens de koude oorlog werden leden van de
Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975 letterlijk ziek- of
doodgestraald met het zogenaamde ‘Moscow Signal’. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met
een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het Amerikaanse
ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld. Stedelijke hotspots als
Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk gewoon als
tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt.
Er gaat veel meer dan een sterke suggestie uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan Wi-Fi
en die veroorzaakt door het Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (net als de magnetron).
Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen
opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en
kanker en psychische en mentale ontregeling. Lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch
blootstellen van burgers aan Wi-Fi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel,
in het verleden bleek een dergelijk experiment 22 jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke
gezondheid schadend en in veel gevallen dodelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Met deze testcase in
het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel hier derhalve niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom
alle Wi-Fi accesspoints op openbare plaatsen dienen onmiddellijk verboden te worden.
Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet net als de Duitse regering tegen Wi-Fi?
Er bestaat veel verwarring over het al dan niet schadelijk zijn van langdurige blootstelling aan microgolven,
maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ’30 kwamen uit Duits onderzoek al gevaren naar voren
zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ’50 zijn er
in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die
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bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‘radarziekte’
werd genoemd. Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was besloot men miljardenclaims te
voorkomen door een kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling.
Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel politieke gronden bepaald dat
straling geen schade kan veroorzaken als er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die
zich desondanks voordoen aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven. De WHO publiceerde een
handboek speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers conform deze policy te kunnen
afwimpelen als ‘risicobeleving’ en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet ‘elektrohypersensitiviteit’.
Verder werd afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken die aantoonden dat deze policy
onhoudbaar was “niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap” en “niet goed
wetenschappelijk waren uitgevoerd”. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de
Gezondheidsraad of het Antennebureau.)
Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken. Uit
deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge en onverantwoorde blootstellingslimieten
ontstaan die snel internationaal werden overgenomen omdat voor ieder land de afhankelijkheid van defensie
van microgolftechnologie net zo’n grote rol speelde als voor de VS. Tegenwoordig wordt deze traditie
bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch
en gesteld op 10.000.000 microWatt/m² terwijl de bouwbiologische norm en de norm waar Nieuw Zeeland
naar streeft staat op maximaal 10 microWatt/m². De ICNIRP-norm is dus een miljoen keer te hoog.
Dit verklaart de vele berichten over klachten bij straling “ver onder de norm”. Men vergeet daarbij dat dit “ver
onder de norm” zich betrekt op een financieel-politieke norm bedoeld om schadeclaims te ontlopen en niet
op wetenschap of biologische schade. “Ver onder de norm” bevindt zich in werkelijkheid ver tot zeer ver
boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts
1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van cellen is die voor hun
functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt
dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling, ook aan zeer zwakke
microgolven, elektrisch beschadigd.
In Nederland nemen de Gezondheidsraad en GGD-en de ondeugdelijke en niet-wetenschappelijke normen
van het ICNIRP letterlijk over. De Wetenschapsraad, een ander belangrijk adviesorgaan van de regering, is
het daar absoluut niet mee eens en startte eind april 2009 een bestuursrechtelijk proces tegen de
Gezondheidsraad. Ook het Europees parlement en het European Environmental Agency, net als duizenden
geleerden en medici, vinden het standpunt van de Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en
onverantwoord en er wordt dan ook voortdurend druk uitgeoefend om de gezondheid van de burger boven
industriële belangen te stellen. De Nederlandse regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling
een kettingreactie zal geven die enorm veel geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oudtopmannen van KPN en Telfort toe dat ze onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen
in zo’n geval, waar tegenover schadeclaims van burgers en bedrijven zullen komen te staan die vele
miljarden kunnen gaan bedragen. In het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste
misformatie inzake stralingsnormen op papier vastgesteld inclusief een mediastrategie om objectieve
informatie tegen te gaan en de budgetten die daarvoor nodig zijn.
Naast de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden met een appèl, hechten ook alle
Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde wetenschap dan aan de
Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling uit hun polissen. Ook de
telecom en draadloosindustrie zelf kunnen zich nergens tegen de gezondheidsschade door chronische
bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de verwachte catastrofale proporties die dit
binnen enkele jaren zal aannemen.
Stedelijke burgerbestraling met Wi-Fi en Grondwet
Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘nee’. In
België is dat ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de
overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van
het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het staat er toch echt:
Grondwetartikelen
Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.
Artikel 20:1
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
Artikel 21
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De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu.
Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
http://www.earth-matters.nl/13/7084/grenswetenschap/wifi-vroeger-ingezet-als-wapen-in-oorlog-nuconsumentenproduct.html

Sarah Palin verwacht onlusten in Amerika
Zaterdag, 02 maart 2013
Er wordt al langere tijd gespeculeerd over waarom de Amerikaanse overheid
grote hoeveelheden munitie inkoopt.
Volgens Sarah Palin kan de VS binnenkort haar schulden niet meer betalen
en zal er grote sociale onrust ontstaan.
Er gebeuren vreemde dingen. Neem de vroegere gouverneur van Alaska,
Sarah Palin, bijvoorbeeld. Ooit op de nominatie gestaan zelfs om
vicepresident van Amerika te worden, plaatste zij deze week vreemde dingen
op haar Facebook. Althans opvallend als je haar achtergrond in ogenschouw
neemt bij het lezen.
Zij plaatste op Facebook een bericht dat zij wel een idee heeft waarom de Amerikaanse overheid zoveel
munitie heeft ingekocht. Zij denkt dat ze heel binnenkort niet meer in staat zullen zijn om hun schulden te
betalen, dat er grote sociale onrust zal ontstaan en dat dit de reden is dat de overheid nu astronomische
hoeveelheden ammunitie inkoopt.
Daarna ging ze nog even flink tekeer tegen Washington en dat naar haar mening de overheid nu eindelijk
eens moet stoppen met meer geld uitgeven dan ze binnenkrijgen. Dat de staatsschuld de ware Armageddon
is die Amerika economisch/financiëel volledig van de kaart zal vegen.
De afgelopen negen maanden heeft het Ministerie van Veiligheid, DHS, meer dan 1,6 miljard stuks
zogenaamde “hollow point” ammunitie gekocht en niemand begrijpt dat. Volgens het departement wordt
deze munitie voor trainingsdoeleinden gebruikt, maar dat is flauwekul omdat het daarvoor veel te duur is en
bovendien niet volgens de gebruikelijke protocollen. “Hollow point” ammunitie is zo dodelijk dat de Conventie
van Geneve verboden heeft om dit soort kogels op een slagveld te gebruiken. Ze dringen het menselijk
lichaam binnen, zetten uit en de resulterende fragmenten veroorzaken maximale schade aan de organen en
ze zijn dan ook bijna altijd dodelijk.
Tot nu toe waren opmerkingen zoals die door Sarah Palin op haar Facebook werden geplaatst afkomstig
van de alternatieve media en werd dat door de overheid zoals te doen gebruikelijk afgedaan als conspiracy
theories, het standaard antwoord voor alles wat niet uit de mainstream media afkomstig is. Nu echter iemand
zoals Sarah Palin openlijk verkondigt dat er een financiële ineenstorting zal komen en onlusten en uitlegt dat
dit de reden is dat de overheid zoveel munitie inslaat, dan wordt het een ander verhaal. Want deze dame
mag dan wat minder in de schijnwerpers staan dan vroeger, het is nog immer iemand naar wie veel mensen
luisteren en wat misschien nog belangrijker is, zij wordt gezien als één van het “establisment” (de gevestigde
orde).
Dit is iets dat het Witte Huis niet kan gebruiken. Het stopt echter niet bij Sarah Palin, want ook eerder deze
week liet de bekende journalist Bob Woordward weten dat hij bedreigd was door het Witte Huis omdat hij
van plan was een kritisch artikel te schrijven over de Amerikaanse staatsschuld. Hij zei gisteren in interviews
met de televisiezenders CNN en Politico dat een functionaris "een half uur tegen me geschreeuwd heeft".
Deze man e-mailde hem daarna een verontschuldiging, maar schreef ook dat Woodward "spijt zou krijgen"
als hij het artikel alsnog zou publiceren. Woodward vatte de opmerking op als een versluierde bedreiging.
Of het nu daadwerkelijk de staatsschuld is die de Amerikanen de das om zal doen of één van de vele andere
risicofactoren in de economisch/financiële zeepbel, doet niet zoveel ter zake. Wat belangrijk is om te weten
is dat de overheid er rekening mee houdt dat er onlusten en opstanden zullen ontstaan.
Wat nu toch geleidelijk begint door te dringen bij mensen die altijd in de gevestigde orde hebben geloofd, is
dat er iets niet klopt. Alles draait ogenschijnlijk nog gewoon, maar er zijn allerhande signalen dat er iets op til
is.
Rijke mensen die grote hoeveelheden aandelen dumpen. Veel mensen en ook die die werkzaam waren voor
banken of overheidsinstanties, zeggen hun baan op en trekken naar afgelegen gebieden, bij voorkeur in een
bergachtige omgeving. De paus die onverwacht aftreedt. Beatrix die het nu hoog tijd vindt om maar zo snel
mogelijk weg te gaan. Het zijn wel mensen die weten wat er speelt en die hoogstwaarschijnlijk ook precies
op de hoogte zijn over wat er staat te gebeuren.
Wij hebben die inside informatie niet en moeten het doen met het opvangen van indirectere signalen en
intuïtie/gevoel. Die zeggen ons dat er spannende dingen staan te gebeuren.
Bronnen: Pak Alert Press ; HLN
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Nederlandse priesters kregen speciale sekslessen
In Nederland kregen aankomende priesters tussen 1900 en 1965 speciale lessen over alle vormen van seks.
Alle standjes en technieken kwamen aan de orde, zo ook perverse kanten zoals seks met dieren, kinderen
en dode mensen. Alles werd tot in detail weergegeven en niets bleef onbesproken. Directeur René
Bastiaanse van het Brabants Historisch Informatiecentrum schrijft dat in een deze week verschenen studie.
”In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, was de katholieke geestelijkheid buitengewoon goed
voorgelicht. Priesters vormden lange tijd de beroepsgroep met de meeste kennis over seksuele
gedragingen”, concludeert Bastiaanse in zijn boek ‘Onkuisheid’.
Bastiaanse baseert zich op de Latijnse lesboeken van het grootseminarie en de aantekeningen van bijna
afgestudeerde priesterstudenten. De kennis over de “tegennatuurlijke onkuisheid” was bedoeld om in de
biechtstoel adequaat te kunnen reageren op bekentenissen van “zondaars”.
Of de uitgebreide lessen hebben bijgedragen aan het seksueel misbruik door geestelijken, zegt Bastiaanse
niet. In een speciaal hoofdstuk probeert de schrijver wel verklaringen te vinden.
Hij betwijfelt of het celibaat wel zo’n grote rol heeft gespeeld. De strenge en kille seksuele moraal die
studenten kregen aangeleerd, en de nadruk op onderdrukking van seksuele driften noemt hij een
voedingsbodem. “De uitgebreide regels over alles wat naar onkuisheid zweemt, zijn waarschijnlijk een
grotere boosdoener geweest.”
Dat priesters vooral minderjarige jongens misbruikten, verklaart hij door het jaren durende seksuele vacuüm
waarin zij opgroeiden. “In hun sociaal-seksuele ontwikkeling zijn priesters blijven steken op de jonge leeftijd
van de jongens die zij misbruikten. Ze vergrepen zich aan slachtoffers over wie ze volledige macht hadden,
maar die in hun kinderlijke onschuld ook geen bedreiging vormden. Tot een volwassen seksuele relatie
waren ze niet in staat.”
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1592691/2013/03/08/Nederlandse-priesters-kregenspeciale-sekslessen.dhtml

FEMA houdt in april 'Zombie UFO Crash' oefening
'Oefening dekmantel voor ontwikkeld biowapen dat bedoeld is voor wereldwijde depopulatie'
Screenshot van de FEMA aankondiging van een
aanstaande 'Zombie Ufo Crash Ramp Oefening'. Inzet:
Banner van de onafhankelijke gouverneurskandidaat David
VanDeBeek.
David Lory VanDerBeek, officieel kandidaat om in 2014
gouverneur van de Amerikaanse staat Nevada te worden,
heeft op zijn website een screenshot geplaatst waaruit blijkt
dat de FEMA, de overkoepelende hulpinstantie in
noodsituaties, op 27 april een 'Zombie UFO Crash'
rampenoefening houdt. VanDerBeek, die schrijft niet in UFO's en zombies te geloven, is bang dat de
oefening als voorwendsel wordt gebruikt voor een toekomstige test met een nieuw biochemisch wapen dat
bij mensen zombieachtig gedrag veroorzaakt.
Het klinkt als één van de vele bizarre complottheorieën die in omloop zijn, ware het niet dat een politicus het
bestaan van de rampenoefening op de officiële website van de FEMA ontdekte. Kort nadat hij er aandacht
aan besteedde en vragen over stelde verving de instantie de tekst met de verklaring dat de informatie 'enkel
beschikbaar is voor coalitieleden'.
'Heeft overheid bewijs voor UFO's en zombies?'
Vervolgens schreef VanDerBeek, wiens grootouders uit Nederland kwamen, een email aan FEMA
contactpersoon Sandy Rollins waarin hij stelde dat rampenoefeningen worden betaald met belastinggeld en
de FEMA daarom verplicht is om het publiek alle informatie over deze oefening te geven. 'Zo niet, dan zal ik
dit aan het land bekendmaken in mijn TV-show en op mijn YouTube kanaal.'
De politicus, lid van de Onafhankelijke Amerikaanse Partij in Nevada, vindt het onderwerp van de oefening
zorgwekkend omdat het 'serieuze vragen oproept over wat onze overheid gelooft ten aan zien van de
fundamentele zaken van onze menselijke realiteit. Geloven de leiders van ons land echt in UFO's en
zombies? Zo ja, wat is hun bewijs? Ze moeten toch bewijs hebben om geld aan dit soort oefeningen uit te
geven? Als ze bewijs hebben moeten ze dit aan het grote publiek bekend maken. Is er een dreiging, en hoe
acuut is deze?'
Biowapen, of incidenteel gedrag?
VanDerBeek schrijft op zijn site dat hij niet denkt dat iemand in de regering daadwerkelijk in UFO's en
zombies gelooft, maar dat de test een dekmantel is voor het feit dat de overheid een geheim biochemisch
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wapen heeft ontwikkeld dat bij mensen zombieachtige verschijnselen veroorzaakt en dat mogelijk 'ingezet
kan worden bij een massamoord om wereldwijde depopulatie (ontvolking) te promoten, zonder daarvoor de
schuld te krijgen.' (1)
Vorig jaar haalden diverse 'zombie incidenten' het Amerikaanse nieuws. In diverse staten zouden individuen
plotseling andere mensen hebben aangevallen en vleesetend 'zombie' gedrag hebben vertoond. De
alternatieve media waren er snel bij om te schrijven dat het in werkelijkheid ging om de eerste kleinschalige
testen met een nieuw biowapen.
Er is nog een andere verklaring mogelijk: zombies en ook vampieren zijn de afgelopen jaren een zeer
populair onderwerp in films en tv-series. Voor jongeren worden er dan ook regelmatig zombie- of
vampierfeesten en -bijeenkomsten georganiseerd. Het is goed mogelijk dat een enkeling zó in zijn rol opgaat
dat dit in combinatie met bijvoorbeeld alcohol, drugs of medicijnen dit soort extreem gedrag veroorzaakt.
Xander - (1) Nevada Governor / YouTube via Opposing Views

Overbevolking is het grootste probleem
De Britse filosoof John Stuart Mill schreef rond 1850 al
over het feit dat de economie niet oneindig zou kunnen
blijven groeien. Anno 2013 zijn we inmiddels op een punt
aanbeland dat steeds meer mensen zich zorgen maken
over de toekomst van de aarde en de mensheid. Er is op
een gegeven moment te weinig wereld (grondstoffen,
ruimte, milieu) voor alle mensen die er zijn. In 1987 waren
er 5 miljard mensen op aarde. Zo’n 12 jaar later, in 1999
waren er 6 miljard. In 2011 hadden we de 7 miljard bereikt
en ergens tussen 2020 en 2025 zal de wereldbevolking al
de 8 miljard aantikken.
9 miljard mensen in 2045
De schatting is dat we rond 2045 met 9 miljard mensen op
de aarde ronddwalen, die allemaal moeten wonen, eten en drinken. Omdat we vandaag weinig tijd hebben,
doen we een greep uit het archief. In 2011 publiceerde we een artikel van Paul B. Ferrel, het is nog steeds
actueel. Hoewel het huidige systeem gebaat is bij groei, zorgt deze groei ook voor de uitputting van onze
aarde. Is overbevolking daarom gewoon niet het grootste probleem van het huidige systeem?
Simpele rekensom
Shhhhh, aan niemand vertellen, maar terwijl je deze woorden leest, zijn er vier mensen omgekomen van de
honger. Zeventien woorden. Vier doden. Deze statistieken komen uit een boek van Paul Ehrlich uit 1968
genaamd ‘Population Bomb’. Tegen het einde van dit artikel zijn er wereldwijd zo’n 500 mensen
doodgegaan. Het overgrote deel daarvan is door de honger omgekomen, waaronder voornamelijk kinderen.
Toch blijft de wereldpopulatie maar groeien. Maar waarom? Simpele rekensom. Terwijl er één persoon
doodgaat worden er twee personen geboren. Één dood, twee nieuwe baby’s. Is het echt een bom? Of een
economische bubbel? De groei van de (wereld)populatie is een basis aanname in menig economische
theorie. Onbetwistbaar. Populatie kan wel eens ons grootste economische probleem zijn. Hoe groter de
bubbel groeit, hoe meer we onszelf verliezen in ontkenning. We komen steeds dichter bij het punt dat de
bubbel transformeert in een bom. Dan is een oorlog of een nieuwe epidemie de enige remedie.
Wereldpopulatie tikkende tijdbom
Ja, u leest het goed. Uiteindelijk is de wereldpopulatie een economische nucleaire bom. En deze tikt
gestaag door richting een wereldwijde ramp. In de ontkenningsfase zijn we de weg ingeslagen naar
zelfdestructie. Naar wellicht een derde wereldoorlog. Tussen de Great Depression in de jaren ‘30 en Great
Society in de jaren ‘60 verdubbelde de wereldbevolking naar 3,5 miljard mensen. Sinds de jaren ‘60 tot nu is
de wereldbevolking wederom verdubbeld. In 2011 passeerde de wereldpopulatie de 7 miljard personen. Van
die 7 miljard leven er overigens 2 miljard in armoede, deze mensen moeten van minder dan twee dollar per
dag rondkomen. De globalisering is niet te stoppen, ook de economie niet. Die wordt met man en macht
gestimuleerd. En het rekensommetje blijft vooralsnog hetzelfde. Één dode, twee geboortes.
Gevaar wordt onderschat
Waarschuwing: Deze economische tijdbom zal niet snel stoppen met tikken. Waarom? Wetenschappers
melden dat de wereldbevolking één van de meest onderschatte onderwerpen is om een lange termijn balans
met de natuur te houden. Geen wonder dat Bill McKibben, auteur van het boek ‘The End of Nature’,
waarschuwt: ‘We moeten nú iets doen, willen we de planeet redden van de ondergang. Het vervelende
is, dat we waarschijnlijk al te laat zijn en dit niet kan worden teruggedraaid.’
Overbevolking is groot taboe
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’We zijn op weg naar zelfdestructie, maar toch houdt niemand zich bezig met het grootste economische
probleem: controle van de populatie. In dit artikel, genaamd ‘The Last Taboo’, vraagt de schijfster Julia
Whitty zich het volgende af: ’What unites the Vatican, lefties, conservatives and scientists in a conspiracy of
silence? Population.’ Niemand durft zich uit te spreken. Onze ontkenning is een enorme ‘conspiracy of
silence’.
Zelfdestructie
En ja, we zitten allemaal in deze globale zelfdestructieve spiraal. Mensen houden er nou eenmaal van om
baby’s te maken. Economen zijn geobsedeerd door de groei de wereldbevolking en de bijbehorende
economische aannames. Aandeelhouders willen enkel groei. Wall Street is onverzadigbaar. Bankiers
en andere CEO’s willen elk kwartaal weer meer en meer om zo een nóg hogere bonus te krijgen. De
elite, de superrijken in de wereld, zien de groei van de wereldbevolking als een kans om hun rijkdom verder
te vergroten. We zitten er met z’n allen in en we doen allemaal mee in deze rat race. Een ‘conspiracy of
silence’. Vergeet Peak Oil, vergeet global warming, vergeet de schuldencrises, overheidstekorten,
faillissementen, inflatie en voedseltekorten. Vergeet alle economische, (geo)politieke en militaire problemen.
Als we niet nú iets gaan doen aan de overbevolking, maakt het namelijk allemaal niets meer uit.
Ontkenningsfase
Toch zegt deze stilte iets. We zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje. Staren ons blind op de toekomst en
we zijn niet capabel genoeg om een oplossing te vinden voor de grootste economische uitdaging ooit;
overbevolking. We zullen niet wakker worden voordat het te laat is. Waarom? Diep in ons hart weten we dat
er geen universele oplossing is voor dit probleem. Dus we wachten en hopen dat deze tijdbom stopt met
tikken. Totdat het explodeert, recht in ons gezicht. De wake up call zal een economische crash zijn. De stilte
zal oorverdovend zijn, we blijven in de ontkenningsfase en wachten.
15 miljard in het jaar 2100?
De Verenigde Naties heeft uitgerekend dat er rond 2045 zo’n 9 miljard mensen rondlopen op deze aarde. En
hoewel demografen ons willen laten geloven dat de populatie uiteindelijk wel weer af zal nemen, is dat
slechts een pure gok. Afhankelijk van een onvoorspelbare reeks van wiskundige scenario’s, zouden er
in het jaar 2100 zo’n 15 miljard mensen op deze wereld leven. En al die 15 miljard mensen willen een
beter leven, gebruiken allemaal de natuurlijke bronnen van moeder aarde en vervuilen de natuur.
Emerging Markets
Maar het economische probleem is niet alleen de simpele rekensom van meer lichamen op deze aarde, wat
er echt toe doet, aldus Jared Diamond in het boek ‘Collapse: How Societies choose to fail or succeed’, is niet
alleen de populatie an sich, maar wat deze populatie voor impact heeft op hun omgeving. Mensen in
westerse economieën consumeren 32 keer meer fossiele brandstoffen en hebben dus ook 32 keer meer
afval in als de inwoners van derdewereldlanden. Als alle landen ter wereld dezelfde hoeveelheid
consumeert als Amerika zouden we vandaag de dag nog 6 aardes nodig hebben. De hoeveelheid
inwoners in Amerika zal in de komende 40 jaar met 100 miljoen groeien van 300 miljoen naar 400 miljoen.
Maar in 2050 wonen er in China en India alleen al bijna 3 miljard mensen.
3e Wereldoorlog
Één ding is zeker. Een bevolkingstoename van deze orde brengt, chaos, angst en oorlog. Hoe lang zal een
3e Wereldoorlog op zich laten wachten?. We zitten in de aanloop ernaartoe. Tijdens de regeerperiode van
president Bush bleek uit een rapport van het Pentagon al dat ‘het klimaat radicaal en ernstig’ zal gaan
veranderen in de toekomst. De aarde heeft te maken met een enorme CO2 uitstoot. Onrust onder de
bevolking kan flinke impact hebben op de voedsel en -watervoorraden. Want het belangrijkste in het leven
blijft water, voedsel en energie. En daar ontstaat nogal snel ruzie over.
Wanneer komt onze beschaving ten einde?
Nogmaals, vergeet Peak Oil. Wat achter Peak Oil schuilt is Peak Population. Indien de bevolkingsbom niet
onschadelijk kan worden gemaakt heeft dit grote gevolgen voor ons allemaal. Er zal dan zeker een
wereldwijde economische crash volgen. Beschaving zoals wij die kennen komt uiteindelijk tot een einde.
Zouden onze leiders de stilte verbreken? Diamond ziet het als volgt: ‘Één van de storende feiten van de
geschiedenis is dat zo veel beschavingen instorten. Weinig mensen en al helemaal niet onze politici,
realiseren dat een primaire oorzaak van de instorting van die maatschappijen de vernietiging van de
natuurlijke rijkdommen is geweest. Zonder de aarde zou er geen mensen bestaan. De val van een
beschaving kan al tien of twintig jaar na de piek van bevolking, rijkdom en macht beginnen.
Conspiracy of Silence
Dit is het einde van onze ‘conspiracy of silence’. We schetsen alleen wat ooit onvermijdelijk zal zijn.
Waarschijnlijk is oorlog de enige oplossing voor het probleem. Voor dit systeem, voor de mensen en voor de
aarde zelf. Vooralsnog kan niemand deze tikkende overbevolking tijdbom stoppen. Sssshhhhh, stil, je maakt
de baby’s wakker.
Bekijk ook deze video over de aarde: Er gebeuren rare dingen met voormalig astronauten.
http://vimeo.com/55073825
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Weerzinwekkende dodenlijst van jihadisten wijst op grotere dreiging
Elsevier, door Afshin Ellian 6 mrt 2013
De naam van Geert Wilders prijkt op een dodenlijst van een
jihadistisch tijdschrift - Foto: Twitter
De Arabische Lente - of beter: de Arabische storm - heeft
het islamitische terrorisme versterkt. Aanvankelijk zagen
sommige commentatoren en terrorismedeskundigen in de
Arabische storm het faillissement van Al-Qa’ida.
Waarom dachten ze dat de demonstraties tegen autoritaire
regimes tot de verzwakking van de politieke islam zouden
leiden? De autoritaire Arabische regimes bestreden juist het
islamitische terrorisme.
Rechtsstaat
De demonstraties in de Arabische landen werden gezien als een golf van democratisering die tot meer
vrijheid en rechtsstaat zou moeten leiden.
Sommigen vergeleken de val autoritaire Arabische regimes met de val van het IJzeren Gordijn. Aan
fantasieën geen gebrek in het westen. Dat laatste is een hardnekkig fenomeen.
Ideologie
In werkelijkheid kwamen de meeste landen van de Arabische Lente in handen van de
moslimfundamentalisten. Door de regimeveranderingen kunnen de aanhangers van de politieke islam - of
religieus uitgedrukt: de zuivere islam – nu in vrijheid hun ideologie propageren. Meer moskeegangers, meer
hoofddoeken, meer sharia en minder tolerantie. Dat is wat de Arabische Lente heeft teweeggebracht.
Nee, roepen de nuttige idioten - de linkse mensen - in de Arabische wereld: onze revolutie is gekaapt door
de islamisten. Pardon? Jullie revolutie?
Seculier
Mijn antwoord aan deze naïevelingen is: de burgers van deze revoluties zijn moslims die massaal voor de
sharia-partijen kiezen. Arabisch links mist één ding, één cruciaal ding: een seculier volk.
De linkse Arabieren hebben zich decennialang beziggehouden met fictieve vijanden: Amerika, Israël en het
kapitalisme. In plaats daarvan hadden zij hun eigen cultuur, traditie en religie luidruchtig op de operatietafel
van de rede moeten leggen. Zo ging het ook in Europa.
Rekruteren, dreiging
Het salafisme heeft zich nooit zo snel en gemakkelijk kunnen verspreiden in de Arabische landen als in de
afgelopen twee jaren. En waar het salafisme groeit, kan ook Al- Qa’ida meer moslims rekruteren voor de
gewelddadige jihad. Dat gebeurt ook. Radicale moslims kunnen zich tegenwoordig zonder vrees voor
arrestatie of vervolging bewegen en kunnen zelfs hun eigen moskeeën en gemeenschappen oprichten.
Vanuit een dergelijke beweging werd de linkse oppositieleider in Tunesië vermoord. De Arabische storm
heeft slechts één groep de vrijheid gebracht: de islamisten.
Het is een publiek geheim dat de Arabische storm de terroristische dreiging richting Europa heeft vergroot.
Er zijn al talloze Europese burgers die in Syrië of Libië vechten en vochten samen met de organisaties van
Al-Qa’ida. Dan hebben we te maken met goed getrainde radicale moslims. Dat is slecht nieuws voor de
vrijheid van meningsuiting in Europa. Een van de hoofddoelen van jihadisten is het elimineren van de critici
van de islam.
Mislukte aanslag
Lang bagatelliseerden sommige terrorismedeskundigen en islamkenners de jihadistische bedreiging van de
vrijheid van meningsuiting. Nu is dat niet meer mogelijk. De recente mislukte aanslag in Denemarken op een
islamcriticus bewijst nogmaals de ernst van de jihadistische dreiging. Deze week bleek ook dat Geert
Wilders en Ayaan Hirsi Ali in top-10 dodenlijst van Al-Qa’ida staan.
Jihadisten
Volgens Elsevier staat PVV-leider Wilders op de vierde plaats van de dodenlijst en Hirsi Ali op tien. De lijst is
gepubliceerd in Inspire, een online magazine voor jihadisten dat is gelieerd aan Al-Qa’ida.
Wie staat op nummer één? De Deense hoofdredacteur van de Jyllands-Posten, Carsten Juste. Onder zijn
leiding publiceerde de Deense krant in 2005 de Mohammed-cartoons. Tekenaar Kurt Westergaard staat op
drie, achter Terry Jones, de Amerikaanse pastoor die opriep tot het verbranden van de Koran.
Weerzinwekkend
Terecht noemt VVD-premier Mark Rutte de dodenlijst weerzinwekkend. Maar de overheid is verantwoordelijk
voor de veiligheid van de critici van de islam. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(de NCTV) is sinds kort Dick Schoof. Hij komt niet uit inlichtingendiensten of politie. Wel was hij als directeurgeneraal Politie belast met de vorming van de nationale politie. De NCTV heeft operationele aspecten. De
NCTV moet samen met politie en inlichtingendiensten onze grondwettelijk gewaarborgde vrijheden
beschermen tegen de weerzinwekkende vijanden.
http://www.elsevier.nl/buitenland/blogs/2013/3/weerzinwekkende-dodenlijst-van-jihadisten-wijst-op-grotere-dreiging-1192277w/
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Prikbord nr 336 (leo j.j. dorrestijn)
Eigen rechters
Sommige rechters in ons land spelen voor ‘eigen rechter’ en bedenken argumenten waarover de
samenleving slechts verbijsterd kan zijn. Het begon er al mee dat bezwaren tegen openbare
godsdienstuitingen of kledij als discriminatie werden aangemerkt. Ook werd door een hof de
getuigenverklaring van een opgeroepen ervaringsdeskundige genegeerd, want hij was geen
‘wetenschapper’. Dat Ahmed (niet) kon weten dat een brandende sigaret blijft branden en een sjekkie niet,
maakt hem onschuldig aan de brandstichting op Schiphol met vele doden, want de brand moet ‘dus’ op
andere wijze zijn ontstaan(?) En een louche huiseigenaar kon niet weten hoeveel de waarde van zijn huis
was (ondanks de jaarlijkse WOZ-aanslag); namelijk € 160.000 in plaats van ruim € 400.000. De schade van
een geringe auteursrechtschending is niet wat de eiser bewijst, maar wat hij beweert. En zo zijn er
honderden voorbeelden.
FNV
Indien D66 staatkundige veranderingen wil, dan zou men wat kritischer moeten staan tegenover
ondemocratische instituten met een zelfbepaalde machtspositie: FNV, Waterschappen, Kinderbescherming,
Jeugdzorg, Orde van Advocaten, Ver. Ned. Gemeenten, OM, AID, Belastingdienst, Kamers van Koophandel,
CBR, RDW, etc. De FNV gedraagt zich inmiddels als de ‘derde Kamer’ waarin de regering ook al een
meerderheid zou moeten vinden. Tijd voor een grondige herziening van de wettelijke basis voor al deze
dictaturen.
Vlerken
De reactie namens de bestuurders op de Antillen wekt niet alleen de indruk dat het zakkenvullers zijn, maar
ook nog vlerken die niet tegen gegronde kritiek kunnen. Kennelijk is het puinruimen daar nog niet echt
begonnen, met name onder de maffiose bestuurders. En de halfzachte houding van minister Plasterk doet
helaas teveel denken aan de houding tegenover Marokko.
Topfiguren
In Duitsland zijn topcriminelen doorgedrongen in het bestuur van de deelstaten, banken en steden. Het
nieuwe vliegveld van Berlijn, het project Stuttgart 21 en de bankschandalen vormen slechts een tipje van de
maffiasluier. In Nederland is het niet veel beter: vervolging moest worden afgekocht, onderzoeken werden
buiten de rijksrecherche om gehouden met uiteraard een ‘politieke’ uitkomst, zwijgplicht wordt te pas en te
onpas opgelegd, en de zakkenvullers met bijbanen vullen bijna dagelijks de media. De onbeschaamdheid
waarmee de heer J. Driessen (Aegon) zich naar verluidt beklaagde over het feit dat de tijd meer dan rijp was
voor een ‘vette streep’ onder de affaire, tekent het gebrek aan invoelingsvermogen tegenover de slachtoffers
van woekerpolissen. Let wel: dat was vóór de recente uitspraak van de Hoge Raad. Het valt te hopen dat die
streep nu ‘vet’ zal worden voor de gedupeerden die heel wat méér hebben verloren dan een bonus.

Staatsveiligheid België wil uw gegevens 50 jaar lang bijhouden
8/03/13 – Bron: belga.be
Alain Winants, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid.
Als u ooit in de databank van de Staatsveiligheid belandt, kan u daar een halve eeuw in blijven.De
inlichtingendienst wil zelfs foute of onjuiste gegevens nog 30 jaar lang kunnen bijhouden. Dat meldt De Tijd.
Wie een geldboete of tot zes maanden cel kreeg, krijgt na drie jaar opnieuw een blanco strafblad.Maar
mensen of groeperingen die in de databank van de Staatsveiligheid belanden, zullen daar decennialang in
blijven zitten. De administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Alain Winants, heeft de regering
voorgesteld een koninklijk besluit te publiceren zodat de Staatsveiligheid haar gegevens 50 jaar lang mag
bewaren. En als de Staatsveiligheid vindt dat de gegevens na een halve eeuw nog altijd nuttig zijn, mag dat
nog langer.
Ook de passage over “onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens” is volgens De Tijd opvallend.
Ook die gegevens, die dus fout zijn of die de Staatsveiligheid niet terecht in handen heeft, wil de
Staatsveiligheid toch nog 30 jaar lang in haar databank kunnen bewaren.
Dat laatste is ontoelaatbaar, vindt de Privacycommissie. “Als de gegevens fout zijn, moeten ze meteen
verdwijnen uit de databank. Daar is de privacywet heel duidelijk over”, zegt Eva Wiertz, woordvoerster van
de Privacycommissie. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) bevestigt dat ze het voorstel
van Winants heeft ontvangen.
“De politieke besprekingen moeten nog beginnen.”
Of de minister zelf akkoord gaat met de voorgestelde bewaartermijnen, wil ze niet kwijt.
“We moeten het advies van de Privacycommissie nog bestuderen.”
Het ziet er wel naar uit dat de bewaartermijn van 50 jaar (en langer) er zal komen.
Bron: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1591188/2013/03/06/Staatsveiligheid-wil-uwgegevens-50-jaar-lang-bijhouden.dhtml
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Brussel in geldnood: EU wil belasting op plastic zakken invoeren
Posted on 9 maart 2013 door E.J. Bron
Een milieubelasting dient het kunststofafval in de EU te reduceren en bij te
dragen aan nieuwe innovaties. Vooral plastic zakken zijn volgens de EU
gevaarlijk. De belasting op plastic zorgt echter tegelijkertijd ook voor nieuw
geld in de leeg rakende EU-kassen.
Onder het voorwendsel meer aan milieubescherming te willen doen, denkt
de EU-commissie op dit moment na over een nieuwe bron van inkomsten.
De commissie denkt erover na om een milieubelasting op
kunststofproducten zoals plastic zakken te heffen. Samen met de acteur Jeremy Irons, die zich met de film
“Trashed” tegen de enorme hoeveelheid plastic afval richt, presenteerde de EU-commissaris van Milieu
Janez Potocnik donderdag een nieuw “Groenboek” voor.
Weliswaar zouden kunststofproducten onmisbaar zijn, aldus Potocnik, maar een milieubelasting beschouwt
hij desondanks als noodzakelijk. Op de markt gebaseerde instrumenten zouden “de productie en het gebruik
van kort levende en wegwerp producten van kunststof vermijden”, zei hij in Brussel bij de presentatie van
zijn discussiepapier.
Naast zo´n milieubelasting op kunststofproducten bracht Jeremy Irons echter ook een voorstel naar voren
hoe men de hoeveelheid plastic flessen snel zou kunnen reduceren. Men zou deze moeten vervangen door
waterdispensers met dienovereenkomstige kartonnen bekers, aldus Irons. Ook al zou deze methode bij
filmopnames niet echt ideaal zijn.
Tot begin 2010 werden er volgens de EU in heel Europa 95,5 miljard plastic zakken in omloop gebracht.
92% daarvan werd echter maar één maal gebruikt. “In een periode van slechts 50 jaar steeg de wereldwijde
kunststofproductie van 1,5 miljoen ton in het jaar 1950 naar 245 miljoen ton in het jaar 2008, een trend, die
zich vermoedelijk zal voortzetten.” Het probleem is, aldus de Europese Commissie, dat juist de gewenste
houdbaarheid van plastic zakken dit tot een heikel probleem zou maken. Tot begin juni kunnen EU-burgers
en ondernemingen meedoen aan de discussie rondom het nieuwe “Groenboek”.
Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/08/bruessel-in-geldnot-eu-will-steuer-fuer-plastiktueten-einfuehren/

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
Reactie
Dat gezeik over milieu en klimaat neemt maar geen einde.
Lees mijn schrijfwerk op: http://tinyurl.com/agecgpm
Oplossing voor het Brusselse gezeik: papieren zakken.
Nog een oplossing: eigen opvouwbare kratten, een kartonnen doos, etc.
Slotopmerking: het klimaat is niet maakbaar. En kom in verzet tegen je
gemeentebestuur zodra je een EXTRA heffing-rioolrecht in je maag gesplitst
krijgt voor je…. GARAGE..!!! Meer hierover in de uitzending van Recht in de
Regio
van gisteren op Ned. 2(ncrv)
http://www.eerstehulpbijrecht.nl/uitzending/recht-regio/rioolbelasting-betalen-toilet-garagebox

Econoom Roubini: Italië dreigt financiële tsunami eurozone te veroorzaken
'Komende Italiaanse crisis is door niets meer tegen te houden' - Duitse economen: Exit Italië uit euro = einde
eurozone
De Amerikaanse econoom Nouriel Roubini, wereldwijd bekend als
'Dr. Doom', waarschuwt net als zijn collega Paul Krugman dat de
verkiezingsuitslag in Italië voor heel Europa ernstige gevolgen kan
hebben. Roubini denkt dat de ECB en Duitsland zullen moeten
buigen als Italië weigert de beloofde bezuinigingen en
hervormingen uit te voeren. Het gevaar voor een financiële tsunami
die de hele eurozone wegvaagt is namelijk levensgroot.
Komend conflict Italië met Duitsland en ECB
In Italië is een politieke storm opgestoken waaruit blijkt dat de
meerderheid van het volk tegen bezuinigingen is. Ook in Portugal
zijn een half miljoen mensen de straat opgegaan tegen nieuwe bezuinigingen. Daarnaast kampen met name
Spanje en Griekenland met een torenhoge werkloosheid die onder jongeren al bijna 60% bedraagt.
Omdat er in Rome een politieke patstelling is ontstaan waarin geen enkele partij de benodigde meerderheid
heeft verwacht Roubini binnen een half jaar opnieuw verkiezingen in Italië waarna de partijen die niet willen
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bezuinigingen waarschijnlijk nog sterker zullen zijn. Dit zal onheilspellende gevolgen voor de Italiaanse
economie hebben 'en een conflict met Duitsland en de ECB' veroorzaken.
'Crisis Italië door niets meer te stoppen'
Italië is de derde economie van de eurozone en daarom een heel ander verhaal dan het kleine Griekenland.
Bovendien zou men in Rome niet bang zijn uit de euro te treden. 'Italië kan daarom Duitsland op
geloofwaardige wijze bedreigen,' zegt Roubini. Als de nieuwe regering geen toestemming krijgt om minder te
bezuinigingen kan er een gevaarlijke situatie voor de eurozone ontstaan. Roubini verwacht dan ook dat de
ECB de komende maanden zijn beleid zal 'afzwakken'. Tot nu toe heeft ECB president Mario Draghi
volgehouden dat de probleemlanden pas nieuwe kredieten krijgen als zij daar voldoende bezuinigingen
tegenover stellen. De Amerikaanse econoom denkt echter niet dat de ECB dit kan volhouden. Sterker nog,
'de komende crisis in Italië is door niets meer tegen te houden, ook niet door Mario Draghi.'
Exit Italië = Einde eurozone
Gisteren verlaagde kredietbeoordelaar Fitch de status van Italië van A- naar BBB+, met name vanwege de
grote politieke onzekerheid in het land. De leider van de Duitse liberale FDP, Rainer Brüderle, houdt het
zelfs voor mogelijk dat Italië uit de eurozone treedt als het blijft weigeren zijn economie en financiën
drastisch te hervormen. Dit kwam hem op forse kritiek te staan van de socialisten (SPD), die net als in
Nederland en Brussel (letterlijk) kosten noch moeite willen besparen om de euro overeind te houden. (2)
Diverse Duitse economen achten een exit van Italië voor mogelijk, maar vrezen dat dit het meteen einde van
de eurozone zal betekenen. Jörg Krämer, hoofd economie van de Duitse Commerzbank, wees erop dat
Italië gezien zijn toen al veel te hoge schuldenlast volgens de criteria eigenlijk nooit tot de eurozone had
mogen toetreden. 'Dit foute politieke besluit terugdraaien is helaas zeer gevaarlijk,' waarschuwde hij. 'De
Italianen zullen dan namelijk hun banken bestormen om zich zo te beschermen tegen de devaluatie van hun
nieuwe munt. Geen enkel bankensysteem kan zo'n toeloop verwerken.'
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (2) Handelsblatt

EU onteigent bankklanten: wet op zondag, op maandag is het geld al weg
Posted on 16 maart 2013 door E.J. Bron
De euroredders pakken de zaak serieus aan. Na een
marathonzitting over de crisis zijn nu ook de bankklanten in
Cyprus het haasje. Op de foto de Belgische Minister van
Financiën Vanackere, Mario Draghi, Olli Rehn, de opvolger van
Juncker Jeroen Dijsselbloem en de Finse Minister van
Financiën Jutta Urpilainen
Het snijden in de schulden in Cyprus is de blauwdruk voor
de verdere euroredding: vrijdag vroeg in de ochtend wordt
in Brussel besloten om te onteigenen. Daarop wordt het
online bankieren geblokkeerd. Zondag volgt de formele wet op nationaal niveau. Maandagmorgen is
de verplichte heffing al van de rekening afgehaald.
Opdat er in Cyprus een bankroet kan worden vermeden, worden klanten delen van hun spaartegoeden
afgepakt. Onder de € 100.000,- wordt 6,75% van het spaartegoed ingehouden, bij hogere sommen is dit
zelfs 9,9%. Deze onteigening moet ongeveer 5,8 miljard euro opleveren, zei de chef van de Eurogroep
Jeroen Dijsselbloem nadat de EU-ministers van financiën het zaterdag in Brussel eens waren geworden.
Zo ging het slag op slag: vrijdag verklaarde EU-commissaris van Economische en monetaire Zaken Olli
Rehn: “Cyprus is systeemrelevant.” Zaterdag deelde de Franse Minister van Financiën, Pierre Moscovici, via
Twitter mee: “De Eurogroep heeft zijn missie volbracht.” De man van de Europese Centrale Bank, Jörg
Asmussen, over de uitvoering: “voordat de banken weer opengaan, zal de heffing van de rekeningen zijn
gehaald.”
De bankklanten worden gewoon onteigend: ze kunnen niet ontkomen aan de solidariteitsheffing. Het bedrag
zou met onmiddellijke ingang automatisch van hun rekening worden afgeschreven, zei Asmussen. De
burgers zouden over de rest van het geld op hun rekeningen vrij kunnen beschikken. Voor de kleine
spaarders, die zich iedere euro uit de mond moeten sparen, en niets met de crisis te maken hebben, is het
een boze verrassing. Dijsselbloem zei dat de lastenverdeling heel zorgvuldig zou zijn gecontroleerd. Het
hulppakket, dat Cyprus nu zal krijgen, heeft een omvang van tot 10 miljard euro. Zonder de ondersteuning
van de eurolanden en het IMF zou het bankroet voor Cyprus gedreigd hebben, zodat het land uiteindelijk
instemde met de onteigening van bankklanten. Asmussen probeerde tegelijkertijd ook de Europeanen in het
zuiden gerust te stellen: in andere eurolanden zou geen sprake zijn van zo´n optreden.
Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/16/eu-enteignet-bank-kunden-gesetz-am-sonntag-am-montag-ist-das-geld-schon-weg/

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
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Natuurlijke kankercelvernietiger 10.000 keer sterker dan chemo (2)
Vervolg op nieuwsbrief 155 - Complete artikel: natural.tv
De zure Sop of vrucht van de Graviolaboom is een wonderlijke
natuurlijke kankervernietiger
10.000 keer sterker dan Chemotherapie.
Waarom weten we dat niet ? Omdat grote farmaceutische bedrijven hun
geld terug willen verdienen na veel te heben geinvesteerd in onderzoek
in een poging een syntetische variant te produceren voor de verkoop.
Nu je dit weet ben je misschien in staat iemand te helpen die in een
beroerde situatie verkeerd door hem te vertellen van het bestaan van de
vrucht van de Graviolaboom.Of je kunt de sap zelf drinken als preventie tegen kanker.De smaak is niet naar,
eigenlijk heel natuurlijk en heeft uiteraard geen bijwerkingen.Mocht je ruimte in je tuin hebben plant er dan
een.Andere delen van de boom zijn ook erg nuttig.
De eerst volgende keer dat je om een sapje vraagt vraag dan naar Sour Sop.
Hoeveel mensen zijn er niet onnodig gestorven omdat de grote farmaceuten het bestaan van de boom
hebben verzwegen uit puur winstbejag.
Deze boom is laag en wordt in Brazilie Graviola genoemd,guanabana in het spaans en in het engels heeft
het de weinig inspirerende naam van "SourSop".
De vrucht is erg groot en de lichtzure zoete witte pulp kun je gewoon met de hand eten maar gebruikelijker is
het om er sap of sorbets van te maken.
In eerste instantie staat de boom in belangstelling om zijn kanker vernietigende werking maar de boom heeft
ook een geneeskrachtige werking op andere ziektes Deze plant heeft bewezen alle vormen van kanker te
genezen.
Naast kankerbestrijder bestrijkt Graviola een breed spectrum in het bestrijden van bacteriele en
schimmelinfecties.Bestrijdt wormen en parasieten die het lichaam zijn binnen gedrongen en is een
uitstekend middel tegen depressies, stress en nervositeit.
Als er een ding is dat het bestaansrecht van het Gezondheidswetenschapsinstituut rechtvaardigt dan is het
wel het verhaal van de Graviolaboom.Het instituut is van vitaal belang voor amerikanen zoals u.
De waarheid is verbazingwekkend simpel Diep in het regenwoud van de Amazone groeit een boom die voor
een medische revolutie kan zorgen op het gebied van kankerbestrijding.Alles wat jij en je arts dachten over
kanker, de behandeling en de kans op overleven komt nu in een geheel ander perspectief te staan.De
toekomst ziet er veel- belovend uit.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kanker op een veilige en effectieve manier bestreden kan worden met het
extract van deze wonderboom zonder de afschuwlijke bijwerkingen zoals misselijkheid, haaruitval en
gewichtsverlies.
Het beschermt je immuunsysteem en is een beschermer tegen dodelijke infecties.
Tijdens de behandeling voel je je sterker en gezonder.
Het geeft je energie een enorme impuls en verbetert je perpectieven op leven.
De bron waar deze informatie vandaan komt is niet anders dan verbazingwekkend te noemen: Het komt van
amerika's grootste farmaceut.Sinds de jaren '70 is de vrucht in een twintigtal laboratoria onderzocht en de
uitkomsten van die testen waren alles behalve saai.Want de testen van het extract wezen uit dat het:
Effectief kwaadaardige cellen van 12 soorten kanker vernietigde zoals darm,borst, long,prostaat en
alvleesklier kanker.
Het extract bewees 10.000 keer sterker te zijn dan Adriamycin, een chemotherapeutisch medicijn die
doorgaans bij het bestrijden van kanker wordt gebruik.
Wat echter meer is: Het extract van de Graviolaboom maakt alleen jacht op kwaadaardige cellen en laat de
gezonde cellen met rust.
De verbazingwekkende anti-kanker eigenschappen van de Graviolaboom zijn intensief onderzocht dus
waarom hebben wij er dan nooit van gehoord?
Diverse delen van de Graviolaboom zoals de schors,blaadjes, wortels, vrucht en zaden van de vrucht
worden al eeuwen door medicijnmannen in het Amazonegebied gebruikt voor het behandelen van
hartkwalen,astma,leveraandoeningen en artritis.
Op basis van summier wetenschappelijk bewijs investeerde de grote farmaceut veel geld en stelde veel
hulpmiddelen ter beschikking om de eigenschappen van de boom te testen.De resulaten schokte de
onderzoekers.De Graviolaboom bewees een kankerdodende dynamo te zijn. En hier kwam het Graviola
verhaal bijna tot een eind.
Het bedrijf had nu een enorm probleem.Omdat de Graviolaboom een natuurlijk gewas is was het niet
mogelijk om het onder de bestaande federalen wetten te patenteren.
Er was dus geen enkele mogelijkheid om geldelijk profijt te trekken uit de boom.
Later is gebleken dat de farmaceut 7 jaar bezig is geweest om twee van de krachtigste anti-kanker
componenten van de boom syntetisch na te maken.Wanneer het hun zou lukken om de krachtige stoffen te
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repliceren dan zou men het kunnen patenteren en het ten gelde maken.Helaas!.Ze knalde tegen een
muur.De orginele stoffen bleken niet na te maken.De geinvesteerde miljoenen in het onderzoek konden niet
worden terug verdiend
De droom om gigantische winsten te genereren vervloog en men legde het onderzoek onder in de la.Ze
kozen ervoor om hun bevindingen en onderzoek niet te publiceren.
Gelukkig was er een onderzoeker van het Graviola's onderzoeksteam die in gewetensnood kwam en die het
misdadig vond dat er niets met de onzerzoeksresultaten werd gedaan.Zijn baan riskerend nam hij contact op
met een bedrijf die geneeskrachtige planten uit het Amazone gebied haalt en vertelde het hele verhaal van
de graviola.
Het wonder onthult.
Toen onderzoekers van het Gezondheidswetenschapsinstituut over het Graviola onderzoek werden
geinformeerd onderzochten ze meteen de onderzoeken op de kankerdodende boom.
Het bewijs van de effectiviteit van de boom en de schokkende doofpot kwam snel en fel.
Het Nationale Kanker Instituut deed voor het eerst in 1976 wetenschappelijk onderzoek.Het resultaat van het
onderzoek liet zien dat de bladeren en stengels effectief kwaadaardige cellen bestreden.Onweerlegbaar
bewijs!.
De resultaten werden in een intern rapport gepubliceerd maar nimmer aan het publiek bekend gemaakt.
Sinds 1976 is Graviola in een twintigtal onafhankelijke laboratoria onderzocht en de uitkomsten waren
steeds dezelfde: Graviola is een kankervernietiger.Echter initiatieven om een dubbel blind onderzoek te
doen, gebruikelijk bij de mainstream artsen en onderzoekers, zijn nooit van de grond gekomen.
Een onderzoek gepubliceerd in The Journal of Natural Products aan de hand van een onderzoek uitgevoerd
aan de Katholieke Universiteit van Zuid-Korea toonde aan dat een bestandsdeel uit de Graviolaboom met
succes darmkankercellen vernietigde en dat het bestandsdeel 10.000 keer krachtiger was dan Adriamycin,
een chemotherapeutisch medicijn.
Het meest significante uit het onderzoek van KUZK was dat het bestandsdeel van de Graviola selectief te
werk ging.Het vernietigde kwaadaardige cellen maar liet gezonde cellen met rust.Dit in tegenstelling tot de
chemokuur die geen enkel onderscheid maakt tussen reproducerende cellen ( zoals maag en haar cellen)
waardoor er afschuwlijke bijwerkingen optreden zoals misselijkheid en haarverlies.
Recentelijk onderzoek aan de Purdue Universiteit heeft aangetoond dat de bladeren van de Graviolaboom
effectief long, borst, prostaat en alvleesklier kankercellen vernietigen.
Na zeven jaar is het zwijgen eindelijk verbroken.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/natuurlijke_kankercelvernietiger_10000_keer_sterker_dan_chemo

Advies aan de ouders van kinderen in Rome: Houdt uw kinderen binnen
maart 08, 2013By: silviavideler
CNN en SNAP publiceren lijst van 12 kardinalen beschuldigd van pedofilie
Precies 12 namen van kardinalen die beschuldigd worden van pedofolie, toevallig, symbolisch of waar ? In
ieder geval hebben de Amerikaanse site SNAP en CNN een lijst gepubliceerd waarop de namen voorkomen
van 12 kardinalen, die allen aanwezig zullen zijn tijdens het komende conclaaf ver in Rome en die
beschuldigd worden van directe of indirecte bemoeienissen met pedofile acties. Toch iets om verheugd naar
uit te kijken als katholiek, want de plaatsvervanger van Petrus op aarde, die dan kennelijk ook zeer van
“aardse geneugten” hield of houdt en dat sterkt natuurlijk je geloof.
Bron: http://www.geennieuws.com/2013/03/cnn-en-snap-publiceren-lijst-van-12-kardinalen-beschuldigd-van-pedofilie
SNAP staat voor the Survivors’ Network of those Abused by Priests en is een Amerikaanse organisatie die
zich al tijden inzet om de seksschandalen van de katholieke kerk boven water te brengen.
Hier de op de lijst voorkomende namen die nu al schertsenderwijze “The Dirty Dozen” genoemd worden
n.a.v. een gelijknamige oorlogsfilm uit 1967 zijn van 3 uit de Verenigde Staten afkomstige kardinalen en 9 uit
andere landen.
Hier de namen : Timothy Dolan, New York, Sean O’Malley of Boston, Donald Wuerl of Washington, D.C.,
Leonardo Sandri Argentinië, George Pell Australië, Marc Ouellet Canada, Dominik Duka Tsechië, Peter
Turkson Ghana, Oscar Rodriguez Maradiaga Honduras, Tarcisio Bertone en Angelo Scola Italë, Norberto
Rivera Carrera Mexico.
Uiteraard toonden de woordvoerders van de diverse prelaten zich verrast, maar weigerden elk soort van
commentaar.
Ons advies aan de vaders en moeders van Rome : houdt uw kinderen binnen tijdens het komende conclaaf !
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Netbeheerders willen de wettelijke mogelijkheid krijgen om te bepalen wanneer u gebruik mag maken
van elektriciteit
In de Telegraaf van gisteren werd gemeld dat energiebedrijven erop azen om uw koelkast, wasmachine,
diepvries of tv op afstand uit te schakelen. De eigenaren van de netten, de zogenaamde netwerkbedrijven of
netbeheerders, hebben via hun Europese brancheorganisatie bij de Europese Commissie het idee naar
voren gebracht om te kijken in hoeverre het juridisch en wettelijk mogelijk is om de door de consument
gebruikte apparaten wel of niet van elektriciteit te voorzien zonder dat de consument daar invloed op heeft.
Men hoopt dat dit wettelijk is af te dwingen middels een arrest of uitspraak van het Europese Hof.
Het bovenstaande werd gemeld door hooggeplaatste bronnen binnen het EUSSR-bolwerk te Brussel. Men
heeft echter nog twijfels of men hier goed aan doet. Blijkbaar moeten de zowel de Nederlandse als de
andere Europese netbeheerders nog harder lobbyen om hun ideeën gerealiseerd te zien worden…
Gammele infrastructuur voor levering elektriciteit
Voorheen zorgden kolen, gas en kerncentrales voor een stabiele aanvoer van elektriciteit. Inmiddels is door
de grote groei in zonnepanelen en windmolens, de aanvoer van elektriciteit erg afhankelijk geworden van het
weer. Men vergeet hierbij tevens te vermelden dat de aanvoer van elektriciteit opgewekt door de vele
windmolens in ons buurland Duitsland ook bij overcapaciteit wordt doorgezet naar het Nederlandse
elektriciteitsnetwerk. Enige jaren geleden werd al gewaarschuwd dat een dergelijke piek in de aanvoer van
elektriciteit op het Nederlandse stroomnet nadelige gevolgen on hebben voor de infrastructuur welke hier in
Nederland wordt gebruikt om de elektriciteit te transporteren. Transformator-stations en wijktransformators
zouden hierdoor ernstige schade kunnen oplopen door het verhoogde aanbod.
De eigenaren van hoog- en middenspanningsnetten zitten daarom met de handen in het haar, want zowel te
veel als te weinig stroom betekent kans op grootschalige stroomstoringen. Het liefst zouden ze stroom
aftappen uit apparaten als er te weinig is, en apparaten inschakelen, of goedkoop opladen, indien er een
overschot aan stroom is. En wat is gemakkelijker dan hiervoor de apparatuur van de consument naar
believen in en uit te schakelen? Kost nagenoeg niets en men heeft alleen toegang tot het inpandige
stroomnet nodig.
Blijkbaar zijn de energiebedrijven niet in staat in te spelen op technische ontwikkelingen die al jaren aan de
gang zijn? Praktisch is het totaal onuitvoerbaar! En wat is er dan gebeurd met al die gelden die door de
consument zijn afgedragen in de vorm van transport kosten? Zijn die als sneeuw voor de zon verdwenen of
zijn die wellicht opgegaan in de bonussen van de bestuurders van deze netbeheerders?
Lees het verdere schokkende bericht op: : http://welketoekomst.wordpress.com/2013/03/01/netbeheerderswill-de-wettelijke-mogelijkheid-krijgen-om-te-bepalen-wanneer-u-gebruik-mag-maken-van-elekticiteit/

‘België is het museum geworden van alle mogelijke belastingen die in de wereld bestaan’
Een bericht dat gisteren alle media haalde en waarin een
groep vooraanstaande Belgische economen pleitte voor
een versoepeling van het besparingsbeleid in ons land
is door die groep nog dezelfde dag genuanceerd.
Geert Noels van Econopolis en Peter Vanden Houtte van
ING verwonderden zich gisteren in het
actualiteitsmagazine Terzake over de toon van het
bericht. De regering moet de besparingsmaatregelen om
de overheidsschuld af te bouwen verderzetten, zei Vanden
Houtte, die daarmee verklaringen van PS-voorzitter Paul
Magnette, die het tegendeel beogen, counterde.
Zowel Noels als Vanden Houtte wezen er op dat van hervormingen totnogtoe weinig sprake is en dat vooral
de belastingen zijn verhoogd en eenmalige maatregelen zijn doorgevoerd.
België is het museum geworden van alle mogelijke belastingen die in de wereld bestaan, aldus Noels. Ook
Van den Houtte bevestigt dat de overheidsuitgaven stevig zijn blijven stijgen en dat die uitgaven door
belastingen zijn gefinancierd. Dat stijgingsritme moet worden gecounterd.
Volgens Van den Houtte eigent de overheid zich dus buitenproportioneel de middelen toe die door de
economie worden geproduceerd. Een situatie die uiteindelijk de privé-sector met een handicap opzadelt
waar het de creatie van jobs betreft.
Toch is een vet overheidsapparaat niet enkel een federaal probleem, besluit Vanden Houtte. Ook op
regionaal vlak en in steden en gemeenten is het uitgavepatroon de voorbije jaren fors gestegen.
http://www.express.be/business/nl/economy/belgie-is-het-museum-geworden-van-alle-mogelijkebelastingen-die-in-de-wereld-bestaan/187243.htm
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Advies van de wellicht meest criminele bank ter wereld
maart 09, 2013By: silviavideler
EU-burgers 30% tot 50% salarisverlaging
Dat is het advies van Goldman Sachs aan Frankrijk, en overigens aan alle Eurozone landen in problemen.
Terwijl de problemen van de gedeelde schuldenunie steeds verder omhoog kruipen – van Griekenland,
Portugal en Spanje nu richting Frankrijk en Engeland - zal ook daar hard ingegrepen moeten worden in de
economie en de levens van burgers. Ook daar slaan de bezuinigingen al hard toe, en ook daar zal de
leegverkoop om zich heen grijpen, maar dat zal niet genoeg zijn om de EU-schuldenunie te stabiliseren…
Omdat Eurozone-landen niet extern hun valuta kunnen devalueren om competitief te blijven (ze zitten
immers vast in het Euro-pact) en schulden te verlagen, betekent dat landen alleen naar binnen gericht actie
kunnen nemen. En dat betekent dat we binnenkort allemaal (na Frankrijk en Engeland zijn wij immers aan
de beurt) 30 tot 50% minder moeten gaan verdienen om stabiliteit in de schuldenunie van Europa terug te
krijgen.
Dat landen alleen naar binnen gericht actie kunnen nemen zien we ook al reeds in Nederland. De ene na de
andere lastenverzwaring op de burger wordt daarom door Rutte aangekondigd en uitgevoerd, hij kan (lees:
mag!) gewoon niets anders. Bankiers en het schuldgeldregime mogen we niet aanpakken (Rutte wil immers
geen volgende John F. Kennedy worden, zie o.a. hier), de euro en het EU-regime zijn onaantastbaar (gerunt
door dezelfde bankiersclub grotendeels), en het oude-jongens-netwerk in de politiek gaat zeker niet
veranderen, dus resteert de burger als doelwit.
We weten dat de euro ten koste van alles door moet gaan, dat de heren van het EU-regime letterlijk
(expliciet uitgesproken) alles zullen doen om de Eurozone met de euro in stand te houden, dat betekent dus
politieke integratie, opgeven van zelfbestuur en democratie in de natiestaten, een schuldenunie (zie o.a.
Target2, ESM, bankenunie, etc) en een salarisverlaging van 30 tot 50% in het streven stabiliteit in de
Eurozone te herstellen. Dat kan alleen (in de ogen van de corrupte elitaire bankiers) met een significante
neerwaartse correctie in lonen.
Er is een reden dat mannen als Rutte aangeven dat referenda alleen maar afleiden. Het soort spelletjes dat
de bankiers en politici willen (en vanuit hun oogpunt: moeten) spelen is zeer slecht te genieten, en
benadelen expliciet de burger ter voordele van de rijke elite. Top-bankiers verdienen goed aan schulden (alle
rente op schulden gaan immers naar hen) en zijn de nieuwe koningen op aarde. Politici houden uiteraard
hun eigen voeten goed droog. Het is duidelijk dat de burger hier het onderspit delft, met lastenverzwaring na
lastenverzwaring. Democratie (i.e. inspraak) is daarbij uiteraard ongewenst. Dat werkt inderdaad afleidend,
omdat dat niet in lijn is met de plannen om ‘de crisis aan te pakken.’
Vergeet niet, crisisbestrijding betekent het sterker maken van de Europese politieke unie, economische en
monetaire unie, de schuldenunie, etc. Niet het sterker maken van de landen *in* de eurozone, en al zeker
niet het sterker maken van de burger in die landen, en/of het luisteren naar hun inspraak. De democratie en
inspraak, bijvoorbeeld van kleine politieke partijen, moet z.s.m. afgeschaft worden, en mag alleen (beperkt)
vorm krijgen in Europa-brede context. Mannen als Barroso (voorzitter van de Europese Commissie) zijn dan
ook fel tegen ‘populisten’ die de stem van het volk inbrengen in de politiek. Het hele doel van ‘de
crisisbestrijding’ is immers het onder de voet lopen van het loonslavenvolk in de eurozone.
En jij wordt daarbij alvast succes gewenst met je vaste lasten zoals je hypotheek!
Lang Leve Europa!
Bron: http://langleveeuropa.nl/2013/03/eu-burgers-30-tot-50-salarisverlaging/

Apocalyptisch schrikbeeld van muggen die als ze steken, aanvoelen als messteken in het vlees
maart 14, 2013 By: silviavideler
Invasie van Reuzenmuggen verschrikt Florida
Misschien moet u zich maar eens bedenken als u voor dit jaar een vakantie had gepland in Florida, men
bereidt zich daar voor op een invasie van reuzensteekmuggen en dat al deze zomer. Steekmuggen die 20 x
zo groot zijn als andere en normale muggen en waarvan de steken aanvoelen als steekwonden van een
vlijmscherp mes.
Duitse tekst op: http://boinnk.nl/blog/
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Het is deels onze eigen schuld, we hebben ‘ze’ laten begaan
John Smallman met Saul op 6 mrt. 2013: De burgers hebben veel te veel van hun macht weggegeven
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ - Vertaling: René
verlangen van de mensheid naar een betere manier van leven versterkt zich nu meer klokkenluiders
verontrustende en onaangename geheimen onthullen die jullie ‘autoriteiten’ wensen te onderdrukken of voor
jullie verborgen te houden – geheimen die duidelijk laten zien dat ze niet te vertrouwen zijn en geen autoriteit
over iemand zouden moeten hebben. Terwijl ze worden onthuld stimuleren ze je verlangen naar een intentie
om een belangrijke systemische verandering in alle van de talloze autoritaire organisaties te bereiken, die
over de gehele planeet zijn voortgebracht gedurende de eonen van jullie opgetekende geschiedenis.
Geschiedenissen zijn de verhalen die de winnaars en overlevenden verkiezen te vertellen en op te schrijven,
tijdens of na de gebeurtenissen waarnaar zij zogenaamd verwijzen, om zichzelf als wezens van wijsheid en
integriteit te laten zien, eerlijk werkend aan het welzijn van allen, terwijl het in werkelijkheid altijd zeer
partijdige verslagen zijn, vaak doortrapte leugens als waarheden biedend om de chaos en het lijden te
rechtvaardigen die ze hebben veroorzaakt in hun vastberadenheid om hun macht en gezag te handhaven.
Het verblijf van de mensheid op aarde is, voor het grootste gedeelte, een voortdurende strijd tussen
rivaliserende facties proberend zichzelf als de rechtmatige autoriteiten te installeren aan wie jullie, het volk,
gelukkig en dankbaar jullie eigen persoonlijke macht zouden moeten overgeven, en veel van de rechten die
daarmee samengaan. Het is nodeloos te zeggen dat zij die posities van macht bereiken altijd een sterke
behoefte voelen om deze status te beschermen, ofwel door middel van de wet die ze precies voor dat doel
hebben geformuleerd, of, wanneer dat niet werkt, door fysieke handhaving, met behulp van de politie,
milities, of, in extreme omstandigheden, het staatsleger. En zoals jullie geschiedenis laat zien, hebben zij die
de macht hebben nooit nagelaten om alle middelen te gebruiken die tot hun beschikking staan, om hun
onteigende heerschappij te behouden. Zelfs in zogenaamde democratieën hebben de burgers veel te veel
van hun macht aan hun regeringen weggegeven, het hen mogelijk makend andere landen de oorlog te
verklaren, of zelfs hun eigen burgers als zij vinden dat dat in hun eigen beste en zelf-dienende interesses is
om te doen. Die macht moet worden teruggevorderd. Dat kan en zou rustig moet worden gedaan zonder
wapengeweld. Macht kan alleen worden gehandhaafd en over anderen worden uitgeoefend als deze
anderen ervoor kiezen om dat mogelijk te maken. Inderdaad, er zijn vele recente voorbeelden van
regeringen die worden ‘overgehaald’ om hun beleid te veranderen ten gevolge van populaire en vreedzame
demonstraties tegen hen. Veel veranderingen zullen binnenkort plaatsvinden, of zijn al begonnen, vanwege
dit soort vreedzame activiteiten die aan het toenemen zijn over de gehele wereld. Jullie – het volk, de
mensheid – willen een nieuwe tijd, een Gouden Tijd, en jullie beginnen dit verlangen zeer openhartig te
uiten, aldus de noodzakelijke veranderingen om dit te bereiken laten gebeurend. Een voortdurende stroom
van liefdevolle intentie door jullie, de wegwijzers en Lichtdragers, om essentiële veranderingen in een
rustige, snelle en effectieve manier te laten gebeuren, bekrachtigt dit doorgaande proces enorm. Laat het
schijnbare gebrek aan vooruitgang, als gevolg van de onwil van de mainstream media om het te melden, je
niet afleiden of afbrengen van deze belangrijke taak. Herinner jezelf regelmatig aan het feit dat jullie niet
alleen krachtige goddelijke wezens zijn die de intentie hebben de Gouden Tijd te realiseren, maar jullie
bereiken dat doel! Door jezelf eraan te herinneren verhogen jullie je spirits en versterken de kracht van die
intentie. Het is, zoals jullie eerder is verteld, een uitgemaakte zaak. Niets kan voorkomen dat het goddelijke
plan tot verwezenlijking komt, maar hoe vaker en intenser je je erop focust het dan te laten gebeuren, des te
sneller zul je het zien gebeuren. Het is al gebeurd, eonen geleden. Echter, je kunt momenteel de realiteit
ervan niet ervaren, want het doel van de illusie is de Realiteit voor je te verbergen en je ervan te overtuigen
dat dingen nooit zullen veranderen, of, als ze dat wel doen, dat ze dat alleen heel langzaam zullen doen. Dat
is niet de waarheid. Tijd is een belangrijk aspect van de illusie, en door het veranderen van je focus, je
perceptie, zul je door de illusie heenkijken wanneer het oplost, en de tijd zal er samen mee oplossen.
Gezamenlijk verandert de mensheid de manier waarop het zijn illusoire omgeving waarneemt, en dit heeft
het met steeds toenemend bewustzijn gedurende de laatste vijf of zes decennia gedaan. De ouderen onder
jullie kunnen heel zeker zien dat er grote veranderingen zijn gebeurd tijdens jullie levens, aangezien de
bereidheid om deel te nemen in de ‘romance’ met rechtvaardige oorlogen weggestorven is. De oorlogen die
momenteel worden uitgevochten – filosofisch, religieus, politiek, economisch en fysiek – zijn het resultaat
van verouderde manieren van denken, verouderde filosofieën van oordeel, en de daaruit voortvloeiende
veroordeling van tegengestelde standpunten, gevolgd door de emotionele en ego-reflexmatige reacties op
situaties die nooit volledig begrepen werden. Dat zijn de laatste en gedoemde pogingen van de oude orde –
de zelfbenoemde en arrogante leiders van autoritaire regimes die proberen hun greep op de macht te
behouden. De ineffectiviteit van hun pogingen om vast te houden aan deze zich (wederrechtelijk)
toegeëigende autoriteit zijn gemakkelijk zichtbaar voor iedereen die verkiest het te zien. Het verlangen dat
de hele mensheid harmonieus samenleeft in een staat van vrede en overvloed, en de intentie om dat doel
bereikt te zien worden, zijn zo sterk geworden, zo intens, dat er niets de verwerkelijking ervan kan
voorkomen. Hou vast aan je waarheid, aan je vertrouwen in de suprematie van jullie liefhebbende Vader, en
weet dat Zijn Wil altijd de overhand heeft. http://unitynet.nl/nieuws/1-1/john%20smallman/6%20mrt.htm
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Wat Julius Caesar zei bij Waterloo
Deze eigenaardige kop is de titel van de nieuwste bundel columns over ons
Nederlandse onderwijs geschreven door de bevlogen leraar J. Jeronimoon.
Die naam is een pseudoniem, omdat de schrijver vreest voor zijn bestaan
als zijn echte naam bekend wordt. In een tweetal eerdere boeken bij de
uitgeverij Aspekt heeft hij namelijk op uiterst leesbare wijze en met een
vlijmscherpe en bittere humor de vernietiging van ons onderwijs in de
laatste dertig jaar zeer zorgvuldig geboekstaafd.
Zijn nieuwste boek heet ’Julius Caesar, gezegd te Waterloo’. (Uitgeverij
Kendro 2012 ISBN 978-490-91361-30-2.) Het is een uitdrukking die vroeger
werd gebezigd door Jeronimoons geschiedenisdocent wanneer een leerling historische feiten en namen
verhaspelde. Zoals bekend was Julius Caesar (100 v.Chr. - 44 v.Chr.) de beroemdste Romeinse politicus en
militair, en Waterloo is de plaats in België waar in 1815 de laatste veldslag van Napoleon plaatsvond. Er
sneuvelden toen ruim 50.000 militairen en 20.000 soldaten waren vermist. Tussen Julius Caesar en
Waterloo lag een tijdverschil van bijna 2000 jaar. Daarom gebruikte Jeronimoon het schijnbaar absurde
gezegde van zijn oude geschiedenisdocent om het onbenul en het gestuntel in het huidige onderwijs te
karakteriseren. Zo stelt hij dat het uiterst belangrijke vak van historie een vergaarbak van losse kreten is
geworden, zoals: Karel de Grote, Slag bij Nieuwpoort, Auschwitz, Treblinka, de VOC, de Eerste
Wereldoorlog en de Batavieren. Die behoren niet meer tot de parate kennis van de jeugd, maar, zoals de
schrijver het formuleert, ’tot de krochten en bochten van het Google-geheugen’.
Opzoeken
Hierbij komt nog dat van hogerhand het begrip ’onderwijs’ totaal is veranderd. Onder de valse stelling dat
alle kennis binnen enkele jaren verdwijnt, verandert of anderszins onbruikbaar wordt, hoeven leerlingen
eigenlijk niets meer te weten. Alleen moeten ze iets kunnen opzoeken. Daarom hadden ze rekenmachientjes
en computers nodig. Om het geheel in goede banen te leiden, werden horden managers aangetrokken,
waarbij het pedagogisch-didactisch bekwame lerarenbestand geleidelijk werd vervangen door bestuurlijk
benoemde ’coaches’ oftewel onbevoegde leerkrachten, die door het management ijlings ’bekwaam’ werden
verklaard. Klaslokalen verdwenen en werden vervangen door grote ruimten om ’projecten in teamverband te
kunnen uitvoeren’. Klassieke docenten, leraren en zelfs hoogleraren werden als ’intellectueel kwaad’
beschouwd. Kennis werd in de ban gedaan en zogenaamde ’sociale vaardigheden’ werden bejubeld. Hieruit
ontstonden dan onder meer het ’Nieuwe Leren’ en het ’Competentiegericht Onderwijs’, die de speelbal
werden van werkgevers, vakbonden en onderwijsmanagers.
Het personeel van de school werd aangevuld met mentoren, kernteams, leerlingbegeleiders,
schoolregisseurs, maatschappelijk werkers, kinder- en jeugdpsychologen, straathoekregisseurs en nog vele
andere schimmige functionarissen. Dit alles kostte natuurlijk zeer veel geld en leidde tenslotte tot een soort
criminaliteit welke bijvoorbeeld in de zogenaamde Amarantis scholen tot uitbarsting kwam. Ook alle namen
veranderden, onder meer onder invloed van het zogenaamd ’Competentiegericht Onderwijs’, waarbij het
woord ’competentie’ staat voor een ’cluster van vaardigheden’, zoals de telefoon aannemen, samenwerken,
presenteren enz.
Leerlingen werden ’deelnemers’, de docent werd ’coach’, de lessen heetten voortaan ’workshops’ en het
klaslokaal werd ’leerplein’ genoemd. Als tegenwicht tegen die vernietigende stroming, is in 2006 de
Vereniging Beter Onderwijs Nederland opgericht, onder anderen door prof. dr. Ad Verbrugge, hoogleraar
cultuurfilosofie aan de VU te Amsterdam. Hij zegt onder meer dat het Nederlandse onderwijs zwaar is
uitgehold en dat daardoor de eerstejaarsstudenten nauwelijks nog de Nederlandse grammatica beheersen.
De krantenkoppen roepen dat al jarenlang, bijvoorbeeld:
De juf kan niet rekenen en niet spellen - Onderwijs op bedenkelijk niveau - De leraar spreekt slechter Duits
dan zijn leerlingen - Diplomafraude hbo -- Geen les geven is het goedkoopst enz. enz.
Ook het hoger onderwijs wordt langzaam maar zeker ondermijnd, en wel op Europees niveau. Zonder dat de
Nederlandse bevolking daar ooit bij betrokken is geweest, is in een groot deel van Europa het universitair
onderwijs drastisch veranderd. Op 19 juni 1999 werd in de Italiaanse universiteitsstad Bologna een
’beginselverklaring voor het creëren van een Europese ruimte voor hoger onderwijs’ ondertekend door 29
Europese ministers van Onderwijs. De bedoeling was dat de overheid het initiatief nam om de
’kennismaatschappij’ bij zo veel mogelijk Europeanen te brengen.
Zakenlieden
De diplomering moest uniform worden en er moest een eenduidige overdracht komen van zogenaamde
studiepunten. Dit alles gebaseerd op het Angelsaksische systeem dat bekendstaat als de BaMastructuur.
Dat betekent dat er eigenlijk nog maar twee universitaire diploma’s zijn, namelijk het Bachelor-diploma (BA),
na plusminus twee jaar studie, en het Masters-diploma (MA) na plusminus vijf jaar studie. De BaMa-structuur
bestaat al lang bij de opleidingen in management (bijvoorbeeld op Nyenrode). Het was de veredelde vorm
van het diploma voor hoger opgeleide zakenlieden, verkopers en managers, die dan makkelijker in
bijvoorbeeld de Verenigde Staten als vertegenwoordiger konden handelen.
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De echt waardevolle universitaire diploma’s, zoals die voor de klassieke propedeuse, het kandidaats- en het
doctoraalexamen, zijn verdwenen. En daarmee ook de titel drs. (doctorandus). De uitholling van ons
universitaire onderwijssysteem, dat ook plaatsvindt in de geneeskunde, is een vorm van EU-terreur die de
meeste Nederlanders zich tot nu toe nog niet gerealiseerd hebben. Vermoedelijk tot vreugde van vele van
onze politici, die maar zelden een echte universitaire studie met gunstig gevolg hebben afgemaakt. Het zijn
vooral die politici die door gebrek aan geschiedkundige kennis in aanmerking komen voor de pijnlijke
historische oorvijg: ’Je moet de vijand met zijn eigen wapens verslaan, heeft Julius Caesar gezegd te
Waterloo’.

Video: Chavez hoopte op komst Mahdi en ultieme oorlog tegen Israël
Iran geeft CIA de schuld voor overlijden Venezolaanse president - 'Zes Latijns Amerikaanse leiders met
kanker geen toeval'
Chavez en Ahmadinejad waren dikke vrienden en deelden hun haat
tegen Amerika en Israël en hun hoop op de komst van de
islamitische messias, Imam Mahdi.
Het Iraanse Rajanews heeft een video gepubliceerd waarin de
afgelopen week aan kanker overleden Venezolaanse president
Hugo Chavez zegt uit te zien naar de komst van de islamitische
messias, de Mahdi, en de daaraan gekoppelde ultieme oorlog
tegen Israël. Uit de opname van de katholieke Chavez blijkt
ondubbelzinnig zijn alliantie met Iran en zijn geloof in de
islamitische versie van Jezus als helper van de Mahdi en vernietiger van het christendom.
Zowel Shi'iten als Soennitische moslims geloven dat hun messias, de Twaalfde Imam of de Mahdi, pas op
aarde komt als er een allesverwoestende oorlog tegen Israël en het 'ongelovige' Westen is ontketend. De
Mahdi, die pas kan komen als alle Joden zijn uitgeroeid, zal worden bijgestaan door Jezus, die op zijn beurt
'alle kruizen zal verwoesten' en de christenen zal laten zien dat ze het altijd bij het verkeerde eind hebben
gehad, omdat de islam de enige ware religie zou zijn.
Mahdi brengt vrede, ultieme oorlog voor Gaza
De video bevat geen datum maar lijkt op 27 november 2009 te zijn opgenomen in het presidentiële paleis in
Caracas, toen Venezuela een samenwerkingsverdrag met Iran sloot. Chavez zei dat 'Quds (de Arabische
naam voor Jeruzalem) een heilige plek voor alle christenen is. Ik sprak met Ahmadinejad over de dag
waarvan de Koran van de islam zegt dat beiden (de Mahdi en Jezus) zullen terugkeren. Jezus, hand in hand
met de Twaalfde Imam, Mahdi... Dan zal er vrede op aarde komen. Ik zeg tegen Christus en Mahdi dat ze
eerder moeten komen, haast moeten maken... omdat we zien wat deze wereld bedreigt!'
Over wie of wat deze bedreiging is was de man die sinds 1999 president van Venezuela was duidelijk: 'De
wereldwijde vijandschap bevindt zich in Gaza. De ultieme oorlog van alle oorlogen is de oorlog van Gaza
(tegen Israël)... Het gevecht voor Gaza en de Palestijnse zaak komt ook ten goede aan Venezuela.'
'Zes Latijns Amerikaanse leiders met kanker geen toeval'
Het Iraanse MehrNews gaf de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de schuld van Chavez' dood. 'De
meesters van het Amerikaanse imperium zijn zonder twijfel verantwoordelijk voor het geven van kanker aan
Chavez en andere Latijns Amerikaanse leiders.' In een radio interview zei Chavez ruim een jaar geleden het
verdacht te vinden dat ook hij na oud president van Paraguay Fernando Lugo, presidenten van Brazilië
Dilma Rousseff en Lula da Silva en Argentijns president Cristina Fernandez kanker had gekregen.
De verklaring van MehrNews: 'We weten dat de bankiers die de Amerikaanse regering bezitten doorgaans
iedere Latijns Amerikaanse leider die weigert hun marionet te zijn proberen te vermoorden... Dus als u denkt
dat Hugo Chavez een natuurlijke dood stierf dan ben ik bang dat u terminaal naïef bent.' Nadat hij kanker
had gekregen zei Chavez ook dat de Cubaanse leider Fidel Castro hem al had gewaarschuwd voor geheime
(Amerikaanse) technologie waarmee tegenstanders dodelijk ziek zouden kunnen worden gemaakt.
Gennady Zyuganov, official van de Russische Communistische Partij, eist om die reden een onderzoek
omdat het volgens hem onmogelijk toeval kan zijn dat zes Latijns Amerikaanse leiders die zich kritisch
opstelden tegenover de VS vrijwel gelijktijdig kanker hebben gekregen.
'Chavez komt terug naast Jezus'
President Ahmadinejad prees Chavez letterlijk de hemel in. 'Hugo Chavez leeft voor gerechtigheid, liefde en
vrijheid. Hij leeft voor geloof en heiligheid van de mens. Hij leeft voor de volken die verlangen naar
onafhankelijkheid, vriendelijkheid en rechtvaardigheid. Ik twijfel er niet aan dat hij samen met alle
rechtvaardigen en Jezus zal terugkeren en dat de enige overgeblevene van een rechtvaardigde generatie,
de complete mens (de Mahdi), zal komen om de volken te helpen met het brengen van vrede, complete
gerechtigheid, vriendelijkheid en vooruitgang.' (1)(2)
Xander - (1) World Net Daily / YouTube; (2) World Net Daily
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Miljoenen mensen wereldwijd drinken Coca Cola en Pepsi Cola, hele generaties zijn er mee
opgegroeid
Wat dat te maken heeft met insectenbestrijding en menselijke foetussen?
Van een trouwe lezer (dank!) ontvingen we naar aanleiding van
onderstaand artikel van vandaag nog informatie over de merknaam
CocaCola, wat we opvallend genoeg vinden om te delen.
Navolgend het lezersbericht:
"Je publiceerde net een artikel over coca cola, maar je wist ook dat als je
het omdraait in spiegelbeeld dat je dit krijgt he:
No Mohammed no mecca,
http://www.youtube.com/watch?v=9PZBcL2I2Xc
Ik heb het laten bevestigen door 2 arabieren dus het klopt wat er staat.
Een turk met wie ik hierover sprak die zei dat de meeste turken het wel weten, hij zei ook dat Turkije een
nieuwe logo van Coca Cola zou maken of dat hebben ze al gedaan.
Volgens hem slapen de meeste arabische landen die dit niet weten.
Want precies zoals hij zei: hun maken toch ook geen merk en als je dat merk omdraait dat er dan staat geen
jezus geen kerst? For example.."
Originele artikel van vandaag:
Als je zo eens rondkijkt op internet, dan blijken frisdranken als Coca Cola en Pepsi Cola niet alleen vol te
zitten met ingrediënten waarvan je misschien liever niet wilt weten dát ze erin zitten, maar ze zijn ook nog
eens multifunctioneel inzetbaar.
Iedereen kent wel het verhaal dat je roestige vastzittende bouten kunt losweken met cola. Dat is niet het
enige. Boeren in India gebruiken cola als insectenbestrijdingsmiddel omdat dit net zo effectief schijnt te zijn
en een stuk goedkoper dan middelen die er speciaal voor worden geproduceerd.
Dit is niets nieuws want het is al terugvinden als nieuwsbericht bij de BBC in 2004. De fabrikanten ontkennen
natuurlijk in alle toonaarden dat hun product zou werken als een insecticide, want zeggen zij, “Als dat het
geval zou zijn geweest, dan hadden we het product wel als zodanig verkocht” en “Er is meer geld te
verdienen met het verkopen van pesticiden dan met frisdrankent”. Hoe dan ook, de boeren in India zijn blij
met cola, want zij vinden dat het werkt en het bespaart hen veel kosten.
Over het waarom cola als pesticide zo goed werkt zijn de meningen verdeeld. Dat er vreemde ingrediënten
gebruikt worden zoveel is duidelijk en blijkt ook uit een artikel vorig jaar op Natural News waarin staat:
"De regering van Obama heeft haar zegen gegeven aan PepsiCo om de diensten te blijven gebruiken van
een bedrijf dat smaak chemicaliën voor de drankgigant maakt waarbij gebruik wordt gemaakt van
geaborteerde menselijke foetussen. De overheidsinstantie die dit goedgekeurd heeft, Security and Exchange
Commission (SEC), is van mening dat het gebruik van embryonaal leverweefsel om de smaak van Pepsi te
verbeteren “business as usual” is; bedrijvigheid zoals te doen gebruikelijk dus.
Hoeveel katholieken wereldwijd zouden er cola drinken? Zouden ze dit nog steeds doen als ze wisten dat
iedere keer als ze een slok nemen, ze een klein stukje weefsel van een geaborteerd kind binnenkrijgen?
Afgezien van mensen die tegen abortus zijn, hoeveel van hen die wel voorstander zijn, zijn ook bereid om
stukjes foetus op te drinken?
Dit is slechts één element waarvan we weten dat het in het product is verwerkt. Hoeveel meer bizars zou
erin zitten waarvan we niets weten. Dat de fabrikant er geen enkele moeite mee heeft om de consument een
rad voor ogen te draaien blijkt uit het feit dat zij kraanwater verkopen met de indruk dat het gaat om
bronwater onder de merknaam Aquafina.
Marketing technisch doen ze dat heel slim door een mooi etiket op de fles te plakken met daarop een
afbeelding van een bergtop met sneeuw en de tekst: “Zuiver water, perfecte smaak”. Consumenten gaan er
dan vanuit dat ze te maken hebben met bronwater, maar niets is minder waar want Aquafina komt gewoon
uit de kraan. Natuurlijk wordt het water gefilterd, gezuiverd en worden misschien wat mineralen toegevoegd,
maar het is geen bronwater. Het is gewoon water uit de kraan, hetzelfde water wat de consument gebruikt
om de WC door te spoelen. Water overigens wat ook steeds meer farmaceutisch residu bevat wat er niet
uitgefilterd wordt met de systemen die ze gebruiken.
Wat hierna volgt is de persoonlijke mening van Mike Adam van Natural News over het bedrijf PepsiCo:
“Naar mijn mening is PepsiCo een allesvernietigend bedrijf dat voor een deel verantwoordelijk is voor
overgewicht, diabetes en ziektes/afwijkingen van het beenderengestel bij honderden miljoenen mensen over
de hele wereld. Door haar agressieve en misleidende marketing campagnes, gebrek aan morele
verantwoording en de bereidheid om de mensheid te misbruiken voor winst, is PepsiCo uitgegroeid tot één
van de meest winstgevende bedrijven op deze planeet, alhoewel het ethisch gezien volkomen failliet is.”
Misschien toch maar liever een kopje groene thee nemen voortaan?
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Hoogste islamautoriteit Egypte staat kannibalisme toe
Prominente Sheikhs moedigen eten vlees van Joden aan Onthoofdingen volgens de Bijbel kenmerk van het Rijk van de
Antichrist
De hoogste islamitische autoriteit in Egypte, de Al-Azhar
Universiteit, moedigt in een officieel leerboek moslims aan om
'afvalligen' van het geloof op te eten zolang het mensenvlees maar
niet gekookt wordt. Safwat Hegazy, een bekende Egyptische
geestelijke die de campagne van de huidige president Mohamed
Mursi in 2012 lanceerde, bevestigde in het populaire TV-programma
Al-Nas dat het verleden leert dat rituele mensenoffers onderdeel vormen van de islam en bij Allah zelfs de
voorkeur lijken te hebben boven dierenoffers (2).
Op het Al-Tahrir TV-kanaal citeerde raadgever Ahmad Abdo Maher letterlijk uit het studieboek ('Al-Iqna' Fe
Hal Alfath Abi Shuja') van de Al-Azhar Universiteit waarin staat dat er voor het eten van ongekookt
mensenvlees geen toestemming nodig is en er dan ook geen straf op staat. Al-Azhar maakt deel uit van de
Moslim Broederschap regering en heeft in de nieuwe grondwet (artikel 4) de macht gekregen om
gezaghebbende edicten ten aanzien van de islam en de Sharia uit te vaardigen. (1)
Prefereert Allah mensenoffers boven dierenoffers?
Sheikh Hegazy, waar president Mursi mede zijn verkiezing aan te danken heeft, gaf in het populaire TVprogramma Al-Nas toestemming om de in Groot Brittannië levende Shia geestelijke Yasar Habib te offeren.
Daarbij haalde hij Khalid Abdullah al-Kasri aan, de gouverneur van Irak die Jaad bin Durham ritueel offerde
en vervolgens kruisigde: 'O volk, offer, Allah heeft uw offers geaccepteerd. Ik offer nu Jaad bin Durham.' AlKasri slachtte hem vervolgens op de Offerdag 119 A.H. in de moskee af. Deze gebeurtenis vormde een
precedent dat tijdens het islamitische offerfeest een mensenoffer in plaats van een dierenoffer de voorkeur
lijkt te hebben. Dat dit beslist geen op zichzelf staand geval is onderstreept het The Cole Children Forum
voor moslimkinderen, dat het verhaal heeft opgenomen, en het feit dat in de hele geschiedenis van de islam
diverse invloedrijke moslimtheologen -waaronder Al-Shafi', Ibin Tayymiya, Bukhari, Dhahabi, Ibin Al-Qiyam
Darami en Ibin Katheer- het verhaal ondersteunen. Ook Abdulaziz Bin Abdullah Al-Rajihi, de leraar van de
Grote Mufti van Saudi Arabië (Muhammad Ibrahim Al Sheikh), sprak zich in tenminste één publieke
toespraak positief uit over het brengen van mensenoffers.
Moslims mogen afvalligen, overspeligen en vijanden opeten
Officieel verbiedt de islam kannibalisme, maar er zijn uitzonderingen: afvalligen van het geloof, overspeligen
en vijandige soldaten mogen wél worden opgegeten. Abu' Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, de
oprichter van de invloedrijke Shafie school voor de Soennitische islam, schrijft: 'Men mag het vlees van een
mensenlichaam eten. Het is niet toegestaan een moslim te doden of een vrije niet-moslim onder
moslimheerschappij (omdat hij nuttig is voor de samenleving), noch een gevangene omdat hij toebehoort
aan andere moslims. Maar u mag een vijandelijke strijder of een overspelige doden en zijn lichaam eten.'
Joden wurgen en verslinden
Veel moslimgeestelijken in Egypte onderwijzen dit soort edicten. De prominente Sheikh Muhammad Hussein
Yaqub moedigde in een recente toespraak indirect het kannibaliseren van Joden aan:
'Onze haat, vijandschap en woede tegen de Joden groeit. Onze haat tegen de Joden groeit als we zien hoe
ze onze broeders vernietigen. De woede kookt in ons. Konden we de criminele Joden maar wurgen...
Konden we ze maar wurgen met onze blote handen en hun hoofden er met onze tanden afbijten, niet met
onze wapens.' Ook de eerder genoemde Sheikh Safwat Hegazy houdt er vergelijkbare neigingen op na: 'Als
onze heersers ons laten begaan zou wij jullie (Joden) in de straten oppakken en jullie met onze tanden
verslinden.' (3). Sommige lezers zullen waarschijnlijk denken dat dit slechts figuurlijk wordt bedoeld, maar in
de islamitische geschiedenis komen diverse gevallen van kannibalisme voor. Voorbeeld: in het jaar 1148
werd een gearresteerde crimineel genaamd Rudwan onthoofd, in stukken gesneden en opgegeten door
Egyptische soldaten die geloofden dat ze op deze wijze zijn moed in zich opnamen.
Kannibalisme in Ramallah
Het bizarre verschijnsel doet zich echter ook anno 2013 voor. Onlangs berichtten we al dat Egyptische
moslims christenen zijn gaan kruisigingen. In het Palestijnse Ramallah droomt men eveneens van het
verslinden van Joden. Enkele jaren geleden hield een Palestijnse moslimgeestelijke zijn toehoorders voor:
'Bij Allah, we zullen hen (de Joden) geen genade tonen. Als Allah ons de overwinning over hen geeft zullen
we geen enkele genade tonen. Wat de Zionistische entiteit doet is niet vreemd... Ze zagen hoe onze
kinderen voetbal speelden met de hoofden en lichaamsdelen van hun soldaten...' In het filmpje schreeuwt
een Palestijnse jongen dan: 'Ik zal het vlees van mijn veroveraar eten!' waarna te zien is hoe Palestijnen
afgehakt mensenvlees omhoog houden en op het punt lijken te staan dit te consumeren. Nog explicieter zijn
gruwelijke filmpjes waarin de door het Westen gesteunde Syrische moslimrebellen Allah prijzen terwijl ze
mensen op letterlijk beestachtige wijze de keel doorsnijden en hun hoofden afhakken. De profeet
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Mohammed gaf in 627 het 'goede' voorbeeld door 600 Joden te (laten) onthoofden. In Iran en Saudi Arabië
worden jaarlijks nog steeds vele tientallen moordenaars, homoseksuelen en drugshandelaren onthoofd.
Kinderen en monniken geofferd aan Allah
In het Westen worden deze zaken doorgaans gebagatelliseerd als 'executies', maar feit blijft dat
onthoofdingen en mensenoffers historisch gezien onderdeel vormen van de islam. Tijdens de Spaanse
inquisitie offerden een groot aantal moslims, waaronder hun leider Tahali, 20 christelijke meisjes door hen te
onthoofden en braadden ze 20 monniken in kokende olijfolie, ervan overtuigd dat hun bloed Allah gunstig
zou stemmen zodat hij hen de overwinning over de Spanjaarden zou geven.
Tijdens de Spaanse expeditie tegen de islamitische Moren in Carthago offerden moslims vijf christelijke
kinderen. Ze zeiden hun gebeden op en slachtten hen af, in de hoop dat Allah de Spanjaarden zou
tegenhouden. Westerse pro-Islam Arabisten houden het publiek echter in collectieve ontkenning door dit
soort historische feiten te romantiseren.
Torens van schedels
Goed voorbeeld is Robert Irwin die het boek van moslim krijgsheer Babur -de oprichter van het Mughal
Imperium dat India, Pakistan en een groot deel van Azië omvatte- omschrijft als 'poëzie'. Enkele passages
uit Baburs boek schetsen echter een totaal ander beeld:
'... de Afghanen waren niet in staat iets terug te doen. In een flits werden 150 belaagde Afghanen gevangen
genomen. Sommigen werden levend gepakt, maar er werden meestal hoofden meegebracht... Van degenen
die levend werden meegebracht werden hun hoofden afgehakt, waarna er een toren van schedels in het
kamp werd opgericht.' Uit het boek blijkt dat dit veel vaker werd gedaan.
Toen Babur bijvoorbeeld India in zijn macht kreeg veroverde hij Chanderi en 'slachtte (hij) de ongelovigen af
en bracht de stad in de boezem van islam'. Ook hier werd een 'toren van schedels van ongelovigen'
gebouwd. Nadat hij de Indiërs van Khanua had verslagen schreef hij: 'De soldaten van islam gingen naar
alle richtingen en vonden bij iedere stap een gesneuvelde rebel.... Er werden veel bergen van lichamen
gemaakt en van iedere berg vloeiden stromen van bloed.'
Ook het oudere, op mondelinge overlevering gebaseerde islamitische toneelspel over Hasan en Husain,
twee kleinzoons van Mohammed, bevat een voorliefde voor de schedels van vijanden: 'O moslim, wij zullen
de hoofden van de vijanden afhakken en zo onze trouw aan u bewijzen! We zullen bekers bloed uit de
schedels van uw vijanden drinken!'
Bijbel: Onthoofdingen kenmerk Antichrist
Onthoofdingen kwamen in het verleden in alle werelddelen voor, maar verdwenen bijna overal als gevolg
van de toenemende invloed van de Joods-christelijke beschaving. Behoudens enkele kleine en
afgezonderde 'bosjesman-achtige stammen' in Nieuw Guinea, Afrika en het Amazonegebied en de criminele
afrekeningen in de Mexicaanse drugsoorlog is er echter maar één wereldwijde cultuur waar het onthoofden
en het offeren van mensen opnieuw steeds populairder wordt: de islam.
Bij hun verklaringen van de Bijbelse profetieën over de eindtijd vergeten veel christenen dat in het boek
Openbaring, dat handelt over de Apocalyps, staat dat juist onthoofdingen een zeer belangrijk kenmerk zullen
zijn van het 'Rijk van het Beest', de Antichrist (Openbaring 20:4). Het feit dat bijna uitsluitend in door de islam
beheerste landen officieel en onofficieel onthoofdingen worden toegepast -immers: in Koran 8:12 geeft Allah
moslims het bevel om de hoofden (en vingers) van ongelovigen af te hakken- zou daarom wel eens een
duidelijke indicatie kunnen zijn waar we dit Rijk van de komende Antichrist kunnen verwachten.
Xander - (1) Walid Shoebat / YouTube; (2) YouTube; (3) YouTube

Vaticaan koopt 19 flats boven grootste homosauna van Europa
11/03/13 Bron: La Repubblica © belga./HLN – tip van Luc.
Een dag voor het conclaaf start in Rome, heeft de Italiaanse krant La Repubblica uitgebracht dat de Heilige
Stoel, het centrale bestuursorgaan van de rooms-katholieke Kerk, voor 23 miljoen euro appartementen
gekocht heeft in een appartementsgebouw in Rome.
Op zich niets bijzonders, ware het niet dat in het gebouw de grootste homosauna van Europa gehuisvest is.
Op de website van de sauna is een video te zien waarin een gezette man, die Bruno genoemd wordt, stript
en een priestergewaad aantrekt. In totaal heeft het Vaticaan volgens de krant negentien appartementen in
het gebouw. La Repubblica suggereerde eerder al dat paus Benedictus XVI afgetreden is omwille van een
rapport over de omvang van seks, corruptie en machtshonger in het Vaticaan.In het zog van de Vatileaksaffaire waarbij gestolen documenten vanuit het Vaticaan naar de pers waren gelekt, zouden drie kardinalen
de paus op 17 december een zeer geheim rapport van bijna 300 bladzijden voorgelegd hebben, waarin het
draaide om homoseksuele relaties en mogelijkheid tot afpersing. Op die dag zou de Duitse kerkleider de
knoop omtrent zijn reeds lang overwogen aftreden doorgehakt hebben.De kardinalen zouden aldus een
“ondergronds homonetwerk” hebben ontdekt, wiens leden op verschillende plaatsen in Rome en
Vaticaanstad seksbijeenkomsten organiseerden. Vanwege hun seksuele geaardheid stelden zij zich bloot
aan afpersing.
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Bilderberg agenda 2013: Oorlog in het Midden Oosten
De Bilderbergers zouden de protesten in Europa en de aandacht
van de Europese media zat zijn.
Volgens onderzoeksjournalist Jim Tucker, al jaren de erkende
specialist op dit gebied, verwachten sommige leden van de
Bilderberg elite nog dit jaar een oorlog in het Midden Oosten
waarbij Syrië en Iran betrokken zullen zijn. Dit jaar komen de
Bilderbergers mogelijk net als in 2012 bij elkaar in Chantilly,
Virginia, mede omdat veel leden Europa zouden willen mijden vanwege de aandacht van de media in de
afgelopen jaren. Tucker bericht over een onderhoud tussen vaste Bilderberger Vernon E. Jordan, uitvoerend
directeur van de investeringsbank LLC en tevens bestuurslid van tal van andere grote bedrijven zoals
American Express, en een ander lid over de volgens hen steeds vijandiger wordende taal van de Israëlische
premier Netanyahu tegen Iran. 'Hoe kwader Bennie Boy wordt, hoe groter de kans is op een zeer grote
Midden Oosten oorlog,' zou Jordan hebben gezegd.
'En hoe groter de oorlog, des de groter de kansen dat er een wereldwijd bankensysteem wordt opgezet om
dit soort avontuurtjes te financieren,' zou zijn gesprekspartner hieraan hebben toegevoegd. Het gesprek
tussen beide heren zou op 25 februari in Londen hebben plaatsgevonden.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry deed eveneens een duit in het zakje. Op
vragen waarom er nog steeds geen directe Amerikaanse- en NAVO troepen worden ingezet voor een
militaire interventie in Syrië antwoordde hij: 'Dat kunnen we herstellen.' Tijdens een persconferentie op
dezelfde dag in Londen zei hij dat de Syrische rebellen niet aan hun lot zullen worden overgelaten.
Oproep tot onderzoek criminele activiteiten Bilderbergers
Bijzonder is dat de Bilderbergers dit jaar mogelijk net als in 2012 opnieuw in het Merriott Hotel in Chantilly,
Virginia bijeen zullen komen. Mocht dit kloppen dan lijkt het besluit om Europa te mijden ingegeven door de
gebeurtenissen rond de conferentie in 2011 in het Zwitserse St.Moritz, toen de leden direct werden
geconfronteerd door demonstranten. Bovendien riep Dominique Baettig, een prominent lid van de grootste
Zwitserse politieke partij, destijds op tot een parlementair onderzoek naar de activiteiten van de elitegroep.
Recent pleitte de Italiaanse advocaat Alfonso Luigi Marra ook voor een onderzoek door de openbare
aanklager in Rome naar de mogelijke criminele activiteiten van de Bilderbergers, wat wellicht een
medereden is om dit jaar opnieuw in Amerika bijeen te komen.
Boos vanwege aandacht in Europa
Tijdens een bijeenkomst van de Noord Amerikaanse Bilderberg Groep op 30 november tot 3 december 2012
in Washington liet de voormalige viceminister voor Buitenlandse Zaken Richard Armitage zich ontvallen dat
de Trilaterale Commissie en de Bilderbergers boos waren vanwege de constante aandacht die er de laatste
jaren is voor hen en bevestigde hij dat dit de reden is dat men op dit moment niet in Europa wil vergaderen.
In Amerika zouden de grote mediacorporaties, vrijwel allemaal in handen van Bilderbergers en/of hun
vriendjes, in tegenstelling tot in Europa nauwelijks over hen berichten.
Xander - (1) Infowars
“Superbacteriën resistent tegen antibiotica zijn tikkende tijdbommen”
11/03/13 - Bron: The Huffington Post, The Guardian
“Eenvoudige operaties over 20 jaar levensgevaarlijk”
Superbacteriën waarop antibiotica geen vat meer hebben, zijn even gevaarlijk als terrorisme, zegt professor
Sally Davies, medisch expert van de Britse regering. Operaties die vandaag routine zijn geworden, kunnen
binnen twintig jaar dodelijk zijn wanneer we infecties niet langer kunnen bestrijden.
Professor Davies denkt dat het probleem “even belangrijk is als de klimaatverandering”. Ze raadt haar
regering dan ook aan het onderwerp aan te kaarten op de G8-top in Londen van volgende maand. Op
termijn zou onze gezondheidszorg in dezelfde situatie vergelijkbaar kunnen zijn met de toestand in de
negentiende eeuw.Als oplossing vraagt Davies onze voorraad antibiotica beter te beschermen en de
farmaceutische industrie te steunen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Natuurlijk beperkt dit probleem
zich niet tot het Verenigd Koninkrijk, maar gaat het de hele wereld aan. “Resistentie tegen antibiotica is een
catastrofale bedreiging. Als we nu niks doen, zouden we binnen twintig jaar aan een ordinaire infectie
kunnen sterven.”
Vooral heupoperaties en de vervanging van organen worden dan potentieel levensgevaarlijk, omdat het
risico op infecties groter is. Er is dus nood aan nieuwe vormen van antibiotica, maar momenteel zit er niet
veel in de pijplijn. Een ander probleem is het feit dat de helft van de antibiotica in het Verenigd Koninkrijk aan
vee wordt gegeven.
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1594061/2013/03/11/Superbacterien-resistent-tegenantibiotica-zijn-tikkende-tijdbommen.dhtml
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Barack Obama en het grote altaar van Zeus
Griekse mythologie, ‘oude’ afgodenthema’s zijn springlevend: Het
grote Altaar van Zeus. Er is een cryptische verwijzing naar satan in
Openbaring 2:13, die onze aandacht vraagt …
Jezus liet Johannes een van Zijn profetische brieven doorgeven
aan Pergamus in Griekenland (ook wel aangeduid als Pergamum),
waarin Hij zegt in Openbaringen 2:13: “Ik weet uw werken, en
waar gij woont, daar waar de troon van Satan is.”Hij prijst de
christenen in Pergamum voor hun trouw in moeilijke tijden, Jezus
zegt duidelijk dat het grote Altaar van Zeus in Pergamus de “zetel” of troon van satan is.
Het werd gebouwd in de tweede eeuw voor Christus, niet als een tempel, maar als een open lucht altaar.
Eumenes II, de koning van Pergamus, was waarschijnlijk degene die het gebouwd heeft. Hij was de persoon
die Antiochus IV Epiphanes aanstelde als koning van het Seleucidische Syrische Rijk.
Antiochus IV ging naar Pergamus en aanbad Zeus (satan) op zijn altaar.
Door een artikel van El Gallo, waarvan ik [bronschrijver van dit artikel] moet toegeven dat ik nog nooit van
hem gehoord had, raakte ik enthousiast over de interessante geschiedenis van het altaar van Zeus, een deel
daarvan wil ik graag aan je doorgeven …
Gallo schreef:
“Eumenes was een mentor voor niemand minder dan Antiochus IV Epiphanes, ja, niemand minder dan de
Seleucidische koning die de eerste “gruwel der verwoesting” pleegde door het plaatsen van een standbeeld
van Zeus in de tempel en het doden van een varken op het altaar – ter ere van Zeus.”
Ongeveer 2000 jaar vooruitgespoeld …
“De Duitse archeologen zijn in Pergamum. Zij benaderen het islamitische Ottomaanse heersers met een
voorstel om het oude heidense altaar van Zeus te kopen en verplaatsen het naar Berlijn. Zij verhuisden het
hele bouwwerk naar Berlijn, waar zij een groot museum bouwden in het jaar 1880 en zij het altaar
restaureerden. Het werd heel beroemd en een icoon van de Griekse architectuur, erkend door geleerde
mensen van over de hele wereld. ”
En nog ongeveer 50 jaar vooruitgespoeld …
“Een jonge Oostenrijkse kunst liefhebber genaamd Adolf Hitler moet vooral zijn gecharmeerd van het …”
Hij bouwde een replica van waaruit hij een reeks van betoverende toespraken aan de verzamelde massa’s
hield. Het was een coming out party van een soort, waar de wereld besefte dat dit geen gewone politicus
was. Hij leek doordrongen van een bijna hypnotische mogelijkheid om niets in het bijzonder te zeggen, maar
op een manier die de jeugd verrukt.
En hij deed het tijdens het spreken van de replica van het meest beroemde oude Berlijns museumstuk: Het
grote altaar van Pergamum, ofwel – het altaar van Zeus, ofwel – de troon van Satan”.
De heuvel in Pergamum, waar het altaar van Zeus oorspronkelijk was
gevestigd.
Nog eens 75 jaar verder in de tijd …
“Een andere charismatische jonge politicus betovert enorme Duitse
menigte met een spetterende speech in Berlijn.
Barack Hussein Obama doet iets wat geen enkele Amerikaanse
presidentskandidaat ooit heeft gedaan die in het buitenland is, namelijk
het geven van een belangrijke buitenlands beleids toespraak.
De aanbiddende jeugdige menigte, die een groot deel van Europa
vertegenwoordigd, luistert als hij zegt… vrijwel niets. Maar hij doet het zo goed.”
Een omroeper op de Duitse televisie zei: “Je hebt net gehoord van de volgende president van de Verenigde
Staten van Amerika, en de toekomstige president van de wereld.”
Heeft Barack Hussein Obama een bezoek gebracht aan het Museum van de het grote altaar van Zeus in
Berlijn, terwijl hij daar was? Reken maar dat hij dat deed.
Naar aanleiding van dit ongekende bezoek van Barack Hussein Obama kwam hij terug naar Denver,
Colorado in de VS om de Democratische partij in de finale vorm te gieten.
Daar maakte hij een gedurfde, en sommigen zouden zeggen arrogant
besluit om zijn nominatie te aanvaarden in een enorme voetbalstadion, in
de hoop het te vullen met 100.000 fans. De aantallen waren ongekend
voor een Amerikaanse politieke toespraak – behalve voor hem. Deze
jonge rockster politicus leek menigten naar zijn wil te kunnen
samenbrengen.
Maar zelfs zijn trouwe aanhangers voelden zich ongemakkelijk, dat hij
het podium eiste om te spreken was nogal on-Amerikaans en
pretentieus.
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Hij wilde een toespraak vanaf een replica van een Grieks gebouw - Het grote altaar van Zeus!
Denver Stadion en de replica van “ Het altaar van Zeus”, “ satan’s zetel”.
Terwijl foto’s van de bouw zich via het internet verspreiden verkreeg de christelijke auteur Joel Richardson
brede geloofwaardigheid door aan te tonen dat het gebouw een kloon was van het grote Altaar van Zeus die
eens boven de stad Pergamon stond.
De mensen achter Obama hadden wat zwakke argumenten dat het altaar, de U.S. Capital and White House
West Wing gecombineerd voorstelden. Maar geleerde experts waren het met Richardson eens; het was een
replica van Het Grote Altaar van Pergamum.
Zo…….nieuwsgierig? B. Hussein Obama koos ervoor zijn eerste initiële
politieke speech voor een verzamelde, voornamelijk jonge menigte te
houden vanaf een replica van de troon van satan, net als Adolf Hitler
tientallen jaren eerder.
‘En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen…’ (bijbel:
Openbaringen 13:11)
Wat deze informatie doet is het volledig ‘openbaren’ van de man die wij
Barack Hussein Obama noemen en het legt bloot dat deze man niet is wij
hij zegt dat hij is, maar iemand die is grootgebracht en klaargestoomd is voor een ‘uniek doel’ door diegenen
en door die ‘ene’ bij wie hij in dienst in.
Dit is de ‘dag’, zijn ‘uur’, zijn ‘moment’. And niks zal hem weerhouden van zijn ‘taak’ hem gegeven.
De zandloper is omgekeerd. Als het zand snel passeert, tellende de momenten als het zand snel passeert,
worden wij eraan herinnerd dat de tijd kort is.
“Hij” komt eraan en hij is hier.
Het staat geschreven! Het zand van de zandloper wordt minder. Als we licht schijnen in de duisternis en wij
blootleggen wat verborgen was, laat het ons zien wie Barack Obama werkelijk is en zijn ‘toegewezen taak’
samen met andere interessante dingen ‘verborgen in het volle licht’.
Satan’s Seat
Laten wij eens beginnen met Openbaringen 2, vers 12-13 :
12 “En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die
het tweesnijdende scherpe zwaard heeft:
13 Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar waar de troon van
satan is…”
Pergamus was de plaats van het ‘Altaar van Zeus’, beter gezegd de
‘Troon van Zeus’. Zeus draagt in de griekse mythologie dezelfde titel als
Jupiter in Rome en hij was de koning van de goden die zijn vader, bekend
als Cronos in de ‘strijd der titanen’.
Hoog op een heuveltop, uitkijkend over de stad Pergamos bestond dit altaar van Zeus, welke levensgrote
fresco’s in steen uigehakt had rondom de basis van het gebouw. De fresco’s stelden de grote strijd voor
tussen de ‘Titanen en de Olympianen’.
De ‘Strijd der Titanen’ zoals het verhaal gaat, waarin Jupiter, of ‘Zeus’ de
koning van de goden werd. De tempel van Zeus was daar in Pergamus
precies zoals de bijbel voorzegd aangaf. De tempel met zijn lange gebogen
veranda, gebeelhouwde fresco’s rondom en grieks ontworpen zuilenrij.
In die tijd werd het altaar van Zeus beschouwd als ‘een van de zeven
wereld wonderen’ van de oude tijd en werd het hoog gewaardeerd als een
van de meest popularie plaatsen in het griekse rijk.
Het werkelijke altaar van Zeus, zetel van Satan is in Berlijn Duitsland.
In het bijbelvers noemt God Zeus, ‘Satan’ en zijn troon/altaar een ‘zetel’. Dit
is welbekend bij de meeste bijbelkenners.
Maar wat niet erg bekend is, is dat Satan ook een ‘strijdwagen’ had. En zijn
‘strijdwagenrijder was niemand anders dan ‘Victoria’, ook wel bekend als de
‘Godin van de Overwinning’ (foto hierboven)
Een kanttekening hierbij is dat rond 1880 archeologen het ‘altaar’ van
Pergamus hadden verwijderd en zorgvuldig weer hadden opgebouwd in
Berlijn waar het hedendaags goed bewaard tentoongesteld staat in het
Pergamon museum.
Satan’s strijdwagenrijdster Victoria, alias ‘Nike’
Een standbeeld van ‘Victioria’ staat hoog bovenop een griekse spits, wat een
oude herinnering is aan de Egyptische obelisk.
Wat interessant is dat Barack Obama naar Berlijn ging om een speech te
houden over buitenlandse zaken.
Voordat hij in de zomer van 2008 de gekozen president van de Verenigde
Staten werd, stond hij onder het beeld van ‘Victioria’ en sprak tot een enorme
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verzamelde mensenmassa.
Dit is nu het punt waar het interessant wordt… De spits van Victiora.
Hij keek niet rechtstreeks naar de massa toen hij zijn speech gaf, want in plaats daarvan stond hij bewust
links van de massa met hen aan zijn rechterhand.
Door dit te doen had hij zich zo gepositioneerd dat hij rechtstreeks addresseerde en keek naar het
Pergamonmuseum in Berlijn waar het ‘Altaar van Zeus’ zich bevindt, terwijl hij op hetzelfde moment
onderaan Satan’s strijdwagenrijdster ‘Victoria’ stond.
Barack Obama onderaan de spits van ’Victoria’.
‘Victoria’, als Satan’s ‘strijdwagen’, kan in al haar glorie gevonden worden
hoog bovenop de Brandenburg poort in Berlijn, Duitsland.
Hier is zij majestueus tentoongesteld in commando en meesterschap als
Satan’s persoonlijke strijdwagen, vooruitrijdend haar machtig ros van de
‘welbekende’ 4 paarden van de Apocalypse.
‘Victoria’ (NIKE) in Satan’s/ Zeus’ strijdwagen mennend de Vier Paarden van
de Apocalypse.
Merk op dat ’Victoria’ ‘vleugels van een engel’ heeft, ze is een ‘gevallen engel’.
Ze is de meester van Zeus’ (Satan’s) strijdwagen.
Kijk eens goed naar al deze foto’s en welk onvoorstelbaar gegeven dit is. Het
is de ‘sleutel’ naar wat binnenkort ontsloten zal worden. Wie is deze man en
voor wat voor werk hij staat wordt erg duidelijk. Onthoudt dat hij belast is tot
vernietiging.
Het is interessant op te merken dat God in Openbaringen 2 spreekt over Zeus
als Satan’.
Dan in hoofdstuk 6 maakt Johannes melding van de ‘Vier Paarden’ welke hier
bedoeld worden als Satan’s paardenspan.
Als we doorgaan naar hoofdstuk 9 verteld Johannes ons over de griekse titanenkoning ‘Apollo’ als zoon van
Zeus, niemand minder dan Satan’s ‘zoon’, de zoon van verdoemenis, het ‘zaad van de slang’.
Een korte samenvatting…
So let’s quickly recap…
Barack Obama stond onderaan de spits met de gevallen engel ‘Victoria,
Satan’s strijdwagenrijdster’ terwijl hij met opzet zijn blik richtte op het ‘Altaar
van Zeus (Satan’s troon), maar waarom?
Omdat de duitse autoriteiten hem niet wilden toestaan toegang te verkrijgen
tot de ‘strijdwagen van Zeus’ op de Brandenburg poort. De plek waar hij
werkelijk zijn speech/ritueel wilde houden. Hiervoor moest hij een oplossing
zoeken en moest hij het doen met het ‘een na beste ding’. De spits van
Victioria onderwijl kijkend naar het altaar van Zeus.
Satan’s strijdwagenrijdster Victoria, alias ‘Nike’.
Er begint zich een vraag aan ons op te dringen. Waarom zo’n opvallend ritueel?
Barack Obama bevond zichzelf op een kruispunt en nu was de tijd. Door esoterische gebaren en duister
gesproken zinnen was het akkoord verzegeld door een publiekelijke afkondiging.
‘Esoterisch Masonisch Hand Gebaar’,
‘B’ for Barack (een twee-voudige weergave van de man en het paard),
13 Bloed rozen, Het wit arabische paar ‘Donder’ / Barack in de achtergrond welke door Mohammed werd
bereden vanaf Jeruzalem.
Bron: Fivesdoves.com; Steven/ Palm Harbor, FLA. Noot van Endoftimes.eu:
We weten allemaal hoe betoverend (demonisch beinvloed) Hitler kon spreken.
Het schijnt dat het moment dat Hitler voor de eerste keer sprak vanaf (de
replica) van het Altaar van Zeus hij formeel in 1937 voor het eerst sprak over
alle joden die gedood moetsen worden. De vraag is nu welke machten Obama
heeft afgeroepen door zich net als Hitler te verbinden aan een altaar van de
demoon Zeus. We zullen zien…
Zie ook: Beyoncé demon possessed: Griekse mythologie, ‘oude’ demonische
afgoden zijn springlevend
Zie ook Obama files / Obama de antichrist?
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Franciscus van Assisi voorspelde paus die vernietiging zal brengen
Getal 13 centraal bij verkiezing eerste Jezuïet als paus - Begint of eindigt de Grote Verdrukking tussen nu en
2024?
Uit het originele (later haastig gewijzigde) wapen van paus
Franciscus -met daarop duidelijk de zon en het teken van
de Jezuïtische Orde- blijkt dat hij mogelijk nooit bisschop is
geweest en daarom geen legale kardinaal was en dus ook
geen legale paus is - precies zoals in eeuwenoude
profetieën werd voorspeld.
De op deze site veel besproken 900 jaar oude Profetie der
Pausen van St. Malachy blijkt ook wat betreft de afkomst
van de nieuw gekozen paus correct. De Argentijnse
kardinaal Bergoglio is namelijk een zoon van Italiaanse ouders, waarmee hij voldoet aan de term 'Romanus'.
Bovendien noemt hij zich naar Franciscus van Assisi, de katholieke (eveneens Italiaanse) priester wiens
originele naam Francesco di Pietro (Petrus) di Bernardone was. Kortom: Petrus Romanus. Maar er zijn meer
erg opvallende zaken rondom de verkiezing van paus Franciscus.
Sommige lezers hebben niet goed begrepen (of niet goed gelezen) dat 'Petrus Romanus' slechts een
cryptische omschrijving van de laatste paus door St. Malachy was, net zoals dat met alle eerdere pausen het
geval was (Johannes Paulus II: 'arbeider van de zon', Benedictus XVI: 'glorie van de olijf'). Regelmatig
hebben we benadrukt dat de laatste paus zich officieel anders zal noemen. St. Malachy blijkt nu dus ook wat
betreft paus nummer 112 (en totaal 266) gelijk te hebben gekregen.
Uitgerekend Franciscus voorspelde valse paus
Dat kardinaal Bergoglio zich uitgerekend naar Franciscus van Assisi vernoemde is meer dan opvallend. Niet
alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam -een onderwerp dat in onze tijd zeer
actueel is-, maar ook voorspelde hij kort voor zijn dood dat er in de tijd van de Grote Verdrukking 'een man
als paus zal opstaan, die door zijn sluwheid velen zal doen dwalen en doen sterven... Sommige predikers
zullen zwijgen over deze waarheid, anderen zullen deze met voeten treden en ontkennen... .want in die
dagen zal Jezus Christus hen geen ware pastor sturen, maar een vernietiger.'
Franciscus zou ook in officieel opzicht een valse paus kunnen zijn. Tot 2010 bevatte zijn wapen (zie
afbeelding) namelijk wel het zonneteken van de Jezuïtische Orde, maar niet de dubbele kruis die iedere
bisschop verplicht is in zijn wapen op te nemen. Met andere woorden: is Bergoglio nooit bisschop geweest,
was hij daarom geen legale kardinaal en is hij daarom nu ook geen legale paus? (Het wapen werd
ondertussen op Wikipedia haastig aangepast met een bisschopskruis, maar het originele wapen van
Bergoglio was wel degelijk zoals afgebeeld). (2)
Getal 13 centraal bij verkiezing paus Franciscus
Pausen kiezen nooit 'zomaar' hun naam maar noemen zich vrijwel uitsluitend naar hun grote voorbeeld en/of
naar een voorganger of heilige met wier leven en handelen zij zich willen identificeren . In het geval van
Franciscus wordt dat nog eens extra benadrukt doordat het de eerste keer in precies 1100 jaar is dat een
paus een nieuwe naam kiest. Voor het laatst gebeurde dat in het jaar 913.
Het in het occultisme zeer belangrijke getal '13' -het getal voor rebellie, afval (van geloof), desertie, corruptie,
desintegratie en revolutie- neemt ook om andere redenen een centrale plaats in bij de verkiezing en
openbaarmaking van Franciscus. Niet alleen gebeurde dit op 13-03-2013, maar de bekende witte rook was
om precies 19:13 uur te zien waarna de nieuwe paus om 20:13 uur zijn eerste toespraak vanaf het balkon
boven het St. Pietersplein hield, exact op het moment dat de komeet Pan-STARRS (Pan-demonium, dat is
'al de demonen') zo dicht bij de maan kwam dat het silhouet van onze satelliet volgens astronoom Geoff
Gaherty te zien was.
Eerste Jezuïet op pauselijke troon
Bovendien is er met Franciscus nog iets bijzonders aan de hand: hij is voor zover bekend de eerste Jezuïet
die ooit tot paus werd gekozen. 'Dit is een zeer belangrijk aspect van onze voorspelling in ons boek ('Petrus
Romanus: The Final Pope is Here', 2012),' gaf coauteur Tom Horn als commentaar. In zijn met Cris Putnam
geschreven boek stelde hij al dat de omschrijving 'Petrus Romanus' erop lijkt de duiden dat de laatste paus
het opperste gezag van de Rooms Katholieke Kerk over alle andere religies en christelijke kerken zal
herbevestigen, en zelfs zijn autoriteit over alle christenen en volken op aarde.
De Orde der Jezuïeten -of het Genootschap van Jezus, met 19.000 leden de grootste en zowel meest
geachte als meest verguisde orde van de Katholieke Kerk- werd opgericht om te voorkomen dat het
protestantisme zich verder over de wereld zou verspreiden en om christenen verbonden te laten zijn met de
Kerk van Rome en de in hun ogen 'opvolger van Petrus', de paus. Kort na de 35e Algemene Congregatie
van de Jezuïeten in 2008 reageerde 'het Genootschap van Jezus' 'met nieuwe geestdrift en dynamiek' op de
oproep van paus Benedictus aan hen om 'de integrale waarheid en eenheid van de Katholieke leer' te
bewaren.
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Perfecte paus voor komst buitenaardse redder
Bergoglio is als eerste Jezuïet op de troon dan ook de perfecte paus om zijn geprofeteerde rol als de in de
'Exo-Vaticana' serie besproken promotor van de (valse) buitenaardse redder te vervullen. In de loop der
jaren hebben andere hooggeplaatste Jezuïeten, waaronder Pierre Teilhard de Chardin -de bedenker van de
New Age term 'het Christus bewustzijn' waar paus Benedictus een openlijke volgeling van was- en de
Vaticaanse topastronoom Guy Consolmagno letterlijk voorspeld dat er binnenkort 'aliens' uit de ruimte zullen
komen die door het Vaticaan als de 'redders van de mensheid' zullen worden betiteld.
Grote Verdrukking tussen nu en 2024?
Nu paus Franciscus nu al in zoveel opzichten de profetieën van zowel St. Malachy als Franciscus van Assisi
vervult, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de in de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking -en de daaraan
gekoppelde grote misleiding door de komst van de Antichrist- voor de deur staat. Als daarbij bedacht wordt
dat paus Franciscus al 76 jaar oud is en een paus gemiddeld precies 11 jaar op de troon zit, dan zou de
allerlaatste fase van de eindtijd, die zal worden afgesloten met de terugkeer van Jezus Christus, mogelijk
tussen nu en 2024* gaan beginnen of in uiterlijk dat jaar misschien zelfs wel worden afgesloten.
* Opmerking: onze jaartelling loop naar schatting 6 á 7 jaar achter op het werkelijke geboortejaar van Jezus
Christus. Tellen we deze jaren erbij op dan is 2024 in werkelijkheid 2030 of 2031, precies 2000 jaar nadat de
Zoon van God het evangelie bracht en Zijn leven gaf als losprijs voor velen (historici schatten dat Jezus
tussen de 29 en 33 jaar oud was toen hij stierf en op de derde dag weer opstond uit de dood).
Xander - (1) Raiders News Update (div. pagina's), (2) Logos Apologia

Aantreden jezuïtische paus voedt complottheorieën over 'schaduwleger'
vrijdag, 15 maart 2013 geplaatst in: Het Complot - Bron: AFP
Er deden al enige berichten de ronde dat Franciscus, de eerste
jezuïtische paus, niet onomstreden zou zijn. Hij is lid van de Sociëteit
van Jezus, een orde die in 1534 werd opgericht door de Spaanse oudsoldaat Iñigo Lopez de Loyola. Deze katholieke religieuze orde,
waarvan Franciscus in de jaren zeventig de Argentijnse tak leidde,
wordt soms ook wel omschreven als een ‘schaduwleger’. De orde zou
alles in zijn macht hebben, van het bestuursorgaan van het Vaticaan tot
de Verenigde Naties en het Amerikaanse bankenstelsel.
Motto
De invloed van de Sociëteit van Jezus op de Heilige Stoel blijkt onder
meer uit het feit dat het hoofd van de orde ook wel ‘zwarte paus’ wordt
genoemd. Sommigen beweren dat de leider van de orde de paus aanstuurt.
Het beroemde motto van de sociëteit – Perinde ac cadaver (Gehoorzaam zoals een lijk gehoorzaamt) –
heeft ook geleid tot de nodige speculaties. “De geruchten zijn gebaseerd op de jezuïtische zelfdiscipline, hun
totale overgave, hun geheimzinnigheid en hun totale gehoorzaamheid aan de paus,” zei Henri Tincq, exVaticaan-expert voor het Franse dagblad Le Monde.
Elite
De sociëteit werd vroeger gevreesd omdat jezuïeten ‘de bourgeoisie beïnvloedden en naar speciale scholen
stuurden’. Volgens de Italiaanse historicus Alberto Melloni is de twijfelachtige reputatie van de sociëteit juist
oneerlijk. Hij voegde toe dat het een grote familie is waar zowel conservatieven als hervormers deel van
uitmaken. De orde werd in 1773 onder druk van de koningen van Frankrijk, Spanje en Portugal opgeheven
door paus Clemens XIV. Er was ophef ontstaan omdat veel politici en onderwijzers van de intellectuele elite
jezuïet bleken te zijn. Na de Franse revolutie werd de Jezuïetenorde door paus Pius VII weer hersteld. De
Amsterdammer Jan Roothaan zorgde destijds voor een sterke impuls van de orde. Jose Bento da Silva van
de Warwick Business School in Groot-Brittannië, expert op het gebied van de Sociëteit van Jezus, zei dat
‘geen enkele religieuze orde een wereldwijde gemeenschap weet te besturen zoals de jezuïeten’. Tijdens
het laatste conclaaf in 2005 was kardinaal Jorge Mario Bergoglio ook kandidaat voor het pausschap, maar
hij maakte uiteindelijk de weg vrij voor Benedictus XVI. Dit jaar werd hij wel de nieuwe leider van de 1,2
miljard katholieken op aarde. Gerelateerd:
 Hoe een Nederlandse zwarte paus de wereld regeerde
 'Paus trad af om arrestatie te ontlopen'
 Waarom Benedictus XVI werkelijk aftrad
 Teken van boven? Bliksem slaat in bij Vaticaan na aftreden paus
 Geheimzinnige Orde van Malta bestaat 900 jaar
 De Rockefeller Madonna en het geslacht De' Medici
© Copyright (c) Niburu.nl
http://www.niburu.nl/het-complot/4571-aantreden-jezuitische-paus-voedt-complottheorieen-over-schaduwleger
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Fukushima update: Grootste kernramp ooit of een enorme hoax?
Japanse kerngeleerde: Vrijgekomen radioactief cesium-137 tot 500 x hoger dan atoombom Hiroshima Journalist: Op 80 kilometer is straling 1000 x hoger dan toegestaan - Japanse oud premier: bijna half Japan
geëvacueerd
Het is nauwelijks voorstelbaar dat er uit deze zwaar
beschadigde reactorgebouwen geen gevaarlijke
hoeveelheid straling zou zijn ontsnapt.
Het is al weer een tijdje stil rond de Japanse kerncentrale
Fukushima, die eergisteren precies 2 jaar geleden
getroffen werd door een tsunami die het gevolg was van
een zeer zware aardbeving. Het beeld in de alternatieve
media dat de Japanse overheid er alles aan heeft gedaan
om te verbloemen dat het hier om de grootste kernramp
ooit gaat wordt nu door elkaar geschud door
onderzoeksjournalist Gerhard Wisnewski, die gelooft dat er
in werkelijkheid totaal geen sprake is van een atoomramp. Tegelijkertijd melden diverse andere bronnen juist
extreem hoge radioactieve straling en talloze stralingszieken. Wie heeft er gelijk?
De aardbeving/kernramp op 11 maart 2011 in Japan kostte aan circa 16.000 mensen het leven. Nog altijd
zijn er zo'n 3500 vermisten. Zij kwamen allemaal om door de tot 20 meter hoge tsunami die de Japanse kust
bij Fukushima overspoelde en de gelijknamige kerncentrale zo zwaar beschadigde, dat uit drie van de vier
kernreactoren extreem grote hoeveelheden radioactieve straling zouden zijn gelekt.
De grootste kernramp was tot dan toe het smelten van de Russische kerncentrale bij Chernobyl in 1986.
Hierbij vielen direct 50 stralingsdoden en stierven volgens diverse onderzoeken in de tientallen jaren daarna
enige tienduizenden mensen aan allerlei vormen van kanker.
'Geen stralingslachtoffers'
Volgens Wikipedia kwam er bij de ramp in Fukushima slechts 10% tot 20% van de straling die ontsnapte bij
Chernobyl vrij. Vijf medewerkers van de Japanse atoomautoriteit NISA raakten lichtgewond, één brak zijn
benen en een ander kreeg een hartaanval. Bij de latere waterstofexplosie in reactorgebouw 1 vielen nog
eens vier lichtgewonden en kreeg een vijfde een beroerte. De explosie in reactorgebouw 3 veroorzaakte 11
gewonden. Bij de werkzaamheden aan de beschadigde centrale werden later nog enkele arbeiders onwel en
stierf er een aan een hartinfarct. Buiten de centrale vielen nog eens 40 tot 50 doden als gevolg van
lichamelijke zwakte en zelfdoding. Stralingslachtoffers zouden er echter niet zijn gevallen. Op 24 maart
kregen drie werknemers de hoogste dosis straling te verwerken toen ze door het radioactieve water in de
centrale liepen: zo'n 2 tot 3 Sievert. Zij zouden geen medische behandeling nodig hebben gehad.
'Straling binnen toegestane waarden'
De Duitse Handelsblatt journalist Martin Koeling ging recent zelf polshoogte nemen in de 'doodszone'
rondom de rampcentrale en schreef dat zijn stralingsmeter uitsloeg naar 1700 mikrosievert per uur,
omgerekend bijna 15.000 millisievert per jaar. Dat klinkt misschien veel maar het gaat hier om slechts
0.0017 Sievert per uur. Pas een duizend maal zo hoge dosis is levensbedreigend. De 15.000 millisievert zou
pas dodelijk zijn als iemand dit in één keer te verwerken zou krijgen, niet verspreid over een heel jaar.
In mei 2012 constateerde het Europese Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE) dan ook dat er in het geheel
geen stralingsslachtoffers zijn gevallen. Ook volgens de VN zou de vrijgekomen straling in Fukushima
'duidelijk kleiner zijn dan gevreesd' en grotendeels 'binnen de toegestane waarden' liggen.
'Geen kern-, maar angstcatastrofe'
Van de grootste kernramp aller tijden met ernstige wereldwijde gevolgen is volgens Wisnewski dan ook geen
sprake. 'Volgens de VN is de totale psychoterreur tegen de bevolking het werkelijke erge gevolg van de
ramp,' schrijft de journalist. Veel bewoners uit de omgeving van de centrale zijn alles kwijtgeraakt en worden
sociaal buitengesloten, met depressies als gevolg. Jonge vrouwen zouden bang zijn geen kinderen meer te
kunnen krijgen, anderen zouden abortussen laten plegen. Veel mensen zijn hun broodwinning kwijtgeraakt
omdat niemand de rijst uit het gebied wil eten.
De Britse natuurkundige professor Wade Allison zegt dan ook dat er in Fukushima een angstcatastrofe heeft
plaatsgevonden. 'Maar geen kernramp. Niemand stierf door de straling en dat zal in de komende 50 jaar dan
ook niemand overkomen. Zelfs de ziekenhuizen kregen het niet drukker.' Er zou geen enkel bewijs zijn dat
er, zoals sommigen beweren, dankzij de radioactieve straling al meer dan 50 mensen zijn omgekomen. Wel
spreekt de Japanse overheid over inmiddels 573 doden als gevolg van de naweeën van de tsunami. (1)
Straling 500 tot 1000 keer hoger dan toegestaan
De 'grootste nucleaire ramp ooit' is dus een hoax? Bepaald niet weinig anderen, waaronder diverse
onafhankelijke experts, denken van niet. Volgens kerngeleerde Hiroaki Koide van de Universiteit in Kyoto
kwam er bij de ramp 400 tot 500 keer meer cesium-137 radioactiviteit vrij dan bij de atoombom op
Hiroshima. De Japanse overheid zou aan het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) hebben
gemeld dat de hoeveelheid vrijgekomen cesium-137 'slechts' 168 keer hoger is (2).
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Journalist Sean Thomas vond naar eigen zeggen op 80 kilometer van de rampcentrale een plek waar de
straling nog steeds 1000 x hoger is dan de toegestane limiet (3). 'Hier lopen kinderen naar school toe,'
verklaarde hij in een interview met Russia Today. 'En dit noemt de regering een veilig gebied!'
Japanse oud premier: bijna half Japan geëvacueerd
Naoto Kan, tijdens de ramp premier van Japan, gaf onlangs in een tv-interview toe dat de voorzitter van de
Japanse Atoom Energie Commissie destijds bang was dat een gebied in een straal van 250 rondom
Fukushima totaal geëvacueerd zou moeten worden en hier tot 30 jaar na dato geen mensen meer zouden
kunnen wonen. Aangezien ook de hoofdstad Tokio hier binnen viel zou het om ongeveer 50 miljoen mensen
gaan, bijna de helft van de totale Japanse bevolking (4).
Amerikaanse matrozen ziek geworden
Twee Amerikaanse matrozen aan boord van de USS Ronald Reagan die werd ingezet bij de ramp hebben
zich aangesloten bij een door collega's aangespannen rechtszaak tegen TEPCO, de Japanse beheerder van
de getroffen centrale. Kwartiermeesters Jaime Plyn en Maurice Enis zouden na de hulpverlening allerlei
ziekten hebben gekregen. Enis kreeg onder andere bronchitis en vreemde knobbeltjes, Plym kreeg te
kampen met gynaecologische afwijkingen. Bij radioactieve testen tijdens hun dienst zouden de meters ver in
het rood zijn uitgeslagen (5).
'Grond in Tokio is kernafval'
De Amerikaanse kernexpert Arnie Gundersen, die korte tijd wereldwijde bekendheid verwierf vanwege zijn
correcte analyse dat er in de getroffen kernreactoren smeltingen hadden plaatsgevonden die door de
overheid werden ontkend, reisde ongeveer een jaar geleden naar Japan om in de hoofdstad Tokio monsters
te nemen van de grond. Zijn conclusie: op alle gemeten plaatsen, waaronder parken, speeltuinen en
grasperkjes, was de radioactieve besmetting zó hoog dat deze grond in het Westen als kernafval behandeld
zou moeten worden.
Wie er ook gelijk heeft, het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat zoveel kernexperts en -specialisten uit Japan,
Amerika en andere landen het compleet bij het verkeerde eind hebben en er van een ramp in werkelijkheid
geen sprake is, zoals Wisnewski schrijft.
Xander - (1) KOPP, (2) YouTube (via Energy News), (3) YouTube (via Energy News), (4) Vimeo (via Energy
News), (5) Daily Mail

Ook in België wordt de bevolking woedend en terecht!
maart 12, 2013By: silviavideler
Stuur dit maar verder door! Beste harde werkers, we zijn hier goe bezig . .. .
Mijn schoonzus baat een Dexia kantoor uit in Sint-Niklaas.
Bea vertelt me volgend verhaal, fel over haar toeren, maar het moet van haar hart :
Deze week meldt zich een koppeltje Roma zigeuners aan in de bank.
Meisje 16 jaar, jongen 19 jaar, Het meisje is pas bevallen (op onze kosten), alhoewel illegaal
in ons land.
Het koppel krijgt 864 euro per maand van het OCMW + de helft van de huishuur betaald
door OCMW.
Ze hebben recht op kindergeld alhoewel geen van beiden ook maar één seconde gewerkt heeft.
En omdat de moeder minderjarig is, krijgt ze dubbel kindergeld 1200 euro per maand.
Ze kunnen echter geen rekening openen in België, dus mijn schoonzus weigert.
Binnen het uur komen ze terug in gezelschap van een oom die vraagt de bedragen op zijn
rekening te storten.
Mijn schoonzus weigert en zegt dat dit onmogelijk is. De oom beweert dat alles geregeld is.
Mijn schoonzus belt naar OCMW en naar Dienst Kindergeld, en geloof het of niet : ze moet
alles in orde brengen om die bedragen aan hen uit te betalen via de rekening van de Roma-oom.
Meer dan 2000 euro per maand + de helft huishuur voor een stel illegalen die hier nooit
gewerkt hebben.
Ze hebben nooit één bijdrage geleverd onder welke vorm ooit.
En wij mannekes?
Heel jullie leven gewerkt, belastingen betaald, sociale bijdragen betaald, BTW betaald
op alle aankopen …
Wij zullen alle tekorten van de staatskas wel bijpassen !
En … wat gaat vadertje Staat jullie betalen als je ooit je pensioenleeftijd bereikt ?
en werken tot 67 of 70 jaar ? !
Sorry, ik ben woedend, maar ik kan niet anders dan het doorsturen,
zo iets mag iedereen weten !
Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren ~ 24e verdieping - 1060 Brussel
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Jezuiten laten de maskers vallen
Donderdag, 14 maart 2013
Het Vaticaan heeft de door velen met passie geanticipeerde witte rook
uit de schoorsteen tevoorschijn doen komen. Misschien was in (ook) dit
geval zwarte rook beter op z'n plaats geweest.
Dat we in bijzondere tijden leven, dat weten we. Dat wordt nu eens
temeer onderstreept met de benoeming van de nieuwe paus. Het is
geen Peter van Rome geworden, zoals velen hadden verwacht mede
vanwege de voorspellingen van Sint Malachius.
Wél hebben we nu voor het eerst in de historie een Jezuïet benoemd
tot paus. Dat mag gerust beschouwd worden als slecht nieuws voor de
mensheid. Nu is de hele katholieke kerk door de geschiedenis heen dat
vaak geweest voor de mensheid, maar het gaat nu een nieuwe sinistere fase in.
Hieronder nogmaals een schema van de werkelijke
machtsstructuur op aarde volgens de auteur John Phelps:
Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van
satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels
overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een
boek schreef over deze gebeurtenis.
Door de benoeming van een Jezuïet als paus wordt nu
duidelijk aangegeven dat de tijd is gekomen om de totale
wereldheerschappij zo snel mogelijk in handen te nemen.
Voor wie niet weet waar de Jezuïeten precies voor staan
volgt hier de eed die iedere Jezuïet moet afleggen:
"Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...)
maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van
mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus
Christus zal gehoorzamen”.
“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de
gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal
voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters,
Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te
doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele
aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen
wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en
baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal
verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan
kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk
of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik,
wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap
van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”
Dit betekent waarschijnlijk eveneens dat de tijd voor de geveinsde
buitenaardse invasie en de komst van de valse messias ook een stap
dichterbij is gekomen. Dát is de werkelijke reden voor het ontslag van
Benedictus. Deze man moest plaatsmaken voor de Jezuïeten die nu niet
langer willen wachten met het grijpen van de macht omdat de tijd dringt.
Iedere dag worden er meer beerputten geopend en het zal niet lang meer
duren voordat alle satanisten zijn ontmaskerd. Hoe komt het dat je in dit soort
netwerken ook altijd weer (dezelfde) bekende namen tegenkomt: “Prinses
Máxima heeft in het geheim 128.000 euro (200.000 dollar) geschonken aan de
Argentijnse kardinaal en aartsbisschop van Buenos Aires, Jorge Bergoglio.
Dat meldt het Argentijnse weekblad Noticias”. (Redactie: ja dames en heren,
daar gaan uw belastingcenten!). De Jezuïet Bergoglio, die men ook wel de
man die nooit lacht noemt, is hier breed lachend te zien met de Argentijnse
dictator Jorge Videla. Deze voor veel gruweldaden verantwoordelijke dictator moet een gezellige kerel zijn
geweest bij leven want ook de vader van Máxima had dolle pret met hem. Bergoglio, nu paus Franciscus,
die in verband wordt gebracht met de ontvoering van een aantal priesters en de ontvoeringen van kinderen.
Terwijl uit naam van deze kerk over de hele wereld honderdduizenden kinderen zijn misbruikt, verkracht en
in sommige gevallen gedood, stopt alles als bekend wordt dat er witte rook komt uit het Vaticaan en houden
meer dan een miljard mensen zich bezig met het aanbidden van de Jezuïeten en satan.
Het eindspel is nu pas écht begonnen! Niburu.co
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De Jezuïten en hun achtergrond
maart 14, 2013By: silviavideler
Geheime-Genootschappen: De Jezuïtenpiste..
“Hierbij stuur ik je dan de vertaling van ‘La piste jésuite’ van de
Franse onderzoeker Joël Labruyère, die heel wat werken op zijn
naam heeft staan. Het is een introductie tot een lijvig dossier van 118 blz dat enkel via het Internet te koop is
en waarin op de items uit deze intro dieper ingegaan wordt. Niettemin laat deze intro voldoende licht
schijnen op de dubieuze rol van de Jezuïeten binnen de Illuminati. Gezien wat er op dit ogenblik aan de
gang is, met de openlijke beschuldigingen aan het adres van de
Jezuïetengeneraal ivm. de ramp in Fukushima, denk ik dat het slechts een
kwestie van tijd is vooraleer het ware gelaat van de Jezuïeten naar buiten
wordt gebracht.” Toen paus Clemens XIV de jezuïetenorde in het roomskatholieke Europa van 1773 verbood, wierp de Pool Stanislaus
Czerniewicz zich vanuit Wit-Rusland op als jezuïetenleider. Tsarina
Catharina II weigerde tegemoet te komen aan de pauselijke eis en de 201
jezuïeten die het Russische rijk telde eruit te gooien. Ze was zelf niet
katholiek en vreesde zwaar weer als de ascetische monniken zonder
pardon uit hun scholen en kloosters zouden moeten verdwijnen. Daardoor
kon Czerniewicz ongestoord contact houden met jezuïtische broeders in
heel Europa en de orde voortzetten als een machtig geheim genootschap.
“Zolang er Jezuïeten zijn, kan er nooit vrede komen.”
Paus Clemens XIV
“De Jezuïeten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid die uit de poelen der onpeilbare
diepten opsteeg.” Blaise Pascal
“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie die over dusdanige occulte macht beschikt, dat daarmee
vergeleken de geheime genootschappen slechts boy-scouts zijn.” Rudolf Steiner
De Jezuïtenpiste - Tot meerdere glorie van ignatius-de-martiaan
Auteur: Joël Labruyère - © vertaling: 2012 ‘Anel’ voor WantToKnow.nl/.be
Voorwoord.
Ziehier informatie die nog niet expliciet werd onthuld. Enkele onderzoekers van de Illuminati maakten reeds
gewag van deze groep – waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de naam kent – maar zij
omzeilden de ‘hindernis’. Desinformatie? Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken
over de Illuminati praat. Voor alle duidelijkheid : deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen
manipuleert, draagt de naam “SOCIËTEIT VAN JEZUS”. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap,
verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters.
De Sociëteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel de meest actieve geheime
genootschap ter wereld. Het is in ieder geval de enige groepering die reële, geconcentreerde en
doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan en de meeste mensen denken dat de
Jezuïeten een kerkelijke orde is met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois jeugd. En
het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door hun handen gevormd werden, daarom is een leerling
van de Jezuïeten nog geen Jezuïet. Hij houdt er meestal slechts een psychisch merkteken aan over.
Ignatius of Loyola
De ingewijde Jezuïeten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet
over de Jezuïetenpater van de basis, die we al ’s tegenkomen in een
college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we
de
hebben het over de ingewijden van de 4 graads professie of gelofte. Het
in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt,
de waarachtige Illuminati. Zijn de leiders van de Illuminatie Jezuïeten van
een hoge graad? De Illuminati zijn echte Jezuïeten en vice-versa. Het kan
gewoon niet anders. De Jezuïeten hebben de beroemde Illuminati van
Beieren gesticht als lokvogel (of valstrik) voor de liefhebber van initiatieke
curiosa. Mocht deze een échte geheime orde zijn, zou niemand haar
kennen. Wat echt geheim is, blijft geheim. De interne orde van de Jezuïeten
daarentegen is een ware geheime genootschap. En niemand weet er iets
van, noch jij, noch de zgn. kenner van de esoterie. Lees de boeken over het
occultisme en alles wat de geheime genootschappen aangaat. Hoogstens
vind je een vage verwijzing naar de Jezuïeten.
Zijn de mensen bang erover te praten of is het zó geheim dat er niets van doorschemert?
Wanneer men lieden die de mond vol hebben over het Illuminati complot, vertelt dat alles terug te voeren is
tot de Jezuïeten, merk je een zekere aarzeling, onzekerheid. De mensen zijn geconditioneerd om in de
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Jezuïeten niets anders te zien dan een groep zeer discrete, in het zwart geklede priesters. Dat is het beeld
dat de Jezuïeten van zichzelf willen geven : dat iedereen hen voor goed herkenbare religieuzen houdt, zodat
niemand zich ook maar zou kunnen voorstellen in hoeverre hun dubbelhartigheid de normen overschrijdt.
Bij hen is alles paradoxaal en extreem. Het gaat hier wel nog steeds over de Jezuïeten van de hogere
graden, want, nogmaals, de Jezuïeten van de basis zijn NIET in de geheimen van hun orde ingewijd. Wel
vormen zij een bataljon van gehoorzame soldaten, klaar om gelijk welke missie te vervullen. Op veertig
kandidaten, die een voorbereiding van vijftien tot twintig jaar ondergaan, wordt slechts één ingewijde
gerekruteerd!
Bij hen is de paradox regel. De Jezuïeten laten zich voor valsspelers doorgaan om op het gemak te
kunnen samenzweren. Zij staan op vele vlakken aan de spits. Zij zijn arm met de armen, rijk met de rijken.
Maar ze kunnen exact het tegenovergestelde doen dan datgene wat men denkt dat zij aan het doen zijn.
Sedert vier eeuwen houden zij zowel de RK Kerk als de Vrijmetselarij gegijzeld met als enig doel hun Grote
Streven vooruit te helpen. De NWO is hun uitvinding en de lotsbestemming van de volkeren valt onder hun
controle. Geen enkele oorlog, geen enkele revolutie werd zonder hen begonnen. In de vier eeuwen van hun
bestaan, werden zij 73 keer uit zowat alle landen verbannen, zo erg waren hun politiek gestook en
bemoeienissen allerlei.
Maar om dit beter te begrijpen, moeten wij even terug naar hun geschiedenis.
In de XVIde eeuw stichtte Ignatius van Loyola (Iñigo Lopez de Loyola) de Jezuïetenorde, de ‘Sociëteit van
Jezus’, om er in theorie een leger in dienst van Rome van te maken. Ik zeg wel degelijk Rome en niet de
Kerk, dat hun werkinstrument van verovering werd. Het is een super-inquisitie voor de moderne tijd. Een
militie om de volken te bekeren, of tenminste de grote wereldgodsdiensten via het oecumene naar de schoot
van Rome te voeren wanneer bekering onmogelijk blijkt. Daarom heet deze orde Compagnie (Compañia de
Jesús) en draagt haar chef de titel van Generaal. De oprichters van de SS inspireerden zich op de
Jezuïetenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Maar wij zullen zien dat de
nazi’s slechts marionetten waren en hun ‘peters’ heel wat slimmer.
De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de
witte en zwarte paus.. Aanvankelijk moest het Vaticaan van een zekere
ondergang gered worden, door de Reformatie te counteren. Op geniale
wijze profiteerde Ignatius van Loyola van deze kritieke toestand voor de
Kerk, door zich op te werpen als verdediger van het Geloof tegen de
‘ongelovigen en ketters’, tegen dewelke de Dominicanen onvoldoende
bleken te kunnen strijden .
Sinds haar stichting, verspreidt de orde zich over heel de wereld, eerst in
India, daarna Japan en China. Van China trekken de Jezuïeten naar
Tibet, wellicht als eersten en we zullen verder het belang van dit
clandestiene binnendringen zien. Bij elke fase, versmelten zij zich met de
plaatselijke bevolking ‘als vissen in het water’. Deze uitdrukking ontleende
Moa Tse Tung aan de Jezuïeten, zijn echte meesters. En de hele XVIIde
eeuw gaat de opmars onverminderd voort. Zij verschijnen in ZuidAmerika, Afrika en alle landen ter wereld. In één eeuw tijd, zijn zij overal,
achter de gordijnen van alle paleizen. Tijdens elke etappe dringen zij dieper binnen in de plaatselijke
culturen. In India ziet men hen als sannyasin, in China als confuciaans mandarijn. Zij doen dit zelfs helemaal
niet stiekem want vermomming vormt een wezenlijk onderdeel van hun plichten. Op Chinese gravures die
mandarijnen met lange nagels en lange snor voorstellen, kan je moeilijk de Jezuïet herkennen, enkel het
detail in een hoekje van de gravure – een kruis – maakt je wijzer. In Tibet verdwijnen zij in de lamaseries
(kloosters) om in de XIXde eeuw terug op te duiken als… Meesters van de Grote Witte Loge, alias HET
GROTE WITTE BROEDERSCHAP!!! Snapt u de de slinkse zet?
Dit zal enkel de naïevelingen verbazen, die geloof hechten aan de sprookjes van de Theosofie in de newage versie. Hoe kan men zich indenken dat de Loge van het Oosten in handen van de Jezuïeten is, die ook
nog het Groot-Oosten onder de plak houden? Het is nu eenmaal zo. De Jezuïeten hebben Tibet belegerd
om er nooit meer uit weg te gaan. Zie je het? Dat alles is ook de reden waarom tot op heden, de Jezuïeten
het Tibetaans bouddhisme financieren. Zij betalen rechtreeks aan de lama’s, nadat zij eerst Communistisch
China tegen Tibet gelanceerd hebben. Steeds weer : ‘verdeel en heers’.
Want China is een van hun sterke stekhouders en het communisme hun Paard van Troje. Dit alles is verkort
weergegeven, doch de gemotiveerde onderzoeker vindt vlot bewijzen als hij zich wat moeite getroost. Want
eigenlijk is niets verborgen voor wie bv. de propagandaboeken over het Lamaïsme erop naleest.
Wie zijn deze wezens dan wel om een dergelijke macht te bezitten?
Het systeem van psychisch conditionering zit verborgen in de esoterische betekenis van de ‘Spirituele
Oefeningen’ van I. de Loyola. Verschillende eeuwen lang voeren de Jezuïeten een vreselijk oorlog en àlle
conflicten werden direct of indirect door hen gewild en ontketend, steeds financieel gesteund door hun
genereuze bank : niemand minder dan het eervolle huis van Rothschild. Het waren de Rothschilds die de
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Illuminati van Beieren financierden, en ook de
Rothschilds die de Jezuïeten weelderige
geschenken aanboden, met name het kasteel van
Chantilly (Fr).
De oorsprong van het Jezuïetenfortuin is
onbekend, doch als men een beetje gaat zoeken,
met name richting Italiaanse Maffia, wordt alles
duidelijk. De zonen van Ignatius van Loyola zijn de
grootste drugs- en mensenhandelaars in dit hoekje
van ons zonnestelsel. Mijn excuses mocht dit allemaal een beetje paranoïde klinken, maar het wordt tijd dat
deze zaken gezegd worden. Aan ieder de keus om dit ofwel te begrijpen, ofwel te verwerpen.
Telkens wanneer de macht van de Illuminatie aan bod komt, denkt men aan de internationale
geldschieters als de Rothschilds, maar niemand echter haalt het belang van de Jezuïeten aan!
In de XIXste eeuw lanceerden de Jezuïeten de ‘mode’ van het antisemitisme om de verantwoordelijkheid
van hun gemene handelingen op de joden af te wentelen. De eerste anti-semitistische pamfletten en
geschriften van de anti-semitistische ideologie werden door Jezuïeten opgesteld. Achteraf zullen zij zich als
militanten van het antiracisme opwerpen. Vergeten we niet dat zij steeds aan de beide zijden van een
conflict te vinden zijn. Verdelen om te heersen. Daarom vermoedt men dat de ‘Protocollen van de Wijzen
van Sion’ door de Jezuïeten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden
een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het JezuïetenIlluminati systeem.
Nochtans zijn de gewone joden van de basis helemaal niet verantwoordelijk voor het feit dat de miljardairs
van de zionistische elites in deze combine zitten. Heel wat joden moeten zich de vraag stellen waarom zij
zoveel succes in de wereld van de media, de financiën en de showbizz hebben. Zij zouden best wat minder
vertrouwen hebben in hun ‘peters’ en machtige families als de Rothschilds die er niet voor terugdeinsden
hun soortgenoten te offeren, zoals in de laatste wereldoorlog. Want, wat de revisionisten ook mogen
beweren, de joden hebben wel degelijk zwaar geleden onder het nazi-Jezuïetenjuk, ook al mogen zij daarom
nog niet het monopolie over het lijden voor zich alleen opeisen. Herinneren we eraan dat de Rothschilds
geen enkel familielid verloren, evenmin als dat zij te lijden hadden van enige hinder onder het hedendaagse
antisemitisme. Men beweert zelfs dat zij het naziregime financierden. De nazi’s op hun beurt onderhielden
uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand
en een eigen onderzoek behoeft.
De politieke oorzaak van revolutionaire gruwelijkheden en totalitaire regimes, laat zich verklaren door de
politiek van de Jezuïeten-Illuminati die aan alle kanten stonden, die verraad pleegden, hun tegenstanders
vermoordden, koningen en staatshoofden vermoordden, van Hendrik IV (Fr) tot Kennedy. En de geheime
diensten dan ? Laat het volstaan te weten dat de verantwoordelijke voor de contacten tussen het Vaticaan
en de CIA, de Jezuïet kardinaal Dulles is, de kleinzoon van de stichter van de CIA! De reptiliaanse geheimen
blijven in de familie.
Hoe kan men ‘SOCIËTEIT VAN JEZUS’ heten en tegelijkertijd een plan volgen dat zo tegenstrijdig is
met het christelijke geloof..?!
Deze vraag is het bewijs van onze naïeviteit. Wij hebben nog steeds niet begrepen dat hij die op lange
termijn een doel wilt bereiken, dit best doet in naam van God en van het Goede
om ons in zijn ‘beste bedoelingen van de wereld’ te laten geloven. De wolf weet
dat men de deur pas zal opendoen, als hij bloem op zijn snuit smeert en woorden
van vrede en broederschap blaat. Hij kent de menselijke reactie wanneer zij
vriendelijk worden toegesproken en hun hulp wordt aangeboden. Het is met het
‘goede’ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige
explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie
want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken.
Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke
goedheid, gepaard helaas aan een niet weg te schrobben domheid.
Het bevorderen van de menselijke vooruitgang, sociale en wetenschappelijke
vooruitgang, ziedaar de allerbeste wapens van de Jezuïeten. Nochtans, wanneer
men hun spoor volgt, vindt men enkel bloed en tranen. Van het afslachten van de
Amerikaans Indianen tot de slachtpartijen van Pol Pot, langs de goelags van
Stalin en de slachtpartijen ten tijde van Mao’s culturele revolutie. Getekend :
Ignatius. En iedere keer blijven de Jezuïeten-Illuminati op de achtergrond en zo wij de reden van een
genocide niet kennen, noch begrijpen : zij wéten het. Steeds weer ‘Tot meerdere Glorie van God’. Hun
krankzinnige devies vereist de toepassing van het adagium ‘Het doel heiligt de middelen’. Vanwaar toch dat
gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft?
Het moge duidelijk zijn wie deze god is.
Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt
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Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde persoon dat zou
doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi
natuurlijke manier het roer over, dat hen ‘de ogen toe’ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de
administratie, de financiën enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen
afgeweken wordt, is het te laat. Getekend ‘Ignatius’: censuur en manipulatie van de originele teksten,
stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoevreer, machtsstrijd, immobilisme of juist
activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in
de organisatie en… Klaar is Kees..!
Vandaag de dag zijn hun acties meer verborgen – in de betekenis van occult – dan vroeger het geval was.
Hun krachtig ‘magisch’ egregoor is in staat om zich op het psychisch collectief te enten en er zijn gif via
subtiele kanalen in te injecteren. Meestal brengen zij het gif in via telepathisch ontvankelijke individu’s, wier
zwakke punten gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Deze zwakke punten zijn : ambitie, seks, geld…
het zijn natuurlijke ‘fouten’ waarlangs een organisatie vlot ten gronde kan worden gericht. De JezuïetenIlluminati doen aan occulte piraterij. Zij hebben de rituelen van de hoge maçonnieke graden op punt gesteld
teneinde hun eigen egregoor te dienen. Zij hebben de colonnen van de zgn. Franse ritus in de Loge van het
Groot-Oosten omgewisseld, zodat de mythische initialen I en B (Iakin en Booz) van de kolonnen van de
tempel van Salomon, nu de initialen B en I weergeven : Beatus Ignatius (Heilige Ignatius).
Zo komt het dat de brave Vrijmetselaars eer betonen aan de H. Ignatius terwijl zij hun maçonnieke ritueel
uitvoeren. Dit is slechte één voorbeeld van de talloze manipulaties door de ingewijde Jezuïeten, dankzij hun
wetenschappelijke kennis van het occulte effect van het magisch ceremonieel. Binnen de RK Kerk spreekt
men van ‘Jezuïetenritueel’ om de ombuiging van de Confuciaanse riten in een Jezuïetenstijl aan te duiden.
Weet u wie de meeste heilige geschriften vertaalde? Lao Tse zou zelf de grootste moeite hebben om zijn
eigen teksten te herkennen in de pseudo-Tao van de Jezuïeten. En wat te zeggen over de grote Indische
wijzen? Niemand kan met de Jezuïeten rivaliseren, geen enkele groepering haalt hun niveau, al was het
maar omdat zij hen controleren of dat zij deels door de Jezuïeten-Illuminati geneutraliseerd werden. Zij
hebben in alle gelederen hun ‘agenten’ die zich soms van geen kwaad bewust zijn.
Men kan zich de vraag stellen waarom er zoveel irrationele moeilijkheden zijn. Veel groepering die ter
plaatse blijven trappelen, terwijl zij een natuurlijke groei zouden moeten kennen, zouden zich beter afvragen
of zij niet met de handrem op vooruit proberen te gaan. Anderzijds, kennen andere bewegingen een bijna
miraculeuze internationale voortgang, die op zich al even onnatuurlijk is als de stagnatie van de anderen. Let
wel, het is hier niet de bedoeling om de eigen fouten aan occulte invloeden te wijten. Onbekwaamheid,
domheid en ambitie blijven de belangrijkste gebreken die op de meeste organisaties invreten, doch deze
gebreken horen in de eerste plaats hun leden toe.
Het is Jezuiet Joe Biden, die ere-lidmaatschap en -graden heeft van de
Jezuitische St. Joseph’s Universiteit in Philadelphia en de Jesuit
University of Scranton, die de ‘werkelijke man achter de troon is, groter
dan de troon zélf’…
Om maar te zeggen dat de geheime Orde der Jezuïeten, in feite een
occulte inquisitie is op planetaire schaal en onvermijdelijk de controle
over de geheime polities van alle landen heeft. Deze geheime diensten
zijn niets anders dan afdelingen van een occulte centrale. Openlijke
verdeeldheid moet de talloze ‘dupes’ motiveren om zich ten dienste te
stellen, hetzij om ideologische redenen, hetzij simpelweg om te kunnen
overleven. Twee vijandige legers kunnen elk onder de controle van de Jezuïeten staan, die beide partijen
van wapens voorzien, tot grote voldoening van hun bankier.
Want stel je in de plaats van de Rothschilds!
Wat een reuze meevaller voor deze wisselagent uit Frankfurt, wanneer hij van enkele mysterieuze
de
onbekenden het voorstel aangeboden kreeg om de grote Europese banken van de 18 eeuw op te richten.
Zo kwam een groot deel van het Jodendom onder het juk van de Jezuïeten-Illuminati te liggen. Het is
daarom dat de joden van de basis totaal onschuldig zijn, letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het
antisemitisme werden. Toch lijken de doorsnee joden niet geneigd om zich van deze voogdij te ontdoen die
hun aanzienlijke materiële voordelen biedt. Doch, als het tij mocht keren, zou dit voor hen rampzalige
gevolgen kunnen hebben.
Hoe de Jezuïeten de Franse koningen stuurden
De Jezuïeten hadden zich het monopolie van de biecht van de Katholieke prinsen en koningen in Europa
toegeëigend. Zo wisten zij alles van iedereen en konden zij vlot een koning tegen zijn neef opzetten. Dit
gemanoeuvreer meer dan beu, werden de Jezuïeten door de vorsten prompt het land uit gezet. Dit gebeurde
meer dan 70 keer. Maar iedere keer kwamen zij terug en namen zij de draad van hun zaakjes weer op. De
Zonnekoning, Lodewijk XIV was een creatie van hun hand en hun marionet. Zij alleen kenden het
ceremonieel van de Chinese keizers en pasten dit op de Franse koning toe. De hele mise-en-scène rond
Keizer Napoleon – de bijenkeizer, wegens de goud geborduurde bijen op het wapen en de staatsiegewaden
– draagt duidelijk de handtekening van de H. Ignatius en is een uiting van Jezuïeten-barokke
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hoogdravendheid. De keizerlijke praal, van het Oosten geleend, diende om de massa in vervoering brengen.
Nu zijn Lodewijk XIV en Napoleon voorbeelden uit het verleden. Vandaag de dag is alles minder spectaculair
met de huidige machthebbers en hun hele kliek van Illuminati knechten en hun cohorten van dienstwillige
technocraten.
Waarop is hun esoterische kennis en macht gebaseerd?
In 1521, tijdens het beleg van Pampelune, raakt Ignatius van Loyola zwaar gewond aan het been door een
kanonskogel en om zijn genezing te bevorderen, sublimeert hij zijn sexuele energie. Op zich niet nieuw want
de basis zelf van het occultisme. Maar hij coiffeert een erg doeltreffend systeem van occulte ontplooiing door
er de kracht van Mars aan te verbinden, of dat van een van de geesten van deze planeet.
Men houdt de mensen bezig met de Kundalini-yoga e.d., maar de ingewijde Jezuïeten van de hoogste
graden verbergen zeer krachtige geheimen. Bovendien worden hun chefs (be)geleid door superieure occulte
entiteiten zoals deze die Ignatius inspireerde, net als zijn volgende incarnatie, de helderziende Swedenborg.
De ‘Jezus’ in Jezuïet is slechts een bedrieglijke ‘leen-naam’ want Jezus gaf nimmer het bevel tot list en
moord om het Rijk Gods vooruit te helpen. Loyola was een XVIde eeuwse Spaans militair die ervan droomde
de wereld te veroveren, doch algauw begreep dat religie, met haar vrede prekende woorden de beste
manier was om tot de vijand door te dringen. Door zijn verwondingen, was hij lange tijd bedlegerig, wat hem
de gelegenheid gaf om de meest subtiele psychische mechanismen te analyseren.
Hij sublimeerde de seksuele energie en stelde een systeem van geestelijke vorming op punt dat abnormalen
fabriceert. Om in de Kerk te infiltreren, liet hij zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus
de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed
gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum ‘Tot
meerdere Glorie van God’. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het ‘zwarte tijdperk’. Hij stelde
zich ten dienste van de paus, wat in Jezuïetentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat
de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezuïeten generaal de zwarte paus,
die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.
Alle Jezuïeten ter wereld leven in een absolute gehoorzaamheid en volgens hun formule van
‘kadaverdiscipline’ verworden zij tot robots in de handen van hun oversten. Zij vormen aldus een militair
elitekorps – tegelijk priester en strijder – dat in alle landen aanwezig is. Het is een demonisch leger die de
Aarde belegerd heeft en de link van de Jezuïeten met de buitenaardse Greys is meer dan waarschijnlijk. Zij
controleren de geheime diensten, de legers en de
internationale organisaties.
Via deze verbindingen experimenteren zij naar hartenlust
met de volken. Zo bv. konden zij tijdens de Vietnamoorlog
hun tegenstanders daar elimineren en de genocide in
Cambodja liet hen toe om een miljoen recalcitrante
boeddhisten die het Christelijke geloof weerden, uit de weg
te ruimen. Vooral de boeddhisten van ‘Het Kleine Voertuig’,
de Hinayana, hebben bijzonder veel geleden, terwijl de
Tibetaanse Lama’s door de Jezuïeten gefinancierd worden.
Zonder deze hulp zou het Lamaïsme, het Tibetaans Boeddhisme, gewoon onbekend zijn bij het grote
publiek en zou de Dalaï Lama niet de publiciteit krijgen die hij nu heeft. Er is een flinke duw in de rug voor
nodig om zo hoog te klimmen wanneer je een arme vluchteling zonder geld of land bent. En wanneer men je
gedwongen vaccineert, bedank dan de Jezuïeten, zonder hun goeie vriend baron Rothschild te vergeten : de
eerste beheerder van het Pasteur Instituut.
Het is inderdaad om van te duizelen, maar zijn er bewijzen voor al deze beweringen?
Die zijn er genoeg, maar je moet je wel de moeite getroosten om ernaar te zoeken. Bij mijn weten is geen
enkele onderzoeker van de complottheorieën echt geïnteresseerd in de Jezuïetenpiste. Het is nog teveel
taboe. Sommigen maken er gewag van om al snel op een ander onderwerp over te stappen, omdat zij er
eigenlijk niets over weten. In deze sfeer te duiken vergt een soort profetische gave, want alles is verborgen
en vervalst. Het onderzoek behoeft geduld, overdenking en stap voor stap verder gaan zonder te hard te
focaliseren om emotionele projectie te vermijden.
Men moet zeker niet geobsedeerd geraken door het ‘satanisch Jezuïetencomplot’ zoals sommigen door de
Reptilians,het joods-maçonnieke complot of het fascistisch complot. Je goede humeur bewaren is
essentieel, zo vermijd je de wraakgevoelens die je vlug de verkeerde weg op sturen. Zoals de visser die de
dobber in de gaten houdt, moet je soms kunnen wachten en enige afstand nemen alvorens een informatie te
checken. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Het déclic komt meestal onverwacht.
Sommige Amerikaanse onderzoekers hebben essentiële informatie over de Jezuïeten uitgebracht, maar hun
discours is teveel geconditioneerd door Evangelisch Religieus fanatisme in een strijd met het Rooms
Katholicisme. Door hun religieus dogmatische vooroordelen gaan zij volledig voorbij aan het occulte aspect
van het onderwerp. Zij zien enkel een strijd tussen het Protestantisme en Katholicisme. Volgens hen is het
Protestantisme van de Nieuwe Wereld de enige waarborg voor de gewetensvrijheid, terwijl Rome, via de
Jezuïeten de inquisitie voortzet en een mondiale theocratie voor ogen heeft, met een Messias-paus aan het
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hoofd. Deze Amerikaanse evangelisten, die zich patriot noemen, menen dat Amerika volledig onder het juk
van de Jezuïeten is geraakt. Dit is niet onjuist, maar doordrongen van religieuze vooroordelen en miskent
volledig de occulte wereld.
Weliswaar, behoeft deze studie een grote motivatie en wellicht zitten er enkele onjuistheden in mijn betoog.
Maar ik beschik over de nodige referenties voor zeker 80% van mijn beweringen. De sympathisanten van
het Tibetaans Boeddhisme kunnen verontwaardigd zijn wanneer ik beweer dat de Lama’s geld van de
Jezuïeten ontvangen. Dat is niet mijn schuld, het is een waarheid waarvan een spoor te volgen is in een
boek dat door een monnik werd geschreven wiens vader filosoof is. Ik vraag je niet om mij zomaar te
geloven, maar om zelf op onderzoek te gaan, op voorwaarde goed geïnspireerd en volhardend te zijn.
Zo zouden ingewijde Jezuieten de New Age-kringen controleren
Dit zal de adepten van deze stroming choqueren die hierin een opening zien van het bewustzijn en nieuwe
perspectieven voor beschaving. Enkel degene die de werkelijkheid niet onder ogen wilt zien, zal geschokt
zijn. Wij hebben nooit beweerd dat de spirituele stromingen geen geestelijke openingen zouden zijn. Maar,zij
zouden dit nog meer zijn, mocht men binnen deze stromingen datgene wat bevrijdend werkt en datgene wat
de mens vastzet, duidelijk identificeren.
Aan ieder om de ogen te openen. Niettemin, wat betreft de new-age en de flauwiteiten rond de ‘Meesters
van de Witte Broederschap’ : ja, dit is een typisch Jezuïeten-Illuminati operatie. Intelligenties die de politiek
van het Vaticaan en de Vrijmetselarij in hun macht hebben, moeten niet veel moeite doen om de liefhebbers
van het occulte te bedotten. Een medium als Alice Bailey in het oor fluisteren dat het gouden tijdperk is
aangebroken en dat Christus zal wederkeren, is echt niet moeilijk voor ingewijden op het niveau van het
‘Grote plan van de Zon’. (Zie Apocalyps van de H. Johannes)
De zon is een symbool van de Jezuïeten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat
verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel. Daarom hebben zij het ruimteonderzoek en de spitstechnologie ontwikkeld. En dit gaat zeer ver! Mochten zij niet aan de basis van zoveel
gruwel liggen, zou je hen haast gaan bewonderen. Helena Blavatsky zei ooit: “Alle legers van Satan samen,
hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezuïeten.” Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky
was erg beslagen op het vlak van het occultisme.
Hoe kan de wereld zich van deze roofdieren ontdoen?
Zich van kosmische agentia ontdoen? Droom maar voort. In het zwarte tijdperk zijn zij het die aan het rad
draaien en de gebeurtenissen versnellen. Misschien banen zij de weg voor de demon van de materie die in
de toekomst op Aarde zou incarneren. De verwikkeling van de Jezuïeten in de experimentele
wetenschappen is een indicatie voor hun missie, in de zin dat zij het agens zijn die het terrein prepareert
voor iets buitengewoons. In het universum draait alles rond politiek. De redding van de ziel is de inzet van
kosmische politiek. En op het gebied van politiek, hebben de Jezuïeten een grote voorsprong omdat zij geen
enkel vooroordeel kennen. Een Mariacultus bevorderen bv. is voor hun gewoon politiek realisme; zij hebben
er baat bij, en dat is het.
In afwachting van hun zonnendemon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men
de humanistische beschaving noemt. Laten wij niet vergeten dat de Jezuïeten de uitvinders van de
concentratiekampen zijn. In hun ‘Reducciones’ in Paraguay werden de Indianen gedresseerd tot goede
robot-burgers in het kader van een theocratisch-communistische maatschappij. Op het vlak van tirannie,
hebben zij met het communisme hun sporen verdiend en dat voorspelt niet veel goeds voor de ‘beste der
werelden’ die zij voor ons klaar hebben staan.
Dit moge volstaan. Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie
altijd afdoen als speculatief.
Dan kan hij de Jezuïeten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.
Mise en Ligne: 01.02.10

Opmerkelijk: Amish kinderen hebben nauwelijks last van allergieën
De Amish, zo lijkt het, spelen met hun leven. Ze weigeren om hun
kinderen te vaccineren en stellen zichzelf liever bloot aan de ziekte. Ze
drinken rauwe koemelk en komen in aanraking met de salmonella
bacterie. Ze geven de voorkeur aan natuurlijke voeding en eten rustig
tomaten op die een barst bevatten. Gezien deze excentrieke praktijken
lijkt het in de lijn der verwachtingen te liggen dat de Amish
gemeenschappen broedplaatsen zijn voor allergieën en astma.
Dokter Mark Holbreich, een allergoloog die al meer dan 20 jaar Amish
families behandelt in Indiana, antwoordt ontkennend. Deze expert zegt
dat Amish kinderen opvallend immuun zijn voor allergieën.
Holbreich werd geïnspireerd om allergieënonderzoek onder de
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kinderen van de Amish te doen, toen hij het zogenaamde 'boerderij effect', het idee dat kinderen die zijn
opgegroeid op boerderijen minder vaak last hebben van allergie en astma, in Midden-Europa in kaart wilde
brengen. Daarna onderzocht hij of het ‘boerderij effect’ ook tot uiting kwam in de Verenigde Staten.
Holbreich zocht contact met een team van Duitse onderzoekers en samen vergeleken zij de gezondheid van
Zwitserse kinderen van het platteland met stadse kinderen en met Amerikaanse Amish kinderen van
Zwitserse komaf.
Al met al onderzocht het team van Holbreich de gezondheid van 157 Amish kinderen, ongeveer 3.000
Zwitserse kinderen op het platteland en bijna 11.000 Zwitserse stadskinderen, allen in de leeftijd van 6 tot 12
jaar.
Holbreich kwam tot de conclusie dat slechts 5 procent van de Amish kinderen last hadden van astma, terwijl
6,8 procent van de Zwitserse kinderen op het platteland en 11,2 procent van de Zwitserse stadse kinderen
diezelfde diagnose kregen. Bovendien had slechts 7 procent van de Amish kinderen aanleg voor allergieën.
Daar tegenover staat dat 25 procent van de Zwitserse kinderen op het platteland positief werden getest op
allergieën en maar liefst 44 procent van de kinderen in de steden.
Holbreich heeft zo zijn vermoedens waarom kinderen die opgroeien op het platteland gezonder zijn: “Uit dit
onderzoek komt naar voren dat als je op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan allergenen, je op de een of
andere manier het immuunsysteem helpt om geen allergieën te ontwikkelen. Het dieet van Amish kinderen
en het feit dat hun moeders in de schuren komen terwijl ze zwanger zijn lijkt er ook mee te maken te hebben.
Contact met grote dieren en contact met het stro waarop de dieren slapen lijken hebben ook een positief
effect. "
De studie van Holbreich werd gepubliceerd in het Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Natuurlijke levensstijl, natuurlijke gezondheid
De studie van Holbreich leidt tot een interessante conclusie. De levensstijl van de Amish biedt hun kinderen
een belangrijk voordeel dat de meeste niet-Amish kinderen niet krijgen: zij worden gedwongen om te leven
in de ‘echte wereld’.
Amish kinderen leren vanaf zeer jonge leeftijd essentiële levensvaardigheden zoals tuinieren en landbouw,
naaien en breien, het maken van natuurlijke remedies, timmeren en bouwen. Deze vaardigheden
bevorderen een gezonde omgeving en een superieure gezondheid, bovendien waarborgt het zelfstandigheid
en onafhankelijkheid van de staat. De kinderen van de Amish zijn lichamelijk actief, worden regelmatig
blootgesteld aan vuil en roet, zijn gehard door de elementen en hun lichamen worden niet blootgesteld aan
de allopathische toxinen in vaccinaties en medicijnen.
Door Michael Ravensthorpe
Websites: Spiritfoods & Spiritcures - Vertaald door ‘t Vertalerscollectief
Bronnen van dit artikel: http://www.reuters.com; http://abcnews.go.com
http://www.naturalnews.com/027930_Amish_health.html

Hugo Chavez overleden - Venezuela zet VS-diplomaten uit
Bron / origineel: johnito.nl
De Venezolaanse president Hugo Chavez is op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van
kanker. Dit heeft vice-president Maduro vanavond bekendgemaakt.
Eerder maakte Maduro bekend dat Venezuela twee diplomaten van de VS zal uitzetten, op verdenking van
het plannen van een nieuwe destabilisatiecampagne, om het land in chaos te storten. Dat deze vrees niet
helemaal ongegrond kan worden geacht, blijkt uit eerdere pogingen om Venezuela te destabiliseren. Zie
Operatie Nijptang en de mislukte coup tegen Chavez.
Chavez werd gehaat door veel westerse leiders en corporaties. Dat zou wel eens te maken kunnen
hebben met het feit dat hij de olie-industrie en andere bedrijfstakken nationaliseerde, en dit ook met
de goudwinning wilde doen, om de opbrengst aan de armen te doen toekomen.
Of met het ALBA-initiatief voor een Latijnsamerikaans samenwerkingsverband gebaseerd op wederzijds
voordeel voor de betrokken landen. Of met de plannen om met een alternatief (de Bank van het Zuiden) voor
financiële instituties als het IMF en Wereldbank te komen.
Hij werd beschuldigd van het censureren van de pers. Feit is echter dat er nog altijd meer commerciële,
oppositionele niet-staatsgebonden media actief zijn in het land dan "staatsmedia." Een feit waar we hier
eigenlijk nooit iets over horen.
De manipulatieve rol van de Venezolaanse commerciële media kwam aardig tot uiting in deze
documentaire over de mislukte coup tegen Chavez in 2002. "The Revolution Will Not Be Televised",
alternatieve titel "Chavez:Inside The Coup."
Watch and learn...
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/hugo_chavez_overleden_venezuela_zet_vs_diplomaten_uit
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De nieuwe paus: jezuiet, zie de jezuitenbelofte in dit artikel : de NWO
De aartsbisschop van Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio is tot nieuwe paus gekozen. De Jezuiët
zal Franciscus I worden genoemd
Zijn eerste toespraak samengevat: br. en zr, goede avond, ik had dit niet verwacht.
Laten we bidden dat de hele wereld 1 grote broederschap wordt.Vervolgens bad hij het Onze Vader en het
Ave Maria.
NB: ik citeer Trouw:
http://www.trouw.nl/tr/nl/12664/Verkiezing-nieuwe-paus/article/detail/3408826/2013/03/13/Franciscus-I-deeerste-Jezuitische-en-Latijns-Amerikaanse-paus.dhtml
“Nooit eerder was een Latijns-Amerikaan tot paus gekozen. Nooit eerder was het een Jezuïet. Maar
vanavond toonde een Argentijnse Jezuïet zich als de nieuwe leider van de katholieke kerk. De
verrassende opvolger van Benedictus XVI is de 76-jarige Jorge Mario Bergoglio. Zijn pauselijke
naam: Franciscus I.”
Maar zie hier op welke basis deze Jezuiet bezig was en zal zijn:
Hier de jezuïten-eed, die deze paus dus heeft afgelegd aan het begin van zijn kerkelijke loopbaan.
Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms
Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens
te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te
zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te
zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid
welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen
door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen
ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.
U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen,
provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in
oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en
rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.
Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk
aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden
verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de
voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.
U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit
elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en
ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen
en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van
staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.
U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als medeeedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te
voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.
U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand
kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan
geen mens worden gered.” Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te
maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me
herhalen— De extreme Eed van de Jezuïeten:
” Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel,
heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het
hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St.
Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot
van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de
paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de
gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn
Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten,
gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij
zonder angst kunnen worden vernietigd.
Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht
verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral
Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de
kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het
Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden
overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en
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verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of
gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.
Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten
en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.
Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne
Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken,
Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal
komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun
gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.
Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten,
voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim
en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of
indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal
voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk
vader, of iets van deze heilige overeenkomst.
Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid,
gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn
meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.
Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden, naar de bevroren
gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar
de beschavingscentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika,
zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden
medegedeeld.
Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren,
in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen,
om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen;
en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke
ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen
de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet
openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van
een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen,
ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden
op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof,
de Sociëteit van Jezus.
Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en
met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs
daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede
soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn
buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn
ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!
Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen,
en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige
hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het
schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in
aanwezigheid van dit heilig verbond.”
(Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in
zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)
De Overste spreekt: “U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend
te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als
Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Roomskatholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in
reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de
rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de
andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn
hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt
vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord
Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious.” (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste
zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de
ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden
aan de bovenkant en de armen van een kruis.
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U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:
Vraag – waar vandaan komt u?
Antwoord – het Heilige geloof.
Vraag. – wie dient u?
Antwoord. – de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de hele
wereld.
Vraag. – Wie beveelt u?
Antwoord. – de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de soldaten van
Jezus Christus.
Vraag. – Wie ontving u?
Antwoord. – een eerbiedwaardige mens met wit haar.
Vraag. – hoe?
Antwoord. – met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van onze
heilige order.
Vraag. – deed u een eed?
Antwoord. – deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd, geslacht
noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn meerderen te
gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.
Vraag. – zult u dat doen?
Antwoord. – ik zal.
Vraag. – hoe reist u?
Antwoord. – in de bark van Petrus de visserman.
Vraag. – waarheen reist u?
Antwoord. – naar de vier hoeken van de globe.
Vraag. – met welk doel?
Antwoord. – om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te voeren
en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.
Ga u dan de hele wereld in en neem bezit van alle landen in de naam van de Paus. Laat hem, die hem niet
zal accepteren als de Plaatsvervanger van Jezus en zijn plaatsvervangend bestuurder op aarde, vervloekt
zijn en uitgeroeid worden.”
Bronnen:
http://members.casema.nl/vandriel/index/j/jezuiteed.html
http://nl.apocalisselaica.net/varie/miti-misteri-e-poteri-occulti/l-agenda-dei-gesuiti-per-una-religione-mondialee-la-chiesa-evangelicaprotestante
http://www.reformation.org/jesuit-oath.html
http://www.biblebelievers.org.au/jesuits.htm
Zie ook http://weeswaakzaam.com/het-geheim-achter-de-jezuieten-vrijmetselaars-etc-en-andere-geheimegenootschappen-p1-of-9-a-must-see/
Conclusie:
De wereldheerschappij is een oude wens, die steeds weer actueel blijkt en we zien nu een Jezuiet de
macht over de RK kerk overnemen.
Die interne machthebbers zijn nu zover blijkbaar.
Ook de Vrijmetselaars in de hogere graden werken aan dat doel, de wereldheerschappij, divere
Vrijmetselaar Joden als Peres, Netanyahu, maar ook Obama, vele USA presidenten voor Obama, het
Oranjehuis, etc., zie http://www.biblebelievers.org.au/33rd.htm
Ze doen dat vanuit de gedachte aan 1 Hogere Macht, de grote Architect, die vanuit alle religies dezelfde is,
geeft religieuze eenheid, zie
http://www.franklinterhorst.nl/Vrijmetselaars,volgelingen%20van%20Lucifer.htm
Dan is de islam er nog met als wens via de Mahdi, de 12 e imam, te zien komen om het kalifaat te vestigen
en de macht over de wereld te hebben.
Ook het communisme heeft die aspiraties om wereldmacht te zijn, de rol van Rusland en China zal nog
blijken.
Deze machten samen in de VN verenigd via allerlei netwerken, NGO’s, Bilderbergers, CFR etc. gaan m.i. tot
een wereldregering komen als antichrist systeem met een antichrist als leider.
Ze voldoen alle 4 aan de definitie van “antichrist” zoals in 1 Joh. 4:1-6, nl. machten die niet belijden dat
JHWH verschenen is in de mensengestalte van Yeshua van Nazareth.
Ook de RK kerk niet, want die hebben een heel rijtje goden gecreeerd als afzonderlijke personen, terwijl
JHWH echad is, enig, uniek en verschijnt in meerdere mensengestaltes, zoals bij Abraham, Jacob, ouders
Simson, bovenal in Yeshua.
Wie van Yeshua een aparte God maakt, in de vorm van een knappe, westerse jongeman met blond haar,
blauwe ogen (ipv. de Joodse man zonder aanzien in Jes. 53) zoals ook vele christenen doen, zit fout. Laat
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staan wat die Jezuieten er bij verzinnen, als 3e God (Heilige Geest) en moeder van God, Maria en een rijtje
heiligen als wezens die aanbeden worden als tussenpersonen.
Yeshua is JHWH in mensengestalte, de afdruk van het wezen van JHWH (Hebr.1) en niet een andere,
2e God ; JHWH is Zelf Geest, in die zin ook Heilige Geest genoemd, die geen 3e Godheid is, maar
JHWH Zelf !
Zie hier hoe Borgoglio in Argentinie functioneerde:
http://vorige.nrc.nl/thema_archief_oud/nieuws_buitenland/article1847951.ece : hij zweeg over de dictatuur !
Citaat uit dit artikel:
Zo uitten getuigen hun onvrede over het zwijgen van de huidige aartsbisschop, Jorge Bergoglio. „Heeft hij
helemaal niks te zeggen over dit proces”, vroeg getuige Estela de Cuadra. Maar Bergoglio – die in 2005 een
kansrijke kandidaat was om de nieuwe paus te worden – laat niets van zich horen. En volgens Horacio
Verbistky, Argentiniës bekendste onderzoeksjournalist, heeft de kardinaal daar goede redenen voor. In zijn
recente boek El Silencio beschrijft Verbitsky hoe de bisschoppen de junta niet alleen gedoogden, maar ook
hielpen bij het bestrijden van hun gemeenschappelijke vijanden: atheïsten, communisten en revolutionairen
– buiten én binnen de kerk. Zo was Bergogli, zegt Verbitsky, zelf mogelijk betrokken bij de verdwijning van
twee linkse jezuïeten in 1977.
Uit genoemde link van Franklin ter Horst citeer ik nog:
Ook in Zuid-Amerika is de vrijmetselarij actief. In 1999 telde Argentië 5800 vrijmetselaars. In 2005 was dat
aantal al gestegen tot 9000.Ook valt een toenemende dialoog met de Rooms Katholieke kerk waar te
nemen. In Costa Rica waren vanaf het moment dat in 1865 de eerste loge werd opfericht, zes presidenten
van het land lid van de orde. Rond 1865 bestond het hele kabinet uit logebroeders.In 1999 vierde de
grootloge van Costa Rica zijn honderdjarig bestaan. Aanwezig waren onder andere een aantal priesters van
de Rooms Katholieke kerk in dat land. In Mexico wordt beweerd dat ‘de enige aanbeveling voor het
presidentschap, het lidmaatschap van de orde is’.
Shalom, we leven uit de belofte van JHWH in Yeshua gedaan: “zie,Ik ben met u, al de dagen, tot aan de
voleinding der wereld”.
Ben Kok (joods-chr. pastor), met dank aan Michael voor de aangereikte websites.
http://tora-yeshua.nl/2013/03/de-nieuwe-paus-jezuiet-zie-de-jezuitenbelofte-in-dit-artikel-de-nwo/

Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens
Midden Oosten expert: 'Armageddon' als Turken Syrië binnenvallen en daarna Israël aanvallen - 'Obama
grote coördinator van Soennitische moslimalliantie'
Turkije zal als kernwapenstaat onder de islamist Erdogan, die
droomt van een hersteld Turks-Ottomaans Rijk, veel gevaarlijker
voor Europa en Israël zijn dan Iran.
Een jaar geleden vroeg het Turkse Centrum voor Economische en
Buitenlandse politieke studies (EDAM) aan 1500 personen of Turkije
als reactie op het nucleaire programma van Iran ook atoombommen
moest gaan bouwen. Een grote meerderheid antwoordde met ja.
Vrijwel niemand weet echter dat de Turkse overheid volgens de
Duitse geheime dienst BND al jaren in het diepste geheim aan de
ontwikkeling van kernwapens werkt (1). Gezien de imperialistische
aspiraties van de islamistische AKP van de Turkse premier Erdogan voorspelt dit niet veel goeds voor
Europa en Israël, iets wat bevestigd wordt door Midden Oosten expert en auteur Avi Lipkin.
AKP wil Europa islamiseren - goedschiks of kwaadschiks
'De imam van Istanbul' annex 'dienstknecht van de Sharia' zoals Racip Tayyip Erdogan zichzelf in het
verleden noemde wil volgens binnen- en buitenlandse bronnen Turkije het absolute centrum maken van het
islamitische Kalifaat in de vorm van het herstelde Turks-Ottomaanse rijk. We schreven al vaker dat uit onder
andere WikiLeaks documenten bleek dat invloedrijke officials binnen Erdogans AK Partij geloven dat Turkije
de opdracht heeft om Europa goedschiks of kwaadschiks te islamiseren.
Sommigen spraken zelfs letterlijk over het nemen van wraak voor de Turks-islamitische nederlaag bij Wenen
in 1683. Dat was na Poitiers (Zuid Frankrijk) en Brindisi (Zuid Italië) al de derde mislukte poging van de
moslims om Europa te veroveren. Omdat Andalusië ooit door moslims bezet gebied was en al het door de
islam veroverde terrein volgens de Koran 'voor eeuwig' aan de moslims toebehoort, zou Spanje sowieso
'heroverd' moeten worden.
'Erdogan wil sultan Midden Oosten worden'
Dat dit meer is dan slechts een complottheorie werd in de loop der jaren door hoge Turkse officials
bevestigd. Opperrechter Emina Ulker Tarhan legde in 2011 haar functie neer als protest tegen de snelle
islamisering van Turkije door de AKP. 'Deze regering gedraagt zich als een bende,' verklaarde ze als reden
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voor haar aftreden. 'Erdogan wil de democratie verpletteren, de absolute macht krijgen en de nieuwe sultan
van het Midden Oosten worden.'
Een andere Turkse rechter en tevens kolonel, Ali Cakmakkaya, beschuldigde Erdogan en president Gül er
openlijk van het Turks-Ottomaanse Rijk te willen herstellen. Maar ook uit de mond van de islamistische
premier zelf zijn diens imperialistische aspiraties te horen. Na zijn laatste verkiezingsoverwinning verklaarde
hij: 'Sarajevo heeft vandaag net zozeer gewonnen als Istanbul, Beiroet, Izmir, Damascus, Ankara, Ramallah,
Nablus, Jenin, de Westbank en Jeruzalem.'
Turks leger verdubbeld naar 1 miljoen man
Niet geheel toevallig waren dit allemaal plaatsen in gebieden die ooit door de Turken werden bezet. Met
andere woorden: Bosnië, Syrië, Libanon en Israël staan allemaal op het Turkse verlanglijstje. Om deze
landen en gebieden te kunnen veroveren kondigde minister van Defensie Vedci Gonul twee jaar geleden
aan dat het Turkse leger verdubbeld zal worden naar maar liefst 1 miljoen manschappen. Bedreigingen uit
Ankara zijn er ook al: minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu riep op 2 februari Syrië op om
Israël aan te vallen, zodat de Turken het vuile werk niet zelf hoeven op te knappen.
EU parlementariërs eisen veroordeling van Erdogan
Erdogan deed zelf een nieuwe antisemitische duit in het zakje door onlangs het Zionisme -de erkenning van
het bestaansrecht van de Joodse staat Israël- een misdaad tegen de mensheid te noemen. Dit werd 20 EU
parlementariërs uit Nederland, Polen, Groot Brittannië, Duitsland, Spanje, België, Finland, Roemenië,
Denemarken en Hongarije te gortig. Vorige week stuurden ze EU buitenland afgevaardigde Catherine
Ashton een brief waarin ze eisten dat de EU publiekelijk Erdogans haatuitspraken veroordeelt.
'De banaliteit van Erdogans vergelijking heeft weinig uitleg nodig: het Zionisme is de vervulling van de
nationale rechten en aspiraties van het Joodse volk en moet niet worden ontkend,' aldus de parlementariërs.
Heel veel kans dat Ashton gehoor geeft aan hun verzoek is er niet, aangezien zij er al jaren om bekend staat
bepaald geen vriend van Israël te zijn (3).
Hersteld Turks rijk, van Bosnië tot China
Bekende personen zoals de tot het christendom bekeerde voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat en
de Israëlische Midden Oosten expert en auteur Avi Lipkin waarschuwen al jaren voor het opkomende gevaar
van het islamistische Turkije. In een interview met het Amerikaanse The Manning Report wees Lipkin er
circa anderhalf jaar geleden al op dat de Turken de verdrijving uit Europa en Jeruzalem in de periode 19121914 nooit hebben kunnen verkroppen en de geschiedenis willen terugdraaien. 'De Turken willen hun
imperium opleggen aan landen zoals Griekenland, Cyprus, Israël, Syrië, Libanon, het Irakese deel van
Koerdistan, zes voormalige Sovjetrepublieken zoals Kazachstan en Oezbekistan - allemaal gebieden die ooit
deel uitmaakten van het Turks-Ottomaanse Rijk,' legde Lipkin uit. 'Zelfs in China is er een provincie die Oost
Turkistan wordt genoemd en die zich wil afscheiden en zich wil aansluiten bij het nieuw te vormen Turkse
Rijk. Ook willen ze de controle terug over het voormalige Joegoslavië, Bosnië, Albanië en Macedonië.'
'De moslimbevolking in Europa is nu al heel machtig,' vervolgde hij. 'Er zijn daar al 50 miljoen Turken, in
Turkije 70 miljoen en daarnaast ook nog zo'n 200 miljoen Sovjet-Turken. Dat zijn er bij elkaar opgeteld 320
miljoen. De Europeanen zijn met slechts 300 miljoen, wat betekent dat als Turkije lid wordt van de EU -God
verhoede het!- Europa in één klap een moslimcontinent wordt.'
'Armageddon' als Turkije Syrië binnenvalt
De plotselinge intense vijandschap van Turkije tegen Israël wordt in Ankara als excuus gebruikt om een
alliantie te vormen met Egypte, dat recent werd overgenomen door de extremistische Moslim Broederschap.
'In Israël zijn we bang dat de Turken samen met de Palestijnen en Egyptenaren drie verschillende fronten
openen en zullen proberen Israël te veroveren.'
'Als we het dan toch over Armageddon hebben: als de Turken -die worden gesteund door het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken en door Saudi Arabië- besluiten vanuit het noorden Syrië binnen te vallen
om de Soennitische moslims -80% van de bevolking- daar te 'bevrijden' en de Shi'itische moslims en
christenen weg te vagen, zullen ze de grens met Israël bedreigen.'
'Obama grote coördinator Soennitische alliantie tegen Iran en Israël'
Dr. James David Manning wees er vervolgens op dat Obama pal na zijn inauguratie als president in 2009
allereerst naar Egypte en Turkije reisde. Volgens Lipkins vrouw, die in Israël bij de inlichtingendiensten werkt
en voortdurend de Arabische radio- en tv-uitzendingen in de gaten houdt, verwachten de media en politieke
leiders in Saudi Arabië dat president Obama tijdens zijn presidentschap twee vijanden zal elimineren: de
Shi'itische moslims (Iran) en de Joden (Israël).
'Als de Soennitische moslims onder leiding van Turkije, Egypte en Saudi Arabië het islamitische Kalifaat
oprichten -en daar ziet het er sterk naar uit-, dan hoeft Obama niet zelf met Iran af te rekenen maar laat hij
het door hen doen,' betoogde Lipkin. 'En daarna zullen ze zich tegen Israël keren. Dat is wat Obama zal
doen: de grote coördinator zijn van de Soennitische aanval op Iran en daarna op Israël.'
Xander - (1) KOPP, (2) YouTube, (3) Ynet News

Nieuwsbrief 173 – 16 maart 2013 – pag. 81

Zal paus Franciscus het christendom en de islam samenvoegen?
Xander 15-03-2013
Paus Franciscus vernoemde zich naar een katholieke
heilige die niet langer moslims wilde bekeren omdat zij
dezelfde God zouden aanbidden.
Zoals we eergisteren al schreven stond de katholieke
heilige Franciscus van Assisi, waar de nieuwe paus zich
naar vernoemd heeft, erom bekend dat hij toenadering
zocht tot de islam. Bij een nadere beschouwing van
Assisi's leven zien we dat er sprake was van heel wat meer
dan toenadering alleen; hij concludeerde namelijk dat de
moslims dezelfde God aanbidden als de christenen. Is dit
de belangrijkste reden waarom kardinaal Bergoglio zich
Franciscus noemde - omdat hij zal proberen het (katholieke) christendom en de islam samen te voegen?
Franciscus van Assisi is ook in de ogen van veel moslims een heilige, en dat is niet voor niets. Niet alleen
lijken zijn vroege levensjaren als twee druppels water op die van Mohammed, maar uit zijn latere leven blijkt
dat Assisi na zijn bezoek aan de Sultan van Egypte een veel positievere kijk op de islam had gekregen,
zozeer dat hij christenen opriep om niet langer te proberen moslims te bekeren omdat zij in de ogen van God
een gelijkwaardig geloof zouden hebben.
Samen met moslims God aanbidden
Drie weken lang discussieerde Franciscus met Sheikh al-Malik al-Kamel, de Sultan van Egypte. Toen hij
naar het land reisde verwachtte hij niets minder dan het martelaarschap door de hand van mensen die tot
christenen moesten worden bekeerd om hen van het hellevuur te redden. Na zijn gesprek met de Sultan was
hij totaal omgedraaid en moedigde hij christenen aan om in gebed en aanbidding het voorbeeld van moslims
te volgen. Meer nog: om samen met hen God aan te roepen, en niet langer te proberen hen te bekeren.
'(Mijn broeders) moeten geen woordenstrijd of disputen aangaan, maar zich onderwerpen om ter wille van
God ieder menselijk schepsel te dienen,' aldus Assisi. De Sultan van Egypte was op zijn beurt eveneens
beïnvloed door zijn wekenlange onderhoud met de katholiek. Tien jaar later, in 1229, gaf hij vreedzaam de
controle over Jeruzalem, Bethlehem en vanaf daar een corridor naar de Middellandse Zee over aan de
christenen. Alleen de Rotskoepel en de Al Aqsa moskee behield hij voor de moslims; het tempelplein
reserveerde hij voor de Joden.
Sinds hun ontmoeting hebben christenen nogal eens beweerd dat de Sultan zich bekeerde tot het
christendom, en moslims dat Franciscus zich bekeerde tot de islam. De waarheid is dat beide mannen hun
eigen geloof niet opgaven maar erkenden dat zij beiden dezelfde God aanbaden. (1)
Wil Franciscus twee religies samenvoegen?
Is dit de belangrijkste reden waarom kardinaal Bergoglio als eerste paus in de geschiedenis de naam
Franciscus koos? Hoewel slechts een oppervlakkige blik leert dat de God van de Bijbel en Allah van de
Islam totaal tegengesteld van aard zijn, lijken steeds meer christenen en ook moslims te denken dat ze
inderdaad dezelfde God (of moeten we schrijven: god) dienen. Ziet paus Franciscus het als zijn grootste
opdracht om de twee religies zoveel mogelijk samen te voegen?
Islam: Zoon van God is grootste godslastering
Om dat te bewerkstelligen zal hij echter een onoverbrugbare kloof moeten zien te slechten: in de Islam is het
feit dat Jezus de Zoon van God is shirk, de grootst mogelijke godslastering en een ergere zonde dan moord.
'Degenen die zeggen dat God de Christus is, de zoon van Maria, plegen godslastering' (Qur'an 5:17). 'Zij
zeiden dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen! Maar dat is een walgelijke godslastering. De
hemelen vallen uit elkaar, de aarde wordt in stukken gescheurd, en de bergen storten in omdat zij beweren
dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen. Het betaamt de Meest Genadige niet dat Hij een zoon zou
krijgen' (Qur'an 19:88-92).
'... de christenen noemen Christus de zoon van God (Allah). Dat is slechts een uitspraak waarmee ze enkel
de vroegere ongelovigen imiteren. Allahs vloek zij op hen: hoe zijn zij misleid van de waarheid!' (Qur'an 9:30)
De Koran spreekt dus letterlijk een vloek uit over degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is.
Bijbel: Ontkenning Vader en Zoon = Antichrist
In het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt juist de ontkenning van de Vader en de Zoon als het
allerbelangrijkste kenmerk van de (geest van de) Antichrist genoemd:
'Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de
Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de
Vader.' (1 Joh.2:22-23)
'Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
is uit God, en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist...' (1 Joh.
4:2-3)... 'En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der
wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijf in hem en hij in God.' (vs.14)
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'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet
belijden. Dit is de misleider en de antichrist... Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van
Christus, heeft God niet; wie in de leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u
komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom
heet, heeft deel aan zijn boze werken. ' (2 Joh.1:7+9-11)
Deze laatste verzen maken duidelijk korte metten met de beweringen van moslims dat God na Jezus nog
een 'profeet' zou hebben gezonden, Mohammed, die de enige ware leer zou hebben gebracht.
Islamvriendelijke Bijbels schrappen 'Vader' en 'Zoon'
Omdat Jezus ('Issa') in de islam slechts als profeet wordt erkend proberen zich progressief noemende
christenen al jaren op te schuiven richting de moslims. Voorbeeld zijn de bekende Wycliffe Bijbelvertalers in
Amerika, die 'islamvriendelijke' Bijbels hebben uitgebracht waarin termen en verwijzingen naar God als
Vader en Jezus als Zijn Zoon geheel zijn geschrapt. In deze Arabische Bijbels is het woord 'Vader'
vervangen door bijvoorbeeld 'Heer', 'Beschermer', 'Allerhoogste' of gewoon 'God'.
In de Bijbel voor Bangladesh werd 'Zoon van God' veranderd in 'Messias van God', zodat het in
overeenstemming is met de Koran, waarin Isa al-Masih (Jezus de Messias) slechts als een gewoon mens
wordt afgeschilderd. Ook Jezus' opdracht om alle volken te dopen 'in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest' (Mat.28:19) werd gewijzigd in 'reinigen met water in de naam van Allah, zijn Messias en zijn
heilige Geest.'
'Allah en God één en dezelfde'
Al in 2010 zetten een groot aantal toonaangevende christelijke leiders en organisaties een reuzenstap naar
de samenvoeging van het christendom en de islam tot de nieuwe 'chrislam' religie. Onder andere Rick
Warren (Saddleback Church), Bill Hybels (Willow Creek), Robert Schuller (Hour of Power), David Yonggi
Cho (Full Gospel Church, Zuid Korea) en organisaties als Operatie Mobilisatie en The Navigators
ondertekenden een verklaring waarin ze de God van de Bijbel gelijk stelden met de islamitische god Allah.
(1). Omdat er wereldwijd onder christenen de nodige commotie ontstond, haastten sommige betrokkenen te
ontkennen dat ze de God van de Bijbel en Allah op één lijn stelden. Niettemin werd in de verklaring
vergeving gevraagd aan zowel de moslims als aan de 'All-Mercifull One', één van de namen waarmee Allah
in de Koran wordt aangeduid. Kortom: wel degelijk de samenvoeging van Allah en God.
De toenadering van het Vaticaan tot de islam is al tientallen jaren aan de gang. Iedereen herinnert zich de
foto waarop paus Johannes Paulus II de Koran kust. In 2008 bedankte de antisemitische kardinaal JeanLouis Tauran, bij het recente conclaaf genoemd als één van de outsiders voor het pausdom, de moslims
voor 'het terugbrengen van God naar Europa'. 'Iedere religie heeft zijn eigen identiteit, maar ik wens te
geloven dat God in alle religies aan het werk is, in alle zielen die Hem oprecht zoeken,' aldus Tauran. 'De
interreligieuze dialoog verenigt iedereen die zich op het pad naar God of het Absolute bevind.'
Chrislam
Ondanks de al jaren aan de gang zijnde islamitische uitroeiingsoorlog tegen christenen, waardoor het
christendom in tal van moslimlanden is geminimaliseerd of zelfs bijna is verdwenen, verklaarde bisschop
Mariano Crociata, de secretaris-generaal van de Italiaanse Episcopale Conferentie, vorig jaar dat het
Vaticaan wil dat er meer moskeeën in Europa worden gebouwd en dat de islam 'progressief vercultiveerd'
moet worden in de Europese samenleving. 70% van alle ruim 500 moskeeën in Italië wordt gecontroleerd
door de extremistische, antisemitische en anti-Westerse Moslim Broederschap.
Het is daarom goed voorstelbaar dat paus Franciscus versneld verder zal gaan op het pad dat uiteindelijk
het christendom zal samenvoegen met de islam. Mogelijk wordt deze 'chrislam' religie de basis van de éénwereldreligie die de komende Antichrist volgens veel Bijbeluitleggers aan de mensheid zal opleggen. Het
behoeft geen uitleg dat conservatieve christenen, die vasthouden aan de Bijbelse leer dat Jezus Christus
God in het vlees gekomen was en de Enige Weg tot de Vader is, dan als ketters zullen worden beschouwd
en zelfs zullen worden vervolgd.
Xander - (1) Huffington Post
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De architectuur van de macht volgens het systeem van Adam Weishaupt
De huidige werkelijke machtsstructuur in de wereld is gebaseerd op de ideeën
van Adam Weishaupt. Hij was een professor (rechten) aan de universiteit van
Ingolstadt, Beieren. Weishaupt deed rond 1775 onderzoek naar het
mechanisme van macht. Hij kwam tot de conclusie dat de traditionele
machtsstructuren uiteindelijk altijd omvielen, en dus tijdelijk waren. Dit
vanwege twee ‘zwakten’: ethiek en ijdelheid.
Waar ging het (volgens Weishaupt) mis?
- IJdelheid.
In de loop van de geschiedenis wilden machthebbers hun macht aan iedereen
kenbaar maken door zichzelf te laten zien aan het volk dat ze onderdrukten.
Met zoveel mogelijk pracht en praal, paleizen, standbeelden, monumenten,
etc. Daarnaast met glimmend opgepoetste legers in de familiekleuren van de
heersende koning of keizer als vertoon van hun macht.
Volgens Weishaupt maakte dit de machthebber kwetsbaar, aangezien het volk
altijd op een bepaald moment zodanig ontevreden werd dat het in opstand
kwam. Door de grote zichtbaarheid van de machthebber, werd deze altijd het object van de opstand en als
zodanig aangevallen en uiteindelijk van zijn positie verstoten.
- Ethiek.
Iedere wet, in iedere cultuur en in iedere tijd, is gebaseerd op twee universele ethische waarden:
‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.
Toch is iedere machtsstructuur gebaseerd op stelen en doden. Om het doel (macht) te kunnen bereiken,
moest er dus een rechtvaardiging gevonden worden om te kunnen stelen en doden. Die rechtvaardiging
werd gevonden in een ‘ideaal’. Om dat hogere ideaal te kunnen bereiken, moesten er offers gebracht
worden: ‘Het doel heiligt de middelen’.
Die rechtvaardiging gold voor de buitenwereld (bevolking), voor de medewerkers van de heerser (leger,
ambtenaren, etc.), maar vooral ook voor de machthebber zelf, die, door zelf in het ideaal te geloven, kon
leven met zijn geweten. Want ook hij wist dat stelen en doden verkeerd is.
Het zwakke punt hierbij is (volgens Weishaupt) dat de ideologie aan slijtage onderhevig is en dus in de loop
der tijd haar waarde verliest. Daarmee verliest ze haar kracht, en op een moment zal de bevolking er niet
meer intrappen en genoeg krijgen van het moorden en stelen, en zal het de koning of keizer van de troon
stoten. Ook kan het gebeuren dat de machthebber zelf de rechtvaardiging van zijn daden niet meer gelooft,
en zich geleidelijk meer gaat gedragen naar zijn geweten, waarbij hij in de zelfde mate van geleidelijkheid
zijn macht verliest.
Weishaupt bewoog zich in kringen van de meest invloedrijke figuren uit zijn tijd. In de hoogste regionen van
de Vrijmetselarij, waarvan hijzelf ook lid was, kwam hij in aanraking met topmensen uit de politiek, de handel
en de bancaire wereld. Zo verzamelde hij een elitaire groep om zich heen. Samen met hen ontwikkelde
Weishaupt (op basis van zijn ideeën) een systeem dat puur gebaseerd was op rationaliteit, en niets anders
nastreefde dan pure, ongefilterde macht, zonder de hierboven genoemde valkuilen. Macht die
systematisch zou groeien en logischerwijs uiteindelijk zou resulteren in totale macht over de totale wereld.
Deze macht zou in handen zijn van een kleine super-elite. De machtstructuur zou (als het plan consequent
ten uitvoer gebracht zou worden) ook oneindig zijn in tijd, en zou dus altijd blijven bestaan.
Het systeem van Weishaupt en zijn club vond wereldwijd al snel gehoor bij de top-elite die hierin kansen zag
om haar eigen positie te versterken. Het zou de architectuur van macht voorgoed veranderen.
De gedachte was dat, om het doel te bereiken (oneindige macht, zowel in omvang als in tijd), de
machthebbers of degenen die de macht nastreefden moesten afzien van ijdelheid en ethiek.
- IJdelheid
Om het behoud van de macht te waarborgen, moeten de werkelijke machthebbers onzichtbaar zijn. Ze
mogen nooit pronken met hun macht, niemand mag weten dat zij de machthebbers zijn, beter nog: niemand
mag weten dat ze bestaan. Op die manier kunnen ze nooit het doelwit worden van opstanden, en dus ook
nooit van hun positie verstoten worden.
Omdat het volk in haar perceptie, macht altijd associeert met één of enkele personen, moet de macht een
gezicht krijgen voor de buitenwereld. Een gezicht dat inwisselbaar is en van wie de bevolking denkt dat het
van de werkelijke machthebber is. Een steeds wisselend gezicht waarin de bevolking na verloop van tijd
haar vertrouwen zou verliezen, en dat dan vervangen zou worden door een ander gezicht.
Hiermee werd de basis gelegd voor de moderne ‘democratieën’. Door het volk zelf te laten kiezen (in een
vastgestelde frequentie) voor de nieuwe ‘machthebber’, zou het volk een gevoel van vrijheid ervaren en dat
zou gunstig zijn om opstanden te voorkomen. Wanneer het volk ontevreden zou worden, wat na verloop van
tijd altijd zou gebeuren, dan koos het gewoon een ander gezicht, en dan had het weer even hoop op
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verbetering, waarna de teleurstelling zou leiden tot het kiezen van weer een ander gezicht enzovoort. Op
deze manier zou de werkelijke en onzichtbare machthebber zijn handen vrij hebben en onaantastbaar zijn.
Zolang hij zich niet zou laten verleiden tot de ijdelheid om zijn macht te etaleren.
- Ethiek
Om pure, onverdunde macht te verkrijgen en te behouden, mag het geweten van de machthebber geen
enkele rol spelen. Er mag geen enkel ander ideaal aan ten grondslag liggen dan de macht zelf. De mate
waarin gedood en gestolen moet worden, wordt uitsluitend bepaald door het effect dat deze zaken hebben
op het uitbreiden en voortduren van die macht. Of het nou gaat om het doden van enkele mensen, of
miljoenen, het enige criterium is het effect op de mate van macht.
Omdat Weishaupt en zijn kring ook mensen waren (dat wisten ze zelf ook), en dus een geweten hadden,
moesten ze zichzelf conditioneren zodat ze zich konden losmaken van de beperkingen die dat geweten
opwierp. Hiervoor gebruikten ze het systeem van tegengestelde krachten.
Om het geweten onschadelijk te maken, moesten er tegenpolen komen voor de universele ethische
waarden: ‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.
Voor de eerste waarde (stelen) bedacht men: de verering van kapitaal. Kapitaal boven bezit. Het
kapitalistische systeem gaat ervan uit dat de meest succesvolle het recht heeft om zich bezit toe te eigenen
dat eerst een ander toebehoorde. Dat is diefstal, maar men noemt het ‘verdienen’. Aangezien zij, de
machthebbers, het meest succesvol zouden zijn, konden zij zichzelf, in elke mate die het doel (pure macht)
zou bevorderen, kapitaal toe-eigenen (stelen/verdienen) zonder zich ethisch bezwaard te voelen (later
ondermeer verwoord in ‘Survival of te fittest’- Charles Darwin)’.
Voor de tweede waarde (doden) moest men zichzelf op een andere manier conditioneren. Weishaupt en
consorten besloten dat zijzelf de top van de machtspiramide zouden vormen en dat alleen zijzelf zouden
beslissen over leven en dood, in welke mate en hoeveelheid dan ook, en dat het enige doel daarvan de
onverdunde macht was. Om het geweten uit te schakelen, begonnen ze een cultus van doodsverering. Door
de dood een hogere waarde te geven dan het leven, compenseerden ze hun eigen menselijke neiging om te
aarzelen bij het doden van grote hoeveelheden mensen. Deze cultus van doodsverering is nu terug te
vinden in genootschappen als bijvoorbeeld Skull & Bones, en Bohemian Grove: ‘geheime’ en besloten
genootschappen waarin uitsluitend mensen in hoge machtsposities en uitsluitend op uitnodiging kunnen
toetreden. Men vindt er alle kopstukken uit het bedrijfsleven, militaire wereld, politiek, en de bancaire wereld.
Weishaupt noemde zijn club (de voorloper op de moderne ‘denktanks’) de Illuminati. Oftewel de Verlichten.
Verlicht zoals ‘verlicht’ in tegenstelling tot ‘bezwaard’. Dus niet bezwaard om te doden en te stelen om pure
macht te vergaren. Deze orde der Illuminatie werd opgericht op 1 mei 1776, en een paar jaar later verboden.
Het streven van het genootschap ging echter onverminderd door, nu zonder naam, en dat was in het kader
van de theorie alleen maar een voordeel aangezien een genootschap zonder naam en zonder gezicht niet
bestreden kon worden. Wel bediende het genootschap zich van occulte symboliek. Occult wil zeggen
‘verborgen’ en dus alleen te begrijpen door ingewijden. Als symbool werd gekozen voor de afbeelding van
een piramide waarvan de punt enigszins boven de rest van de piramide zweeft, en voorzien is van een
alziend oog.
Het symbool van de piramide werd niet zomaar gekozen. Deze piramide gaf de machtstructuur aan, die
Weishaupt en zijn club voor ogen hadden. De gehele maatschappij zou moeten worden ingericht naar de
vorm van een piramide, waarbij de absolute machthebbers (zijzelf) zich zouden bevinden in de punt, en
alziend en alwetend zouden zijn. Direct daaronder zou er een compartiment zijn dat iets breder is en zou
bestaan uit mensen die door de top zouden worden toegelaten in hoge machtposities, en die een groot deel
van de agenda zouden kennen, maar niet alles. Deze groep moest hoofdzakelijk gewetenloos zijn, maar niet
helemaal, en moest dus enigszins geloven in een ideologie. Met iedere stap naar een lager en dus breder
compartiment van de piramide, neemt het aantal personen toe en de macht daarvan af. Daarmee neemt ook
de kennis van de werkelijke agenda af, met daaraan gekoppeld een toenemend geloof in de aangeboden
ideologie (bijv. democratie). In de laagste compartimenten bevindt zich het volk dat geen enkele kennis heeft
van de agenda, dat volledig gelooft in de ideologie en dat denkt voor zichzelf te werken of voor een ‘goede
zaak’, maar dat in werkelijkheid werkt voor de voltooiing van de agenda, zonder dat het volk dat zelf weet.
Deze piramidestructuur vinden we tegenwoordig in elke grote organisatie. Een bank bijvoorbeeld. Een
baliemedewerker van een bank heeft geen enkel idee van de agenda van employees die in aanmerking
komen voor de beruchte bonussen, en deze groep heeft op haar beurt weer geen enkel idee van de
werkelijke agenda van de directie, die op haar beurt weer weinig idee heeft van de werkelijke agenda van de
top van de centrale banken. In het Engels heet dat: compartmentalisation, wat een samentrekking is van de
woorden ‘compartment’, en ‘mentalisation’.
Ieder bedrijf vormt dus een piramide, en alle bedrijven en instanties ter wereld bij elkaar, vormen samen
weer een piramide, met in de top de absolute wereldmacht, die, geheel volgens het systeem van Weishaupt,
voor het publiek onzichtbaar is. Presidenten en ministers-presidenten (van wie het volk denkt dat ze de
macht hebben), staan hier ruim onder en zijn inwisselbaar. De werkelijke machthebbers (precies volgens
Weishaupts plan), zijn niet inwisselbaar en blijven zo in de top van de piramide.
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De afbeelding van deze piramide (het symbool van de Illuminati) is onder meer te vinden op het huidige biljet
van 1 dollar. In de voet van de piramide staat het oprichtingsjaar van de Illuminati -1776- in Romeinse cijfers.
Verder zijn er de Latijnse teksten:
Annuit Coeptis, wat zoiets wil zeggen als: ‘onze missie is geslaagd’, en Novus Ordo Seclorum, wat betekent:
‘Nieuwe Wereldlijke Orde’, tegenwoordig meestal vertaald in ‘New World Order’.
Het plan van Weishaupt en zijn club was uitermate doordacht, en de
praktijk heeft bewezen dat het precies zo werkt als het bedacht was. Het
plan gaat ervan uit dat het nooit ontmaskerd kan worden, aangezien de
enkeling die het doorziet, onmiddellijk zal worden teruggefloten door zijn
omgevingsgenoten die zich in hetzelfde compartiment van de piramide
bevinden. Hij zal worden teruggefloten omdat hij een bedreiging zal
vormen voor het geloofsysteem dat gangbaar is in dat compartiment: de
norm. Mensen die zich hoger in de piramide bevinden zijn meer op de
hoogte van de agenda, en zouden dus een gevaar kunnen vormen, maar
doen dat niet vanwege het proces van natuurlijke selectie. Slechts
diegenen met een beperkt geweten, kunnen zich opwerken in de
piramide, en bovendien zijn de beloningen voor een hogere positie in de
piramide zodanig groot, dat het belang om zichzelf te handhaven groter is
dan de roep van het geweten (zie de bonusstructuur bij banken).
De enige achilleshiel van het piramidesysteem bevindt zich (net als bij Achilles zelf) aan de onderkant.
Daarin leeft het overgrote deel van de bevolking, en alleen al door haar aantal vertegenwoordigt deze groep
een enorme macht. Deze massa moet dus voortdurend onder controle gehouden worden om de voorkomen
dat ze ‘wakker wordt’.
Door deze groep onderling te verdelen, fragmenteert haar kracht en neemt daarmee in gevaar af. Deze
verdeling wordt bereikt door onder de bevolking min of meer fictieve groeperingen te creëren, en de
perceptie hiervan zodanig te sturen dat deze groepen elkaar als vijand beschouwen en zich door elkaar
bedreigd voelen. De bevolking zal dan vanzelf om bescherming vragen en daarvoor aan de machthebber
meer zeggenschap geven in de veronderstelling door die machthebber beschermd te worden. Dat gaat ten
koste gaat van de vrijheid van de bevolking, en is daarmee ten bate van de macht.
Om dit doel te bereiken moet de informatiestroom beheerst worden om daarmee de perceptie van de
bevolking te kunnen bepalen. Daarnaast moet de bevolking zo arm mogelijk gehouden worden waardoor de
aandacht totaal wordt opgeslokt door werk, geld(problemen) en het gevecht voor overleving. De vruchten
van de arbeid van de bevolking, mogen in geen geval bij die bevolking zelf terecht komen, aangezien dat tot
financiële, materiële en mentale vrijheid zou leiden. En die vrijheid zou de percipieerde noodzaak voor
leiderschap verminderen en daarmee dus het bestaansrecht van de leiders ondermijnen. De bevolking zal
dus voortdurend veel harder moeten werken dan feitelijk nodig is. Hierdoor wordt natuurlijk ook veel meer
geproduceerd dan bruikbaar is. Deze productie moet dus worden vernietigd. Hiervoor bestaan twee
instrumenten: oorlog en belasting.
- Belasting
De arbeid van de bevolking wordt gewaardeerd in geld. Geld maakt de talenten en inspanningen van
mensen uitwisselbaar. Wanneer iemand voor 100 geldeenheden (euro, dollar) arbeid verricht, zou hij
daarvoor in principe ook weer voor 100 eenheden (euro, dollar) aan arbeid van een ander moeten kunnen
terugkopen. Door van die 100 er 50 aan belasting te vorderen, verdampt dus de helft van zijn arbeid.
Belasting wordt geheven op basis van angst, bijvoorbeeld: ‘als jullie niet betalen, dan kunnen we de orde
niet handhaven en dan vallen jullie ten prooi aan criminelen’ of ‘als jullie niet betalen, warmt de aarde op en
dan zal jullie land overstromen’ of ‘als jullie niet betalen zijn jullie asociaal, en stoppen we je in de
gevangenis’ etc. Dit systeem ontneemt de bevolking dus gedeeltelijk (in dezelfde verhouding als het
percentage aan belasting) de toegang tot de producten die ze zelf geproduceerd heeft. Wel blijft de
materiële overproductie op deze manier bestaan. De oplossing hiervoor is oorlog.
- Oorlog
Oorlog dient twee doelen: één daarvan is angst zaaien, waardoor de bevolking om bescherming vraagt en
bereid is te betalen voor een leger of om zelf deel uit te maken van dat leger.
Maar een ander belangrijk doel is: het vernietigen van (de resultaten van) arbeid (producten). Zo wordt
voorkomen dat die producten bij de bevolking terechtkomen en dat dit zal leiden tot (meer) financiële vrijheid
van die bevolking.
Dit vernietigen gebeurt zowel voor de oorlog, als tijdens de oorlog, als na de oorlog. Voor de oorlog vindt die
vernietiging plaats door het produceren van wapens. Deze grote industrie vraagt veel arbeid, en dat is
zinloze arbeid, in die zin dat het niet leidt tot het produceren van producten waar de bevolking iets aan zou
kunnen hebben. Diegenen die werken aan een vliegdekschip of een tank, kunnen zich gedurende hun
inspanning niet inzetten voor zaken die de bevolking ten goede komen, zoals het bouwen van huizen, het
maken van voedsel of kleding. Het is dus een efficiënte manier om de resultaten van arbeid te vernietigen.
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Tijdens de oorlog vindt de vernietiging plaats door de destructie van arbeid uit het verleden, zoals
gebouwen, fabrieken, wegen en infrastructuren, etc. die dan na de oorlog allemaal opnieuw moeten worden
opgebouwd. Verder beperkt het toekomstige productie door het doden van een deel van de
beroepsbevolking. Soldaten zijn jonge mensen in de kracht van hun leven, en vormen, buiten oorlogstijd, de
kern van de beroepsbevolking. Door deze groep uit te dunnen (laten sneuvelen) in de oorlog, neemt de
naoorlogse werkkracht af, en zal de overgebleven bevolking harder moeten werken om het hoofd boven
water te houden. Een bijkomend voordeel van oorlog is dat het veel geld kost en dus leidt tot schuld van alle
betrokken partijen. Het geld voor de te voeren oorlog wordt uitgeleend door de machthebbers, en daarmee
wordt de afhankelijkheid van alle oorlogvoerende partijen aan die machthebbers groter, hetgeen weer tot
meer macht leidt. Het is dus noodzakelijk om voortdurend oorlogen uit te lokken, te stimuleren en te
financieren. Het mooiste zou natuurlijk zijn, een oorlog tegen een fictieve tegenstander. Een oorlog die nooit
gewonnen kan worden en dus altijd kan blijven voortduren (‘War on Terror’).
Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat de machthebbers in de top van de piramide, de totale zeggenschap
hebben over al het geld.
Weishaupt wist dat en betrok vanaf het begin, bankiers bij zijn club. Deze bankiers waren bijzonder
geïnteresseerd in de theorieën van Weishaupt, aangezien ze voor zichzelf een toonaangevende rol
voorzagen in de nieuwe structuur. In de tijd van Weishaupt was de monetaire macht versnipperd over een
groot aantal, veelal kleine banken. Dat maakte het systeem onbestuurbaar voor de machthebbers. Door de
oprichting van de centrale banken waarbinnen zich het totale monopolie over het totale monetaire systeem
bevindt, is deze macht gecentraliseerd en is dat probleem oplost.
De implementatie hiervan vond haar rechtvaardiging in een serie economische crises die hiervoor speciaal
door de top van de piramide waren opgezet. De bevolking lijdde grote armoede en riep om een oplossing.
Die werd geboden in de centralisatie van de bancaire en financiële macht onder het motto: ‘Dit mag nooit
meer gebeuren’. Precies zoals het nu gebeurt met de huidige crisis, die de bancaire macht verder zal
centraliseren door het laten ‘omvallen’ van banken, waardoor er in aantal minder overblijven ( =centraliseren
van macht) en waardoor extra toezicht (= macht) wordt gerechtvaardigd.
Met bovenstaande instrumenten wordt het de bevolking zo moeilijk mogelijk (zo niet onmogelijk) gemaakt
om haar krachten te bundelen en een gevaar te vormen voor de top van de piramide.
Dit alles heeft de uitvoering van Weishaupts plan mogelijk gemaakt. Het plan dat inderdaad heeft geleid tot
een steeds groeiende, verborgen macht. Macht waarvan de omvang op dit moment het einddoel (de totale
macht) benadert. Pas als dit doel bereikt is, zal de ware aard van het spel en haar bedoelingen niet meer
verborgen zijn, en zal de bevolking kennis maken met het desastreuze gevolg: de totalitaire wereldstaat
waarin de bevolking in totale slavernij zal moeten leven.
Of Weishaupts voorspelling, dat deze macht eeuwig zou duren, zal uitkomen, moet nog blijken.
Zoals George Orwell zei: de enige kans voor het doorbreken van de macht ligt bij de proles (het ‘gewone
volk’). Maar daarvoor moet het volk zich eerst bewust worden van het spel. Pas dan kunnen de mensen een
keuze maken om het spel niet meer mee te spelen waardoor het brede fundament (de onderste laag) van de
piramide zal afbrokkelen. En daarmee zal de gehele piramide instorten.
Geplaatst door Pieter Stuurmanopdinsdag, september 15, 2009
http://pieterstuurman.blogspot.nl/2009_09_01_archive.html

13 weetjes over paus Franciscus
donderdag 14 maart 2013 - Bron: The Guardian - Auteur: hrt
- Hij reist graag met de bus
- Hij heeft nog maar één long. Op jonge leeftijd werd een long weggenomen wegens een infectie.
- Zijn vader was een Italiaanse spoorwegarbeider
- Hij heeft chemie gestudeerd
- Hij is de eerste niet-Europese paus in meer dan duizend jaar
- Adoptie door homokoppels omschreef hij ooit als discriminatie van de kinderen.
- Hij waste en kuste de voeten van aids-patiënten in 2001
- Hij spreekt niet alleen Spaans, maar ook Italiaans en Duits.
- Hij woonde tot nog toe altijd in een bescheiden appartement en niet in de officiële residentie van de
bisschop.
- Hij raadde zijn landgenoten aan niet naar Rome te komen mocht hij verkozen worden, maar hun geld in de
plaats aan de armen te geven.
- Volgens sommige bronnen was hij bij de vorige pausverkiezing ei zo na al verkozen
- Hij is de medeauteur van een Spaanstalig boek Sobre el Cielo y la Tierra (Over hemel en aarde)
- Hoewel hij als een conservatief gezien wordt, liet hij toch al kritiek horen op priesters die weigeren baby's
van ongehuwde moeders te dopen.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130314_001
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Maxima betaalde de nieuwe Argentijnse paus met uw belastinggeld
Er zal ongetwijfeld een vreugdedansje hebben plaatsgevonden in de
Horsten in Wassenaar toen er gisteravond witte rook uit de schoorsteen van
de Sixtijnse kapel kwam en even later bekend werd,dat een goede vriend
van onze toekomstige “vorstin” werd uitgeroepen tot paus. Waarom deze
vreugde ? Omdat Maxima en Bergoglio oude “vriendjes” zijn.
In februari 2011 berichten wij over het feit dat Maxima 200.000 dollar van
belastingcenten persoonlijk tijdens een bezoek aan de Argentijnse hoofdstad
aan de toenmalige kardinaal Bergoglio overhandigde. Lees hier ons artikel .
Op de foto Maxima tijdens dit bezoek uitstappend uit de Nederlandse
ambassade Volvo.
Maar daar stopt het helaas niet.
Een blik in ons archief toonde aan dat de man die gisteren door duizenden mensen werd bejubeld en in
2005 achter gesloten deuren reeds verhoord werd wegens zijn mogelijke rol in de verdwijning van 2 van zijn
Jezuietenpaters.
Dit in het kader van de de vuile oorlog die toen woedde tijdens het bewind van generaal Videla. Het
onderzoek ging over de mogelijke betrokkenheid van Bergoglio aan misdaden tegen de menselijkheid,
hetzelfde feit waarvan ook de vader van Maxima beschuldigd wordt en wat de vaderlandse overheid met alle
macht tracht in de doofpot te stoppen door de verschillende klachten bij het O.M te traineren of zich niet
ontvankelijk te laten verklaren. De reden hiertoe is uiteraard overduidelijk.
Maar ook Bergoglio is er goed doorheen geslipt . Geheime krachten die dit soort mensen in zowel Argentinië
enook in ons eigen land bijstaan zijn machtig en krachtig en hierbij wordt de gewone burger bij gebrek aan
kritiek van de pers zo goed als onwetend gehouden of wordt e.e.a. afgedaan als complot theorie fantasiën.
Uiteraard zullen wij nog uitvoerig op dit onderwerp terugkomen, maar als je ziet dat duizenden mensen naar
een mogelijke oorlogsmisdadiger staan te wuiven, net zoals anderen dat deden toen Jorge Zorreguieta het
concertgebouw bezocht, dan moeten wij ons zo langzamerhand afvragen door welke misleiding en gekte
deze mensen getroffen zijn.
Maar om even weer geheel bij te zijn leest u ook nog even al vast dit artikel
Maar dat elke vorm van democratie of openheid hier met grof geweld de grond in getrapt en u gewoon in de
maling genomen wordt moge overduidelijk zijn.
http://www.geennieuws.com/2013/03/maxima-betaalde-de-nieuwe-argentijnse-paus-met-uw-belastinggeld-2/

EU laat bijensterfte doorgaan
2013-03-15 | Bron: iNSnet | redactie
In de EU is geen overeenstemming bereikt over invoering van een
tweejarig moratorium op het gebruik van landbouwgif waardoor bijen
sterven. De Europese Commissie had eerder opgeroepen om nog
deze zomer te komen tot een Europees verbod op het gebruik van
neonicotinoïden, soorten landbouwgif die volgens wetenschappers
dodelijk zijn voor bijen. Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije en
Denemarken stemden hier tegen.
Ravage meldt dat een woordvoerder van het internationale online campagnenetwerk Avaaz de weigering
van landen als Groot-Brittannië en Duitsland veroordeelt. “Deze landen zijn gezwicht onder druk van de
lobby van de chemische industrie”, meldt Iain Keith. “De uitslag van de stemming is een klap in het gezicht
van de wetenschap en de publieke opinie en houdt de massale bijensterfte in stand.”
Op aandringen van de PvdD besloot een Kamermeerderheid eerder dit jaar de motie voor een Europees
verbod op gevaarlijke soorten landbouwgif op de agenda van de EU te zetten. “Binnen Europa hebben de
private belangen van de chemische industrie weer voorrang gekregen op het publieke belang bij een
gezonde landbouw en de biodiversiteit. Het is nu hoog tijd voor Nederland om zelf in actie te komen”,
reageert Ouwehand van de dierenpartij.
De PvdD zal komende dinsdag een debat in de Tweede Kamer aanvragen om de middelen neonicotinoїden
en fipronil zo snel mogelijk in eigen land verboden te krijgen. “Bestuiving door bijen en hommels is van
essentieel belang voor de natuur en voor onze eigen voedselvoorziening”, aldus Ouwehand. Zij verzoekt de
staatssecretaris van Economische Zaken om per direct in te grijpen en de middelen uit de Nederlandse
schappen te halen.
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Al 336 miljoen Chinese baby's geaborteerd
41% zwangerschappen New York eindigt in abortus - Staat New York
wil nog verder gaan en abortussen tot de volle 9 maanden toestaan
In veel landen hebben ongeboren kinderen minder rechten dan
aangeschoten wild.
Het Chinese ministerie van Gezondheid heeft afgelopen donderdag
bekend gemaakt dat er in het land al een half miljard
geboortebeperkingsprocedures hebben plaatsgevonden, waarvan
minstens 336 miljoen abortussen. Overigens gaat het in sommige delen
van de Verenigde Staten hard dezelfde kant op; in de stad New York
eindigt 41% van alle zwangerschappen in een abortus.
Naast de 336 miljoen abortussen, meer dan de hele bevolking van de Verenigde Staten, lieten 196 miljoen
Chinezen zich steriliseren. De officiële cijfers uit China illustreren de gigantische impact die het verplichte
éénkindbeleid sinds 1971 op de samenleving heeft. Volgens een onderzoek van het gerenommeerde Pew
Research Center in 2008 staan de meeste Chinezen achter het éénkindbeleid, omdat men denkt dat het
land onmogelijk honderden miljoen extra mensen zou kunnen voeden en onderhouden.
Ieder jaar worden er 13 miljoen Chinese baby's geaborteerd, oftewel zo'n 1500 per uur. Overheidsofficials
wijten het hoge aantal aan het gebrek aan seksuele voorlichting. Minder dan 10% van de seksueel actieve
Chinezen gebruikt condooms.
Eénkindbeleid langzaam afgeschaft
Vorig jaar kromp de werkende bevolking voor het eerst in 50 jaar tijd. De overheid ziet deze ontwikkeling als
een grote bedreiging voor de economie, die drijft op goedkope arbeiders. Daarom werd de Gezinsplanning
Commissie, die het éénkindbeleid soms op wrede wijze heeft afgedwongen, in het ministerie van
Gezondheid opgenomen. 'We moeten een nieuw gezinsbeleid ontwikkelen dat beter past bij deze tijd,' gaf
voormalig viceminister Huang Jiefu als commentaar.
Volgens Wang Feng, bevolkingsexpert en directeur van het Brookings-Tsinghua Center for Public Policy in
Beijing, zal het echter nog wel even duren voordat de regering definitief afscheid neemt van het tientallen
jaren lang gevoerde éénkindbeleid. 'Ze kunnen niet alles in één keer afschaffen.' (1)
New York: 41% abortussen
Ook in de Verenigde Staten zijn ondanks de restricties die conservatieve overheden in het verleden
oplegden al meer dan 55 miljoen baby's geaborteerd. De huidige president Obama voert juist een proabortusbeleid. In de staat New York eindigt één derde van alle zwangerschappen in een abortus; in de stad
New York bedraagt dit percentage zelfs 41%. (2)
Landelijk worden er in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 1,2 miljoen baby's geaborteerd. Van de circa
4500 per dag is 35% van Afro-Amerikaanse afkomst, terwijl het aandeel Afro-Amerikanen in de totale
bevolking slechts 13% is. 52%* van alle Afro-Amerikaanse zwangerschappen wordt door abortus
afgebroken, tegen 'slechts' 10,8% bij de blanken. Sinds 1973, toen abortus in Amerika werd toegestaan,
gaat het al om 16 miljoen zwarten die nooit geboren zijn. (3) Bovendien wordt maar liefst 70,2% van alle
Afro-Amerikaanse baby's bij een ongetrouwde moeder geboren (officiële cijfers 2006).
* Volgens de website BlackGenocide.com. Officiële overheidscijfers spreken van 33,4%.
'Voortplantingsrecht': Abortus nooit meer een moord
Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van New York die in 2016 mogelijk een gooi zal doen naar
het Amerikaanse presidentschap, wil een nieuwe 'gezondheidswet' invoeren die het vrouwen makkelijker
maakt om voor hun 'voortplantingsrechten' op te komen. Volgens critici zal het aantal abortussen hierdoor
alleen maar toenemen, omdat in de wet de abortusgrens van 24 weken wordt verruimd, potentieel zelfs tot
en met de volle 9 maanden. Bovendien geeft de wet ook niet-medici toestemming abortussen te verrichten
en worden onwettige abortussen uit het strafrecht gehaald, zodat nooit meer over 'moord' kan worden
gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de geaborteerde baby wettelijk als 'slachtoffer' kan worden
beschouwd.
'Amerika's ergste nachtmerrie'
'Dit wetsvoorstel is Amerika's ergste nachtmerrie,' gaf Chris Slattery, president van de EMC Frontline
Zwangerschapscentra in New York als commentaar. 'Als er geen verzet komt tegen deze wet wordt dit een
ramp. Het zal van de staat New York het nieuwe late-abortus centrum maken.'
Volgens de organisatie Political Research Associates wordt 64% van alle abortussen in Amerika geheel of
gedeeltelijk onder dwang uitgevoerd. De door de regering Obama gesubsidieerde 'pro-keuze' organisatie
Planned Parenthood is echter zeer te spreken over de nieuwe wet. 'Dit is een logische maatregel die
aangaande de besluiten die vrouwen over hun gezondheid nemen de New Yorkse waarden
vertegenwoordigt.' Behalve overheidssubsidie voor abortussen bevat de nieuwe gezondheidswet van
president Obama ook een verborgen 'straf' op getrouwde echtparen. Zij zijn namelijk ongeveer $ 10.000
extra aan hun zorgverzekering kwijt zijn dan ongehuwd samenwonenden.
Xander - (1) The Telegraph, (2) Washington Times, (3) World Net Daily
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The Obama Deception
The Obama Deception is een krachtige film die de mythe dat Barack Obama voor de beste belangen van het
Amerikaanse volk handelt volledig vernietigt.
Het fenomeen Obama is een hoax die zorgvuldig door de kapiteins van de Nieuwe Wereld Orde werd gezet.
Hij wordt gepromoot als redder in een poging om het Amerikaanse volk te bedriegen en globale slavernij te
laten accepteren.
Wij hebben een kritiek kruispunt in de plannen van de Nieuwe Wereld Orde bereikt. Het gaat niet over Links
of Rechts: Het gaat over een Één wereld Overheid.
De internationale banken zijn van plan om de burgers van de Verenigde Staten te plunderen en hen te
veranderen in slaven op een Globale plantage
The Obama Deception (Nederlands ondertiteld 1 uur 51 minuten)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KIu2yjJoeG0

'Bankrun Cyprus na onteigening rekeninghouders blauwdruk voor hele EU'
Xander 16-03-2013 16:35- in economie, eu
De EU smijt weer eens met miljarden belastinggeld, deze
keer om de banken van het economisch volkomen
onbelangrijke Cyprus te 'redden'.
In Cyprus is een run op de banken ontstaan nadat de
eurogroep van ministers van financiën hadden besloten om
bankrekeninghouders te laten meebetalen aan de redding
van de Cypriotische banken. Mensen met een saldo van
onder de € 100.000 moeten 6,75% afdragen; bij hogere
bedragen is de verplichte afdracht 9,9%. Volgens de Duitse
economische nieuwssite DWN is deze gedwongen bijdrage
een blauwdruk voor wat er straks ook in andere landen gaat gebeuren als de politici proberen om de euro te
redden. Gisteren werd Cyprus 'systeem relevant' verklaard, ondanks het feit dat het eilandje maar 0,2% aan
het BNP van de eurozone bijdraagt; vandaag meldde de Franse minister van Financiën Moscovici na het
crisisoverleg van de eurogroep 'missie vervuld'. 'Voordat de banken weer opengaan zal de afdracht worden
ingehouden,' kondigde ECB directeur Jörg Asmussen vervolgens aan.
'Op vrijdagochtend besluit Brussel tot onteigening. Vervolgens wordt het online bankieren geblokkeerd.
Zondags volgt de wet op nationaal niveau en op maandagmorgen is de gedwongen afdracht van je rekening
gehaald.' Net zoals met Cyprus is gebeurd zal het volgens de Deutsche Wirtschafts Nachrichten ook in de
rest van de eurozone gaan.
Uitstekende deal voor Russische maffia
Het is een koude onteigening, wat betekent dat niemand de kans krijgt zich er tegen te verzetten. Voor de
Russische maffia-oligarchen, die de Cypriotische banken hebben gebruikt om miljarden zwart geld te
parkeren, is de € 10- miljard kostende Cyprusredding een uitstekende deal; zij zijn immers veel minder geld
kwijt dan de private partijen bij de gedeeltelijke schuldenkwijtschelding van Griekenland (50%), zeker omdat
onduidelijk is hoeveel van hen hun geld over meerdere rekeningen hebben verspreid waarop bewust minder
dan een ton op werd gezet. (2)
Belastingbetalers moeten weer bloeden
De maatregel moet zo'n € 5,8 miljard opleveren en was vooral gericht tegen de Russen, maar die hebben de
afgelopen weken al massaal hun rekeningen leeggehaald waardoor nu vooral de gewone spaarder getroffen
wordt (3). Minstens € 3 miljard zal moeten worden opgehoest door de belastingbetalers in de andere
eurolanden, waaronder Nederland. Zonder de hulp van de eurozone en het IMF zou Cyprus bankroet zijn
gegaan, reden waarom de Cypriotische regering uiteindelijk toestemde in de gedeeltelijke onteigening.
Valse geruststelling
Asmussen probeerde de rest van Europa gerust te stellen door te verzekeren dat er in andere landen geen
vergelijkbare maatregelen nodig zullen zijn. Uit ervaring weten we immers dat dit soort beloftes van
Europese politici en financiële officials van nul en generlei waarde zijn en dat ze 9 van de 10 keer juist dat
doen waarvan ze gezworen hebben dat het nooit zal gebeuren. Met andere woorden: als straks ook Italië en
Spanje moeten worden gered, dreigen ook daar bankenruns te ontstaan die de hele eurozone zouden
kunnen aansteken. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
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Schijnbaar zijn er meer mensen die niet zo blij zijn met de nieuwe paus
maart 15, 2013By: silviavideler
Overgenomen van: http://herstelderepubliek.wordpress.com
INTERNATIONAAL ARRESTATIEBEVEL VOOR “PAUS FRANCISCUS” UITGEVAARDIGD
Posted by ADMINISTRATOR ⋅ 15 maart 2013
Het International Tribunal into Crimes of Church and State heeft nu ook voor de pas aangetreden paus Jorge
Bergoglio een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd en de Italianen volmacht gegeven namens het
ITCCS de nieuwe paus te arresteren en over te dragen aan een (nog) niet met name genoemd Europees
land, welks regering de toezegging heeft gedaan rechtsgeldige maatregelen in het kader van Common Law
(IRCCS) in haar rechtsgebied toe te staan en er de middelen voor beschikbaar te stellen.
In haar algemeenheid wordt gesteld, dat de paus, als hoofd van een roofzuchtig en moorddadig instituut,
verantwoordelijk wordt gesteld voor een eeuwenlange oorlog tegen de gehele niet-Katholieke wereld. Omdat
Bergoglio ook deel uitmaakt van de Militaire Jezuïeten Orde én medeplichtig was aan de massa-moorden
van de militaire junta in Argentinië, is het arrestatiebevel voor Joseph Ratzinger gebruikt en uitgebreid met
genoemde misdaden tegen de menselijkheid.
De hoofdoorzaak van de arrestatiebevelen die uitgaan, is gelegen in het feit dat de mensen, jong en oud
voortdurend worden aangevallen door een onderdeel van het grootzakelijk kartel, het Vaticaan. Daarbij acht
men zichzelf onaantastbaar, omdat in de romeins/canonnieke rechtspraak de dader de wetten uitvaardigt en
handhaaft. Daarom moet van het pad van de gangbare rechtspraak worden afgeweken en wordt
teruggegrepen op het gewoonte- c.q. natuurrecht, in het Engels omschreven in de “Common Law
Jurisdiction”. Conform de jurisprudentie van de Nurnberger processen, moeten oorlogsmisdaden waar
mogelijk worden gestopt en zo snel mogelijk bestraft.
Het recht moet door de burger in eigen hand worden genomen én dientengevolge worden toegepast. Het
uitgangspunt is dat het door het establishment gehanteerde en ons opgelegde gangbare rechtssysteem
alleen wordt aangewend ter bescherming van de criminelen. De advocatuur is in een zwarte toga gehuld,
hetgeen wijst op een voortgezette traditie van de inquisitie-methoden, een mensonwaardig en ongelijk
systeem van klasse-justitie.
Hieronder de dagvaardingen en HIER het persbericht van ITCCS.
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Hoe topfavoriet Scola aan de kant werd gezet: Het conclaaf gereconstrueerd
Op het Sint-Pietersplein in Rome volgen drie nonnen op
een tv-scherm de eerste misviering van paus Franciscus.
Johannes Eisele/afp
Lees ook
 15/03/13Eerste reis Franciscus leidt naar Rio
 15/03/13‘Vuile oorlog' achtervolgt nieuwe paus
Dossiers: Paus Franciscus
BRUSSEL - De keuze van Jorge Bergoglio tot paus was
een grote verrassing. Wat heeft de kardinalen ertoe
bewogen zo snel voor een outsider te kiezen? En waarom
hebben ze topfavoriet Angelo Scola laten vallen? Een poging tot reconstructie.
Woensdagavond, 20.23 uur. De meeste Italiaanse journalisten zijn nog aan het bekomen van de verrassing
dat niet Angelo Scola van Milaan, maar Jorge Bergoglio van Buenos Aires tot 266ste paus is verkozen. Op
dat moment loopt een e-mail binnen van de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie.
De bisschoppen danken God dat Scola verkozen is tot paus. Huh?
Om 21.08 uur volgt de correcte naam.
Missen is menselijk, maar de verkeerde e-mail gaf aan dat zelfs de Italiaanse bisschoppen in de overtuiging
leefden dat Scola topfavoriet was om paus te worden. Waarom is hij het dan niet geworden?
Volgens La Stampa – een van de best geïnformeerde kranten over het conclaaf – speelden twee factoren
tegen de aartsbisschop van Milaan. In de eerste plaats was een omvangrijke groep kardinalen er snel van
overtuigd geraakt dat ze de paus ditmaal echt buiten Europa moesten zoeken. En het meest voor het hand
liggende continent was Zuid-Amerika.
Eitje te pellen
Bovendien hadden twee invloedrijke Italiaanse kardinalen zich tegen Scola gekeerd. Tarcisio Bertone, de
onbekwame staatssecretaris, was niet vergeten dat Scola zijn ontslag was gaan bepleiten bij paus
Benedictus. Dat gebeurde in de nasleep van de Williamson-hetze. Ter herinnering: toen Benedictus de
volgelingen van het uiterst conservatieve Pius X-genootschap opnieuw binnen de moederkerk wilde
brengen, raakte bekend dat Richard Williamson, een van de bisschoppen van Pius X, een Holocaustontkenner was. Benedictus stond te kijk voor de hele wereld. Veel kardinalen, onder wie Scola, schoven de
schuld in de schoenen van Bertone, die Benedictus beter had moeten briefen.
En ook de voorganger van Bertone op het staatssecretariaat, kardinaal Sodano, had nog een eitje te pellen
met de aartsbisschop van Milaan. De twee waren de voorbije jaren gebotst over de controle van katholieke
instellingen. Sodano was weliswaar niet meer stemgerechtigd, maar als deken van het kardinalencollege
was hij een invloedrijke stem tijdens het preconclaaf.
En dan waren er nog Scola's nauwe banden met de lekenbeweging Comunione e Liberazione die enkele
kardinalen niet zinden. In de eerste, richtinggevende stemronde leek er voor Scola nog geen man
overboord. Volgens de krant Il Sole 24 Ore waren Scola en Ouellet de koplopers, gevolgd door Bergoglio.
Maar vanaf de tweede stemronde, woensdagochtend, werd duidelijk dat Scola het moeilijk zou krijgen.
Bergoglio haalde meer stemmen. Waarom de kardinalen hem verkozen boven Odilo Scherer van Sao Paulo
als hun man van Latijns-Amerika, heeft twee oorzaken. ‘De kardinalen wilden echt iemand die de Curie kan
hervormen, en die kwaliteiten zagen ze niet in Scherer. Hij werd als te zwak beschouwd en bovendien was
hij de kandidaat van de curiekardinalen die het status-quo wilden', zegt Tertio -redacteur Jan De Volder.
Bergoglio daarentegen had zich met een opvallende toespraak tijdens het preconclaaf in de belangstelling
gewerkt, zei de Franse kardinaal Jean-Pierre Ricard gisteren. ‘Hij vertelde dat de Kerk geen Kerk van
Christus kan zijn als ze alleen met zichzelf bezig is, en met haar interne problemen. Zijn woorden hebben
ons allemaal erg geraakt.'
Veel kardinalen moesten zelfs niet overtuigd worden van Bergoglio's kwaliteiten. Er was immers het conclaaf
van 2005 geweest waarin hij de belangrijkste uitdager van Ratzinger was geworden. Na de derde stemronde
had hij toen 40 stemmen verzameld. Maar tijdens de lunch in het Huis van de Heilige Martha had hij de
kardinalen expliciet gevraagd niet meer op hem te stemmen. Waarna Ratzinger in de vierde stemronde een
ruime tweederdemeerderheid haalde.
Geen twee keer
De kardinalen moeten nu gedacht hebben: we gaan ons geen twee keer laten ompraten. ‘Het kan niet
anders dan dat in datzelfde Huis van de Heilige Martha de invloedrijke kardinalen op hem hebben ingepraat',
zegt De Volder. ‘Want ze wilden hem dit keer echt.'
Volgens De Volder heeft Bergoglio in elk geval een aantal eigenschappen die van hem een ‘aansprekende'
paus kunnen maken. ‘Het is een man met een sterke persoonlijkheid die een Kerk voorstaat van armoede.
Een man die kan hervormen, maar die ook het hart kan raken. En wil je in deze tijden het geloof nog
doorgeven, is dat essentieel.'
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130314_00504601
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‘Vuile oorlog' achtervolgt nieuwe paus - Niet iedereen tevreden
vrijdag 15 maart 2013, 03u00
Tijdens de dictatuur onder generaal Videla (r.) koos de
Argentijnse kerk (op de foto toenmalig kardinaal Samoré)
de foute kant.
BRUSSEL - Niet alle Argentijnen zijn in de wolken met hun
eigen paus. Volgens critici is de rol van Jorge Bergoglio
tijdens de dictatuur van generaal Videla omstreden.
De donkere bladzijden uit de Argentijnse geschiedenis
dreigen een schaduw te werpen over het pontificaat van de
eerste Latijns-Amerikaanse paus. In Buenos Aires
reageerde niet iedereen enthousiast op het nieuws dat
Jorge Bergoglio het gehaald had.
Mensenrechtenorganisaties plaatsen vraagtekens bij zijn rol tijdens de dictatuur van generaal Jorge Videla in
de jaren zeventig.
Bergoglio stond in die tijd nog lang niet aan de top van de katholieke kerk in zijn land, maar hij was als hoofd
van de Argentijnse jezuïeten wel al iemand om rekening mee te houden. De kerk koos tijdens de dictatuur
de foute kant en liet Videla stilzwijgend moord en psychologische vernieling zaaien. Het verklaart waarom
heel wat Argentijnen tot vandaag nog altijd een koele relatie met de kerk hebben, ondanks het feit dat de
grote meerderheid zich wel katholiek noemt. De boosheid zit diep.
Vuile handen
Onder leiding van Bergoglio spraken de Argentijnse bisschoppen eind vorig jaar voor het eerst een
collectieve verontschuldiging uit voor het feit dat de Argentijnse kerk haar gelovigen niet beschermd heeft
onder de dictatuur. Niet iedereen kon die late excuses aanvaarden, zeker niet omdat de militaire junta
samen met het linkse verzet op dezelfde manier met de vinger gewezen werd voor het geweld.
Wordt Bergoglio afgerekend op het feit dat hij deel uitmaakte van een belangrijke instelling die de foute kant
koos en uit puur moreel oogpunt zijn stem had kunnen en moeten verheffen, of kleeft er ook gewoon echt
vuiligheid aan zijn handen? Het is vooral de zaak van twee priesters die onder zijn leiding stonden die aan
hem zijn blijven plakken. Volgens Associated Press ging het verhaal als volgt. Orlando Yorio en Francisco
Jalics werden in 1976 ontvoerd door het regime terwijl ze in een sloppenwijk actief waren. De twee waren
een pak linkser dan hun baas en durfden ook tegen het regime in te gaan. Ze werden maandenlang
opgesloten en gemarteld in het beruchte Esma-instituut in de hoofdstad.
De schuld van Bergoglio, zo beweerde Yorio achteraf, omdat hij weigerde hen de hand boven het hoofd te
houden. Maar het feit dat ze hun verblijf daar konden navertellen, bewijst volgens de biograaf van de nieuwe
paus, Sergio Rubin, een andere versie van de feiten. Achter de schermen zou hij net een pragmaticus
geweest zijn, die op die manier met het regime kon onderhandelen. Zo zou hij de twee priesters weer
vrijgekregen hebben. Hij zou regelmatig mensen verstopt hebben en ooit zelfs zijn identiteitskaart uitgeleend
hebben, aldus Rubin. Jalics zelf heeft achteraf nooit iets over de zaak gezegd en zijn gewezen baas ook
nooit beschuldigd.
In een zaak van een babydiefstal, een praktijk die vaak voorkwam tijdens de Vuile Oorlog, zou hij een gezin
dat om de hulp van de kerk gevraagd had, droogweg gemeld hebben dat het kind aan een te belangrijke
familie gegeven was en er niets meer aan te doen was. Dat terwijl Bergoglio altijd heeft gezegd dat hij niet
van diefstallen op de hoogte was tijdens de dictatuur. Een aantal jaren geleden werd hij achter gesloten
deuren gehoord tijdens een van de vele processen rond de dictatuur. Maar als getuige, niet als
beschuldigde.
De Argentijnse mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Adolfo Pérez Esquivel, is heel
duidelijk over de kwestie: ‘Misschien had hij niet de moed van sommige andere priesters, maar hij was geen
handlanger van de dictatuur.'
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130314_00504608
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New Pope: 'Sky Angel' Appears Over South Florida
Maart 14, 2013
Honderden mensen in Zuid Florida zagen woensdag en gigantische
Engel in de lucht boven hun huis. Dit scheen te gebeuren nadat de
kardinalen de nieuwe paus hadden gekozen. De schrijfster van dit
artikel vraagt zich af of dit misschien een bericht van boven zou
kunnen zijn... Waarom zijn mensen altijd op zoek naar de reden
achter een oorzaak van een fenomeen schrijft ze? duuuuh...zo zijn
mensen nou eenmaal, je ziet niet iedere dag een engel in de lucht..:-)
Hebben jullie wel eens gehoord van project Blue Beam? Dit is een
project waarbij wetenschappers (en elitairen) proberen afbeeldingen in de lucht te projecteren als hologram.
Deze kennis zou al vergevorderd zijn. Maar of God zo blij is met de nieuwe paus, zoals ze ons willen doen
geloven is maar de vraag. Er gaat ten ronde dat het Vaticaan behoefte heeft aan een nieuw wereldgeloof
wat betrekking heeft op wezens die niet van deze aarde zouden zijn... Lijkt wat op de scientologie
church......Wanneer iedereen dan allemaal engelen in de lucht ziet denken ze misschien dat mensen dit
massaal gaan geloven dat er een en of andere god terugkeert naar de aarde.... waaraan iedereen zou
moeten gehoorzamen met als gevolg dat de kerken weer vol zitten met burgerlijke en nederige mensen???
Ik lees nu in de krant dat Maxima en Alexander en Rutte heel snel al een bezoekje aan de paus gaan
brengen...Ze waren toch christelijk???
Willem-Alexander en Máxima naar inauguratie paus
Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima gaan dinsdag naar de inauguratie van de paus. Ook
premier Mark Rutte is aanwezig.
Vergeet niet dat Maxima mogelijk 128.000 Euries aan deze paus heeft betaald....
Prinses Máxima zou volgens een Argentijns tijdschrift in het geheim 128.000 euro hebben gedoneerd aan de
inmiddels nieuwe paus. Dit kwam in 2008 al aan het licht. Ook zijn er woensdagavond foto’s opgedoken van
de paus met de Argentijnse dictator Jorge Videla en bovendien wordt hij in verband gebracht met
ontvoeringen onder het junta-regime. Komen degenen die na WO2 naar Argentinië verhuisden weer naar
Europa... Bron: show kijk, klik op de titel (vergeet niet) voor meer informatie...
Er zijn meer mensen niet zo blij met de nieuwe paus zie hier een artikel over een arrestatiebevel tegen de
paus die betrokken zou zijn geweest bij kinderhandel en mensenrechtenschennis!
Nieuwe paus struikelt over afstapje. jammer dat hij niet helemaal onderuit ging. Maar wanneer we hem
genoeg liefde sturen gebeurt dit heus nog wel een keer maar dan ook goed!!! :-)
Lees voor meer uitleg over het nieuwe geloof het volgende artikel van xandernieuws punt.nl.
Citaat uit het artikel van Xandernieuws:
De Valse verlosser, de Antichrist, komt eraan!
Exo-Vaticana auteurs Tom Horn en Cris Putnam geloven dan ook dat de werkelijke 'noögenesis' van een
totaal andere aard zal zijn als waar het Vaticaan nu op hoopt en fase 5 in werkelijkheid 'Antichristogenesis'
zal blijken te zijn: de komst van een alien 'slangen' verlosser, de ultieme 'übermensch': de in de Bijbel
voorzegde Antichrist.
Of deze valse 'verlosser' er zoals in Clarkes verhaal letterlijk als het klassieke beeld van de duivel zal uitzien
of als bijvoorbeeld een 'alien grey' of juist een schitterend engelachtig wezen maakt daarbij niet uit. Veel
christenen zullen dan tot hun schrik en afgrijzen moeten constateren dat het Vaticaan al jaren nauwgezette
voorbereidingen heeft getroffen om zijn aanstaande komst -die speciaal met het LUCIFER apparaat in het
Vaticaanse observatorium op Mt. Graham wordt gevolgd- op aarde en zijn acceptatie door de mensheid
mogelijk te maken.
Citaat uit het originele artikel:
Hundreds of South Floridians saw a giant angel appear in the sky over their homes Wednesday, after
Cardinal Bergoglio became the first pope to hail from South America. Was this a message from the Almighty,
or are these people just seeking to find meaning in anything?
Lees verder het originele artikel.
Klik hier voor de originele engel foto's.
http://bijzonder-wereld-nieuws.webklik.nl/page/engel-verschijnt-in-de-lucht-in-zuid-florida
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