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ABN Amro opereert als een criminele organisatie
juli 1, 2013
Rogue bankiers bij ABN AMRO Bank hebben een complexe, frauduleuze
systeem bedacht/opgezet voor het internationaal witwassen van geld en het
ontduiken van belasting, op zijn minst sinds 2008.
Het doel van dit systeem is om met “zwart geld”op de kapitaal markt winst te
genereren, om zo het zwart geld wit te wassen. Het “zwart geld” wordt fysiek of
’off-ledger’ beheerd door ABN AMRO Bank in hun bank systeem. Dit is een
klassieke manier voor het witwassen van geld. De winsten worden uit de boeken
gehouden en administratief ondergebracht in off shore gecontroleerde bedrijven.
Dit is een klassieke manier van belastingontduiking. De externe intermediairs en
“begunstigden” worden opzettelijk nooit betaald, zoals opgenomen in de
contracten. Dit is een klassieke manier van fraude.
Dit complexe systeem van de ABN AMRO Bank is afhankelijk van twee firewalls
om in het geheim hun bank misdaden te kunnen plegen en enige detectie / straf te vermijden.
FIREWALL #1
ABN AMRO Bank maakt gebruik van PB Trading SA, Rosabranca International Corporation en Bladick
Corporation SA om valse ABN AMRO Bank instrumenten te verstrekken aan particuliere beleggers, die
ervan uitgaan dat het gehuurde geld (verstrekte bankinstrument) vanuit de ABN AMRO Bank legitiem is en
aanvaardbaar is voor transacties met betrekking tot de financiering van projecten.
De persoon die de leiding binnen deze 3 bedrijven heeft, heet “Ralph Cohen ‘, dit is een schuilnaam van een
persoon genaamd Mario COHEN.
Ralph Cohen bestaat niet en er wordt een valse paspoort aan de onwetende beleggers getoond.
Ralp Cohen leidt een wereldwijde netwerk van criminelen die beleggers over de hele wereld zoeken en als
prooi gebruiken voor het leasen van fondsen van ABN AMRO bank op zeer gunstige voorwaarden.
De aanzienlijke vergoedingen, die betaald worden door de beleggers aan Ralph Cohen en zijn medewerkers
voor de verkregen bank instrumenten, raken de beleggers kwijt. De beleggers zijn niet bewust van het feit
dat zij in ruil hiervoor valse ABN AMRO Bank instrumenten ontvangen. Beleggers raken jaarlijks tientallen
miljoenen euro’s aan deze vergoedingen kwijt. Alle communicatie verloopt tussen Ralph Cohen, zijn
medewerkers en de beleggers. Dit leidt tot juridische ontkenning door ABN AMRO Bank waar ze steeds mee
weg komen. ABN AMRO Bank is meerdere keren aangeklaagd in de VS samen met PB Trading en Ralph
Cohen. Er is altijd een advocaat verschenen om ABN AMRO Bank te verdedigen, maar er is nooit een
advocaat verschenen om PB Trading SA of Ralph Cohen te verdedigen.
FIREWALL # 2
ABN AMRO Bank eist als voorwaarde dat de geleverde bank instrumenten alleen op de high Security
Interbank Screen geverifieerd en geblokkeerd mogen worden. Deze Screen is geen openbaar forum zoals
bij Euroclear of DTC, maar is een verbinding tussen top 25 banken.
Al zijn de geleverde bank instrumenten weliswaar vals, de codes om deze instrumenten te verifiëren
en de fondsen te blokkeren zijn echter géén valse codes.
Zodra de codes geverifieerd zijn, de fondsen geblokkeerd zijn en de toegang door één van de top 25
internationale banken beveiligt is, kaapt ABN AMRO Bank stiekem de hele transactie weg in
samenspanning met malafide bankiers van de andere bank. De twee banken en de werkelijke eigenaar
van het ‘zwart geld’ verdelen hierna in het geheim onderling miljarden euro’s per maand.
Aan de intermediairs en beleggers (begunstigden) wordt de winst volgens hun contractuele aandeel niet
betaald , zij worden in het donker gehouden en de twee banken weigeren met hen te communiceren.
De beleggers zijn nodig voor dit complexe systeem, omdat hun paspoorten worden opgenomen in de
dossiers binnen de banken. Dus, als toezichthouders inspecteren, lijkt alles normaal.
Introductie
Beste lezers,
Ik heb samen met mijn team, Anthony en David OFF LEDGER
fondsen bij ABN AMRO BANK NV. te Amsterdam succesvol laten
blokkeren, door de trader Nicholas Burgoyne, via Royal Bank Of
Scotland PLC.- London voor trade doeleinden.
Om de OFF LEDGER fondsen te blokkeren, heb ik 25000,- euro
gestort naar GB55 RBOS 1600 0710 1946 02 Tav. Nicholas
Burgoyne. The OFF LEDGER fondsen zijn via Royal Bank Of
Scotland PLC.- London via de Interbank Screen blokkeert.
 Trader: Nicholas Burgoyne
 SUB- Trade Bankrekening nummer: GB55 RBOS 1600 0710
1946 02 Tav. Nicholas Burgoyne
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 Hoofd Trade Bankrekening nummer (Master account): 92243 Tav. Royal Bank Of Scotland Plc.
De OFF LEDGER fondsen zijn fysiek of wordt off ledger beheerd door ABN Amro Bank N.V te Amsterdam
en ABN Amro Bank is de brain van deze criminele activiteiten.
Wij zijn slachtoffers van diefstal, bedrog en verduistering van onze trade- profits (Miljarden aan trade-profits)
én de overgemaakte 25000,- euro, welke is betaald om de OFF LEDGER fondsen te blokkeren. Wij zullen
de komende dagen tal van bewijzen (documenten en emails) inzake onze transactie op dit website posten.
Sanjay Kalpoe - Bron Badr. You You; http://www.thewhistleblowers.org/?page_id=12

GMO graan verantwoordelijk voor dodelijk griepvirus?
Maandag, 29 april 2013
Ondanks geruststellende woorden van een aantal “experts” is de ontwikkeling van het H7N9 virus
verontrustend te noemen.
Volgens de Russische Minister van Volksgezondheid is dit nieuwe
virus waarschijnlijk ontstaan door genetisch gemanipuleerd graan.
Naast de verdeningen dat het virus stiekem in een laboratorium is
gemaakt is er nu ook deze visie. De Russen nemen meestal geen
blad voor de mond en doen dat ook nu niet. Zij maken zich
ernstige zorgen over het nieuwe H7N9 griepvirus dat op
mysterieuze wijze wordt overgebracht op mensen en waarvan bij
besmetting ongeveer 20 procent overlijdt.
Volgens de Minister van Volksgezondheid, Dr. Veronika
Skvortsova, heeft dit alles te maken met genetisch
gemanipuleerde granen. Enige tijd geleden werd er een giftig gene
ontdekt door wetenschappers uit de Europese Unie. Dit zat verborgen in genetisch gemanipuleerde
gewassen in China en Noord Amerika. Dit soort graan wordt in deze landen voornamelijk gebruikt als
diervoeder.
Dit gene, dat officieel Geve VI heet, werd afgelopen januari ontdekt en de top van de wetenschap heeft een
waarschuwing doen uitgaan voor de mogelijke schadelijke gevolgen ervan. Niet alleen is het erg giftig voor
de mensheid, maar het kan ook de normale groei van planten en gewassen verstoren.
Wat de precieze gevolgen zijn is nu nog niet vast te stellen, maar dat zal ongetwijfeld te zijner tijd uitkomen.
Volgens Minister Skvortsova houdt het genetisch manipuleren van gewassen in dat er technieken gebruikt
worden om genen in de planten in te brengen, wat als gevolg kan hebben dat ze zich 'vastklampen' aan
virussen die natuurlijk voorkomen in de grond en planten.
Wat er volgens de Russische Minister is gebeurd is dat hierdoor de natuurlijk voorkomende virussen zijn
gemuteerd. Vervolgens komen deze dan via het voedsel terecht in varkens en pluimvee. Van daaruit is het
vervolgens door gemuteeerd tot het huidige en dodelijke H7N9 virus.
Mensen die overlijden aan de gevolgen van de besmetting hiermee vertonen symptomen zoals het uitvallen
van meerdere organen. Negentien verschillende onderzoeken naar de gevolgen van het eten van GMO
(genetisch gemanipuleerde) producten hebben verstoringen in de organen aangetoond bij muizen en ratten.
Dit zou een indicatie kunnen zijn dat de Russische Minister op het goede spoor zit.
Feit is eveneens dat er de afgelopen maanden gigantische hoeveelheden dode dieren zijn aangetroffen in
China. Het begon met duizenden varkens die in de watervoorraad van Shanghai dreven, toen duizenden
eenden die in een rivier dreven en vervolgens zwarte zwanen. Het is niet duidelijk of dit iets te maken heeft
met het virus en/of GMO, maar het is wel van recente datum en het is wéér in China.
Ondertussen verspreidt het H7N9 virus zich verder door China volgens de Russische Minister. Zo vertelde
internationaal expert en bekende viroloog van de Queen Mary Universiteit in Londen, Professor John Oxford,
eind vorig jaar dat de grootste vrees van de wetenschap is dat er vandaag of morgen ergens een virus
opduikt dat van dieren overgaat op mensen. Hij voorspelt dat we binnen vijf jaar een wereldwijde pandemie
zullen hebben met rampzalige gevolgen voor de mensheid vanwege een virus dat overdraagbaar is van
dieren op mensen.
Eén ding lijkt duidelijk. Zodra de mens denkt voor God te kunnen spelen en maar raak “rommelt” in
fundamentele onderdelen van de natuur, dan kun je op een zeker moment Frankenstein monsters
verwachten.
Bron: What does it mean
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4816:gmo-graan-verantwoordelijkvoor-dodelijk-griepvirus&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Geheime diensten krijgen steeds meer bevoegdheden
Door: Franklin ter Horst
De hele wereld is in rep en roer vanwege de spionageactiviteiten van de Amerikaanse NSA (National
Security Agency. Er is echter geen nieuws onder de zon want de activiteiten van de NSA zijn al jaren
bekend. Diverse Europese leiders reageren zeer verbolgen op wat klokkenluider Snowden bekend heeft
gemaakt. Maar Brussel is al lang volledig op de hoogte en bespioneerd op haar beurt de burgers in Europa.
Ik heb over deze kwestie al in augustus 2004 een nieuwsbrief rondgestuurd.
Uit het nieuws 20-08-2004
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken wil het mogelijk maken dat de Algemene- en de Militaire
Inlichtingen en Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD in de toekomst gegevensbestanden kunnen doorzoeken,
zelfs als personen niet verdacht zijn. Remkes vindt dat de diensten meer bevoegdheden moeten krijgen om
mogelijke terroristen in een vroeg stadium aan te kunnen pakken. De bewindsman wil dat de diensten meer
mogelijkheden krijgen om zelf in te grijpen als het vermoeden bestaat dat er terroristische aanslagen worden
voorbereid. Verder wil Remkes de Nationale Sigint Organisatie (NSO) Sigent -het broertje van het
Amerikaanse Sigent (Signals Intelligence) centrum voor verwerking van elektronische signalenverzelfstandigen. Deze organisatie die nu nog een onderdeel vormt van de eerder genoemde MIVD, heeft
zich gespecialiseerd in de controle op berichtenverkeer via communicatiesatellieten. Eerder was al besloten
om het satellietgrondstation van de NSO in het Noord-Groningse Zoutkamp fors uit te breiden. Waar nu twee
satellietschotels staan, moeten het er uiteindelijk 22 worden. Volgens Defensie zal het afluisteren van
satellieten bijdragen aan terreurbestrijding en vredesmissies. Het telecommunicatieverkeer wat niet via de
kabel gaat wordt nu nog onderschept met twee grote antennes. Sigent staat voor ‘Signals Intelligence’ wat
ook wel verbindingsinlichtingen wordt genoemd. Hieronder valt het onderscheppen van telefoonverkeer, het
onderscheppen van fax-, radio- en internetverkeer.
Internet providers worden verplicht hun apparatuur zodanig aan te passen dat overheidsinstanties in de
gelegenheid worden gesteld internetgegevens af te tappen. De providers worden zo door de overheid
verplicht de privacy van hun klanten te schenden. Sinds april 2001 is in Nederland een aftapregeling voor
internet van kracht. De afgetapte internetgegevens komen bij het Landelijk Interceptie Orgaan in Den Haag
terecht. Dit nationaal ‘aftapcentrum’ heeft in den lande ook regionale tapkamers, zoals in Apeldoorn.
Overheidsbronnen melden dat het aftappen van internet alleen is gericht op personen die men verdenkt van
terrorisme. Internet tappen is een vrij eenvoudige manier om mensen wereldwijd te volgen in hun doen en
laten. Het materiaal is meteen beschikbaar.
Veel andere landen hebben al een aparte inlichtingendienst voor het onderscheppen van
satellietcommunicatie. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld de National Security Agency (NSA) en
Groot-Brittannië heeft de Government Communication Headquarters (GCHQ). De NSA is gevestigd in Fort
Meade, Maryland en de meest geheime organisatie ter wereld. Het is opgericht op 4 november 1952 en
heeft duizenden mensen in dienst die op wereldwijde schaal d.m.v. inlichtingendiensten ‘verdachte’
personen bespioneren. De NSA is de ‘toonaangevende’dienst binnen de inlichtingendiensten. Ook de
informatie van Zoutkamp wordt aan de NSA doorgespeeld. Voor Europa staat een reusachtige computer in
Brussel en bij die computer is het volkomen duister welke gegevens men van de burgers heeft opgeslagen.
Na de terroristische aanslag in Madrid werd door vier Europese landen een ontwerpwet gerealiseerd. Daarin
werd vastgelegd dat al het communicatieverkeer van 450 miljoen Europeanen minimaal twaalf maanden en
maximaal 36 maanden dient te worden opgeslagen. Volgens verschillende bronnen gaan de Europese
ministers van Justitie nog dit jaar akkoord met de plannen. De nationale invoering zal ergens in 2005 moeten
plaatsvinden.
De missie van de NSA is onder meer het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale
veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten. De CIA en zelfs het “Witte Huis”
krijgen rechtsreeks bevelen van de top van de NSA wat volledig onder controle staat van de Illuminatie. Het
gigantische computernetwerk decoderen en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale
banken, geheime Genootschappen, het Vaticaan en allerlei andere organisaties in 170 landen. De
voornaamste taak van de NSA is de aanleg van een wereldwijd controle systeem wat ten dienste komt te
staan van het beest uit het Bijbelboek Openbaring. Zo is de NSA bezig een systeem op te zetten van
computers, satellieten, telecommunicatie apparatuur en dergelijk om gegevens over burgers te verzamelen.
Dit onderdeel van de NSA heet “Domint” (Domestic Intelligence) In Amerika heeft de NSA naar schatting
50.000 agenten werkzaam die persoonlijke gegevens van mensen verzamelen.
De NSA is de organisatie achter Echelon, een wereldwijd afluisternetwerk dat miljoenen telefoongesprekken
en e-mails per uur ontvangt en scant op trefwoorden. De NSA luistert op die manier ook stelselmatig al het
Europese telefoon-, fax- en e-mailverkeer af. Echelon voorzag en voorziet in de mogelijkheden elk
elektronisch dataverkeer te onderscheppen, te selecteren en te registreren, waarbij meteen wordt
vastgelegd wie de gegevens heeft verstuurd en naar wie. Met behulp van geavanceerde afluistertechnologie
wordt een groot deel van het wereldwijde telecommunicatieverkeer onderschept. Echelon werkt niet alleen
voor de NSA. De geheime diensten van Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw Zeeland nemen actief
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deel aan het afluisterwerk. Zo wordt ca tachtig procent van alle Australische telefoongesprekken, e-mails,
faxen en telexen via Echelon naar de NSA doorgestuurd. Voor dit afluisterwerk maakt Echelon gebruik van
allerhande technologieën. Alle draadloze verbindingen worden gevolgd door 120 verschillende satellieten.
Satellietverbindingen worden gepeild door grondstations waarvan de grootste, “NSA Field Station F 83″ staat
in Menwith Hill, Yorkshire.
Al dit soort acties is een schandalige schending van de privacy. Onder het mom van terrorismebestrijding is
men begonnen de hele wereldbevolking te controleren. Het gaat allemaal precies zoals de Elite het heeft
gepland. Er zal zonder enige twijfel sprake zijn selectieve vervolging, discriminatie, beknotting van de vrijheid
van meningsuiting en repressie. Dictators zijn altijd wantrouwend tegenover iedereen. Zelfs naaste
medewerkers kunnen geheime vijanden zijn. Hitler zou maar wat graag de middelen ter beschikking hebben
gehad waarover men nu de beschikking heeft. Maar ook in zijn tijd leidde registratie tot het doelmatig
uitschakelen van de Europese Joden dank zei onder meer IBM-Duitsland, de Deutsche Hollerith
Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek “IBM and the Holocaust” laat auteur Edwin Black zien hoe met
medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en gespecialiseerde apparatuur en
de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de Nazi’s.
Dankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van Joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman
Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische
bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuw dimensie. IBM
Duitsland was de uitvinder van de rassen-tellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar
ook zijn stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen
maar ook identificeren. Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de
Joden konden uithongeren. De identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels
via ponskaarten. Ponskaarten catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd
lopen. Deze gang van zaken gebeurde met medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse
regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas J.Watson. Toen in Amerika een verbod werd
uitgevaardigd geen zaken meer te doen met Nazi-Duitsland, werd Watson ongemoeid gelaten om zijn
genocidale werk verder voort te zetten. Lang voordat Hitler op het wereldtoneel verscheen was alles al
georganiseerd door de Elite. Opnieuw sturen ze de wereld richting chaos en vernietiging. De media volgt
trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Tv-verslaggevers
confronteren ons avond aan avond met zwaar gecensureerde en gemanipuleerde informatie en als het om
Israël gaat, met regelrechte leugens. Perscommuniqués kunnen ongezien in de prullenbak verdwijnen, want
er klopt meestal niets van. Wat we te zien krijgen is niets anders dan “Soap Opera Nieuws”.
Alles is klaar om de Nieuwe Wereld Orde bij te staan met super intelligente computersystemen die de hele
wereld onder controle brengen. Ook de wereldomvattende politieorganisatie de “Infrastructure Protection
Task Force “(IPTF) is praktisch geheel geïnstalleerd. Door de eeuwen heen hebben kleine groepjes
machtige samenzweerders getracht de wereld naar hun hand te zetten en te beslissen over het leven van
miljoenen. Ze zijn er echter nooit is geslaagd de wereld volledig in hun greep te krijgen. Vandaag doen ze
een nieuwe poging. Dat zal in eerste instantie succesvol verlopen maar uiteindelijk in een gigantische
catastrofe eindigen. De Bijbel is duidelijk over de tijd waarin wij leven. Veel van de informatie die daarin
wordt genoemd is vandaag uiterst actueel.
Aanvullende informatie.
De NSA heeft thans ongeveer 55.000 mensen in dienst.De VS geeft jaarlijks $ 80 miljard uit aan zijn
inlichtingendiensten, die in totaal 854.000 werknemers tellen.

Het spelen met ronde ballen of balletjes, desnoods knikkers (ingezonden)
1. De belangrijkste sport voor de armen is: VOETBAL
2. De belangrijkste sport voor de techneuten is: BASKETBAL
3. De belangrijkste sport voor militairen is: RUGBY
4. De belangrijkste sport voor het middle-management is: CRICKET
5. De belangrijkste sport voor het hoger management is: TENNIS
6. De belangrijkste sport voor corporate executives is: GOLF
De verbazingwekkende conclusie die hieruit getrokken kan worden is:
Des te hoger je in de organisatie zit, des te kleiner worden je speelballen!!
Een logische extrapolatie leert ons dan: Er moeten honderden politici zijn die knikkeren!
En: ‘hoe kleiner de ballen, hoe groter de kwallen’!
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Het MERS-CoV-virus waarop twee Nederlandse virologen patent hebben aangevraagd begint nu een
dodelijk gevaar voor de mensheid te worden
Binnen niet al te lange tijd zullen miljoenen moslims zich op reis gaan naar Mekka, de bronhaard van deze
besmetting.
Het schijnt dat onze twee Nederlandse virologen, Ab Oosterhuis en Ron Fouchier, meer dan goede zaken
zullen doen met het patent op het MERS-CoV virus. Zo schreven wij op 27 mei 2013:
“Midden vorig jaar stak in het Midden Oosten een virus de kop op dat tenminste 44 mensen heeft ziek
gemaakt waarvan er 22 zijn overleden. Dit virus heet officiëel “Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus” of MERS-CoV. De arts die deze patiënten voor het eerst behandelde stuurde een monster van
dit virus naar de Nederlandse virologenAb Oosterhaus en Ron Fouchier voor identificatie. Deze twee echter
vroegen er onmiddellijk een patent op aan, tot grote ergernis van Saoedi Arabië die zegt dat het patent het
gevecht tegen het uitbreken van dit virus in de weg staat.”
Inmiddels zijn er per 26 juni 77 door laboratoria bevestigde besmettingen met dit virus, waarvan 62 in Saoedi
Arabië. Het aantal sterfgevallen is ondertussen gestegen tot 34.
Verder komen er beschuldigingen uit Rusland over een mogelijk verband tussen de genetisch
gemanipuleerde granen van Monsanto en dit dodelijk MERS-CoV virus. Veel van de gevallen van
besmetting doen zich voor in een gebied in Saoedi Arabië waar brood wordt gebakken met graan afkomstig
uit Amerika. Daarnaast is er een verband zichtbaar geworden vanwege de plots bijgelegde ruzie tussen
Monsanto, DuPont en onze virologen in Rotterdam. Zo schreven wij op 9 juni:
“Na overleg binnen de redactie hebben wij een vermoeden over het scenario wat deze situatie creëerde.
Dupont die al jarenlang overhoop ligt met Monsanto, geeft onze Nederlandse virologen opdracht een nieuw
dodelijk virus te ontwikkelen met een duidelijk doel. Oosterhaus en Fouchier hebben met een soortgelijk
script anderhalf jaar geleden ook al ruime ervaring met dit soort dodelijke praktijken. Dit virus wordt
opzettelijk verspreid in de experimentele graanvelden van Monsanto in Amerika die vervolgens het
conventionele, commerciële graan hebben besmet. Het percentage ziek graan is dus nu al naar verluidt 30%
(zie artikel hierboven). Dit besmette graan wordt geëxporteerd naar Saoedie Arabië waar er brood mee
wordt gebakken. Vervolgens worden mensen ziek en het scenario zoals hierboven beschreven ontvouwt
zich”.
Het lijkt erop dat we nu de volgende fase in gaan van dit dodelijk spel. De mainstream media begint nu op
behoorlijk grote schaal paniek te zaaien. Dit is uiteraard nodig om straks de onder dit patent ontwikkelde
“vaccinatie” wereldwijd te kunnen slijten.
In de Engelse Daily Mail staat bijvoorbeeld een uitgebreid artikel over hoe men zich nu hele ernstige zorgen
maakt omdat dit najaar de jaarlijkse pelgrimstochten naar Mekka weer op het programma staan. Dit betekent
natuurlijk dat er miljoenen moslims zich richting Saoedi Arabië zullen begeven waar de besmettingsbron van
dit virus ligt. Er wordt in de krant dan ook al met grote letters gewaarschuwd dat hierdoor dit dodelijke virus
zich razendsnel wereldwijd kan verspreiden. Vorig jaar zijn er ongeveer 6 miljoen pelgrims op bezoek
geweest in Saoedi Arabië. Uiteraard zijn deze moslims letterlijk afkomstig uit alle windstreken.
Dit nieuwe virus wordt wel vergeleken met het SARS virus uit 2003. De symptomen zijn enigszins
vergelijkbaar, behalve dat het MERS-CoV virus vele malen dodelijker is. Aan SARS zijn in totaal 800
mensen overleden, wat neerkomt op een percentage van 8 procent op het totaal aantal besmette gevallen.
Voor het MERS-CoV virus ligt dit aanmerkelijk hoger en komt uit op een percentage van 65 procent dodelijke
afloop na besmetting.
Daar komt nog bij dat artsen geen flauw idee hebben hoe de besmetting plaatsvindt omdat er ook mensen
besmet zijn die niet in contact zijn geweest met reeds geïnfecteerden. Dit laatste zou de Russische stelling
kunnen ondersteunen die inhoudt dat infectie plaatsvindt via de genetisch gemanipuleerde granen van
Monsanto.
Als hier inderdaad sprake is van een bewuste misdaad tegen de mensheid, dan had men geen betere plek
kunnen uitkiezen voor de globale verspreiding dan Saoedi Arabië, kort voor de jaarlijkse pelgrimstocht van
miljoenen moslims wereldwijd. Het is dan ook niet voor niets dat de Wereld Gezondheidsorganisatie
volgende maand in spoedzitting in Caïro bijelkaar komt om deze potentiële dreiging nader onder de loep te
nemen.
Ongetwijfeld zal er tussen nu en enkele maanden op miraculeuze een vaccin verschijnen. Eén die met
behulp van de Wereld Gezondheidsorganisatie die dan een wereldwijde pandemie gaat uitroepen, met
miljoenen wellicht miljarden tegelijk bij een doodsbange wereldbevolking in het lichaam wordt gespoten.
En met een patent op een dergelijk virus heb je dan als virologen natuurlijk de jackpot gewonnen!
Bronnen: Daily Mail, LA Times ; NIBURU.CO
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Enkele profetsiche waarschuwingen van een Rockefeller
Vrijdag, 28 juni 2013
Maanden na de aanslagen op 11 september 2001 werd er, in maart 2002, een e-mail verstuurd vanuit het
Rockefeller hoofdkwartier in Australië.
De waarschuwende boodschap van Amadeus Indiana Rockefeller vertoont grote
overeenkomsten met de boodschap op Georgia Guidestones.
Op 21 maart 2002 werd een e-mail verstuurd vanuit het Rockefeller Global
Communications centrum. Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat de e-mail
echt is en geschreven door één van de jongere telgen uit deze roemruchte
familie, Amadeus Indiana Rockefeller.
De e-mail is authentiek, krachtig en profetisch en geeft inzicht in de plannen en
de agenda van de elite. Bedenk verder dat deze e-mail meer dan tien jaar
geleden werd geschreven. Het is een herinnering en een waarschuwing dat wij in
bijzondere tijden leven en dat wij deel uitmaken van een wereld in verval en dat, willen wij dit overleven, we
al onze moed en kracht nodig zullen hebben.
De e-mail werd op 21 maart 2002 verstuurd aan de veteraan en bevlogen activist en onderzoeker Stew
Webb. Al sinds de jaren tachtig is Webb bezig met het blootleggen en bestrijden van de Luceferiaanse
criminele elite. Wij schreven eerder een artikel over Stew Webb in verband met satanische rituelen in Denver
op 21 december.
Naast Webb ontvingen nog enkele andere mensen deze e-mail. Hier volgt de vertaling van het bericht
waarvan de titel luidt: Countdown to Armageddon.
From: “Rockefeller Global Communications” < admin@rockefeller.com.au >
To: stewwebb*****.net
Date: Thu, 21 Mar 2002 20:27:55 +1000
Subject: The Countdown to Armageddon
Aan de grote zee van de mensheid,
We hebben bijna de tijd van het einde bereikt. Of je het leuk vindt of niet, het is het lot dat we allemaal
moeten ondergaan.
Op 11 september 2001 was de wereld getuige van het begin van het einde. Wat we toen zagen en ervoeren
is niets vergeleken bij de ramp die weldra zal komen. Het is triest dat er zoveel levens verloren zijn gegaan
en toch, er zullen er nog zoveel meer volgen. Deze dingen zullen blijven gebeuren totdat het oude systeem
inelkaar begint te storten.
Er is geen regering ter wereld, nu of in de oudheid, die in staat is geweest om een perfecte orde te
weerstaan. Iedere regering heeft gefaald en zal falen. Zij kunnen je niet beschermen. Zij kunnen je geen
plaats geven waar je werkelijk vrij bent, waar je buren je familie zijn en buitenlanders je vrienden. Geen
enkele menselijke regering vandaag de dag kan of zal dit ooit bereiken.
Dit is waarom de Agenda is gemaakt. Met de tijd is men deze Armageddon gaan noemen. Maar, wees niet
bang. Het zal geen nucleaire holocaust worden of een zwervende asteroïde uit de hemel die onze
beschaving zal wegvagen. In feite zal de planeet helemaal niet lijden of worden weggevaagd.
Het zullen de menselijke bewoners van deze planeet zijn die geen werkelijk respect voor hun medemens
hebben. Ieder van jullie zal gedurende de komende jaren heel diep en oprecht moeten nadenken. Je moet
jezelf deze vragen stellen, “Zal ik in staat zijn om mijn haat voor mijn medemens te kunnen overkomen" of
"zal ik in staat zijn onze verschillen te negeren, samen te werken en om mijn buurman te geven? Zal ik hen
vriendelijk behandelen? Of zal ik door gaan met misbruik van hen te maken?".
Wanneer was de laatste keer dat je iemand van de straat hebt opgepikt en hem wat voedsel hebt gegeven
of onderdak voor de nacht? Of, dat je naast iemand zat in een bus, winkelcentrum of trein en hebt gezegd,
“Hallo”. Wanneer heb je voor het laatst een vreemdeling getroost die een geliefde had verloren? Wanneer
was de laatste keer dat je vrienden met iemand bent geworden, niet vanwege hun bezittingen of hun
rijkdom, maar simpelweg omdat je om hen gaf? Wanneer was de laatste keer dat je werkelijk je menselijke
geest en hart aan een medemens hebt laten zien?
Niets van het bovenstaande is gemakkelijk. Het is moeilijk. Niemand van ons is perfect. Niemand van ons
heeft een goed leven gehad. Sommigen denken dat omdat we tot op bepaalde hoogte hebben geleden dat
we verdienen wat we kunnen bemachtigen, zelfs als het betekent dat we een ander mens in dat proces pijn
moeten doen. Maar, zij die in opstand komen tegen onze negatieve manieren zullen overleven en zullen
beloond worden met een leven op aarde dat nu nog slechts een droom lijkt. Alleen de gewilligen zullen de
aarde bezitten. Dat is zeker.
Het nieuwe systeem gaat komen. De enige vraag is, “Zal jij ervoor kiezen om daarbij te horen? Of zal je
doorgaan op de weg van zelfvernietiging. Het is aan jou. De volgende Agenda is onafwendbaar en je zult dit
moeten doorstaan door te overleven en zorgen dat je er komt.
Dus, denk diep na. Het is jouw toekomst. Moge het jullie allemaal goed vergaan.
Your Brother A.I.Rockefeller
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CEO RockefellerGlobalCommunications, www.rockefeller.com.au
Agenda voor de nieuwe wereld:
1) Een totale, niet te vermijden ineenstorting van het vredesproces in het Midden Oosten.
2a) Vaticaanstad en Jeruzalem zullen worden vernietigd door religieuze terroristen.
2b) Religies zullen wereldwijd worden aangepakt en allen zullen worden verboden. Men kan behalve in het
eigen huis, nergens meer religie praktiseren.
3) De Verenigde Naties zullen een interim éénwereldregering oprichten, gevolgd door een wereldwijde
verklaring van vrede en veiligheid.
4) Burgers van de nieuwe éénwereldstaat zullen in opstand komen. Een plotseling en systematisch
ineenstorten van Groot-Brittannië, China en de regionale overheden in Amerika. De rest van de wereld zal
vervallen in anarchie. Miljarden zullen omkomen. Alleen zij die van goede wil zijn en volgers van de
waarheid zullen overleven.
5) Een nieuwe systeemregering met 144.000 leden en iets meer dan 6 miljoen ondergeschikten zal controle
nemen.
6) Er zal een geweldige schoonmaakoperatie beginnen als de Nieuwe Wereld is gecreëerd. Ecosystemen
zullen worden hersteld. Infrastructuren herbouwd. Ziektes zullen worden uitgeroeid. Ouder worden zal
teruggedraaid worden en het ouderdomsproces zelf zal stoppen. Een nieuw herstelde mensheid zal
langzamerhand beginnen met brengen van de aarde naar paradijselijke omstandigheden.
Einde van de Agenda.
De boodschap is duidelijk. We bevinden ons nu in het middenstadium van een nieuwe (geprogrammeerde)
wereldwijde zelfvernietigingsroute die uiteindelijk tot een nieuw systeem en manier van leven zal leiden op
aarde. Een tragisch groot aantal mensen zal hun leven verliezen gedurende de chaos die deze
gebeurtenissen met zich mee zullen brengen.
Het is geen prettige boodschap, maar als je goed om je heen kijkt dan kun je zien dat bovenstaande agenda
zich iedere dag verder ontvouwt. Als niet heel binnenkort de wereld massaal wakker wordt dan zal deze
agenda tot de allerlaatste punt en komma werkelijkheid worden.
Bron:
Collective Evolution >
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5343:profetsiche-waarschuwing-vaneen-rockefeller&catid=20:het-complot&Itemid=33

Muggenzifterij
Verbijsterend! Het Rode Kruis heeft het bewijs EN de remedie in handen om op korte termijn malaria voor
100% te kunnen genezen. Met een simpele methode en vooral goedkoop… In Oeganda werden hiermee
proeven gedaan en van de 154 patiënten genazen alle 154, dus 100% !
Alleen…. wij mogen dit NIET weten!
Logisch natuurlijk, de belangen zijn dan ook immens groot :
* De CEO van het Rode Kruis wil zijn exhorbitante inkomen niet in gevaar brengen.
* PATH Malaria Vaccine Initiative (MVI) werd opgericht in 1999 met financiële ondersteuning van de Bill &
Melinda Gates Foundation. Dit groepje laat zich de droom (een malariavrije wereld dankzij vaccins), zeker
niet ontnemen.
* ExxonMobil Foundation voelt zich als één van de hoofdsponsors financieel verantwoordelijk.
Red Cross Clinical Trial with waterpurificator – Luuka Districty 12-12-2012 :
http://www.youtube.com/watch?v=8lzPpZ_9vl0
Een Duitse medewerker van het Rode Kruis die aan het testproject heeft meewerkte, bevestigt de
genezingen : http://kerstingoesuganda.wordpress.com/2012/12/19/malaria-malaria-malaria/
Intussen heeft het Rode Kruis zich in een persbericht gedistantieerd van deze (‘onjuiste’) berichtgeving :
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/opinions-and-positions/opinion-pieces/2013/ifrc-strongly-dissociatesfrom-the-claim-of-a-miracle-solution-to-defeat-malaria/
Een persoonlijke en misschien vergezochte gedachtekronkel volgend : zou met een massaal vaccinatieuitroeien van malaria, mogelijk ook de mug het loodje kunnen leggen bij gebrek aan een (reeds geprikte)
‘voedingsbodem’ ? De oudere generatie zal zich nog de gemotiveerde activist herinneren die in de jaren ’80
meeliep met de anti-kernbomdemonstratie in Amsterdam, voorzien van een duidelijk zichtbaar bord met de
rake tekst ‘Red de malariamug‘.
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Nu ook BRIC landen in crisis, crash dichtbij
Opkomende economieën geteisterd door corruptie, bureaucratie en
slechte infrastructuur
Regeringsleiders van de BRIC landen in 2010, toen de hoop van de
wereld nog op hen gevestigd was voor een snel herstel.
Brazilië, Rusland, India en China waren tot voor kort de motoren die de
wereldeconomie nog enigszins op de been hielden. Die tijd is voorbij,
want één voor één tuimelen ook deze opkomende economieën in een crisis en is inmiddels een
spectaculaire crash niet langer ondenkbaar geworden. In Brazilië staan miljoenen tegen de regering op,
India hapert onder verlammende bureaucratie en mismanagement, en in China dreigt het financiële systeem
zelfs compleet in te storten. De gevolgen van een crash zullen voor Europa dramatisch zijn.
Door de economische groei in de vier genoemde landen, die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, wordt de
Europese Unie al jaren op de been gehouden. De groeiende vraag in deze landen naar Westerse producten,
zoals Duitse auto's, compenseert namelijk de steeds verder inzakkende binnenlandse Europese markt.
Boom Brazilië voorbij, bevolking is corruptie zat
Op zijn laatst deze zomer spat ook deze zeepbel uiteen. De meeste BRIC landen staan inmiddels zelf op de
rand van een tot voor kort ondenkbare crash. Brazilië kende bijvoorbeeld een enorme boom, veroorzaakt
door de export van grondstoffen naar China en het WK-voetbal in 2014, waardoor er miljarden moesten
worden geïnvesteerd in de achtergebleven infrastructuur van het land.
Huren en grondprijzen zijn explosief gestegen, waardoor Sao Paulo en Rio de Janeiro nu tot de duurste
steden ter wereld behoren. President Dilma Rousseff reageerde met een belastingverlaging en meer geld
voor sociale programma's, waardoor kredietbeoordelaar S&P de vooruitzichten voor het land op 'negatief'
zette. 'Zonder structurele hervormingen zal de concurrentiekracht van Brazilië verder afnemen,'
waarschuwde de Braziliaanse econoom Marco Troyjo. Inmiddels zijn miljoenen de straat op gegaan om te
protesteren tegen de regering, die miljarden uitgeeft voor het WK, maar het volk daarvoor laat lijden door de
sterk stijgende kosten voor levensonderhoud en slechtere voorzieningen. 'Scholen in plaats van Stadions!'
scandeerden de Brazilianen, die de corruptie van de heersende politieke klasse, vriendjespolitiek en
criminaliteit spuugzat zijn. Toeristen kwamen tijdens de Confederations Cup, de 'generale repetitie' voor het
WK, dan ook brandende auto's en traangaswolken tegen.
Situatie China nog dramatischer
China wordt in de ogen van veel Westerlingen nog steeds als de grote aanjager van de wereldeconomie
vereerd. De werkelijkheid is dat het land op het randje van een totale instorting van het financiële systeem
staat, die voor de hele wereld onvoorstelbare gevolgen kan hebben. Experts wijzen erop dat de situatie in
China vergelijkbaar is met die in de VS en Europa, kort voor het uitbreken van de financiële crisis. De
Chinese bankensector zit gigantisch in de schulden, vooral omdat het 'grijze' kapitaalcircuit enorm groot is.
Schaduwbanken zouden inmiddels al zo'n € 3 biljoen (!) hebben verloren. Veel Chinese
bankrekeninghouders konden eind juni geen geld meer van hun banken halen, omdat de grootste banken
van het land, de ICBC, de Bank of China en de Bank of Nanjing, te maken hadden met zogenaamde
'technische storingen'. Omdat de Chinese banken elkaar geen geld meer lenen steeg de rente op
kortlopende leningen naar 25%. Tegelijkertijd stegen de gemeentelijke schulden naar een recordniveau en
dreigt ook de absurd oververhitte vastgoedbel te klappen. Eind juni kon de Chinese centrale bank
ternauwernood een grote crash voorkomen door miljarden dollars in de financiële sector te pompen.
Investeerders verliezen vertrouwen in India
In India bedroeg de economische groei twee jaar geleden nog 9%. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde
de officiële groei van het BNP echter naar 4,8%. Omdat dit cijfer van de regering afkomstig is moeten hier de
nodige vraagtekens bij worden geplaatst. Maar zelfs als het wel klopt heeft India nog met een inzinking te
maken. India heeft een veel hogere groei nodig om genoeg werk te kunnen bieden aan de snelle toename
van de bevolking. De afgelopen maanden lieten de industrie en dienstensector zorgwekkende
ontwikkelingen zien. Investeerders worden afgeschrikt door de enorme bureaucratie, de hoge belastingen en
de dramatisch slechte infrastructuur. Internationale beleggers vertrouwen het niet meer en halen hun geld
massaal uit India weg. Zelfs de Planningscommissie van de overheid erkent nu dat de economie in een dal
terecht gekomen is en dat er geen enkel zicht op een sterk herstel is.
Slecht investeringsklimaat Rusland
Van alle BRICS landen doet Rusland het naar verhouding het nog het best. Desondanks loopt ook de
Russische economie terug en heerst er onder buitenlandse ondernemingen in het land een pessimistische
stemming over de economische ontwikkelingen. Investeerders klagen over willekeur bij de autoriteiten, de
onvoorstelbare corruptie en een algemeen slecht investeringsklimaat. Ook het overheidstekort neemt toe,
maar Rusland heeft daarentegen wel veel minder staatsschulden dan Europa, Amerika en Japan.
Kortom: De BRIC staten waren jarenlang een formule voor succes, maar zouden als het tegen blijft zitten de
volgende wereldwijde economische megacrash kunnen veroorzaken. (1)
Xander - (1) KOPP
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Prikbord nr 352 (leo j.j. dorrestijn)
120 miljoen geen onderzoek waard
Bij ontwikkelingssamenwerking verdwijnt zoveel geld, dat enkele jaren geleden bijna 5 miljard niet kon
worden verantwoord. Dit verklaart meteen de reactie van Buitenlandse Zaken op de verdwenen miljoenen
voor Srebrenica: houd de beerput dicht.
Gaststudenten
Minister Bussemaker (PvdA) weet kennelijk niet hoeveel werkloze academici Nederland telt. Want de
gaststudenten die eerst hier mochten studeren om daarna hun land verder te helpen, worden nu geacht hier
te blijven en zelfs te integreren. Waarom halen we ze dan eigenlijk hier naartoe of is het een nieuwe PvdAtruc om de toelatingseisen voor alle buitenlanders te versoepelen en paspoorten uit te delen? Of nog
geraffineerder: de kosten van al die studenten kunnen dan niet langer als ontwikkelingshulp worden
beschouwd. Gezien haar verleden is mevrouw Bussemaker zeker tot zoiets in staat te achten.
Hij was een beetje dom?
De Duitse minister van Financiën Schäuble heeft een uiterst domme opmerking gemaakt; dus met opzet!
Hoewel Griekenland niet voldoet aan de eisen van de EU en de IMF, worden er toch nieuwe miljarden
ingepompt: ‘Want anders zien we ons geld zeker niet terug’. Dit was precies het signaal waarop de Griekse
bestuurlijke maffia zat te wachten, zodat vanaf nu openlijk aan geen enkele voorwaarde meer wordt voldaan.
Feitelijk was dit al zo, maar werd het door Brussel en Dijsselbloem verzwegen of goedgepraat, vanwege het
feit dat vooral de gewone Grieken de dupe werden van ‘maatregelen’.
Kritiek Vaticaan
De opmerkingen van de paus over het Westerse/Europese vluchtelingenbeleid, zijn uiterst ongepast. Niet
alleen negeert hij daarbij de rol van Rome bij de overbevolking en armoede in de regio’s waar de katholieke
kerk een (ondemocratische) macht en invloed heeft, maar tevens de miljoenen echte vluchtelingen die reeds
in West-Europa zijn opgenomen. Zowel uit ontwikkelingslanden, als ook uit Oost-Europa en oorlogsgebieden
in Azië. Wat intussen het Vaticaan heeft gedaan om haar financiële positie veilig te stellen, heeft weinig met
het beweerde mededogen te maken.
Save the children
Heeft het Ministerie van BuZa (en Ontwikkelingssamenwerking) geld teveel? Leest u even mee:
De Nederlandse tak van Save the children heeft een begroting van ca. 21 miljoen per jaar, waarvan 2,7
miljoen kosten werkorganisatie (29 fte) en een kantoor in Den Haag.
Het ministerie draagt 15 miljoen per jaar bij, waarvan in 2012 5 miljoen vooruitbetaald(?). Dan is er nog een
hoofdkantoor in Londen, waar ook geld naartoe moet, plus bijna 2 miljoen voor voorlichting en
bewustwording. Het zal niet verbazen dat de directeur van deze Nederlandse geldmachine voor ruim €
120.000 aan personeelskosten aftikt, terwijl de liquide middelen ongeveer 10 miljoen omvatten, waarvan 5
miljoen op spaarrekeningen plus een fors bedrag aan effecten. En dit is dan slechts één van de zeer vele
organisaties.
Uitvlucht
Burgers die zich tot onze ‘volksvertegenwoordigers’ wenden, worden in toenemende mate afgescheept met
een domme uitvlucht.
Namelijk, dat politici zich niet bezighouden met ‘individuele gevallen’. Zijn er dan andere gevallen als het
gaat om de duizenden slachtoffers van onze (on)rechtstaat. En wie onderzoekt dan wél die vermeende
‘collectieve’ gevallen: de Vaste Kamercommissie, de Nationale Ombudsman met al diens politieke
beperkingen, of de Raad voor de Rechtspraak? Vermoedelijk alleen enkele hoogleraren, gezien de houding
van OM en rechters bij gesignaleerde misstanden. Politie, bestuurders, belastingdienst en de advocatuur zijn
inmiddels door hetzelfde virus besmet: openlijke minachting voor rechtzoekenden.
Verkeerde prioriteiten
De milieugekte heeft ertoe geleid dat naar verluidt de elektrische auto méér subsidies kost (€ 500 miljoen)
dan de hele besparing van Teeven op de gevangeniscapaciteit.
Een gemeente kan geen ambtenaar sturen om op zijn route even een paspoort af te geven bij een invalide,
maar wel twee onderzoeksambtenaren om de noodzaak daartoe te controleren. Was men maar zo
‘zorgvuldig’ bij het toekennen van belastingtoeslagen.
Als de politie alleen nog uit noodweer mag schieten, zal elke crimineel even zijn middelvinger opsteken bij
‘Sta of ik schiet’. Het nieuwe pistool kan nu meteen worden vervangen door een mitrailleur, gezien de
noodweergevallen bij wegblokkades, overvallen op geldtransporten en juweliers, en niet te vergeten het
schietende tuig uit Oost-Europa en Noord-Afrika. Benzinedieven hoeven zich niet eens meer te bewapenen
om ongestoord hun weg te kunnen vervolgen.
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Energieakkoord NL: Duitsland laat zien dat prijzen enorm zullen stijgen
Hoe meer groene energie = hoe hogere energierekening - Duitsers gaan door omschakeling op 'groen' 6 x
zoveel voor elektriciteit betalen, Nederlanders zullen volgen - Experts noemen omschakeling 'economisch
krankzinnig'
Het Kabinet Rutte II is het op hoofdlijnen eens geworden met
werkgevers, milieuorganisaties en vakbonden over de verdere
omschakeling op 'groene energie'. Hoewel sommige VVD'ers
benadrukken alleen definitief te zullen toestemmen als de lasten voor
burgers en bedrijven 'betaalbaar' blijven, geven ze tegelijkertijd toe dat
'zij... de hoge kosten.... uiteindelijk zullen moeten betalen' (VVD'er Rene
Leegte). De situatie in Duitsland, waar men al véél verder is met de
omschakeling naar 'groen', toont aan dat de energierekening hierdoor explosief zal gaan stijgen en de
stroomvoorziening onbetrouwbaar wordt.
Rutte II ontpopt zich in ijltempo als kampioen lastenverzwaringen. Alsof de miljardenbezuinigingen nog niet
genoeg ellende hebben aangericht, kiest het VVD-PvdA kabinet midden in de ergste economische crisis
sinds de Grote Depressie in de jaren '30 voor een pakket energiemaatregelen dat desastreuze gevolgen zal
hebben voor de koopkracht van de burgers en de kwaliteit van de energievoorziening. En dat allemaal om
de uitstoot van Co2 te verminderen om de al 17 jaar niet bestaande opwarming van de Aarde tegen te gaan.
Duitse stroom in 1 jaar met 12,4 tot 17% omhoog
Het doel is om in 2023 zo'n 16% groene energie op te wekken en in 2050 zelfs 100%. Hiervoor worden er
jaarlijkse miljarden geïnvesteerd in zonne-energie en de bouw van windmolenparken. Politici en
milieuactivisten beweren voortdurend dat de omschakeling geen grote gevolgen hoeft te hebben voor de
energieprijzen, maar de situatie in Duitsland toont aan dat dit wel degelijk het geval is, en zelfs in extreme
mate. Duitsland zette enige jaren geleden de 'Energiewende' in. Kernenergie werd afgestoten en er werd
massaal ingezet op wind- en zonne-energie. Vorig jaar werd al 22% van de Duitse stroom op 'groene' wijze
opgewekt. Het gevolg is dat de prijzen al jaren fors stijgen, vorig jaar voor bedrijven met 12,4% en in het
voormalige Oost Duitsland soms zelfs met 17,1%, en dat ondanks het grotere aanbod aan stroom. De reden:
de verplichte EU-bijdrage voor hernieuwbare energie (EEG) nam fors toe en zal in 2014 opnieuw sterk
worden verhoogd.
EU verplicht consumenten te betalen voor windmolens
Volgens de EU-wet moeten stroomklanten vanaf dit jaar worden belast voor de kosten van de bouw van
windmolenparken op zee. De Duitse middenstand kan de sterk gestegen kosten nu al amper meer betalen.
Toch gaan de prijzen de komende jaren nog verder omhoog, juist omdat er steeds meer 'groene stroom' zal
worden aangeboden. Dat komt omdat de EU-wet burgers en bedrijven verplicht het verschil tussen de lagere
prijzen op de energiemarkt en de voorgeschreven hogere vergoedingen voor groene stroom te
compenseren. Consumenten moeten de omschakeling op 'groene energie' dus financieren. De
energierekening van de Duitse burger bestaat hierdoor nu al voor ongeveer 50% (!) uit belastingen. Laatst
schreven we dat berekeningen aantonen dat de Nederlander dankzij het nu gesloten energieakkoord in 2020
iedere maand zo'n € 90 euro extra kwijt zal zijn aan energiebelasting.
'Economische krankzinnigheid' en 'kostenkater'
Critici van de Duitse Energiewende noemen de omschakeling op groene energie 'economische
krankzinnigheid' omdat de belastingbetaler jaarlijks € 18 miljard moet gaan betalen voor elektriciteit met een
markwaarde van slechts € 3 miljard. Kortom: consumenten en bedrijven moeten binnenkort 6 x zoveel voor
stroom betalen dan noodzakelijk. 'De kater van de 'Energiebender' (lett. zuippartij) is dat wij jaren en jaren
moeten gaan betalen voor de extreem ambitieuze uitbreiding van hernieuwbare energie,' gaf Florian Rentch,
minister van Economie van de deelstaat Hessen (centraal Duitsland), als commentaar. 'De wet op
hernieuwbare energie zal niet alleen tot hogere elektriciteitsprijzen leiden, maar is tevens een nietmarktgericht gepland systeem dat de industriële basis van onze economie in gevaar brengt.'
Professor Colin Vance van het Duitse economische onderzoeksinstituut RWI was het met hem eens. 'Dit
gaat absoluut gepaard met een kostenkater,' zei hij. 'De minst concurrerende hernieuwbare energie krijgt de
meeste steun. Ja, in zekere zin is dit absoluut krankzinnig. Volgens onze berekeningen zijn de kosten voor
alleen zonne-energie over de komende 20 jaar meer dan € 100 miljard.'
In 2012 meer Co2 door meer groene energie
Bovendien zijn de onbedoelde gevolgen van de groene omschakeling paradoxaal genoeg een stijging van
de Co2 uitstoot. Op 16 juni 2013 produceerden de Duitse windturbines en zonnepanelen 60% van de
benodigde elektriciteit. Er was zóveel stroom beschikbaar, dat de stroomprijs zelfs even in de min dook.
Voor de grote nutsbedrijven was dit een nachtmerrie, want zij kunnen hun investeringen in kolen- en
gascentrales alleen over langere termijn en bij een vaste vraag naar elektriciteit terugverdienen. Omdat deze
centrales bij de toevloed van wind- en zonnestroom stil moeten worden gelegd, schakelen deze producenten
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over op de goedkoopst mogelijk brandstoffen, zoals bruinkool. Het gevolg was dat de Duitse Co2 uitstoot in
2012 steeg, ondanks het feit dat er nog nooit zoveel groene energie beschikbaar was.
Draagvlak samenleving wankelt door stijgende kosten
'De energie-overgang bevindt zich op dit moment op een kruispunt,' zei Peter Englehard van RWE, één van
de vier grote Duitse nutsbedrijven. 'De overgang wordt aangejaagd door subsidies en administratieve
interventie, terwijl het meer op de markt gebaseerd zou moeten zijn. Als er niet meer markt bij komt zal het
ten ondergaan in te veel gesubsidieerde stroom.'
Minister Rentsch vindt dat er na de verkiezingen in september veranderingen nodig zijn om de kosten van
het programma te drukken. 'Als de energieprijzen voor de overgang de komende jaren (verder) gaan stijgen,
denk ik dat de Energiewende het draagvlak in de samenleving kwijtraakt.' Omdat de miljardensubsidies tot
circa 2025 zijn vastgelegd, valt er echter niet meer aan te ontkomen. (2)
Nederlandse stroom minstens 3 x zo duur
Nederland kiest nu -deels onder druk van de EU en de VN- voor dezelfde weg als Duitsland. De komende
jaren worden er ondanks de Haagse bezuinigingswoede tientallen miljarden (!!) euro's geïnvesteerd in een
overcapaciteit aan windmolens, waardoor de stroom 3 x zo duur wordt en een stuk onbetrouwbaarder. De
belasting op energie gaat zelfs 60% van onze stroomrekening uitmaken.
Wrang genoeg laten de ervaringen in Groot Brittannië en de VS zien dat windmolenparken veel sneller
moeten worden afgeschreven dan voorzien. De gemiddelde levensduur van een windmolen blijkt slechts 15
jaar te zijn. Dit betekent dat er opnieuw vele miljarden nodig zullen zijn om al deze windmolens aan de
lopende band tijdig te vervangen.
'Groene Zelfmoord'
En u weet inmiddels wie daar middels nog hogere belastingen voor zullen moeten betalen... Met dank aan
de jarenlange indoctrinatie van Greenpeace en alle andere milieuclubs. 'Groene Zelfmoord', noemt natuuren wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker het energieakkoord op de klimaatkritische website Climategate.
'Alsof je Stichting Martijn baas maakt van de Kinderopvang in Nederland.' (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (2) BBC; (3) Climategate

De voorverkoop is geopend inzake Sietse Werkman’s nieuwe boek: De Autisme
Epidemie en Bijbelse Heelheid
juli 12, 2013 By: silviavideler (Achtercover)
Was het enkele decennia geleden nog een zeldzaamheid dat er in een gezin een kind
was met autisme, tegenwoordig kan ieder in zijn gezin of familiekring namen van
neefjes en nichtjes, kinderen of kleinkinderen noemen die deze aandoening hebben.
Autisme spectrumstoornissen hebben inmiddels epidemische vormen aangenomen.
Waar veel ouders wanhopig zijn en de reguliere medische wereld machteloos staat,
gaat de auteur van dit boek naar de wortel van het probleem en laat hij zien dat er wel
degelijk mogelijkheden zijn voor succesvolle behandelingen en ook voor het
voorkómen van autisme.
De auteur benadert deze problematiek vanuit een geheel nieuw inzicht en laat daarbij de beperktheid van de
reguliere medische wetenschap zien, mede door haar verbondenheid met de farmaceutische industrie.
Dit boek dat in een onderwijsmagazine begon als serie onder de naam ‘Autisme en grootmoeders biefstuk,’
is ontstaan vanuit de praktijk en uit samenwerking met de ouders van kinderen met autisme, die in dit boek
ook zelf hun verhaal vertellen.
Controversieel? Ja! Revolutionair? Zeker, maar ook openhartig, eerlijk en vooral bevrijdend en wellicht voor
u ook zo herkenbaar.
Sietse H.W. Werkman is gedragsspecialist en pastoraal werker met een Master in Speciale Educatie.
Na ruim 30 jaar in het onderwijs in Nederland en in Canada te hebben gewerkt, doet hij nu Pastoraal en
Educatief werk. Daarnaast schrijft hij artikelen voor een aantal magazines en doet hij onderzoek naar de
geestelijke dimensie bij autisme, ADHD, hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid.
Dit fors formaat boek, idem als het vorige boek van deze serie van vier boeken, welke uitgekomen is in
maart 2013 met als titel: Voeding, Gedrag en Bijbelse Heelheid, telt ook nu weer ruim 380 pagina’s en
wederom is de prijs slechts € 19,95 en is via ons Boekwinkeltje ook weer verkrijgbaar zonder portokosten. U
kunt ons ook mailen met het adres alwaar we het boek heen mogen sturen en het bedrag overmaken op
rek.nr. NL 24 RABO 0123937299 (nieuw IBAN-nummer) met vermelding: AUTISME t.n.v. Stichting Boinnk
en u krijgt het boek deze maand nog thuis in uw brievenbus. Het boek is/wordt uitgegeven bij Uitgeverij
Aspekt (Soesterberg/St.Niklaas BE.)
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De “oranjes” en hun morbide gesleep met lijken
Het nieuws wat niets nieuws is.
Toen we deze week een ziekenwagen de poorten van ons paleis Huis Ten Bosch zagen passeren, werd ons
door onze spreekbuis van het onwettige “koningshuis” medegedeeld, dat ene Friso daarin werd vervoerd en
in één van onze bedden ten onzen paleize afgeleverd. Of het zo is, weten wij niet, we worden geacht een en
ander in goed vertrouwen aan te nemen. Net zoals de mededeling van de RVD in 2002, dat “prinz” Friso
GEEN HOMO was, is én wordt. De RVD doet meestal overbodige mededelingen op onze kosten, de RVD is
puur in het leven geroepen om een ONWETTIG “koningshuis” met geheim DNA uit de wind te houden –
meer dan een dagtaak!
Er werd op deze site al terecht opgemerkt, dat van amsberg in ons regeringsvliegtuig wekelijks een
motiverend bezoekje aan haar zoon bracht , die wij Nederlanders sinds de aanslag in Oostenrijk daar door
peperdure Britse doktoren hebben laten behandelen – 17 maanden aan een stuk. Van amsberg is
geen ”koningin” meer, kan ons regeringvliegtuig niet meer gartis claimen en dan mag iemand nog zo
halfdood liggen aan een infuus: mevrouw is echt niet van plan dat ZELF te betalen! Er zijn natuurlijk
grenzen, nietwaar! Bovendien ging de zich “koninklijk’ noemende familie een jaar later weer uitgebreid op
vakantie naar de plaats des onheils – heb je dan een blok beton voor je harses of niet? Nu is “de prins” die
geen prins is, met ons regeringstoestel weer “thuis” gebracht. We nemen niet aan dat ons regeringstoestel is
onderzocht op verboden drugstransporten – dat vinden wij maar vreemd. Uiteindelijk hebben we de huidige
“koning” ook al eens kisten vol “kunst” zien uitladen op Rotterdam Airport, je kunt zoeken wat je wilt, de
foto’s zijn van internet verdwenen. Gestolen kunst is hét onderpand in kringen van de onderwereld, deze
conclusie berust uiteraard op louter speculatie. Zoals ook de afkomst van de “koning” berust op louter
speculatie.
Friso is weer thuis, Mabeltje van Libië is met de kinderen in ons
paleis komen wonen en wat nu? We hebben wederom te maken
met het morbide gesleep van (schijn)doden, zoals ook in 2010 de
ex-man van Irene de “hertog van Parma en Piacenza, Carlos
Hugo zaliger” als lijk vanuit Barcelone werd ingevlogen om hem
even tentoon te stellen in de Koepel van Fagel, behorend bij het
“koninklijk archief”, de peperdure door ons betaalde instelling,
doch strikt verboden toegang als je geen Falseur heet. Destijds
vonden wij dat gedrag ook al vreemd – slepen met een lijk op
andermans kosten. Foto: Carlos Hugo moest na zijn dood nog
aanrukken om de “koninklijke familie” hun kostbare tijd te
besparen……
Nu zegt u natuurlijk direct, “ja, maar Friso is toch geen lijk?” Tja,
wie het weet mag het zeggen. Iemand die een half uur zonder
zuurstof zit, kunnen we over het algemeen als dood beschouwen.
De wetenschap staat voor niets, maar doden tot leven wekken,
daar is de paus voor nodig.
Ach, laat ook maar, het is helemaal geen nieuws dit geneuzel over
een hersendode prinz met zeer dubieuze achtergrond. Wie bij
Goldman Sachs werkt deugt niet. Wie geld klopt uit Urenco en bij
TNO zonder een klap uit te voeren deugt ook niet. Wie
levensgevaarlijke capriolen uithaalt buiten de piste is geschift,
zeker als je vader van een stel kinderen bent. Wie met een
gangsterhoertje trouwt is geestelijk gemankeerd. Geen wonder dat
je dan bij van amsberg hoog in achting bent gestegen. Alleen oliecriminelen staan bij mevrouw in hoger aanzien.
Wij dachten alles te hebben gezien, toen we lazen dat paus
Formosus in 897, na gewurgd te zijn weer werd opgegraven om
voor de rechter te verschijnen: de Kadaver-Synode.
Of dat Oliver Cromwell als Lord Protector samen met drie
companen nog eens werd opgegraven om te worden
geëxecuteerd, gevierendeeld en zijn hoofd jaren tentoongesteld op
een spies:
Of dat Johanna de Waanzinnige die haar dode echtgenoot Philips
de Schone weer boven de grond haalde om zijn laatste wens in
vervulling te laten gaan, namelijk om in het zonnige Zuid-Spanje
ter aarde besteld te worden – een reis van maanden in een loden
kist:
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Morbide gesleep en gesol met lijken.
Aangezien wij Nederlanders ook nog steeds in een feodaal tijdsgewricht zijn blijven steken, leek het ons wel
gepast deze voorbeelden erbij te halen. Het geeft aan met wat voor morbide soortgenoten we hebben te
maken. Ook het opstapelen van lijken in onze Delftse grafkelder is een peperdure hobby, zeker als wij ons
eigendom niet mogen betreden en er een paar botboringen mogen verrichten.
Nu weer dit gedoe met een schijndode prinz. Het is pure marketing en eigenlijk een schandalige vertoning.
Maar o wee als je er zo over schrijft en spreekt, nou dan heb je het gevreten! Ondertussen trekken die
“koninklijken” zich geen r**t aan van het gepeupel en gaan ze lekker op onze kosten de beest uithangen, als
het moet in Lech. Wie is hier nou volkomen geschift?
Dit soort idioten tekent hier wetten, beste mensen. Een belediging voor onze intelligentie als je de
Overbodige de Donald Duck ziet lezen en net doet alsof hij de wet aan het lezen is die hij virtueel van een
kruisje voorziet. Absurd, een feodale toestand is nog wenselijker dan deze schertsvertoning.

Je smartphone vertelt alles (video)
Als er één ding duidelijk is in dit elektronische tijdperk waarin wij leven, is dat privacy niet langer bestaat.
Wanneer jij een foto van je kind thuis hebt gemaakt met je smartphone en die op Facebook plaatst, weet
iedereen die dat wenst precies waar jij woont.
Met ieder elektronisch apparaat, iedere elektronische communicatie, met alles wat te maken heeft met
elektronica geef je je privacy op allerlei onvoorstelbare manieren weg. Dat gaat zelfs op voor een schijnbaar
onschuldig iets als een foto.
Als je een foto neemt met je smartphone, zoals veel ze vaak tegenwoordig worden genomen, dan kunnen
overheden, maar ook “gewone” mensen trouwens, de zogenaamde “meta data” die is ingebouwd in de foto
die jij net op Facebook hebt gezet, gebruiken om de exacte coördinaten te vinden van de positie waar jij je
op dat moment bevindt.
Dat betekent dan ook dat als jij die foto thuis hebt gemaakt en geplaatst ergens op een sociale media site,
iedereen onmiddellijk precies weet waar jij woont. Stel, jij maakt een leuke foto van je lieve koter in de tuin
van je huis. Het plaatje is prachtig geworden en je wilt deze graag delen met al je familieleden, vrienden en
bekenden. De meesten hebben geen idee wat de omvang en het effect van deze zojuist beschreven
handeling is.
Dat er meta data is ingebouwd in foto’s kwam vorige maand goed in de schijnwerpers te staan in verband
met de onthullingen over dat de Amerikaanse overheid iedereen bespioneert en de gegevens opslaat. In dit
geval ging het om de meta data van klanten van het bedrijf telecombedrijf Verizon en nog 9
internetbedrijven.
Nu schijnt het dat als jij weet hoe je die meta data moet “lezen”, je meer informatie hebt over de manier
waarop iemand zijn of haar leven leidt dan via het onderscheppen van andere vormen van communicatie.
Wat meta data eigenlijk betekent is dat het gegevens bevat over gegevens. Meta data is informatie die
gecodeerd wordt in alle vormen van elektronisch gegevensoverdracht. Het is informatie over wat voor soort
communicatie je voert, welk apparaat je hebt gebruikt en andere relevante informatie zoals het onderwerp in
je e-mail. Er zijn inmiddels krachtige computerprogramma’s ontwikkeld, gebaseerd op algoritmes, die een
perfect profiel kunnen schetsen van een individu gebaseerd op die meta data. Deze meegezonden pakketjes
informatie zijn een perfect uitgangspunt als je door de gegevens van miljoenen mensen wilt spitten om
bepaalde patronen te ontdekken en daarmee een kleinere groep wilt selecteren voor nader onderzoek. Als je
bijvoorbeeld wilt weten welke groepen mensen naar welke politieke vergaderingen gaan, wie naar welke
kerk, naar welke nachtclubs of zelfs wie er met elkaar slapen.
Hoe bedoelt u, “Geen inbreuk op uw privacy?”.
De overheid hoeft niet eens je gesprekken af te luisteren. Ze kunnen zo goed als alles van jou te weten
komen via de foto’s die jij op Facebook plaatst, de tweetberichten die je plaatst of andere dingen die je doet
op sociale netwerken. Zo weten ze of je in verwachting bent of niet, welke ziektes je hebt, of je op zoek bent
naar een nieuwe baan en of je probeert erachter te komen of je door de NSA in de gaten wordt gehouden.
Dus, hoe meer dingen je doet met je smartphone hoe meer meta data je beschikbaar stelt aan onvrijwillige
pottenkijkers.
Maargoed, “Je hebt niets te verbergen, toch? En die foto’s zijn echt wel heel erg leuk geworden”.
Navolgende video plaatsten wij al eens eerder. Het illustreert volgens ons goed het gevoel wat je krijgt als je
onverwacht geconfronteerd wordt met dat je ongemerkt bespioneerd wordt. Of je je nu via je computer op
het internet begeeft of via je smartphone, dat maakt in dit geval geen verschil.
http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
Bron: Natural News
Lees verder en vergeet de video niet op niburu.co!
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Gaat het wel alleen om het traceren van terroristen?
Uit het nieuws 10-07-2013 door: Franklin ter Horst
Volgens Washington zijn de activiteiten van de National Security Agency (NSA) nodig om aanslagen op
Amerikaanse belangen-en die van hun bondgenoten, te voorkomen. Maar wanneer het werkelijk om het
vroegtijdig opsporen van terroristen gaat, hoe kan het dan dat de NSA de aanslag van de broers Tsarnajev
bij de marathon in Boston niet heeft weten te voorkomen? Zelfs de Russen waren op de hoogte en hebben
gewaarschuwd maar Washington heeft daar niets mee gedaan. Er zijn talloze voorbeelden van aanslagen
die men niet heeft weten te voorkomen waaronder de aanslag op Christopher Stevens, de Amerikaanse
ambassadeur in Libië. Stevens werd op 11 september 2012 met machinegeweren en raketwerpers
vermoord. Ook drie van zijn stafleden, onder wie twee van zijn lijfwachten, kwamen hierbij om het leven. De
moordpartij zou een reactie zijn geweest op een satirisch islamfilmpje met de titel: ‘Innocence of Islam‘.
In dit filmpje wordt de ‘profeet’ Mohammed belachelijk gemaakt. Direct na de aanslag kwamen Barack
Hoessein Obama en Hillary Clinton met het onzinverhaal dat de moord op Stevens, was uitgevoerd door een
meute Libische demonstranten die boos waren omwille van het genoemde filmpje. De aanslag was echter al
ruim van tevoren gepland. Onderzoek wees al snel dat Obama en Clinton leugens verkondigden. Obama
probeerde dat later nog te corrigeren door te zeggen dat de aanslag zou zijn uitgevoerd door een kleine
radicale groep.
De vermoorde Christopher Stevens
De Duitse Bondskanselier Angela Merkel reageerde kritisch ten aanzien van de
spionage activiteiten van de NSA tijdens het bezoek van Obama aan Duitsland. Onzin
natuurlijk want de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden zegt in een interview
in het Duitse weekblad Der Spiegel “dat ze onder één hoedje spelen”.
De activiteiten van de NSA en andere Amerikaanse spionage organisaties, houden
zich niet alleen bezig met het traceren van terroristen. Het is veel meer dan dat want
zoals Hitler de Joden registreerde, zo worden thans wereldwijd de tegenstanders van
de samenzwerende Elite in kaart gebracht. Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent,
weet dat deze zich bedient van misleidende en leugenachtige wereldleiders die op deze manier proberen
hun greep op de mensheid te verstevigen. Geheimhouding, misleidende informatie en anonimiteit zijn een
vast onderdeel van hun activiteiten.
De NSA is van Fort Meade in de staat Maryland verhuisd naar de staat Utah en heet thans “Domint”
(Domestic Intelligence). Ex-NSA medewerker, econoom John Perkins beschouwde zichzelf als een
economische huurmoordenaar (EHM) bij deze club. Tot hun werkwijzen behoren frauduleuze financiële
verslagen, gemanipuleerde verkiezingen, steekpenningen, afpersing en seks. Tegenstanders krijgen met
gefingeerde aanklachten te maken zoals seksueel misbruik, belastingfraude of andere valse
beschuldigingen en soms zelfs met moord d.m.v een dodelijk ongeluk of een hartstilstand in een hotelkamer.
Als zij het niet doen, doet de CIA het wel zegt John Perkins “Als wij falen, komen de jakhalzen”. “De
jakhalzen, de slagers zijn er altijd, zij loeren in de schaduw. Als zij komen worden staatshoofden vermoord,
staatgrepen uitgevoerd, regeringen omver geworpen of tegenstanders sterven in gewelddadige
‘ongelukken’. En als dat niet helpt sturen ze het leger erop af. Ze spelen een spel dat zo oud is als de
wereld, maar dat in deze tijd van globalisering nieuwe en angstaanjagende dimensies heeft aangenomen.”
Indien men het nodig acht zal Washington nieuwe agressieoorlogen voeren bijvoorbeeld tegen Iran of de
helpende hand bieden aan moslimterroristen zoals thans in Syrië het geval is.
Naast de CIA heeft Washington de beschikking over de huurlingenorganisatie Xe Services, de opvolger van
het beruchte Blackwater. Xe Services was onder meer actief betrokken bij de omverwerping van het bewind
van Gadhaffi in Libië. Deze organisatie heeft de beschikking over trainingskampen in de VS, waar meer dan
50.000 mannen zijn opgeleid. Daarnaast worden deze huurlingen met steun van de Verenigde Arabische
Emiraten (VAE) opgeleid in Zayed Military City, een trainingskamp midden in de woestijn van de VAE. Daar
worden ze getraind door Britse, Franse en Duitse militaire professionals die een achtergrond hebben in
paramilitaire oorlogsvoering en geheime diensten. Dit geheime leger van huurlingen kan overal operaties
uitvoeren waar de Elite dat nodig acht.
Het Amerikaanse Departement van Justitie heeft in opdracht van de voormalige Amerikaanse president
George W. Bush een spionageprogramma opgezet onder de naam Terrorism Information and Prevention
Systeem (TIPS). Dit systeem is zo opgezet dat 1 Amerikaan, 24 anderen in de gaten moet houden. Een
dergelijk systeem werd ook toegepast in de voormalige DDR. Volgens de voormalige hoge Amerikaanse
overheidsdienaar James Comey, die als eerste medewerker onder de minister van Justitie officieel toegang
had tot geclassificeerde informatie van vijf ministeries bestaat er een lijst met de namen van miljoenen
Amerikaanse burgers die om de meest triviale redenen als ‘verdacht’ worden beschouwd, en die in tijden
van grote onrust onmiddellijk opgepakt en geïnterneerd kunnen worden.
Onder George W. Bush zijn eveneens de democratische rechten van de Amerikanen drastisch ingeperkt
door de invoering van de zogenaamde “Patriot Act”. Deze antiterreurwetgeving is ingevoerd na de
aanslagen van 11 september 2001. Het doel van deze wet was om de Amerikaanse overheid meer
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bevoegdheden te geven om informatie te vergaren en de mogelijkheid om op te treden in geval van
‘vermeend’ terrorisme. Eind 2003 tekende Bush de “Intelligent Authorization Act” die nog meer
opsporingsbevoegdheid aan de FBI gaf en gezien kan worden als een verlengstuk en uitbreiding van de
Patriot Act. Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van deze wet maar
uiteindelijk ging men toch akkoord. Dit werd vastgelegd in de “USA Patriot Improvement and Reauthorization
Act”.
Hierdoor werd het tijdelijke karakter van de Patriot Act feitelijk naar permanent gebracht omdat deze wet tot
in het oneindige steeds opnieuw verlengd kan worden. Deze wet houdt ook voor de Europese burger een
risico in omdat ook de gegevens en databases van Europese klanten kunnen worden opgevraagd. Obama
beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008, de kiezers deze wet niet te verlengen, maar heeft hem
zelfs definitief ingevoerd. Op 1 januari 2012 tekende hij de omstreden National Defense Authorization Act
(NDAA) Dit document biedt de Amerikaanse overheid de mogelijkheid om iedere Amerikaanse burger die
van iets verdacht wordt, zonder tussenkomst van een rechter te arresteren en voor onbepaalde tijd
gevangen te zetten. En waar gaan al deze miljoenen gevangenen naar toe? Naar de tientallen ingerichte
FEMA interneringskampen misschien?
Executive Order 10990 van deze wet staat de regering toe om alle vormen van transport en de controle over
snelwegen en zeehavens over te nemen. Executive Order 10997 staat de regering toe om alle elektriciteit,
gas, olie, brandstoffen en mineralen over te nemen. Executive Order 10998 staat de regering toe om alle
voedselbronnen en boerderijen over te nemen. Executive Order 11000 staat de regering toe om burgers te
mobiliseren voor werkbrigades onder leidinggevend toezicht van de regering. Executive Order 11001 staat
de regering toe om alle gezondheids-, educatie- en welzijnsfuncties over te nemen. Executive Order 11002
benoemt de Directeur-Generaal der Posterijen om een nationale registratie van alle personen teweeg te
brengen. Wie op de hoogte is van de plannen voor een Nieuwe Wereld Orde zal direct begrijpen, waartoe
deze regels opgesteld zijn. In zeer korte tijd kan er een complete politiestaat gecreëerd worden (Martial Law)
en kan de gehele bevolking in slavernij gebracht worden.
De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal
ontstaan, geleid door het ‘beest’ dat alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw zal
stellen.

Wereldbelasting ingevoerd op G8
Geplaatst op juni 22, 2013
Het wordt natuurlijk weer eens niet in de Main Stream Media gebracht,
maar de niet democratisch verkozen President van Europa hellsangel
Hermann Van Rompuy zegt het toch echt op 0:27 sec. in onderstaand
filmpje [quote] “We descided already on an automatic exchange of
information of all kinds of incomes.“. Daar heeft u het al. Deze G8 New
World Order ministerraad heeft het al beslist!
Alhoewel Van Rompuy verderop in het filmpje zegt dat het belangrijkste discussiepunt de oorlog in Syrië
betrof, begin ik zo langzamerhand toch te begrijpen dat dat onderwerp een enorme afleidingsstunt is. Het
meest belangrijke punt wat mij betreft is deze invoering van het wereldwijde belastingsysteem. Van Rompuy
noemt het woord alleen niet, maar omschrijft het subtiel. Dit is de NWO ten voeten uit! Zonder dat u het
doorheeft zitten we al in een wereldregiem met 1 belastingstelsel. De basis is gelegd. Nu is de uitvoering
aan de “lidstaten”. De VN (het NWO hoofdkantoor) kan vacatures uit gaan zetten!
Poetin lijkt de enige die nog een beetje een tegenwicht in het spel kan leveren, maar dan gaat het vooral
over de oorlog in Syrië. Als je ze zo samen ziet lijkt ook Poetin volledig in de zak te zitten van de New World
Order. Natuurlijk is hij kritisch aangaande Syrië en Iran, maar los van de olie- en gaspijpbelangen van
Rusland, wordt het steeds moeilijker om keihard te stellen dat Rusland niet onderdeel van deze NWO-club
uitmaakt. Of Poetin moet een geslepen schaker zijn die liever wel het toneelstuk mee speelt.
De uitspraak van Van Rompuy zegt in zoveel woorden dat de inkomsten gegevens wereldwijd gedeeld gaan
worden. En dat kan maar één doel dienen. Ziet u het?
Voor de volledigheid wil ik u er nog even op wijzen dat Van Rompuy zelf in dit filmpje al toegeeft dat politici
slechts acteurs zijn die de orders van (de jezuïten) hogerhand uitvoeren en dus een mediashow opvoeren.
Luistert u maar even van af 2:00 min.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-y4Mvpts1nI
http://martinvrijland.com/2013/06/22/wereldbelasting-ingevoerd-op-g8/
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Wat chemtrails doen met je hersenen
Dr. Russell Blaylock is een neurochirurg die zich grote zorgen maakt
over de verwoestende gezondheidseffecten van chemtrails en geoengineering.
Nanodeeltjes Aluminium dringen via ondermeer de neuszenuw direct
door tot in de hersenen.
Zo zegt Dr. Blaylock ondermeer het volgende:
Internet staat bol van de verhalen over “chemtrails” en geo-engineering
om de wereldwijde opwarming van de aarde tegen te gaan en tot voor
kort nam ik dit soort verhalen met een fikse korrel zout.
Eén van de voornaamste redenen dat ik sceptisch was, was omdat ik maar zelden echt in de lucht zag wat
men beschreef. Gedurende de laatste paar jaren echter heb ik een groot aantal van deze chemtrails
opgemerkt en ik moet toegeven dat ze in niets lijken op de contrails (condensstrepen) die ik als kind in de
lucht zag. Ze zijn groot, erg breed en worden in een bepaald patroon gelegd, waarna ze langzamerhand
omvormen tot kunstmatige wolken. Wat erg zorgelijk is is dat er nu iedere dag tientallen in de lucht zijn waar
te nemen.
Mijn voornaamste punt van zorg is dat er bewijs is dat er tonnen Nanodeeltjes Aluminium in de lucht worden
verspreid. Er is in de wetenschappelijke en medische literatuur aangetoond dat deze Nanodeeltjes
geweldige ontstekingen veroorzaken in bepaald weefsel. Het sterkste effect hebben deze deeltjes op de
hersenen en het ruggenmerg.
Er is een groeiende lijst van zogenaamde degeneratieve ziektes (Meestal worden er ziektes onder verstaan
die gepaard gaan met een geleidelijk minder worden van een of meer lichaamsfuncties.) waaronder
Alzheimer en Parkinson. Dit soort ziektes is sterk gerelateerd aan de blootstelling van Aluminium in de
omgeving.
Niet alleen zorgen die Nanodeeltjes Aluminium voor meer ontstekingen, ook dringen ze via een aantal
verschillende routes heel gemakkelijk door tot in de hersenen. Dit gaat niet alleen via het bloed, maar ook
via de reukzenuwen. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ze via de reukzenuwen (nervus olfactorius) direct
terechtkomen in dat gedeelte van de hersenen wat het meest wordt beïnvloed gerelateerd aan Alzheimer,
maar ook het gedeelte dat het eerste wordt aangetast als deze ziekte zich voordoet. De route van de
Nanodeeltjes Aluminium naar de hersenen via de neus, maakt het bijzonder gevaarlijk omdat dit zal worden
ingeademd door mensen van alle leeftijden, inclusief baby’s en kleine kinderen. We weten dat oudere
mensen de grootste reactie vertonen op deze in de lucht zwevende metaaldeeltjes.
Omdat hier sprake is van nano-afmetingen zullen deze ook niet worden gefilterd door
luchtfilteringssystemen, waardoor men ook in huis ze nog steeds blijft inademen.
Naast het inademen van nano-Aluminium zal het sproeien hiervan in de lucht ook de grond, het water en de
gewassen verzadigen met een hoog niveau aan Aluminium.
Normaal gezien wordt Aluminium niet zo gemakkelijk opgenomen door het lichaam, maar met nanodeeltjes
ligt dit anders. Deze worden in veel grotere aantallen opgenomen en vervolgens gedistribueerd naar een
aantal organen, waaronder de hersenen en het ruggenmerg.
Deze miniscule deeltjes Aluminium zullen ook zorgen voor geweldige ontstekingsreacties in de longen,
waardoor kinderen kwetsbaar zijn, maar ook volwassenen met astma en ademhalingsproblemen.
Dr. Blaylock zegt dat hij bidt dat de piloten die deze gevaarlijke stoffen boven onze hoofden uitstrooien zullen
gaan beseffen wat ze eigenlijk aan het doen zijn en dat ook hun eigen gezinnen groot gevaar lopen.
Als eenmaal de aarde, planten en het water zwaar vervuild zijn, zal er geen manier zijn om de toegebrachte
schade terug te dringen. Wanneer dit soort praktijken niet onmiddellijk wordt gestopt, dan zullen we een
geweldige toename zien in neurodegeneratieve ziektes, niet alleen bij volwassenen en ouderen, maar vooral
ook bij kinderen. We zien nu al een geweldige toename van dit soort neurologische aandoeningen, maar ze
komen nu meer voor bij jonge mensen dan ooit tevoren.
Dit en nog veel meer kun je beluisteren in het onderstaande radio interview met Dr. Russell Blaylock.
Lees en kijk verder, een video van 50 minuten, bijzonder leerzaam!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5414:wat-chemtrails-doen-met-jehersenen&catid=11:chemtrails&Itemid=24
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NSA beheert alle transatlantische glaskabels
Geplaatst op juli 9, 2013
Gister was het al te lezen op RT.com dat de NSA alle
transatlantische glasvezelkabels af tapt. Dit was te
verwachten, omdat daar al het verkeer gebundeld
overheen gaat en dit dus de handigste keuze is. Nu zult u
denken “glasvezelkabels? en dus?“. Nou dat zal ik
toelichten.
Als u bijvoorbeeld belt via uw mobiele telefoon, wordt u telefoongesprek opgepikt door de dichtstbijzijnde
zendmasten. Deze hangen vervolgens aan een glasvezelkabel. Vroeger werd nog koper gebruikt. De
kabelinternet verbindingen van 20 jaar geleden waren bijvoorbeeld nog van koper. Op dit moment zijn we in
de fase beland dat zelfs de laatste stukjes verbinding naar de particuliere woningen door glasvezel
vervangen worden.
Glasvezelkabels bestaan uit keurige glaskristalstructuren die er voor zorgen dat het licht wat door zo’n kabel
verzonden wordt, rechtdoor in de kabelrichting getransporteerd wordt. Dit levert een enorm voordeel ten
opzichte van de koperkabels van vroeger. Daar moest je namelijk een stroompje van A naar B versturen om
het digitaal versturen van informatie mogelijk te maken. De broncode van computertaal is namelijk niets
meer dan een aaneenschakeling van eentjes en nulletjes. En zo’n eentje kun je uitdrukken in een
stroompulsje. Het nadeel van een stroompulsje is echter dat deze verzwakt over de lengte van de kabel,
waardoor het signaal steeds om de zoveel kilometer versterkt moet worden. Dat is een dure oplossing.
Glasvezel lost dit probleem op. Een lichtpuls vervangt de stroompuls. Er vindt praktisch geen verlies over
een glasvezel kabel plaats en een bijkomend – erg belangrijk voordeel – is dat de signalen met de snelheid
van het licht reizen. Dit betekent dat de communicatie sinds de uitvinding van de glasvezelkabel enorm
versneld is. Laserapparatuur zorgt er voor dat je verschillende kleuren licht – en dus verschillende
golflengtes die elkaar nooit kunnen storen – op 1 glasvezel kwijt kunt, waardoor je enorme hoeveelheden
verkeer over een vezeltje kunt transporteren.
Door de oceanen zijn dus enorme glasvezelkabels gelegd. Daarover gaat al het wereldwijde
verkeer. Natuurlijk worden ook satelieten gebruikt voor communicatie; natuurlijk heeft u wellicht thuis nog
een WiFi modem; natuurlijk gaan uw mobiele telefoongesprekken naar zendmasten; natuurlijk zijn er nog
centrales voor het telefonieverkeer, maar uiteindelijk beland alles op de ‘supersnelweg’; op glas. De
landelijke netwerken zijn met elkaar verbonden. Dit geld voor zowel telefoonverkeer als internetverkeer. De
grote bulk aan ‘verkeer’ komt uiteindelijk allemaal op de ‘glasvezel snelwegen’ terecht. En die landelijke
snelwegen zijn weer verbonden met de grote zee-kabels. Die komen op enkele punten de continenten
binnen. De apparatuur (routers, switches, enz.) zorgt er voor dat ieder informatiepakketje gelabeld is. Je kunt
het internet verkeer in feite wel vergelijken met fysiek transport. Als u een pakketje naar een ander land
stuurt beland dat uiteindelijk ook ergens in een container van een internationaal postbedrijf. Die container
beland weer samen met andere containers op een vliegtuig of schip. Aan de andere kant van de oceaan
volgt weer het omgekeerde proces. Als je toegang hebt tot het glas en je hebt ook nog eens toegang tot alle
“labels”, kun je dus alles maar dan ook alles uitlezen.
De vraag die ik nog steeds heb is of we deze ‘Edward Snowden hype’ nu echt moeten zien als een actie van
een eenzame dappere klokkenluider die het volk wilde waarschuwen of dat het in feite allemaal een slim
georkestreerde actie is om ons bewust te maken van het Big Brother feit. Want het heeft natuurlijk bepaalde
voordelen dat het volk weet dat ze in de gaten gehouden worden. Mensen kunnen zich er niet meer op
beroepen dat ze het niet wisten en je kunt nu wellicht de basis leggen voor regulering. Je kunt nu wetgeving
maken waarin de afluisterpraktijken gewoon als juridisch geaccepteerd
feit mee genomen worden. Kortom…we zijn mee gezogen in een
gewenningsproces. We moeten het wel accepteren. Er is geen weg meer
terug. En ach….Nederland vindt het wel oké. Althans. Ik heb geen enkel
vertrouwen in de statistieken die via de Main Stream Media
voorgespiegeld krijgen, maar als je ze moet geloven vinden wij
Nederlanders het allemaal wel best. Net als de Amerikanen. Of zijn die
statistieken misschien ook onderdeel van de perceptie management
(propaganda)?
http://martinvrijland.com/2013/07/09/nsa-beheert-alle-transatlantischeglaskabels/
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Transhuman ontwikkelingen
Geplaatst op juli 11, 2013
In mijn vorige artikel heb ik het woord ‘transhuman’ al genoemd.
Voor iedereen die geen zin of tijd heeft om de daarin genoemde
documentaire te bekijken of die genen die de Engelse taal niet zo
goed beheersen zal ik proberen in het kort uit te leggen wat
daarmee wordt bedoeld.
Transhumanisme is niet een vorm van humanisme. Het is geen
religie. Het is geen filosofie. Nee het is de technologische fase
waarin het menselijk ras door de heersende elite is mee gesleurd. We zitten er midden in! Daarom is het
zeer belangrijk dat u zich dat gaat realiseren. Ik heb in dit artikel al eens aangegeven waarom in mijn optiek
Google het woord Android voor het besturingssysteem van smartphones en tablets gekozen heeft. Het
woord androïde betekent eigenlijk het zelfde als ‘transhuman’ (d.i. Engels voor “voorbij het menselijke”),
namelijk half mens half robot. En …nee!…dat is niet iets van de toekomst. Het speelt nu. Het is bijzonder
actueel! Kennis die u dan ook móet hebben! Mocht u toch nog denken dat transhumanisme een futuristisch
idee van een paar door gedraaide wetenschappers is of van mensen die te veel Star Wars gekeken hebben,
dan vraag ik u een stoel te pakken en eens rustig te gaan zitten. U moet zich gaan realiseren dat het al zo
ver is! Dat gaat er natuurlijk niet in. Toch? “Je draaft door Vrijland“.
De mens computer
In feite zou je de mens kunnen beschouwen als een grote biocomputer. Onze
hersenen vormen de centrale processor en binnen ons DNA zit bepaalde code
opgesloten die het functioneren van deze biocomputer bepalen. In een eerder
artikel legde ik uit dat onze hersenen op afstand bestuurbaar zijn. Onze realiteit
zoals we die beleven kan van buiten af beïnvloed worden. Het is nuttig om u zich
daar eens in te verdiepen en zich te beseffen dat onze realiteit, herinnering en
waarneming kneedbaar is. Dit is echter op grote schaal moeilijk uitvoerbaar.
Maar in combinatie met ingrijpen op onze biocomputer via nanotechnologie word
veel meer mogelijk dan u denkt. En het gebeurt al…u lette alleen even niet goed
op!
Synthetisch DNA
Laten we dan bij het begin beginnen. Allereerst moeten we eens gaan kijken
naar de biologie van de mens. In feite is de mens dus een soort biologische
computer. Wetenschappers zijn er inmiddels allang in geslaagd om met
nanotechnologie synthetisch DNA na te maken. Via vaccinaties wordt synthetisch DNA mogelijk al jaren lang
onze kinderen geïnjecteerd. Doordat je zelf het DNA kunstmatig kunt fabriceren, kun je dus ingrijpen op het
originele DNA. De technologie is al zover dat je de code binnen dit synthetisch DNA (genaamd GNA) op
afstand kunt activeren (via bijvoorbeeld H.A.A.R.P. of simpelweg via uw mobiele telefoon). Omdat instanties
als het RIVM dit nooit toe zullen geven en omdat vaak alleen de toplaag binnen een dergelijke organisatie op
de hoogte is van zo’n dubbele agenda, zal dit voor velen als een fabeltje beschouwd blijven worden.
Chemtrails en ‘smart dust’
Wat niet meer als een fabeltje beschouwd kan worden, zijn de
chemtrails. Onder het alibi van weersbeïnvloeding of liever gezegd
de ‘Global Warming‘ hoax, sprayen overheden ons luchtruim vol.
Maar er zit misschien wel meer in die chemtrails dan de
bijvooorbeel aluminium- of andere chemische deeltjes die het licht
moeten weerkaatsen of wolkvorming moeten stimuleren.
Onderzoeker Clifford Carnicom nam in luchtsamples kunstmatig
gebouwde nano-vezels waar die zich in de menselijke bloedbaan
nestelen. Deze kunstmatig vezels blijken sterker te zijn dan menig
ander organisme. Nog sterke dan elk natuurlijk organisme dat
bijvoorbeeld in vulkanen of zeer giftige bronnen te vinden is. De gevonden vezels kwamen niet voor in de
wetenschappelijke databases van vezels die in de natuur voor komen. De vezels zoals gevonden door
Carnicom hebben daarbij ook nog eens overeenkomstige eigenschappen van droge-menselijke-bloedcellen.
De vezels blijken zich buiten het lichaam te kunnen vermenigvuldigen. We hebben het hier dan ook over real
high tech! En het bestaat al. Geen fabeltje! Echte metingen uit lucht samples. De vezels blijken uit GNA te
bestaan en kunnen onder meer kleine nano-zendertje vormen in ons lichaam. Chemtrails bestaan dus uit
zogenaamde ‘smart dust’ (slimme stof) dat in staat is zich in het menselijk lichaam te nestelen en daar
voorgeprogrammeerde “elementen” te vormen die ons lichaam als het ware modificeren. Kunt u zich
voorstellen welke mogelijkheden dit biedt?
Wellicht denkt u nog steeds dat we het hier hebben over futuristische ideeën. Nee beste mensen. Het
gebeurt nu!
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Genetisch gemodificeerd voedsel
Ook via genetisch gemodificeerd voedsel kunnen nano deeltjes in ons lichaam geïmplanteerd worden. Maar
ook kan nanotechnologie gebruikt worden om virussen te bouwen, modificeren of activeren. Lees in dit
artikel op Niburu.co hoe genetisch gemanipuleerd voedsel waarschijnlijk al de boosdoener is van een
dodelijk griepvirus. Waarom denkt u dat Willem Alexander en Maxima hun eigen groentekassen in hun
paleiselijke tuin te Wassenaar hebben staan? Waarom denkt u dat de gehele elite niet eet wat u en ik eten?
De infrastructuur
De wereldwijde infrastructuur voor het besturen van de mens is al klaar. Vaccinatieprogramma’s, chemtrails
en gemodificeerd voedsel hebben onze lichamen al voorbereid op onze transhumane status. We zijn er klaar
voor. En u en ik zijn super blij met dat internet wat ons zoveel vrijheid gegeven heeft. We kunnen met
iedereen altijd en overal communiceren. De i-Phones en gadgets hebben onze levens verrijkt. Ondertussen
hebben we niet door dat die infrastructuur van vrijheid in feite de infrastructuur van onze open gevangenis is.
We hebben er zelf aan meebetaald. En natuurlijk is het ook zo dat dat internet ook de mogelijkheid biedt om
elkaar te wijzen op zaken zoals via dit soort blogs. Die mogelijkheid hadden we vroeger niet. Maar al die
draadloze netwerken en glasvezelnetwerken worden volledig bestuurd door de wereldelite. Ik noem ze voor
het gemak maar even de New World Order (nieuwe wereldregering).
De recente onthullingen over de NSA laten maar het topje van de ijsberg zien. De gehele infrastrcutuur om
ons als transhumans aan te sturen is klaar. Upgrades naar meer
bandbreedte zorgen er slechts en alleen nog maar voor dat de
automatiseringsgraad verhoogd kan worden. Het menselijk ras is
klaar voor de besturing vanuit die (door mensen gebouwde)
centrale processor. Het programma voor het menselijk ras en haar
aansturing ligt klaar. Het draait niet om afluisteren. We gaan nu de
fase bereiken van actieve aansturing. Denkt u nu echt dat Edward
Snowden u de volle agenda heeft laten zien? Nee natuurlijk niet! U
mocht dit weten omdat het al bekend was. Ondertussen bent u al
geïnfecteerd met GNA. De besturing kan beginnen!
De ontsnapping
Hoe kunnen we nog ontsnappen aan deze transhumane agenda
die zich nu aan het uitrollen is. Om te beginnen moet u het gaan zien. Begin met het loslaten in het blind
vertrouwen in de politici die full time bezig zijn u de ogen dicht te smeren om u af te leiden en er voor te
zorgen dat u dit alles niet ziet. Denkt u dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bekend was wat Joseph
Mengele allemaal deed? Denkt u dat u nu mag weten wat er allemaal gaande is. Niet alleen de geschiedenis
is onderhevig aan vervalsing, maar ook uw dagelijkse realiteit. Daarvoor worden alle middelen ingezet. Het
grootste middel heeft u een groot deel van de dag in uw woonkamer aanstaan. Een ander middel heeft u in
uw auto aanstaan. En als dat nog niet genoeg is, dan hebben we nog de kranten en het nieuws in zijn
algemeenheid. Maar ook dat is maar een onderdeel van. Doordat de lucht gesprayed wordt en uw voedsel
genetisch gemanipuleerd, krijgt u de zaken zoals hierboven beschreven ook nog eens binnen. Uw
lichaamscomputer wordt gemodificeerd zonder dat u het doorheeft.
De enige manier om dit web te doorbreken is ons natuurlijke hogere bewustzijn te hervinden. Want waar Dr.
Warwick beweert dat het transhumanisme ons bijvoorbeeld telepathisch zal maken (via het internet), hebben
wij dergelijke gaven al lang in ons. We moeten ze als het ware herontdekken. We benutten maar een klein
percentage van de DNA code die ons lichaamscomputer bevat. We benutten maar een klein percentage van
onze hersencapaciteiten. Die kwaliteiten collectief aanspreken en herwinnen kan de grip van deze
technologische gevangenis doorbreken. In de praktische zin betekent dit vooral dat we moeten gaan
samenwerken. Collectief het geldsysteem – wat slechts een slavenketting is – doorbreken en terug gaan
naar het leven dicht bij ons zelf en dicht bij de natuur. De laatste mode zal de mensheid niet redden. Laat dat
los. De mooiste lease auto zal de mensheid ook niet redden. De beste carrière en het meeste geld lijkt een
escape om minder slaaf te hoeven zijn. Maar collectief brengt het ook u dichter bij uw gevangenis. Want
beseft u zich goed dat u niet tot die kleine elitaire toplaag van 1% behoort. Ook u wordt ge-transhumaniseerd
tot een bestuurbare slaaf. Wilt u zo’n toekomst voor uw kinderen?
Mensen moeten weer in groepsverband gaan leven en de natuur laten
herleven. Leven van de natuur en bij de natuur en onze menselijke
computer beter gebruiken. Dan gaan we ook het programma dat ons als
realiteit via die computer gepresenteerd wordt op een andere manier
beleven. Want er is een hogere besturing dan die via menselijke ingrijpen
vanuit de centrale processor – de NSA – over ons uitgestort wordt,
namelijk een hoger dimensionaal bewustzijn. Dat programma is er al. Het
ander programma – wat door de menselijke elitaire toplaag bestuurd wordt
– is bedoeld om dat kosmische hogere programma te verdringen. Dat
hoeven wij niet te laten slagen. Wij kunnen dat doorbreken. Aan u de keus.
http://martinvrijland.com/2013/07/11/transhuman-ontwikkelingen/
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Egypte het begin van meer ellende
Geplaatst op juli 10, 2013
Je zou verwachten dat met de coup enige mate van rust terug zou
keren in Egypte. Het lijkt er echter sterk op dat de ellende nu pas
echt flink gaat beginnen. De Moslim Broederschap/AlQaeda/Hamas terreurcoalitie wil namelijk proberen het olieverkeer
door het Suezkanaal lam te leggen zo getuigt Xandernieuws. Ook
een belangrijke constatering is, dat – zonder dat u en ik daar ook
maar enige notie van hadden – Europa het afgelopen jaar een
miljard euro gepompt heeft in de Egypte. En naar verluid zou dit
compleet in rook opgegaan zijn. Nu geloof ik niet zo in sprookjes en
denk ik dat er véél meer aan de hand is in Egypte dan de massa te weten krijgt. Niet alleen het Egyptische
volk wordt dom gehouden, maar ook de gulle gevers; het Europese volk.
Snapt u het nog? Ik begin toch een paar verbanden te zien. Laat ik ze toelichten.
Oorlog Syrië
De oorlog in Syrië lijkt niet helemaal volgens planning te verlopen. Nu ook nog eens blijkt dat de door het
Westen gesteunde rebellen in Syrië gifgas gebruikt hebben in plaats van (zoals eerder verondersteld) de
troepen van president Assad, verdwijnt ieder alibi om er keihard boven op te rammen. Met een nieuwe
invalshoek kun je misschien echter toch weer wat olie op het vuur gooien. Die nieuwe invalshoek kan dan
prima vanuit Egypte komen. “Ja maar, die miljoenen Egyptenaren zijn toch niet gecoördineerd door het
Westen in opstand gekomen? Het ziet er allemaal erg authentiek uit“. Nou goed…ik heb al eens eerder
uitgelegd hoe revolutie managers vaak aan het begin staan van grote opstanden. Dit geldt ook voor de
vorige Egyptische revolutie zo getuige de documentaire. En als je een volk binnen een jaar tijd in financiële
bittere armoe stort, heb je wel (zelf) de juiste voedingsbodem gecreëerd voor een nieuwe revolutie. Het is
dus niet zo dat je zoiets niet kunt plannen of coördineren.
Moslim Broederschap / Al Qaïda
En kijk ook even naar de partijen. De Moslim Broederschap is
gelieerd aan de Al Qaïda en daarmee indirect ook aan de rebellen
in Syrië. Aha… daar gaan we misschien de link zien. Opvallend
om nog even terug te halen is de constatering dat niemand weet
waar die miljard euro aan Europese steun gebleven is. Zou er
misschien achter de schermen gewerkt worden aan de basis voor
nieuwe invalshoek in ‘the road map’ naar een groot conflict (de
Derde Wereldoorlog)? Het is nogal wat hoor…een miljard. Zeker
om dat zomaar te laten verdwijnen.
Volgens inlichtingendiensten heeft een bewapende eenheid van de Moslim Broederschap genaamd El Giza
Al Sidi een coalitie gevormd met de aan Al-Qaeda verbonden Salafistische bedoeïen in de Sinaï. Ook zou de
Moslim Broederschap een coalitie gevormd hebben met Hamas; van oorsprong een militaire
dochterbeweging van de Broederschap. Dit radicale islamistische verbond wil met commando’s en raketten
terreuraanslagen gaan plegen op belangrijke doelen in de Sinaï, zoals het Suezkanaal, de oliefaciliteiten in
de stad Suez en de Sumed pijpleiding, die de Golf van Suez (Rode Zee) verbindt met de Middellandse Zee.
Niet ver van de Israëlische haven/toeristenstad Eilat vonden eergisteren felle gevechten plaats tussen het
Egyptische leger en gewapende Salafisten. De explosies waren op de 40 kilometer verder gelegen
Israëlische luchtmachtbasis Ovda te horen. De Al Qaïda Salafisten vallen met zware machinegeweren en
raketten, waaronder uit Iran afkomstige Grads, allerlei doelen en posten van het Egyptische leger en de
politie aan. Tot nu toe kwamen hierbij een soldaat en een politieagent om het leven.
Is het beeld wat wij de afgelopen dagen van Egypte hebben gekregen eigenlijk wel juist. Miljoenen gingen de
straat op en de Moslimbroederschap lijkt het onderspit te delven. Maar hoe groot is de groep aan de andere
kant? Hebben ze dat miljard aan Europese steun misschien gestoken in het zich tot de tanden bewapenen?
Dubbelrol
Ja u begrijpt me goed; ik suggereer dat het Westen zelf aangestuurd heeft op de nieuwe Egyptische crisis
en in het afgelopen jaar zelf geld gestoken heeft in het bewapenen
van de de aan Moslim Broederschap/Al Qaïda gelieerde troepen.
Met welk doel? Nou punt 1. kunnen die dan helpen de vijandigheid
tegen Israël op te stoken en punt 2. heeft Europa op een
onopvallende manier bakken met geld kunnen laten door vloeien
naar allerlei groepen zoals Hamas en de rebellen in Syrië.
Dat klinkt nog al dubbel! Waarom zouden ze dat doen!?
Hamas..de vijand van Israël..Al Qaïda.. de grote vijand van het
Westen na 9/11. Maar dat moet u dan ook gaan zien: Al Qaïda (of
alles wat daar aan gelieerd is) wordt gebruikt waar nodig. In
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Afghanistan waren het ooit de Al Qaïda strijders die door de CIA getraind en bewapend werden om de
Russen er uit te gooien. Na 9/11 was Al Qaïda ineens de zich tegen Amerika kerende partij; hét alibi om The
War on Terror te starten en Irak binnen te vallen. In Libië stonden ze ineens aan de kant van het Westen en
werden ze gebruikt om Khadaffi op te ruimen. In Syrië worden ze nu eveneens gebruikt door het Westen om
Assad aan de kant te zetten en in Egypte worden ze nu gebruikt om de dreiging tegen het Westen en tegen
Israël op te voeren. Dit alles door het Westen zelf gefinancierd. Overigens kun je er vanuit gaan dat beide
partijen in Egypte in de broekzak van het Westen zitten. Daarmee doel ik op het leger en tegelijk ook alles
wat aan de kant van deze Moslim Broederschap/Al Qaïda staat. Als je alle gladiatoren uit de arena in je
broekzak hebt, bepaal jij wie wint. Snapt u? En misschien geldt die regel wel voor het hele
wereldschaakbord. Al Qaïda lijkt dus een belangrijk privé leger van het Westen te zijn dat wordt ingezet om
soms de vijandigheid tegen het Westen (lees de alliantie Amerika, Europa en Israël) op te voeren en soms
namens het Westen een land of leider van zo’n land te doen vallen (Libië en Syrië). De bewapening
geschiedt in alle gevallen ook door het Westen van allerlei slimme trucs. Ik denk dus dat de Egyptische
bevolking er niet zo toe doet en dat we de Moslim Borederschap/Al Qaïda groep in de graten moeten
houden. De bevolking wordt er onder gehouden met valse hoop en bittere armoe. Het schaakspel wordt
gespeeld met de door het Westen bewapende Al Qaïda troepen.
Al Qaïda lijkt dus te worden gebruikt om aan te sturen op het grote wereld conflict wat op de agenda staat.
Mijn vermoeden is dat Turkije achter de schermen een grote rol op het schaakbord van het wereldtoneel
speelt. De Moslim Broederschap/Al Qaïda groep vervult daarin voor hen een belangrijke rol. Zo wordt de
basis gelegd voor het grote eind conflict. Geef het volk brood, spelen en oorlog. En dat laatste…die oorlog
(en crisis) is goed voor de problem, reaction solution regel. Want uiteindelijk zal de chaos wereldwijd de roep
geven om één wereldregiem die de rust moet doen weer keren. Dat lijkt telkens en nog steeds het einddoel.
http://martinvrijland.com/2013/07/10/egypte-het-begin-van-meer-ellende/

Supersnelle tsunami raast over oppervlakte zon
Twee satellieten hebben vanuit verschillende posities een
krachtige tsunami van heet gas waargenomen vlak boven het
oppervlak van de zon. Deze zonnetsunami ontstond door een
coronale massa-ejectie - een stroom van geladen deeltjes.
Dat schrijven astronomen in het wetenschappelijke tijdschrift Solar
Physics. De hete tsunamigolf ging met een snelheid van 400
kilometer per seconde over het zichtbare zonoppervlak en was
meer dan een miljoen graden heet. Op de website van de BBC staat een video waarop de tsunami te zien in.
De tsunami werd gespot door de Hinode en de Solar Dynamics Observatory (SDO). De Hinode is een
ruimtetelescoop van het Japanse ruimtevaartinstituut JAXA, deze doet sinds 2006 onderzoek naar de zon.
NASA's SDO is een ruimtesonde die sinds 2010 om de zon draait.
Zonnetsunami's zijn vrij zeldzaam
Ze ontstaan door coronale explosies: grote bubbels die bestaan uit gas doordrenkt met magnetische
veldlijnen. Deze explosies verlaten het zonneoppervlak binnen enkele uren.
De SDO kon het ultraviolette licht van de explosie vastleggen en aan de hand daarvan uitrekenen hoe heet
en snel die was. Ondertussen stuurde de Hinode iedere 45 seconden een hoge-resolutie-kaart van de
dichtheid van het zonoppervlak. Aan de hand van deze gegevens kon het onderzoeksteam de sterkte van
het magnetische veld rondom de zon bepalen.
'Hierdoor weten we veel meer over het karakter van de zon en wat er in het heelal gebeurt', vertelt een van
de onderzoekers aan BBC. De energie die vrijkomt bij een grote explosie kan invloed hebben op
radioverbindingen en elektriciteitscentrales op aarde. 'Door de zonnetsunami's te bestuderen, kunnen we
beter inschatten met welke kracht en snelheid een explosie de aarde nadert.'

Overheid Italië veroorzaakt 31% faillissementen
Bijna één op de drie faillissementen in Italië wordt veroorzaakt doordat de overheid zijn rekeningen niet op
tijd betaalt. Dat meldt de krant la Repubblica op basis van onderzoek van een Italiaanse belangenvereniging
voor het Italiaanse midden- en kleinbedrijf.
Bedrijven zouden opgeteld €120 mrd tegoed hebben van de staat. Door de vertraagde betaling van die
rekeningen, gingen tussen 2008 en 2012 15.100 bedrijven kopje onder. Dat betekent dat 31% van alle
faillissementen wordt veroorzaakt door late betalingen door de overheid.
De Italiaanse overheid doet er gemiddeld bijna een half jaar over (170 dagen) om zijn rekeningen te betalen.
Daarmee is het de hekkensluiter van Europa. Finland is in Europa het beste jongetje van de klas en betaalt
zijn rekeningen gemiddeld na 24 dagen. Bron: BurgerforumEU.nl
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Jeugdzorg
Geplaatst op juli 10, 2013
Ik wilde er eigenlijk niet aan beginnen om over jeugdzorg te schrijven
omdat dit teveel woede in mij opwekt, maar je ontkomt er niet aan. Gister
werd ik nog bezocht door een man die ten einde raad is, omdat zijn
dochter structureel door jeugdzorg bij hem vandaan gehouden wordt. Zijn
verhaal verscheurde mij totaal. Zo ken ik inmiddels legio verhalen over
jeugdzorg waarbij het fout gegaan is.
Er is iets fundamenteel mis in dit land en in Europa. Nederland lijkt wel de proeftuin te zijn van het “kind
roven op grote schaal”. Elke vorm van menselijkheid lijkt te ontbreken. Waar jeugdzorg kan – plaatsen ze
kinderen uit huis. Zo veel mogelijk! Ook wordt het contact met de ouder zo veel mogelijk geterroriseerd als
daar even aanleiding toe is. En daarbij zijn het meestal de vaders die het onderspit delven.
Ik kan me nog herinneren dat ik zelf voor het verkrijgen van ouderlijk gezag naar de rechtbank moest. Ik
leefde – voordat ik een prachtige dochter kreeg – in de zeer naïeve veronderstelling dat je als vader gewoon
van nature alle rechten hebt. Ik had me er eerlijk gezegd nooit in verdiept. Dat bleek even anders te zijn toen
mijn ex een dag na de geboorte van mijn dochter meldde dat zij pas wilde tekenen voor het ouderlijk gezag
als ik de helft van “het een-en-ander” op haar naam zou zetten. Dat was een harde leerschool. Toen mijn
dochter een jaar en drie maanden was, was mijn ex ineens vertrokken. Inclusief dochter. Het huis was leeg
geplunderd en van mijn kind geen enkel spoor. Laat ik maar niet de hele beerput opentrekken, want dat doet
niet ter zake. Wat wel ter zake doet, is dat je als vader jeugdzorg niet hoeft te benaderen. Die zeggen
gewoon “Meneer, u bent de vader en dus geen objectieve partij. Wij kunnen niets met uw melding doen.”
Wel kwam er een voor mij volslagen onbekend persoon van jeugdzorg opdagen tijdens de rechtszitting met
betrekking tot mijn ouderlijk gezag. Deze man vond dat het na onderzoek niet echt nodig leek dat ik mijn kind
al te vaak zou zien. Welk onderzoek? Ik had de hele man nog nooit gezien of gesproken? Dat onderzoek
bestond dus blijkbaar uit een gesprek met de moeder. Ik had het geluk dat de lapzwans een half uur te laat
kwam tijdens de zitting en hij dus geen goede beurt maakte bij de rechter. Daarom viel de beslissing nog
enigszins in mijn “voordeel” uit en kreeg ik het ouderlijk gezag en een omgangsregeling. Ja! Je mag dan je
kind 1x in de twee weken een weekend zien en 1x per week bellen (dat is theorie).
Inmiddels ben ik er achter dat instanties als jeugdzorg er alles aan doen om met name de relatie vader-kind
zo veel mogelijk te draineren. Het lijkt bijna beleid. De zaak van Jeroen Denis is een goed voorbeeld van de
psychologische impact van zoiets. Waarbij ik moet bekennen dat ik nog steeds mijn twijfels heb bij die hele
kwestie. Moeder Iris van der Schuit loopt wel heel Nederland te bedanken met haar prachtige brief, maar ik
kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat haar houding wellicht een rol heeft gespeeld in de
veroorzaking van dit drama. Nederland lijkt de proeftuin te zijn voor het doordrukken van de New World
Order agenda waarbij de vader als opvoeder plaats moet maken voor de staat als opvoeder. Bij voorkeur
wordt de ruimte voor de vader in de ouder/kind-relatie zo ver mogelijk uitgekleed. Als daarvoor valse
aangiftes benut kunnen worden of vaders opzettelijk negatief bestempeld moeten worden, dan schroomt
men die middelen niet. Kinderen worden soms nog liever bij pleeggezinnen geplaatst dan dat de ouder een
eerlijke kans krijgt. De moeder van mijn dochter saboteert de relatie met mijn kind al jaren. Toen ze klein was
fluisterde ze haar eerst in dat mama haar zou missen als ze naar papa ging. Ook mocht de knuffelbeer niet
mee naar papa, want “papa slaat“. Dat soort dingen heb ik zelfs gefilmd als bewijs. Ik zat dan uren met een
huilende dochter in de auto. Vrouwen weten precies hoe ze de man buitenspel kunnen zetten, omdat ze de
zekerheid hebben dat jeugdzorg aan hun zijde staat. En als je geld wilt zien, is het uitvoeren van
psychologische druk door het kind pijn te doen een ideale methode om de man pijn te doen. Dat lijm je wel
weer met het kind als ze thuis is. Je hebt haar als moeder toch bijna fulltime, dus je hebt alle tijd en ruimte
voor jouw indoctrinatie. Het mee geven van kleding of andere zaken naar moeders, levert altijd weer
fantastische taferelen op. Een telefoon wordt uitgezet. i-Pad doet het niet meer. Kleding verdwijnt. Elke vorm
van communicatie wordt gedwarsboomd. De vader is namelijk goed voor een maandelijks inkomen en als
dat afneemt of stopt ga je dwarsliggen. Je hebt de vader wel nodig als tweewekelijkse oppascentrale en voor
geld, maar ook niet voor veel meer dan alleen dat. “Waarom heeft een kind een vader nodig? Dat heeft geen
enkele toegevoegde waarde“. Ben ik gefrustreerd? Ja zeker! Vooral na het zien van onderstaand verslag
van JDTV. Dat was de bloody limit! Want ik ben niet de enige. Zo zag ik een half jaar geleden een
documentaire over Pieter; een doodgewone kerel die zijn kind wil zien. Kijkt u maar eens even naar de
docu in dit artikel (waar ik in dat artikel schrijf over ‘een kennis’ kunt u dit vervangen door ‘ondergetekende’).
Ook het verhaal dat mij gister verteld werd door een radeloze vader bevestigde weer duidelijk het beeld. Kijkt
u ook nog eens naar dit artikel. Ik ben dus zéér gefrustreerd. En met mij velen! En daar is alle reden toe! We
leven in een land en tijd waarin je jezelf eens flink achter je oren moet krabben alvorens je overweegt
kinderen voort te brengen. JDTV maakte een goed verslag van een recent protest in Den Haag tegen
jeugdzorg. Luister goed naar de schrijnende verhalen:
http://www.youtube.com/watch?v=9w57EZeRcgc&feature=player_embedded
http://martinvrijland.com/2013/07/10/jeugdzorg/
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Spitsbergen
De Wereldzaadbank is een kluis op Spitsbergen. Hij dient voor de
opslag van zaden van zoveel mogelijk verschillende soorten
(voedsel)gewassen.
De Noorse overheid is betrokken bij dit project, maar je komt ook een
aantal namen tegen waardoor allerlei alarmbellen afgaan.
De opslagplaats voor zaden, ook wel omschreven als een ‘Doomsdayvault’ of een ‘ark van Noach’, wordt grotendeels betaald door de Noorse
overheid. De Bill & Melinda Gates Foundation (Bill Gates) steunt het
project eveneens. De zaadbank bevindt zich 120 meter diep in een berg
vlakbij de plaats Longyearbyen, op een hoogte van circa 130 meter boven zeeniveau, zodat de zaden ook
veilig zijn indien de zeespiegel stijgt door het smelten van de ijskappen.
Het schijnt dat de zaadbank nu bijna helemaal gereed is. Het is de bedoeling dat er meer dan 3 miljoen
soorten zaden worden opgeslagen en je kunt er vergif op innemen dat dit allemaal natuurlijke zaden zijn,
zonder ook maar één GMO (genetisch gemanipuleerd organisme) daartussen.
De Noorse overheid verklaart dat de zaden opgeslagen worden om ervoor te zorgen dat “een
verscheidenheid aan gewassen in de toekomst gewaarborgd blijft”.
Echter, als we wat verder kijken naar wie er allemaal betrokken zijn bij dit “nobele” project, dan gaan alle
alarmbellen rinkelen.
We weten uiteraard dat Bill Gates en zijn vriendjes van Monsanto hierbij betrokken zijn, maar er komen nog
een aantal alarmerende namen tevoorschijn.
Eveneens deelnemer aan dit project zijn:
Dupont/Pioneer, een gigantisch biotech bedrijf zoals Monsanto en eigenaar van GMO zaden en patenten.
Syngenta, een grote Zwitserse producent van zaden en pesticiden.
The Rockefeller Foundation, verantwoordelijk voor de “genen revolutie”. Deze Foundation heeft al meer dan
100 miljoen Dollar geïnvesteerd in GMO wetenschap sinds de jaren zeventig.
CGIAR, een wereldwijd netwerk van aanhangers van de Rockefeller Foundation.
Wat nu als deze zaadbank een heel andere doelstelling heeft dan de Noorse overheid ons wil doen
geloven?
Wat we nu al zien op diverse fronten is dat de gewone gewassen worden “besmet” door de gevaarlijke GMO
versies . Zo zagen we eerder deze week dat de totale wereldrijstvoorraad waarschijnlijk al is besmet. Er zijn
hardnekkige geluiden die blijven bevestigen dat de uitbraak van het MERS-CoV virus afkomstig is van
besmet graan.
Wat nu als er bewust een wereldwijde bio-oorlog wordt gevoerd, waarbij het uiteindelijke resultaat is dat
bijna alle gewassen besmet zijn door GMO varianten die levensgevaarlijk voor mensen (blijken te) zijn?
Wie zijn dan straks de enigen die nog toegang hebben tot honderd procent natuurlijke, gezonde zaden?
Misschien is wel de enige manier om deze lui te stoppen om ervoor te zorgen dat ook de rest van de
mensheid zoveel mogelijk originele zaden gaat bewaren. Als er genoeg mensen wereldwijd zijn die dit doen,
dan maakt het niet zoveel uit hoeveel miljoenen zaden die gangsters in hun kluizen hebben opgeslagen.
Nu kan het nog, nu kan iedereen nog beginnen met het planten van allerlei soorten gewassen met daarbij
ook zeldzame varianten.
Eén ding is zeker. Wanneer je bovenstaande namen tegenkomt betekent dit automatisch slecht nieuws voor
de mensheid. En als ze betrokken zijn bij “nobele” projecten zoals een zaadbank dan weet je dat er andere
belangen spelen.
Ga tuinieren, zolang het nog kan.
Bron: Waking Times

Obama heeft nu volledige controle over internet
niburu.co
Lees het hele artikle op niburu.co en klik op de headline
President Barack Obama heeft afgelopen vrijdag heel stilletjes zijn handtekening
gezet onder nog één van zijn beroemde Executive Orders. Met deze kan hij indien hij
dat wenst, volledige controle krijgen over alle communicatie in Amerika, inclusief
internet.
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Komeet ISON komt snel dichterbij (video)
Zaterdag, 06 juli 2013
Deze herfst kunnen we ISON verwachten, misschien wel de meest
spectaculaire komeet die de aarde ooit heeft gezien.
Wordt het alleen maar een mooi schouwspel aan de hemel of
heeft het mogelijk nog hele andere gevolgen?
Veel zal afhangen van of de oude bestaande theorieën dat een
komeet niets anders is dan een vieze ijsklomp, kloppen. Is dat
inderdaad het geval dan zal het een spectaculaire vertoning aan
de hemel worden, maar daar houdt het dan ook mee op.
Echter, als de theorie van “the electric universe” correct is dan zou
deze komeet voor heel onaangename verassingen op aarde
kunnen zorgen.
Waar het op neerkomt is dat het zonnestelsel een ingewikkeld
web van elektrische velden genereert waarvan de zon de belangrijkste dynamo is in het systeem. Terwijl
sommige wetenschappers en onderzoekers het bewijs voor een elektrisch universum beginnen te
onderkennen, blijven de grootste promoters van dit concept de wetenschappers achter de website
thunderbolts.info.
Zoals Mel Acheson vertelt, “De ontdekking dat het “gas en stof” (nog een vaak herhaald en foutieve
gedachte) waaruit hemellichamen zouden bestaan in feite plasma is, geeft een aantal recht toe recht aan
antwoorden voor deze “totaal onverwachte” structuren. Elektrische stromingen in plasma hebben de neiging
om filamenten te vormen. Deze hebben de neiging zich te verdikken tot kabels of buizen en kunnen
elektriciteit over grote afstanden “versturen”.
Binnen de grootschalige filamenten kunnen weer kleinschaligere worden opgewekt, wat weer leidt tot een
hiërarchie van gekoppelde circuits die “power” (energie) kunnen leveren aan (hemel)lichamen. Fluctuaties in
de verschillende eigenschappen van de filamenten (dichtheid, temperatuur, ionisatie en dergelijken) kunnen
instabiliteit veroorzaken en allerlei vreemde effecten.
De straling veroorzaakt door deze instabiliteit kan groter zijn dan de energie die lokaal beschikbaar is,
waardoor astronomen soms verbaasd uitroepen: “Er is veel meer materiaal van die ster geworpen dan wij
verwacht hadden”. Het elektrische universum is een intrigerend concept en er bestaat veel ondersteunend
bewijs voor. Alhoewel het niet alle interacties tussen planeten en sterren verklaard, doet het dat wel voor
heel veel. Terwijl verder onderzoek naar deze theorie gaande is en men tests uitvoert die moeten aantonen
dat de zon elektrisch is en er via magnetische velden een interactie bestaat met planeten en kometen, raast
C/2012S1 verder richting zon.
De wetenschappers van thunderbolts.info hebben een nieuwe documentaire gemaakt, waar zij het volgende
over zeggen:
"Wij geloven dat een kritische beschouwing van de bestaande theorie over kometen een belangrijke invloed
kan hebben op het menselijk begrip van deze uitzonderlijke hemellichamen. Het kan veel verder gaan dan
alleen maar de wetenschap over kometen, het kan een herbezinning veroorzaken over de zon, de planetaire
geschiedenis en nog veel meer.
Wij leven in een elektrisch universum en het eigenzinnig gedrag van kometen biedt een uniek inzicht in de
rol van geladen deeltjes en geëlektrificeerd plasma door de hele kosmos. Wij vragen hulp door te vragen
aan andere geleerden en invloedrijke centra om de feitelijke inhoud van deze film te bestuderen. Gedurende
de eerstvolgende 60 tot 90 dagen zullen wij alle kritische opmerkingen overwegen, voordat we overgaan tot
het editen van de definitieve versie. Wij zijn ervan overtuigd dat essentiële feiten die nu worden bevestigd
door vooraanstaande onderzoekers er zorg voor zullen dragen dat wetenschappelijke instituten niet nog
langer vast zullen houden aan theorieën die al veel te lang werden uitgeroepen tot gevestigde wetenschap".
Degene die eigenlijk aan de wieg stond van de “the electric universe” theorie is de wetenschapper James Mc
Canney. Deze astrofysicus is er ook heilig van overtuigd dat er inderdaad een mini zonnestelsel bestaat
waarvan de onbekende planeet Nibiru deel uit maakt.
Hij verwacht dat we het nodige spektakel zullen krijgen aan het eind van dit jaar omdat er een unieke
uitlijning is van een aantal planeten met de komeet ISON. Hierdoor zullen we misschien wel letterlijk
gigantisch vuurwerk tussen deze hemellichamen zien, met de aarde precies in het midden.
Tel daarbij op dat op dat moment het zonnemaximum in de huidige zonnecyclus is bereikt en daarmee alle
ingrediënten aanwezig zijn om mee te maken wat volgens McCanney onze voorvaderen ook zagen. Iets wat
zij noemden “De Rode Hand van de Dood” en die kwam vlak voor de grote overgang.
http://www.youtube.com/watch?v=34wtt2EUToo&feature=player_embedded
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5399:komeet-ison-komt-sneldichterbij-video&catid=35:universum&Itemid=48
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Ex-Illuminati Doc Marquis: '7-stappenplan totale wereldcontrole bijna voltooid'
'Joods-Zionistische complottheoriën zijn absolute onzin'
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Illuminati is het
wereldwijd laten wapperen van de socialistische rode vlag, zodat
een één-wereldregering kan worden ingevoerd. Na Rusland,
China en Europa is nu Amerika aan de beurt.
In een ruim 3 uur durende lezing heeft de in Vrijmetselaarskringen
groot geworden Doc Marquis nauwgezet laten zien dat het
inmiddels 273 jaar oude 7-stappenplan van de Illuminati om totale
controle over de hele wereld te krijgen zijn voltooiing nadert.
Tevens veegt hij als oud-ingewijde de vloer aan met de in
alternatieve- en moslimkringen geaccepteerde theorie dat het
boekje 'De Protocollen van de Geleerde Oudsten van Zion' zou
aantonen dat er een Joods-Zionistisch complot is om de wereld te
veroveren. 'Absolute onzin,' aldus Marquis. 'De Protocollen zijn iets heel anders, namelijk een gecodeerd
Vrijmetselaars/Illuminati plan voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.'
'In 1995 publiceerde Readers Digest voor de zoveelste keer een verhaal over de Protocollen en beweerden
ze dat dit het bewijs zou zijn voor zo'n Joods-Zionistisch complot. Wel, zowel Readers Digest als hun lezers
die dit geloven hebben geen flauw benul waar ze het over hebben,' zegt Marquis. 'Het boekje werd in 1922
in het Engels vertaald. Als je echter niet weet hoe je een in code geschreven Vrijmetselaarsboek moet lezen,
dan kun je nooit weten wat er mee bedoeld wordt.' Marquis laat vervolgens het boekje aan zijn toehoorders
zien, en zegt dat deze volgens zijn vrienden het enige nog bestaande exemplaar uit 1922 (1e editie) is.
'Dit is een echt gecodeerd Illuminati geschrift,' aldus Marquis, die eerder een boek over het onderwerp
schreef. Vervolgens toont Marquis aan de hand van dit document en zijn ervaringen in Illuminati kringen aan
dat het in de Protocollen aangekondigde 7-stappenplan om de hele wereld te controleren, bijna voltooid is.
Dit 7-stappenplan werd al in 1737 door Adam Weishaupt, de vader van de Illuminati, opgesteld (* In de
eerste helft van zijn lezing laat Marquis onder andere zien hoe de Illuminati infiltreerden in de Vrijmetselaars
en deze beweging overnam. Aangezien dit eerder uitgebreid ter sprake is gekomen in de recente drie
Zeitgeist/Aquarius artikelen -zie links onder- slaan we dit hier over):
1. Het opheffen van onafhankelijke overheden
2. Het afschaffen van alle private bezittingen
3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen
4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)
5. Het vernietigen van alle religies
6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving
7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde
Deze 7 stappen zullen bij vrijwel niemand enige verbazing wekken. Waarom niet? Omdat iedereen deze
stappen zal herkennen, wat impliciet al een bewijs op zich is dat de Vrijmetselaars/Illuminati al heel ver zijn
met het doorvoeren van hun plannen, die door Marquis stap voor stap beknopt behandeld worden.
1. Het opheffen van alle onafhankelijke overheden
'Politieke vrijheid is een idee, geen feit,' citeert Marquis uit de Protocollen. Dit idee bestaat uit de illusie dat
een meerpartijensysteem 'vrijheid van keuze' betekent. Of de partijen nu rechts- of linksom werken maakt
niet uit, want 'ze zijn allen in onze macht,' aldus de Illuminati.
Van achter de schermen worden zowel de huidige politieke machthebbers als de wetten en zelfs de
grondwetten van de landen gecorrumpeerd en tegen elkaar uitgespeeld, zodat alleen de
Vrijmetselaars/Illuminati uiteindelijk alle touwtjes in handen zullen hebben. Via bestaande politieke partijen
en overheidsinstellingen zullen tegenstrijdige regels en wetten worden ingevoerd die de maatschappij steeds
meer in onbalans zullen doen raken, waardoor de positie van de huidige gevestigde orde zal verzwakken, en
de weg vrij gemaakt wordt voor een nieuwe grondwet, die gehandhaafd zal worden door nieuwe
machthebbers - de Illuminati.
Marquis geeft als voorbeeld de 'executive orders' die de president van Amerika inmiddels mag uitvaardigen,
geheel buiten de Grondwet om (een ander goed voorbeeld: de ongekozen commissarissen van de EU, de
werkelijke machthebbers in Europa). Deze 'uitvoerende bevelen' komen rechtstreeks voort uit de koker van
de Illuminati, en zijn bedoeld om de grondwettelijke burgerrechten langzaam maar zeker buitenspel te
zetten. Eén van de belangrijkste systemen die de Illuminati gebruiken om de maatschappijen onder controle
te krijgen is wat in Amerika het 'liberalisme' wordt genoemd en in Europa het 'socialisme'. 'Toen we in de
landen het gif van het liberalisme (/socialisme) introduceerden, onderging het hele politieke complex een
verandering. Deze landen zijn nu besmet met een dodelijke ziekte, met bloedvergiftiging. Nu hoeven we
alleen nog maar het einde van hun doodsstrijd af te wachten.'
'De mensen zullen tegen die tijd -door onze aansporingen- zo moe zijn geworden van de zinloze
veranderingen van regeringen -waarmee wij de structuren van de landen hebben ondermijnd-, dat ze bereid
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zullen zijn om ieder lijden onder onze heerschappij te accepteren, in plaats van het risico te lopen wéér al die
moeilijkheden en ellende (onder hun oude overheden) te moeten doormaken... Door het voortdurend preken
van het liberalisme (/socialisme) houden we tegelijkertijd onze eigen mensen volkomen onderdanig.'
'Onze macht over de huidige, aftakelende regeringen zal onoverwinnelijker zijn dan enige andere macht,
omdat deze onzichtbaar blijft, totdat het zó sterk is geworden dat het door niets meer te ondermijnen is,'
schrijven de Illuminati in de Protocollen. Volgens Marquis zal op dat moment de al vaker aangekondigde
staat-van-beleg (martial law) worden afgekondigd: 'Velen vragen mij wanneer dit zal gebeuren. Het enige
wat ik kan zeggen is dat het een stuk dichterbij is dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.'
Marquis constateert dat de ondermijning van de overheden door de Illuminati, die daarbij gebruik maken van
de onenigheid tussen de politieke partijen, van het liberalisme (/socialisme) en van het invoeren van
tegenstrijdige wetten al ver gevorderd is. Kijk bijvoorbeeld in Nederland naar de voortdurende frictie tussen
de 'vrijheid van godsdienst' en de 'vrijheid van meningsuiting'.
2. Het afschaffen van alle private bezittingen
'Wij zullen met behulp van al onze beschikbare geheime methodes en met behulp van goud, dat geheel in
ons bezit is, een universele economische crisis creëren. Dan zullen we in alle landen van Europa gelijktijdig
hele bendes van boze werknemers de straat op sturen (dit staat inmiddels letterlijk gepland voor aanstaande
september!). Zij zullen roepen om het bloed van degenen die in al hun simpelheid en onwetendheid de
jaloersheid van de kudde hebben opgewekt, en hun bezittingen plunderen.'
'Het is voor ons essentieel dat zij van hun land worden beroofd. Dat kan het beste bereikt worden door
enorme lasten (belastingen) te leggen op land en bezit en door alle landen op te zadelen met een enorme
schuldenlast. Dit zal hen in een staat van nederige onderdanigheid (aan ons) houden.' Niemand zal meer
hoeven worden uitgelegd dat de huidige schuldencrisis in zowel Amerika als Europa aantoont dat de
Illuminati inmiddels zijn begonnen met de laatste fase van hun plan om al het land in hun bezit te krijgen.
Eerst werden de burgers van het Westen verleidt tot het maken van enorme schulden (hoge hypotheken,
leningen voor 'leuke dingen', zoals nieuwe auto's, keukens, verbouwingen, etcetera). Vervolgens werden de
banken failliet gemaakt, waardoor de overheden deze 'moesten' uitkopen om geen maatschappelijke chaos
te laten ontstaan. Resultaat: de meeste mensen zijn middels hun hypotheken en schulden nu het bezit van
de -onder Illuminati controle staande- overheid, en dus totaal afhankelijk van hen gemaakt.
3. Het in beslag nemen van geldelijke eigendommen
Waarom is dit van belang voor de Illuminati? 'De rijken moeten zich bewust zijn dat het hun plicht is een deel
van hun weelde ter beschikking te stellen aan de staat, omdat de staat de veiligheid van hun bezit
garandeert en tevens hun recht om onvervalste winst te maken. Daarom moeten we niet stoppen met
omkoperij, misleiding, verraad en bedrog als dit ertoe leidt dat wij hun land in bezit zullen krijgen. In de
politiek moet men weten hoe het bezit van anderen zonder aarzeling in beslag kan worden genomen.
Hierdoor verzekeren we ons van hun onderdanigheid en onze soevereiniteit.'
'Aankopen, ontvangsten van geld of erfenissen zullen 'progressief' belast worden. Iedere overdracht van
bezit en van geld waar geen belasting over betaald wordt zal de ontduiker hiervan verplicht stellen om rente
over deze belasting te betalen vanaf het moment dat de overdracht heeft plaatsgevonden.' In Nederland
kennen we onder andere de schenk- en erfbelasting (die kan oplopen tot 40%), de vermogensbelasting, de
inkomstenbelasting en niet te vergeten de BTW. Hoe linkser/socialistischer (Amerikaans: liberalistischer) de
politieke partijen, des te meer en hogere belastingen zij willen invoeren en hebben ingevoerd.
De belangrijkste reden van een dergelijke 'progressief' (dus hoog) belastingstelsel heeft volgens de Illuminati
als doel het wegnemen van alle private en geldelijke bezittingen. Uiteindelijk zullen deze belastingen zó
uitgebreid en wurgend hoog worden -denk met name aan nieuwe milieubelastingen- dat niemand deze meer
zal kunnen opbrengen en iedereen schuldig aan en afhankelijk wordt van de overheid.
4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)
Om de mensen rijp te maken voor een één-wereldregering is het volgens de Vrijmetselaars/Illuminati
absoluut noodzakelijk de grenzen tussen de landen te laten vervagen, en zoveel mogelijk politieke en
maatschappelijke voorstanders te krijgen voor het 'globalisme', wat uiteindelijk moet leiden tot het opheffen
van alle grenzen. Om dit te bereiken moeten de bevolkingen van de diverse landen een blind vertrouwen
gaan krijgen in nieuwe theoriën die als 'de' waarheid zullen worden verkondigd.
'Onze agenten hebben deze theoriën listig weten in te voeren, om hun gedachten in de richting te sturen die
wij willen,' schreef Adam Weishaupt al. 'Denk maar eens goed aan de successen van het darwinisme, het
marxisme en het nietscheisme, waar wij verantwoordelijk voor zijn.'
Marquis laat hier zien dat de Illuminati openlijk erkennen verantwoordelijk te zijn voor de invoering en
acceptatie van de evolutietheorie, het socialisme (als zowel voorloper, onderdeel als uitvloeisel van het
marxisme) en het nietzscheisme, kort gezegd: 'God is dood'.
'Dan verschijnen wij op het toneel als de veronderstelde redders van de onderdrukte arbeiders,' schrijven de
Illuminati in de Protocollen, 'en stellen hen voor onze strijdende gelederen te versterken: de socialisten, de
anarchisten en de communisten.' Marquis stelt dat Karl Marx in 1848 daarom beslist niet met 'nieuwe ideeën'
kwam, maar simpelweg plagiaat pleegde door het 7-stappenplan van de Illuminati, opgesteld door Adam
Weishaupt, over te nemen in zijn communistisch manifest.
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'Dus hoe zullen ze het patriottisme/nationalisme uitbannen? Door het socialisme, het marxisme, het
darwinisme, het nietzscheisme en door anarchisme. Deze doctrines zullen uiteindelijk leiden tot de
vernietiging van ons allemaal,' constateert Marquis op grond van de Protocollen. Als voorbeeld van hoe ver
het nationalisme zelfs in Amerika de kop in wordt gedrukt noemt hij een nieuwe wet die het legaal maakt om
de Amerikaanse vlag straffeloos te verbranden.
5. De vernietiging van alle religies
In de Protocollen wordt geconcludeerd dat er ooit een tijd was dat de meeste mensen zich door het geloof in
God lieten leiden, maar dat deze tijd voorbij is. Het succes van de eerder genoemde Illuminati-theoriën,
zoals het socialisme en het darwinisme, heeft daar een grote rol in gespeeld. 'Door middel van de pers
bereiken we een steeds groter wordend blind vertrouwen in deze theoriën,' aldus de machthebbers achter de
schermen, die toegeven al heel lang bezig te zijn met het in diskrediet te brengen van het 'priesterschap',
waarmee het christendom in het algemeen wordt bedoeld (en niet zozeer het Rooms Katholicisme).
Het socialisme en het darwinisme zijn door de Illuminati geintroduceerd om 'hun missie op aarde' (het
christelijke evangelie) te ruïneren. 'Hun invloed op de mensen wordt dagelijks minder, maar ze zouden nog
steeds een groot obstakel voor ons kunnen zijn.' Ook in de recente Zeitgeist/Aquarius artikelen zagen we
reeds hoe het authentieke christendom als de grootste hindernis wordt gezien voor de totstandkoming van
de Nieuwe Wereld Orde.
De Illuminati houden in ieder geval niet van tegenstrevers. 'Als wij in ons koninkrijk komen dan is het niet
wenselijk dat er nog enige andere religies bestaan naast de onze. Daarom moeten we alle andere vormen
van geloof wegvagen.'
Marquis, die zich volgens eigen zeggen losmaakte uit de Illuminati toen hij christen werd, vindt daarom dat
de christenen niet moeten blijven wachten totdat er een opwekking komt. 'Ik denk dat als we individueel
genoeg doen die opwekking vanzelf zal komen. In de loop der jaren zijn we echter steeds minder en minder
gaan doen.' Het gevolg is dat het christendom inderdaad onder steeds grotere druk komt te staan. Zo mogen
leerlingen van middelbare scholen in Amerika niet meer openlijk hun Bijbel meenemen -er staat zelfs
gevangenisstraf op-, maar bijvoorbeeld wél de Satansbijbel.
Christenen zijn voor de Illuminati een groot gevaar omdat zij verantwoording schuldig zijn aan God, en zich
daarom niet zullen schikken aan de principes van de komende één-wereldregering. 'Daarom is het
onmisbaar noodzakelijk om al het geloof te ondermijnen en het principe van een Godheid uit de hoofden van
de mensen te rukken, en daar rekenkundige berekeningen (wetenschappelijke theoriën zoals de
evolutietheorie) en materialisme voor in de plaats te stellen,' aldus de Protocollen.
Samengevat: door het zwart- en belachelijk maken van het christendom en de Bijbel hebben de Illuminati het
geloof in God vervangen door het geloof in 'het zelf' en in wetenschappelijke theoriën. Op deze manier laat
inmiddels het leeuwendeel van de mensheid zich leiden door de Vrijmetselaars/Illuminati, die zich inmiddels
zo machtig en onaantastbaar wanen, dat de komst van hun één-wereld 'koninkrijk' (de Nieuwe Wereld Orde)
op aarde bijna is aangebroken.
WORDT VERVOLGD
Xander - Bron: Doc Marquis-The Arrival of the Antichrist (YouTube, deel 11 e.v.)

Europarlement wil spy-chips in kentekens
Overgenomen van: geenstijl.nl
Weet u nog, dat die lui van het Europarlement vorige week zo WOEDEND waren toen ze ontdekten dat ze
door de NSA werden bespioneerd? Handelsverdragen op de helling, heel onderzoek er tegenaan, en het is
een SCHANDAAL, riep Der Totalen Europäer Schulz nog. Maar een week later zit MEP’er Toine Manders
(VVD) doodleuk te overleggen over RFID-chips (Radio Frequency Identification – goedkoper dan GPS en
met een uitleesradius van enkele tientallen meters) in Europese kentekenplaten. Gewoon, even boven een
kop koffie de privacy van de burger nog verder kapotverneuken en vertrappelen onder totale controledwang
van een dwangneurotische eenheidsoverheid. Daar ben je anno 2013 immers ‘liberaal politicus’ uit de stal
van Guy Verf(h)op(f)stadt voor. Uiteraard is er niets over dit plan te vinden op Europa.eu. De eerste lead is
een berichtje uit 2008. Sindsdien: stilte. Maar op die koffietafel van Manders liggen kentekenplaten en dat er
‘RFID’ in gestanst staat lijkt ons een duidelijk hint. Dus hou alvast maar rekening met een decreet van
Brussel waarin de kreukelzone van uw laatste restje privacy op de proef gesteld gaat worden. Uit het bericht
van 2008: “European officials hope to increase the ease and accuracy of total vehicle surveillance by
switching to RFID.” Over ons autominnende lijk, Manders.
UPDATE: Blijkbaar is kentekens chippen nog een geheimpje. Manders heeft zijn tweet verwijderd. Gelukkig
hebben we de MANDERSMIRROR nog.
LOLOL: Manders heeft z’n tweet herplaatst – zonder verwijzing naar RFID-chips. De mirror is van 4:32PM,
de nieuwe tweet van 6:23PM.
Zie ook hier.
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Zenith 2016 (9): Richt de Mormoon Mitt Romney als president het Koninkrijk van God op?
De bizarre leer van de Mormonen: God leeft met talloze vrouwen op een planeet en verwekt bij hen
miljarden geesteskinderen, en Jezus en Lucifer zijn broers Spotprentje op Mitt Romney, die in 2016 mogelijk alsnog de oude
'Witte Ruiter' profetie gaat vervullen dat hij de eerste Mormoonse
president van de VS wordt.
De kans dat de Republikein Mitt Romney of een ander lid van de
'Kerk van de heiligen van de Laatste Dagen' (LDS) in 2016 alsnog
president van de Verenigde Staten wordt is groter dan menigeen
denkt. Niet alleen is deze Kerk één van de snelst groeiende ter
wereld, maar ook bevat hun theologie een oude profetie over de
komst van een toekomstige Mormoonse president van de VS, die
als twee druppels water lijkt op de Bijbelse profetie aangaande de komst van de Antichrist.
Veel mensen denken dat de LDS één van de vele christelijke kerken is. In werkelijkheid hebben we te
maken met een sekte die één van de eerste vormen van het transhumanisme vertegenwoordigt. Zoals met
de meeste van het christendom afgeleide sekten het geval is, wordt ook in het Mormonisme de unieke
positie van Jezus Christus als zijnde God in het vlees geminimaliseerd. Men leert bijvoorbeeld dat Hij
weliswaar eeuwig is, maar dat zou tevens gelden voor de geesten van alle mensen.
'Jezus en Lucifer broers'
De Mormonen geloven dat de goden in de eeuwigheid geestelijke kinderen produceerden, maar dat deze
moesten wachten totdat ze in een Aards lichaam konden worden geïncarneerd, zodat ze in dit lichaam goed
en kwaad van elkaar zouden leren onderscheiden. Jezus Christus zou slechts één van hen geweest zijn,
samen met zijn broer Lucifer.
Inderdaad, de LDS leert dat Jezus en Satan broers zijn. God Zelf, 'Elohim', zou samen met zijn vele vrouwen
op een planeet wonen bij de ster Kolob. Daar zou hij bij zijn vrouwen tot in de eeuwigheid miljarden
geestelijke kinderen verwekken. Vroege Mormonenprofeten leerden zelfs dat Elohim en één van zijn
vrouwen Adam en Eva waren die het menselijke ras begonnen. Duizenden jaren later keerde Elohim
opnieuw in menselijke gedaante op Aarde terug om seks te hebben met de maagd Maria, zodat Jezus in
een Aards lichaam geboren kon worden.
Ruzie leidt tot val van de duivel en demonen
In de 'hemel' zouden Jezus en Lucifer ruzie hebben gekregen over wie de verlosser van de planeet Aarde
mocht worden. Lucifer wilde de mensen simpelweg dwingen hem te aanbidden en zelf ook goden te worden.
Jezus wilde de mensen de vrije keus geven, net als op andere planeten. Er werd een stemming gehouden
en Jezus won. Een woedende Lucifer overtuigde één derde van de geesten die voor de Aarde waren
bestemd om zijn kant te kiezen en een rebellie te beginnen. Zo zou hij 'de duivel' zijn geworden en zijn
medestanders 'demonen'.
De neutrale geesten die weigerden partij te kiezen zouden zijn vervloekt en met een zwarte huid op Aarde
worden geboren. De geesten die het dapperst tegen Lucifer streden zouden in Mormonengezinnen worden
geboren en dus een witte huid hebben.
'Jezus had vrouwen en kinderen'
In deze theologie over goddelijkheid door eindeloze seks en conceptie zou Jezus op Aarde eveneens
meerdere vrouwen hebben gehad, waaronder Maria en Martha, waarbij hij ook kinderen verwekt zou
hebben. De bruiloft te Kana zou volgens Mormoonapostelen Orson Hyde en Orson Pratt zelfs het huwelijk
van Jezus zélf zijn geweest. Bizar: omdat de fascistische dictator Benito Mussolini hetzelfde geloofde,
ontving hij later de Mormoonse 'doop voor de doden' en werd hij een heilige van de Kerk van de Laatste
Dagen.
Oprichter Smith was occultist en Vrijmetselaar
De stichter van de LDS, Joseph Smith, was een bekende occultist met bewezen banden met de
Vrijmetselarij. Voormalig Wheaton College president dr. Jonathan Blanchard schreef in zijn verhandeling
over de hoogste orde van de Vrijmetselaars, de Schotse Rite: 'De kracht hiervan, waarmee duizenden zijn
misleid, is de kracht van het Mormonisme, Alchemie, Astrologie, Spiritisme, Mesmerisme* en alles waarmee
Satan de standvastige ziel kan demoraliseren. Het is de kracht van de geest die komt met leugenachtige
wonderen. Deze wonderen kunnen echt zijn, maar leiden mensen in de leugen dat ze zonder Christus gered
kunnen worden.'
* In de 19e eeuw ontwikkelde occulte (massa-)hypnosetechniek die diep in de christelijke wereld is
doorgedrongen en die verschijnselen zoals 'vallen' en 'lachen in de geest' produceert, alsmede ook tijdelijke
(en dus valse) genezingen.
Blanchard constateerde dat de Schotse Rite en het Mormonisme moreel en wettelijk zelfs één en hetzelfde
instituut zijn. Het is dus niet zo vreemd dat oprichter Smith in 1842 zelf een Vrijmetselaar werd, samen met
minstens 1200 andere Mormonen. De Mormoonse tempelrituelen lijken dan ook als twee druppels water op
de inwijdingsrituelen van de Vrijmetselarij.
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'Mensen worden goden, want ook God begon als mens'
Smith leerde zijn volgelingen dat God Zelf ook ooit als mens begon en zich later 'opwerkte' tot het
godendom. De evolutie van mens naar supermens wordt in onze dagen het 'transhumanisme' genoemd. De
Mormonen geloven dat hun volgelingen door hun persoonlijke wil en vastberadenheid net als God zullen
worden en net als Hem miljarden geesteskinderen zullen verwekken. Smith schreef in zijn 'Doctrines of
Salvation': 'Wij zullen goden worden en jurisdictie hebben over werelden, en deze werelden zullen worden
bevolkt door ons nageslacht. Hier zullen wij een eindeloze eeuwigheid voor hebben.'
Het zal geen verwondering wekken dat de Mormonen Bijbelteksten zoals 'God is geen man, dat Hij liegen
zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben;' (Num. 23:19, vergelijkbare teksten in 1 Sam. 15:29 en
Hosea 11:9) liever negeren of wegredeneren. Jezus onderwees echter dat God Geest is (Joh. 4:24) en dat
de Geest niet bestaat uit vlees en bloed (Luk. 24:39).
De LDS streeft echter onverminderd verder naar het 'verbeteren' van de mens. De president van de Mormon
Transhumanist Association erkende dat het Mormonisme niets anders dan 'religieus transhumanisme' is en
dat zaken zoals onsterfelijkheid en eeuwig leven door middel van technologie kunnen en zullen worden
gerealiseerd.
'De Ruiter op het Witte Paard'
Smith zou volgens veel Mormonen tevens een profetie hebben gegeven dat er in de toekomst, op het
moment dat de Amerikaanse Grondwet bijna zou zijn vernietigd, een Mormoon tot president van de VS zou
worden gekozen die het land weer zou herstellen. Dit 'visioen' van Smith wordt de 'Witte Ruiter profetie'
genoemd, omdat de toekomstige Mormoonse president op een metaforisch 'wit paard' zal arriveren om
Amerika te redden van de ondergang. In de Bijbel wordt in Openbaring 6:2 naar een ruiter op een wit paard
verwezen:
'En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok
uit, overwinnende om te overwinnen.'
Deze ruiter op het witte paard verschijnt bij het breken van het eerste zegel. Volgens veel evangelische- en
pinkstertheologen gaat het hier dan ook om de komst van de toekomstige Antichrist, die door middel van
vrede de wereld zal misleiden. Andere Bijbelwetenschappers denken dat het juist Jezus Zelf is, aangezien in
Openbaring 19 ook een wit paard wordt genoemd en 'Hij die daarop zat Getrouw en Waarachtig' wordt
genoemd, en het 'vonnis' velt en 'oorlog in gerechtigheid' voert.
Officieel erkent de LDS Kerk de profetie van Smith niet, maar een groot aantal gezaghebbende Mormoonse
leiders en publieke figuren komen er met de regelmaat van de klok op terug. De Mormoonse senator Orrin
Hatch, die in 2000 vergeefs poogde presidentskandidaat te worden, sprak eveneens over de 'zijden draad'
waaraan de Grondwet zou bungelen als gevolg van het feit dat 'de Democraten alles wat slecht is tolereren.'
Ook de populaire presentator Glenn Beck, eveneens Mormoon, verwees naar deze profetie.
'Mormonen willen regering VS overnemen'
In 2011 schreef Tricia Erickson, de dochter van een Mormoonse bisschop, het boek 'Kan Mitt Romney Twee
Meesters dienen?' waarin ze waarschuwde voor de 'verschrikkelijke, afschuwelijke en indoctrinerende'
overtuigingen van de Mormonen. Erikcson verhaalde in haar boek over bizarre, geheim gehouden
huwelijksceremonies waar ze zelf gedwongen aan moest deelnemen. Tevens zouden de Mormonen een
verborgen agenda hebben om de complete Amerikaanse overheid over te nemen. Romney zal in haar ogen
als president de LDS Kerk boven het belang van Amerika stellen en het land daarom in groot gevaar
brengen.
Wordt Romney, die het vorig jaar tegen Obama moest afleggen, in 2016 alsnog de eerste Mormoonse
president van de VS? Hij heeft in ieder geval al aangegeven zich over drie jaar opnieuw kandidaat te willen
stellen. Romney is bovendien een (7e generatie) directe afstammeling van Parley Parker Pratt sr., één van
de twaalf 'founding' apostelen (grondleggers) van het Mormonisme.
'Romney richt Duizendjarig Vrederijk op'
Mike Moody, voormalig gouverneurskandidaat voor de staat Nevada en nieuwspresentator op TV, was als
jongeman een persoonlijke vriend van Romney. In zijn memoires 'Mitt - Set Our People Free' schreef hij dat
veel hooggeplaatste Mormonen al geruime tijd denken dat Romney de 'Witte Paard' profetie zal vervullen en
de Amerikaanse Grondwet zal vervangen door een één-wereldregering onder leiding van Mormoonse
priesters, zodat het politieke 'Koninkrijk van God' op Aarde kan worden opgericht. De hoofdstad van dit
Duizendjarige Vrederijk? Washington DC, als zijnde het Bijbelse 'Nieuwe Jeruzalem.'
De overeenkomsten tussen Smiths 'Witte Paard' profetie en het eerste zegel in Openbaring 6 zijn weliswaar
opvallend, maar zeker niet doorslaggevend. Het is dus absoluut niet zeker dat de suggestie van 'Zenith
2016' auteur Tom Horn dat Romney mogelijk de Antichrist wordt, correct is. Ook voor deze eindtijdtheorie
geldt dat de tijd zal leren wat er precies van klopt.
Xander - (1) Raiders News Update; (2) Raiders News Update
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De Frankensteinwereld wordt werkelijkheid
Zaterdag, 13 juli 2013
Wist je dat wetenschappers over de hele wereld bezig zijn met het creëren
van enorm bizarre mens-dier wezens (chimaera’s)?
Dat men binnen twaalf maanden in Japan wil beginnen met het kweken
van menselijke organen in varkens? Gedurende de afgelopen tien jaar zijn
er grote sprongen gemaakt op het gebied van genetische modificatie.
Daarom is het vandaag de dag voor studenten mogelijk om nieuwe
levensvormen ergens in een kelder te fabriceren. Wettelijk gezien is er
bijna in niet één land hiervoor iets geregeld, wat inhoudt dat er niet of
nauwelijks beperkingen zijn aan wat wetenschappers mogen doen.
Het resultaat is dat er nu in laboratoria over de hele wereld enge mens-dier hybriden worden gecreëerd. Dit
is alleen nog maar dat deel wat publiekelijk wordt toegegeven.
Kun je je voorstellen wat voor ziekelijke experimenten er nog meer plaatsvinden in de donkere hoeken van
verschillende laboratoria? Waar niemand iets vanaf weet? Wat gebeurt er als deze wezens bijvoorbeeld
ontsnappen en zich weten te vermenigvuldigen?
Wetenschappers zijn gemotiveerd om tot de grenzen van wat mogelijk is te gaan, maar wat zij “scheppen”
kan misschien consequenties hebben waarvan wij op dit moment de gevolgen niet kunnen overzien.
Onlangs werd bekend dat wetenschappers een muis hebben gecreëerd met een kunstmatig menselijk
chromosoom in iedere cel van hun lichaam. Hoe noemen we dit soort wezens? Het zijn zeker geen gewone
muizen meer. Bovenstaande wordt in de wetenschap bejubeld als een “doorbraak” die kan leiden tot allerlei
nieuwe soorten behandelingen voor ziektes. Alhoewel het experiment met de muizen bizar is, is het niets
vergeleken met het creëeren van deze dieren met een gedeeltelijk menselijk brein. Tijdens een experiment
op de Universiteit van Winsconsin heeft men met succes cellen van menselijke embryo’s getransplanteerd in
de hersenen van muizen. Deze begonnen te groeien en te ontwikkelen en ze maakten de muizen slimmer.
Deze experimenten zullen steeds verder gaan. Hoe noemen we dan in de nabije toekomst een muis met een
volledig menselijk stel hersenen? De vraag is of we als mensheid entiteiten willen creëren die half mens zijn.
Het is nu al technisch mogelijk om complete menselijke organen te laten groeien in dieren. Het plan is om dit
binnen twaalf maanden op behoorlijk grote schaal te doen in Japan, waar men menselijke organen laat
groeien in varkens. De bedoeling is om op deze manier het tekort aan donororganen op te vangen.
Het klinkt allemaal als iets uit een sciencefiction film, maar dat is het niet. Via een stamcel in het embryo van
een dier wat vervolgens in de baarmoeder van een varken wordt geplaatst, kan men ieder willekeurig orgaan
laten groeien, van een hart tot een nier. Als het varken rijp is voor de slacht wordt het menselijk orgaan
“geoogst” en getransplanteerd in een mens die een nieuw orgaan nodig heeft.
Maar is een varken dat rondloopt met menselijke organen nog een volledig varken? Zal het orgaan nadat het
in een varken is gegroeid, nog een compleet menselijk orgaan zijn? Welke gevolgen heeft dat dan weer voor
mensen die deze organen ontvangen? Kortom, je zou denken dat er toch wel ergens paal en perk gesteld
wordt aan dit soort wetenschap. Niets is minder waar, want in de praktijk zijn het de wetenschappers zélf die
bepalen wat ethisch wel of niet verantwoord is. Veel mensen zullen waarschijnlijk geschokt zijn als ze
erachter komen wat er allemaal in naam van de wetenschap worden uitgespookt.
Wist je bijvoorbeeld dat er op dit moment in Kansas in Amerika rijst wordt verbouwd dat menselijke genen
bevat? Dit feit wordt behoorlijk stil gehouden, maar als sinds 2006 wordt er door het biotechbedrijf Ventria op
uitgestrekte velden in Kansas genetisch gemodificeerde rijst verbouwd dat menselijke genen van de lever
bevat. Hierdoor worden door deze “Frankenrijst” proteïnen geproduceerd die weer gebruikt worden in de
farmaceutische industrie.
We zijn als mensheid bezig om op alle mogelijke manieren de natuur te verkrachten.
Zo werd door de Engelse Daily Mail al in 2011 gerapporteerd dat wetenschappers in Engeland erin waren
geslaagd om 150 verschillende mens-dier embryo’s te creëren en geen hond die hiervan wakker lag.
Dit soort experimenten vindt nu plaats over de gehele wereld. Zoals bijvoorbeeld Chinese wetenschappers
die genen voor menselijke melkproteïnen in het genoom van een muis hebben geplaats en vandaar uit
kudden geiten hebben gecreëerd die een soort menselijke melk produceren. Of, artsen die dieren bouwen
met een menselijk immuunsysteem die dienen als proefkonijnen voor het testen van nieuwe HIV vaccins.
Maar daar stopt het niet. Zo heb je intussen, konijneneieren met menselijke cellen, varkens met menselijk
bloed, schapen met menselijke levers, koeieneieren met menselijke cellen en kat-mens hybride proteïnen.
Dit zijn alleen nog maar de dingen die we weten. Je kunt er vergif op innemen dat de écht bizarre
experimenten voor het grote publiek verborgen worden gehouden.
De technische mogelijkheden zijn zo langzamerhand zo goed als onbeperkt, dus wat voor wereld staat ons
te wachten?
Bron: Investment Watch Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5440:de-frankenstein-wereld-wordtwerkelijkheid&catid=38:wetenschap&Itemid=51
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VS: 'Israël vernietigde vorige week Russische kruisraketten in Syrië'
Israëlische luchtaanval op Syrische marinebasis onzichtbaar voor Russische radar - Maakt Putin dreigement
waar en slaat hij terug?
Israëlische F-16i in de duisternis. De luchtaanval op de Syrische
marinebasis was zowel op de Russische als Syrische radar
onzichtbaar.
Amerikaanse officials hebben bekend gemaakt dat Israël op
vrijdag 5 juli in de Syrische havenstad Latakia een grote
wapenopslagplaats met onder andere geavanceerde Russische
Yakhont kruisraketten heeft vernietigd. Na de Israëlische
luchtaanvallen eerder dit jaar op een militaire basis bij Damascus
dreigden zowel de Syrische president Assad als de Russische president Putin met vergeldingsaanvallen als
Israël opnieuw een aanval op een doelwit in Syrië zou uitvoeren. Nu dit inderdaad gebeurd lijkt te zijn is de
vraag of Assad en Putin hun dreigementen waar zullen maken. Een nieuwe grote Midden-Oostenoorlog lijkt
daarom weer een stap dichterbij gekomen.
Kruisraketten en andere wapens vernietigd
Drie Amerikaanse officials verklaarden dat Israël vorige week vrijdag luchtaanvallen heeft uitgevoerd op de
marinebasis in Latakia, met als doel de aldaar opgeslagen Russische Yakhont (SS-N-26) kruisraketten en
hun radarsystemen te vernietigen. Daarnaast waren ook andere Russische wapens, die de afgelopen twee
maanden naar Syrië zijn overgevlogen, het doelwit, alsmede een strategische voorraad raketten en munitie
die het Syrische leger daar voor extreme noodgevallen heeft opgeslagen.
Volgens Israëlische inlichtingenexperts was Moskou er volledig van op de hoogte dat de aan Syrië geleverde
wapens ook in de handen van de islamitische terreurbeweging Hezbollah terecht kwamen. Daarom vatte
men dit in Jeruzalem op als een directe bewapening van Hezbollah door Rusland.
Israëlische aanval onzichtbaar voor radar
Tijdens de aanval detecteerden noch de Syrische radar, noch de Russische oorlogsschepen voor de
Syrische kust ook maar één Israëlisch gevechtsvliegtuig of (kruis)raket. Ze konden daarom niet met
zekerheid zeggen wie er achter de explosies op de marinebasis zat. Israël hield er eveneens zijn mond over,
hopende dat de onzekerheid zou blijven. Totdat Amerikaanse bronnen, net als na de Israëlische luchtaanval
op 5 mei op een zending Iraanse wapens voor Hezbollah bij Damascus, Israël aanwezen als de dader.
Obama en Abdullah weer niet eens
Deze bekendmaking viel samen met president Obama's telefoongesprek met de Saudische koning Abdullah
over de Syrische crisis en een mogelijke Russische of Syrische vergeldingsaanval. Beide leiders spraken
ook over Egypte, maar konden het over beide onderwerpen opnieuw niet eens worden. (2)
Netanyahu waarschuwde Putin
Premier Netanyahu had president Putin al op 14 mei persoonlijk gewaarschuwd dat als Rusland
geavanceerde wapens zoals kruisraketten en S-300 luchtafweerraketten aan Syrië zou leveren, Israël deze
zou vernietigen. Putin antwoordde dat Rusland in dat geval zal terugslaan. Ook president Assad, Hezbollah
en diverse Iraanse officials dreigden met onmiddellijke vergelding als er nog meer Israëlische aanvallen
zouden volgen.
Twee dagen nadat Hezbollah troepen naar de Syrische Golanhoogte zond, kondigde het Israëlische leger
aan versterkingen naar de Israëlische kant te sturen. Vervolgens werd op 9 juli een gebouw van Hezbollah in
het zuiden van Beiroet opgeblazen, waar de terroristen en Iran al snel Israël de schuld van gaven. (1)
Als Syrië, Rusland, Hezbollah en Iran de Amerikaanse beschuldiging overnemen en Israël als dader van de
aanval op de marinebasis aanwijzen, dreigt de Joodse staat direct betrokken te raken bij de burgeroorlog in
Syrië en is zelfs een rechtstreekse confrontatie met Rusland niet uitgesloten.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA
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Amerika: Het land van de onbegrensde (arrestatie)mogelijkheden
door John Diks op jul.12, 2013
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on
pinterest_shareMore Sharing Services9
Vrijheid en democratie?
Wie had ooit kunnen denken dat de Verenigde Staten van Amerika
onder de eerste zwarte president in haar geschiedenis zou
veranderen van een -weliswaar afglijdende- democratische
rechtstaat naar een heuse politiestaat waarin de rechten van de
mens volkomen worden vertrapt. “Change? Yes we can!” was de
verkiezingsslogan van Barack Obama waar de Amerikanen, zowel
blank, bruin als zwart, tot twee keer toe massaal zijn ingetrapt. Hij
beloofde de Amerikanen hun de vrijheid terug te geven die George
Bush jr. van hen had ‘afgepakt’ met de invoering van de “Patriot Act” na de aanslagen op de Twin Towers en
het Pentagon in 2001. Hij beloofde de misstanden die vorige presidenten hadden doen ontstaan allemaal
ongedaan te maken en zou van Amerika weer de rechtstaat maken waarin de burgers in volledige vrijheid,
recht op privacy en met het volle respect voor de universele rechten van de mens zouden kunnen leven.
Let niet op iemands woorden maar kijk naar zijn daden
Als er van het standpunt wordt uitgegaan dat iemand niet op zijn woorden maar op zijn daden moet worden
beoordeeld dan kunnen we stellen dat Obama precies het tegenovergestelde doet dan wat hij beloofd heeft.
Guantanamo Bay zou gesloten worden maar wordt tot op heden nog steeds gebruikt om mensen, waarvan
helemaal niet vaststaat dat zij ook maar iets met terrorisme te maken hebben, zonder enige vorm van proces
gevangen te houden. De oorlog in Afghanistan zou hij beëindigen maar deze gaat onverminderd door en
breidt zich zelfs uit middels onbemande drone aanvallen naar omringende landen. Als winnaar van de
Nobelprijs voor de vrede zoekt Obama steeds naar nieuwe argumenten om in het Midden Oosten een oorlog
op gang te brengen tegen Iran en schuwt geen middel om dat land in diskrediet te brengen. In het eigen land
kan iedere Amerikaan zonder aanklacht of tussenkomst van een rechter voor onbepaalde tijd gevangen
worden gezet, als men hem het predicaat ‘vermeend terrorist’ opplakt. Klokkenluiders als Bradley Manning
Julian Assange en Edward Snowden die het lef hadden de criminele handelingen van Amerikaanse
overheidsinstellingen en ambtenaren openbaar te maken worden, in plaats van ze te waarderen en te
steunen, zelf als crimineel aangemerkt waarop vervolgens een wereldwijde klopjacht op gang wordt
gebracht om ze op te kunnen pakken met de bedoeling ze voor tientallen jaren, zo niet levenslang in de
gevangenis op te sluiten.
Schijnheilige Europese politici doen net zo hard mee
Dat de schijnheilige Europese politici (ook de Nederlandse) net zo hard meedoen blijkt uit het sluiten van het
luchtruim van een aantal Europese landen voor het Boliviaanse regeringsvliegtuig omdat het vermoeden
bestond dat Snowden aan boord was. Verder doen ze schijnheilig hun beklag over de opstelling van de
Amerikaanse regering wat betreft hun absurde spionagepraktijken, maar achteraf blijkt dat ze zelf net zo
hard meewerken en intensief gebruik maken van de informatie die de Amerikanen verzamelen. Erger nog,
ze verzamelen zelf net zo intens mee. Van iedere burger op deze planeet wordt een profiel gemaakt waar
ieder mailtje, ieder telefoongesprek, iedere banktransactie, iedere chatsessie en iedere scheet die gelaten
wordt, nauwkeurig wordt bijgehouden en automatisch wordt opgeslagen. Natuurlijk allemaal onder het mom
dat dit noodzakelijk is om onze veiligheid te garanderen. Het is werkelijk van de zotte dat de burgers
hiertegen niet massaal in opstand komen en dit alles gelaten over zich heen laat gaan.
Machthebbers zijn ons vertrouwen niet waard
De geschiedenis heeft geleerd dat politici en andere machthebbers ons vertrouwen absoluut niet waard zijn.
Adolf Hitler, Jozef Stalin en Mao Tse Toeng zijn de meest recente voorbeelden hiervan. In de 20e
eeuw zijn er 262 miljoen mensen vermoord, alléén al door de eigen overheid. Denkt u werkelijk dat de
machthebbers inmiddels zo veranderd zijn dat dit nu niet meer kan gebeuren?
http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/07/amerika-het-land-van-de-onbegrensde-arrestatiemogelijkheden/#.UeFhDqTCTJl
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We worden compleet gestript
Geplaatst op juli 12, 2013
De Nederlandse staatsplunderaars zijn bezig om elke
functionaliteit van uw financiële vehikel weg te strippen. Alles wat
u nog een beetje rijdende houdt wordt weggeroofd. Jeroen
Dijsselbleom zet gewoon zijn big smile weer even op als hij blij
verkondigt dat de bezuinigingen lekker zonder slag of stoot door
de acteurs van coalitiepartijen en oppositiepartijen goed bevonden
wordt. Wat kun je ook anders verwachten? Wat zou u doen voor
zo’n goed verzekerde toekomst en een vet salaris. Dat dit ten
koste gaat van ‘het gepeupel‘, daar merkt de gemiddelde Haagse clown weinig van. Kwestie van niet te veel
over nadenken.
En omdat die 6 miljard gehaald moet worden – en we voor het gemak even vergeten dat die extra Beatrix
olie in de Noordzee daar een behoorlijke hap vanaf kan zou kunnen halen – omdat de heren van de New
World Order uit Brussel nu eenmaal vinden dat we de onzinnige geld carrousel draaiende moeten houden,
verzint iedere minister zo goed mogelijk hoe hij/zij het volk nog verder uit kan kleden. Frederica Teeven doet
ook lekker mee! De mogelijkheid om fatsoenlijk aanspraak te maken op rechtsbijstand wordt in feite genekt.
We formuleren het alleen een beetje sympathiek. Zo gaat dat met alles ik de politiek. ‘Nekomdraaien’
noemen we maar gewoon ‘Ondersteunen van de hals’. De Main Stream Media vervullen graag die rol van
het recht lullen wat krom is.
U en ik worden bestolen, omdat het bancaire systeem van ‘het
verstrekken van niet aflosbare schulden aan landen‘ een strop
moet leggen om de vrijheid van het volk. De slavernij is niet
afgeschaft, maar heeft een nieuw elan gekregen. Geld is de
nieuwe slavenketting voor landen en individuen. Het enige wat
werkt is het probleem bij de bron aanpakken en dat is het
afschaffen van die onevenredige hoge schulden die alleen maar
aan banken afgelost worden; die dat weer aflossen aan centrale
banken; die dat weer aflossen aan de FED; die dat uit het NIETS
gecreëerd heeft. En iets dat uit het NIETS komt levert geen verlies
op – anders dan de enorme salarissen en overhead van de
banken. Dat geld is met 1 druk op een knop geschapen en dus kan het slavenjuk; de crisis en al die
hysterische bezuinigingen, in 1x opgelost worden door het begrip ‘kwijting‘ te her-introduceren in de
maatschappij. In de joodse traditie was het gebruikelijk om eens in de zeven jaar de alle schulden van
iedereen kwijt te schelden. Het idee is dus zo oud als de weg naar Rome. Men noemde dit het sabbatjaar.
Ook alle slaven werden dan vrijgelaten. Wat dat betreft kunnen we iets leren van die oude joodse traditie. De
schulden kunnen met gemak kwijt gescholden worden. En de slavernij van het volk moet stoppen!
Het is aan ons om deze krankzinnige politici – die de agenda van de New World Order uitvoeren – te
stoppen.
http://martinvrijland.com/2013/07/12/we-worden-compleet-gestript/

Kannibalisme: GMO-gigant verwerkt menselijke genen in rijst
Geplaatst op 14 juli 2013
Tja, het is geen nieuw nieuws, maar voor mij wel. In Kansas groeit Ventria Bioscience een GMO rijst
gebaseerd op menselijke genen. Ik heb me net al afgereageerd op VVDers die u uw kinderen van u af willen
nemen, dus ik houd het kort:
Unless the rice you buy is certified organic, or comes specifically from a farm that tests its rice crops for
genetically modified (GM) traits, you could be eating rice tainted with actual human genes.
De GMO industrie introduceert nu dus kannibalisme als nieuwe normaal: Rijst op basis van menselijke
genen. Als we deze rijst eten, eten we dus menselijke genen. Vergeet niet: GMO gemanipuleerde
organismen verspreiden zichzelf als een zeer besmettelijk lelijk virus. Daar draait het bedrijfsmodel van
GMO-bedrijven als Monsanto zelfs op: zelfs boeren die geen GMO willen, moeten uiteindelijk door sluikse
verspreiding van het GMO-virus toch betalen voor inbreuk op het patent-recht. (recentelijk hier)
De GMO industrie wil ons nu dus zelfs kannibalisme opdringen. Herkent u Soylent Green? Alle dystopieën
worden nu snel werkelijkheid.
Bron: Langleveeuropa.nl
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‘PRISM’ in Nederland: nu en de nabije toekomst
Overgenomen van: privacybarometer.nl
Alexander Pechtold, Emile Roemer en Guusje Ter Horst weten niet dat een Nederlandse versie van PRISM
wettelijk geregeld is. Dat bleek in een vraaggesprek zaterdag 6 juli jl. op Radio 1 bij TROS Kamerbreed.
Pechtold en Roemer zijn in de Tweede Kamer lid van de commissie die toezicht houdt op de AIVD. Oudminister Ter Horst, die destijds over de AIVD ging, denkt dat bedrijven vrijwillig gegevens aan de AIVD
afstaan. Ter Horst is nu lid van de commissie voor veiligheid en justitie in de Eerste Kamer. Om onze
volksvertegenwoordigers een beetje op weg te helpen volgt hieronder een overzicht van de Nederlandse
PRISM-variant. Vier belangrijke wetten bepalen het speelveld van de inlichtingendiensten en de
opsporingsinstanties om gegevens te verzamelen.
Uw bel- en internetgedrag wordt op het ministerie van justitie bijgehouden
Telecom- en internetbedrijven (ISP’s) moeten op basis van de telecommunicatiewet verplicht gegevens
van gebruikers bewaren. De inhoud van berichten wordt niet opgeslagen, maar alle andere gegevens wel:
met wie u op welk moment belt of e-mailt, waar u zich toen bevond, wanneer u op internet was. De bedrijven
sturen deze gegevens elke 24 uur naar het ministerie van justitie, die ze in een grote database samenvoegt
en bewaart. Belgegevens blijven 12 maanden bewaard, internetgegevens 6 maanden.
In 2012 werd de database 2.758.435 keer door de opsporingsdiensten geraadpleegd. De procedure om de
gegevens in te zien is een rommeltje. Iedere politie-eenheid (voorheen politiekorps) blijkt naar eigen inzicht
voorschriften voor het raadplegen van het systeem te hanteren. Bovendien blijkt de administratie soms zo
gebrekkig, dat niet kan worden nagegaan of het raadplegen van het systeem volgens de voorschriften
gebeurt. Kortom, opsporingsambtenaren (oa. politie, FIOD, BOA’s) kunnen vrij en onbekommerd door uw
gegevens grasduinen. Het nut of de noodzaak van deze massale opslag van gegevens is nooit aangetoond.
Volgens de telecomwet had er op 1 september 2012 een grote evaluatie hierover uitgevoerd moeten zijn,
maar dat is niet gebeurd. Zowel Tweede Kamer als kabinet zijn hier op dit moment ook niet mee bezig.
De AIVD/MIVD wilde, vergelijkbaar met deze opzet, dat onder andere ook financiële bedrijven en
luchtvaartmaatschappijen dagelijks al hun gegevens naar de AIVD zouden sturen. De Eerste Kamer heeft dit
echter geblokkeerd en de regering heeft dit wetsvoorstel weer ingetrokken.
De inlichtingendiensten AIVD/MIVD mogen bijna alles
De inlichtingendiensten AIVD/MIVD mogen bijna alles om inlichtingen te verzamelen op basis van de wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Naast het raadplegen van de hiervoor genoemde database,
mogen ze (mobiele) telefoon- en internetaansluitingen van een persoon of organisatie aftappen. Ze mogen
(op afstand) inbreken op uw computernetwerk, PC en smartphone, uw gegevens kopiëren en meekijken wat
u op die apparaten doet. Draadloze communicatie, zoals bijvoorbeeld satellietverkeer, mag de AIVD/MIVD
massaal en ongericht (niet gericht op bepaalde personen of organisaties) afluisteren. Hiervoor beschikken
de inlichtingendiensten over een enorm park met 15 satelietschotels en enkele hoge radiomasten. Deze
gegevens mogen een jaar worden bewaard.
Afluisterstation van de AIVD/MIVD in Friesland. Klik voor foto’s.
In 2009 plaatsten de inlichtingendiensten 1.131 taps. Over de jaren daarna of ervoor zijn geen mededelingen
gedaan. Hoe vaak de AIVD gegevens bij bedrijven en de social media opvraagt, wil de regering niet zeggen.
Voor het inbreken, opvragen of aftappen van gegevens is slechts interne toestemming of toestemming van
de minister nodig. Anders dan in Amerika komt er in Nederland geen rechter aan te pas. De geschreven
brief is het enige communicatiemiddel dat nog door een rechterlijke toets beschermd wordt, de rest van uw
gegevens en communicatie is vogelvrij.
De onafhankelijke toezichthouder CTIVD controleert achteraf hoe goed de AIVD zich aan de regels houdt.
Daarbij worden regelmatig onvolkomenheden geconstateerd. Goede controle door Eerste- en Tweede
Kamer is vanwege de geheimhouding nauwelijks mogelijk.
Opsporingsdiensten mogen overal gegevens opvragen
Opsporingsdiensten mogen, naast de gegevens uit de hiervoor genoemde database van de telecomwet, op
basis van de wet bevoegdheden vorderen gegevens (persoons-)gegevens opvragen bij instellingen en
bedrijven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, energiebedrijven, banken,
luchtvaartmaatschappijen, AH (bonuskaart) of TLS (OV-chipkaart). Het gaat met name om gegevens uit de
(klanten-)administratie, logbestanden van bedrijven of bijvoorbeeld camerabeelden. Waarom en hoe vaak
gegevens worden opgevraagd wordt nauwelijks bijgehouden. Controle is daarom lastig. Ook worden
gegevens bij sociale netwerken als Facebook, Microsoft en Twitter opgevraagd. De regering wil niet zeggen
hoe vaak dit gebeurt.
Om deze gegevens te verkrijgen, is geen bevel van een rechter nodig, maar kan met een bevel van de
officier van justitie worden volstaan. Alleen voor ‘gevoelige gegevens‘, zoals godsdienst, ras, politieke
gezindheid, gezondheid of seksuele leven, blijft een rechterlijk bevel noodzakelijk.
Wereldkampioen afluisteren van telefoon en internetaansluitingen
Met de wet bijzonder opsporingsbevoegdheden mogen de opsporingsdiensten (mobiele) telefoon- en
internetaansluitingen aftappen. In 2011 zijn 3.331 internetaansluitingen door opsporingsdiensten afgetapt in
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Nederland. Gemiddeld duurde het aftappen 37 dagen per afgetapte aansluiting. In 2011 werden in totaal
24.718 telefoonaansluitingen 24 dagen lang (gemiddeld) afgeluisterd. Internationaal gezien zijn dit enorme
aantallen. We scoren hiermee al jaren de titel wereldkampioen afluisteren. Voor het afluisteren van een
internetaansluiting of telefoon is voor opsporingsdiensten toestemming van de rechtercommissaris nodig.
Met de wet ‘opsporing en vervolging terroristische misdrijven’ van 2007 zijn bevoegdheden om een tap te
plaatsen verruimd. Er hoeft bij terrorisme geen concrete verdenking meer te bestaan. Een aanwijzing dat
een terroristisch misdrijf zou kunnen worden gepleegd is voldoende.
En dat is nog niet alles…
Door de toenemende digitalisering, komen er snel meer gegevens over u, uw communicatie en uw gedrag
beschikbaar. Ook die gegevens willen de inlichtingen- en opsporingsdiensten hebben. De vier belangrijkste
zijn:
Ongeveer het enige dat de AIVD/MIVD nu niet mag maar wel graag wil is grootschalig en ongericht het hele
internet kunnen aftappen. Er gaan geruchten dat de AIVD/MIVD dat nu al doet, tegen de wettelijke regels in,
door het grootste Nederlandse internetknooppunt AMS-IX af te tappen. Zonder enige verdenking kunnen de
inlichtingendiensten dan door uw mail en skypegesprekken grasduinen. Wordt dit wetsvoorstel aangenomen,
dan is de surveillancestaat in Nederland een stuk groter dan die in de VS.
Opsporingsdiensten willen zonder enige verdenking of aanwijzing periodiek alle bekende gegevens over u
bij elkaar kunnen brengen om verdachte patronen te ontdekken. Belangrijkste doel is het opsporen van
fraude. Het gaat dan om gegevens van onder andere belastingdienst, inspecties, energiebedrijven (slimme
energiemeter), woningcorporaties en uitkeringsinstanties.
Het kabinet wil dat naast de AIVD/MIVD ook de opsporingsdiensten in uw PC, smartphone en andere
apparatuur kunnen inbreken om vervolgens uw gegevens te kopiëren en uw gedrag te volgen.
Het kabinet wil dat uw kenteken door heel Nederland gescand mag worden en deze gegevens vier weken
lang bewaren. De opsporingsdiensten weten dan waar u met de auto geweest bent. Via de OV-chipkaart
hebben ze uw reisgedrag met het openbaar vervoer al geregistreerd.

Joris Demmink niet vervolgd ‘vanwege landsbelang’
Wut? Zomaar een klein nieuwsberichtje. In 2012 zijn twaalf strafzaken geseponeerd omwille van ‘het
landsbelang‘, om ‘maatschappelijke onrust te voorkomen’. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het OM wil niet
zeggen om wat voor zaken het gaat of wat ‘landsbelang’ precies inhoudt, qua argument. Dat de zaken
geseponeerd zijn, wil tevens niet zeggen dat de verdachte geen strafbaar feit heeft begaan. De verdachte
wordt gewoon doodleuk niet vervolgd. Voorbeelden kan en wil het OM niet geven, want dat zou te specifiek
worden. Ook wil het OM niet ingaan op cijfers van het CBS waaruit blijkt dat sepot uit naam van het
landsbelang tot 2008 zelden voorkwam, en sindsdien juist steeds vaker. Wat de neuk, OM? Mensen die
misdaden gepleegd hebben níet vervolgen omdat er mensen boos over zouden kunnen worden? Hebben
we het dan over een hernieuwde poging van een zootje treurige ‘gedupeerde’ halfgekkies die Wilders nog
een keer voor het hekje willen? Of gaat het om ‘gevoeligere’ zaken die het vertrouwen in de overheid nog
verder zouden kunnen ondergraven? In die laatste categorie komt de naam DEMMINK heel hard
schreeuwend voorbij. Ja. Moet wel. De kwestie Demmink is een zaak die de Nederlandse status in binnenen buitenland schade berokkent, waarbij jonge levens verwoest zijn maar waarin tot het hoogste ministeriële
niveau handen boven hoofden en deksels op doofpotten gehouden worden. Een dubieus sepootje past ook
nog wel in zo’n rijtje. De Demmink-kwestie gaat namelijk al lang niet meer over ‘heeft ie het wel gedaan of
heeft ie het niet gedaan’, de zaak is exemplarisch geworden voor hoe de politieke en bestuurlijke elite
zichzelf beschermt tegen het plebs. Hetzelfde plebs waarvan StasJus Teeven nu trouwens wil zorgen dat ze
minder makkelijk de gang naar de rechter kunnen maken. Juist. Geheimzinnige strafzaken in een la
schuiven omwille van ‘het landsbelang’ en de gewone man zijn rechtsgang blokkeren: het gaat lekker met de
Rechtsstaat Nederland…
geen stijl / Paul Verhoeven
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Overheid is de baas over uw kinderen
Geplaatst op juli 14, 2013
Ja, eindelijk gaat het er aan komen. De overheid heeft het perfecte
alibi gevonden om nog meer ouderlijk gezag bij de ouders weg te
trekken: de vaccinatie-leugen. Nergens wordt met een woord
gerept over de gevaren van het vaccineren! Onderzoeken
aangaande gevaren en schadelijke effecten op de korte en lange
termijn worden simpelweg niet gedaan, niet genoemd of
gebachetaliseerd. De gevaren van de kinderziektes worden daaren-tegen tot belachelijke proporties opgeblazen.
De staatspropaganda dendert keihard voort. Het bericht op Nu.nl zegt het volgende: De overheid heeft de
plicht kinderen te beschermen tegen ouders die hun kroost bijvoorbeeld niet willen laten inenten om met
name mazelen te voorkomen. Dat vindt senator voor de VVD Heleen Dupuis. Dat zei ze zaterdagavond in
het tv-programma Nieuwsuur. Eerder riep ze predikanten al op zich uit te spreken vóór vaccinatie. De ethica
vindt het hoog tijd om de discussie te openen over een verplichte prik voor kinderen. De Gezondheidsraad
en het ministerie moeten zich erover buigen, vindt Dupuis, al is een verplichting volgens haar ook wel ‘tricky’:
”Er zitten ook nadelen aan.” Maar ze wees erop dat we ook een leerplicht hebben. ”Die is ook een inbreuk
op het ouderlijk gezag.”. Lees ook op Klokkenluideronline en hier en hier.
U heeft niets meer te zeggen over de opvoeding van uw eigen kinderen. Wilt u ze bijvoorbeeld bepaalde
seksuele normen en waarden bij brengen, dan vindt de overheid wel dat ze daar even haar eigen stempel op
moet drukken. Uw kinderen krijgen dan tegenwoordig op de basisschool seksuele voorlichting waar ze alles
verteld wordt over de transgender of gay optie (lees ook dit artikel). Een getuige meldde dat het volgende
gemeld werd door een voorlichter: “Weet je niet wat je worden wilt, kies dan homo“. De weldenkende mens
die kiest voor niet vaccineren om goed onderbouwde redenen, gaat nu dat recht dus ook verliezen. De
kindertjes moeten vol gespoten worden! Ze zijn tenslotte staatsbezit. We zien hier de ten uitvoering van de
NWO agenda in overdrive! Er mag geen tijd meer verloren gaan.
http://martinvrijland.com/2013/07/14/overheid-is-de-baas-over-uw-kinderen/

11 redenen waarom Italië failliet gaat
Italië is de negende economie ter wereld. Als het land de dieperik ingaat kunnen de EU, noch Duitsland,
noch een ander land het redden. Hoewel de voorbije jaren een reeks bezuinigingen werd geïntroduceerd,
blijft de schuld van het land enkel toenemen. Een scenario dat we eerder in Griekenland zagen.
Wat in Italië gebeurt is dan ook niets minder dan een tragedie, schrijft Michael Snyder op zijn Economic
Collapse blog. Het weer is er fantastisch, de mensen vriendelijk en de cultuur fascinerend. En dat land gaat
nu naar de haaien.
De 11 signalen dat het grondig misloopt in Italië:
1. De werkloosheid in Italië bedraagt 12,2%. Nooit eerder in de voorbije 35 jaar was dat percentage hoger.
2. De jeugdwerkloosheid bedraagt er 38,5%; in het armere zuiden zelfs 50%.
3. Elke dag opnieuw sluiten gemiddeld 134 winkels hun deuren. Sinds 2008 zijn 224.000 winkels definitief
dicht gegaan.
4. De Italiaanse economie is de voorbije 7 kwartalen telkens opnieuw gekrompen.
5. Verwacht wordt dat het Italiaanse bbp ook dit jaar met nog eens 1,8% krimpt.
6. De industriële productie daalt nu al 15 maanden na elkaar. Ze staat dan ook op het laagste niveau in 25
jaar.
7. Italiaanse fabrieken produceren gemiddeld een kwart minder dan in 2008.
8. In mei werden 8% minder auto’s verkocht dan een jaar eerder.
9. Het aantal mensen dat als ‘zeer arm’ wordt beschouwd is de voorbije 2 jaar verdubbeld; het aantal
zelfmoorden was nooit hoger.
10. De Italiaanse openbare schuld bedraagt nu 130% van het bbp. Enkel Japan, Griekenland en Zimbabwe
doen slechter.
11. Verwacht wordt dat het land binnen de zes maanden EU-noodhulp zal vragen.
The Economic Collapse Blog en Express
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Ramadan in GB: leraar weigert water aan leerling
Posted on 14 juli 2013 door E.J. Bron
Een woedende moeder heeft geklaagd bij de basisschool van haar
kind, omdat een leraar op de heetste dag van het jaar het kind
water geweigerd heeft uit angst leerlingen boos te maken die zich
aan de ramadan houden. Kora Blagden (32) zei dat een leraar op
de school van haar 10-jarige zoon Luke het hem verboden zou
hebben water uit zijn fles te drinken, omdat dit niet eerlijk zou zijn tegenover de vastende medeleerlingen.
Veel leerlingen op de Charles Dickens Primary School in Portsmouth, Hampshire, vasten tijdens de
ramadan, wat betekent dat zij zich gedurende een periode van 30 dagen onthouden van eten en drinken van
zonsopkomst tot zonsondergang, afhankelijk van de stand van de maan.
Kora Blagden heeft bij de school van haar zoon een klacht ingediend dat er tegen haar zoon werd gezegd
dat hij geen water zou mogen drinken, omdat dit vastende medeleerlingen boos zou kunnen maken.
Kora, moeder van vier kinderen, zegt: “Voor het slapen gaan hebben mijn zoons Luke (10), Alfie (8) en ik
over de ramadan gepraat, omdat wij daar iets over op het nieuws hadden gezien. Luke vertelde me dat zijn
leraar het hem verboden zou hebben om water te drinken in de klas. De reden daarvoor was dat een kind,
dat aan het vasten was, hoofdpijn had en dat het niet eerlijk zou zijn dat andere kinderen voor zijn ogen
zouden drinken. Normaal gesproken staan hun flesjes op de tafel, maar de leraar had ze opgeborgen. Luke
legde zich hier bij neer, had echter dorst en wilde de andere kinderen niet kwetsen. Alfie zei dat hij ´s
morgens iets mocht drinken, maar ´s middags niet. Luke had enorme dorst toen hij ´s middags thuiskwam en
heeft drie glazen water achter elkaar opgedronken.”
De leraar voerde deze regel donderdag in, toen de temperatuur steeg tot 28 °C. Mevrouw Blagdon
confronteerde de adjunct-directrice Lisa Florence vandaag voor schooltijd en ze kreeg een mondelinge
verontschuldiging voor het incident.
Ze zei: “Ik heb met de adjunct-directrice gesproken en tegen haar gezegd wat Luke me verteld heeft en ik
heb haar gevraagd waarom dat wordt toegestaan. Ze zei dat het niet eerlijk geweest zou zijn dat mijn zoon
tijdens de les niet had mogen drinken en dat hij daarom de hele dag niets kon drinken. Ze zei dat ze met
Luke en de leraar zou praten en dat het haar speet dat mijn kinderen zouden denken dat ze niets zouden
mogen drinken. De adjunct-directrice zei dat dit niet tegen de kinderen gezegd zou zijn en dat alleen
kinderen met het islamitische geloof dit zouden doen. Daarmee heb ik geen probleem, maar ik wil niet dat
het mijn zoon verboden wordt water te drinken. Persoonlijk denk ik dat dit helemaal verkeerd is.”
De Charles Dickens Primary School is een basisschool in de binnenstad, slechts enkele straten verwijderd
van de geboorteplaats van de wereldberoemde schrijver. De school zei dat er geen verbod zou zijn voor
kinderen van andere geloven om tijdens de ramadan te eten en te drinken, maar wees het van de hand op
dit incident te reageren. De gemeenteraad van Portsmouth, die de school in bedrijf heeft, wilde eveneens
geen commentaar geven.
Bron: http://www.pi-news.net/2013/07/gb-ramadan-lehrer-verweigert-schuler-wasser/#more-342232
Vertaling: Klaus F. ; Bron oorspronkelijk artikel:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2361932/Teachers-denied-schoolboy-10-water-hottest-day-yearavoid-upsetting-Muslim-pupils-Ramadan.html
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Opmerkelijke nieuwsberichten van Jeroen Adema
Chinese protesten blijken succesvol!
http://www.welt.de/politik/ausland/article118108840/Chinas-Volk-begehrt-auf-und-die-Fuehrung-gibtnach.html
Grieken niet echt blij met komst Duitse minister van Financiën:
http://www.format.at/articles/1329/931/362236/griechenland-schaeuble-besuch-weg-troika
Ritueel slachten in Polen verboden.
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/juden-empoert-polen-verbietet-das-schaechten/8500638.html
Dreigen er rassenrellen in de VS?
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-zimmerman-verdict-city-leaders-urge-calm20130715,0,1546139.story
Italiaanse politicus maakt racistische opmerking en blijft op zijn post
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1670065/2013/07/16/Calderoli-verontschuldigt-zich-naaap-vergelijking-en-blijft-aan.dhtml
Koning Albert II krijgt riant pensioen:
http://www.demorgen.be/dm/nl/16630/Aftreden-koning-Albert-II/article/detail/1669842/2013/07/16/Albertbehoudt-dotatie-van-923-000-euro.dhtml
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Vandaag is het de 9e dag van de maand Av. Paul Begley neemt deze datum met de kijkers door:
http://www.youtube.com/watch?v=hpOVLK1CRI4

Groene stroom is een leugen om nog meer geld te roven
Geplaatst op juli 14, 2013
Net zoals de Global Warming leugen (die Al Goore steenrijk
maakte) bedoeld was om de basis te leggen voor het invoeren van
een wereldbelastingsysteem, is het ‘Groenestroom Evangelie’
over het volk uitgestort om het volk nog verder in financiële crisis
te storten.
Heeft u er wel eens zuiver logisch over nagedacht wat het
rendement van die windmolens nu eigenlijk echt is? Nou laten we
eens kijken naar het stroomnetwerk. Wisselstroom zoals dat uit uw
stopcontact komt, moet direct afgenomen worden. Anders gezegd; als u uw stofzuiger of samen met een
paar miljoen huishoudens uw televisie aanzet, dan moet die stroom direct door het netwerk geleverd
worden. Terwijl u het afneemt, moet het opgewekt worden. Het kan niet opgeslagen worden. Dit een stukje
meet-en-regeltechniek die door de energie leveranciers georganiseerd wordt. Alle netwerken zijn onderling
gekoppeld, zodat wij bijvoorbeeld direct kernenergie uit Frankrijk af kunnen nemen als ons netwerk meer
vraagt. Er zitten in het web van internationale energielevering meerdere bronnen. Dat kan een kolencentrale
zijn, een kerncentrale of bijvoorbeeld een windmolenpark. En dat laatste wordt dan Groene Stroom
genoemd. Maar deze zogenaamde Groene Stroom is de grootste bron van ellende en zorgt er eigenlijk voor
dat het netwerk zo instabiel wordt als de pest, waardoor je enorme pieken en dalen in het netwerk krijgt.
Ja maar zult u denken “Het is wel groen. Het is wel milieuvriendelijk“. Nee, dat denkt u omdat u dit zo
verkocht is en u nooit de moeite heeft genomen om er kritisch over na te denken. Het probleem met
windmolens is namelijk dat ze afhankelijk zijn van de wind. “Maar dat is toch juist goed? Daarom is het juist
milieuvriendelijk..” Ja dat is wat u geloven moet. Net zoals u geloven moet dat CO2 slechts is voor het milieu
en verhoogt wordt door menselijk toedoen. Want los van het feit dat windmolens enorm milieu-onvriendelijk
geproduceerd worden en het landschap verpesten, zijn ze ook nog eens zeer milieu-onvriendelijk waar het
gaat om stroomvoorziening. En dat komt door de wind. De wind is namelijk niet stabiel. Dus het ene moment
waait het niet, dan weer wel of iets harder en meestal zitten er enorme pieken en dalen in. Wat houdt dat in?
Nou die pieken en dalen moeten opgevangen worden door een kolencentrale of een kerncentrale. Vergelijk
dat een beetje met het steeds optrekken en afremmen van de motor van uw auto. Als u met een constante
snelheid rijdt, verbruikt u minder brandstof. Als u steeds volgas gaat en weer afremt en weer optrekt, dan
schiet uw brandstofverbruik omhoog. Windmolens zijn slecht voor het milieu. Elk kritisch geluid in die richting
wordt van het internet geweerd.
Niet voor niets staan de windmolens vaak in de buurt van grote
snelwegen. Ze moeten u namelijk vooral het gevoel geven dat het
land en de politiek echt werk maakt van Groenestroom. En dat
doen ze ook. Maar het heeft een andere reden dan die van het
daadwerkelijke rendement of de milieuvriendelijkheid.
Groenestroom is net zo gehypte als de Global Warming. Het dient
maar één doel: het volk nog verder financieel klem zetten en meer
bemoeienis van de overheid (lees hier waarom). Die economische
gevolgen worden u goed uitgelegd op Xandernieuws. Denkt u
voortaan even goed na voordat u gelooft wat Greenpeace u vertelt? Denkt u voortaan even goed na voordat
u voor zoete koek slikt wat de overheid u als waarheid predikt? Het wordt tijd dat u uw logisch
denkvermogen herwint en kritisch wordt!
Nicola Tesla bedacht ongeveer honderd jaar geleden al vrije en gratis energielevering over de hele wereld,
daarbij gebruik makend van de atmosfeer. De ontwikkeling van deze ontdekking werd oorspronkelijk
gefinancierd door J.P. Morgan. Maar toen deze steenrijke industrieel ontdekte dat er geen verdienmodel aan
gekoppeld zat werd Tesla’s project gesaboteerd. We worden al sinds mensenheugenis voor gelogen. Open
uw ogen.
http://www.youtube.com/watch?v=Ps83m_-sBl0&feature=player_embedded
http://martinvrijland.com/2013/07/14/groenestroom-is-een-leugen-om-nog-meer-geld-te-roven/
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De gevaren van amalgaamvullingen
2013/07/14 Destiny5D Olympic Zion News
Wereldwijd hebben miljoenen mensen zilveren amalgaamvullingen geïmplanteerd in hun gebit. Amalgaam is
een legering van de zware metalen kwik, zink, tin en koper. Amalgaamvullingen bevatten 50% kwik en
slechts 20 tot 35% zilver. Kwik is uiterst giftig en veroorzaakt vele gezondheidsproblemen!
Kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen, wordt ingeademd en ingeslikt, wat leidt tot kwikvergiftiging in het
lichaam. De hoeveelheid kwik in de hersenen wordt bepaald door het aantal en de grootte van
amalgaamvullingen. Tijdens de zwangerschap passeert kwik de placenta en komt zelfs in moedermelk
terecht! Kwik verstoord het lichaam en de werking van organen.
VIDEO NEDERLANDS ONDERTITELD 10 MINUTEN KLIK HIER
http://amalgaam.be
Symptomen van kwikvergiftiging: AUTISME……………………………!
Chronische vermoeidheid, auto-immuun ziekten, psychische stoornissen, geheugenverlies, migraine,
depressies, allergieën, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, slapeloosheid, reuma, astma, buikpijn,
kanker, ontwikkelingsstoornissen, ADHD, etc.
http://amalgaam.be/symptomen.php
Video’s over de gevaren van amalgaamvullingen:
http://amalgaam.be/video.php ; http://mercuryundercover.com ; http://youtube.com/view_play_list?p=A…
Amalgaamvullingen werden geïntroduceerd in 1833 maar vele tandartsen weigerden om ze te implanteren
omdat ze kwik bevatten. In 1843 classificeerde de American Society of Dental Surgeons het gebruik van
amalgaam een medisch misdrijf en verbood haar tandartsen om amalgaamvullingen te plaatsen!
http://wholebodymed.com/historypolit.php
De voorstanders van amalgaam bleven echter beweren dat amalgaamvullingen veilig waren omdat het kwik
zogenaamd vast zat in de vulling. Omdat amalgaam goedkoper en makkelijker verwerkbaar was dan gouden
kronen, duurde het niet lang voordat amalgaamvullingen werden gebruikt door de meeste tandartsen.
In 1926 toonde Dr. Alfred Stock aan dat kwikdamp ontsnapt uit amalgaamvullingen en dat dit ernstige
gezondheidsschade kan veroorzaken. De American Dental Association (ADA) beweerde desondanks dat
amalgaam veilig was en het gebruik van amalgaam ging gewoon door.
In 1986 gaf de ADA toe dat kwikdamp ontsnapt uit amalgaam vullingen maar dat dit desondanks niet
gevaarlijk was. De ADA veranderde haar richtlijnen en maakte het onethisch(!) voor tandartsen om patiënten
te informeren over de gezondheidsrisico’s van amalgaam of om de verwijdering ervan aan te bevelen…
http://wholisticresearch.com/info/art…
De Amerikaanse Food & Drug Administration gaf in 2008 toe dat amalgaam gezondheidsproblemen kan
veroorzaken: http://naturalnews.com/024993_mercury…
Noorwegen, Denemarken en Zweden gebruiken geen amalgaam vullingen meer en vele tandartsopleidingen
onderwijzen niet langer het plaatsen van amalgaamvullingen. Tandartsen in Duitsland, Canada en Californië
moeten zwangere vrouwen waarschuwen voor de mogelijke risico’s van amalgaamvullingen.
http://nvbt.nl/phew/customer/default/…
“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Hosea 4:6 (NBG51)
Verbeter uw gezondheid en laat uw amalgaamvullingen verwijderen!
Er zijn gezondere alternatieven voor amalgaamvullingen zoals composiet, glasionomeer en compomeer,
maar kies dan wel voor vullingen zonder toegevoegde fluoride of BPA! Gouden kronen zijn niet een gezond
alternatief omdat goud een metaal is en dus elektrische stroom in het lichaam veroorzaakt.
De verwijdering van amalgaamvullingen moet echter wel VEILIG gebeuren! Gebruik alleen een tandarts die
gespecialiseerd is in de veilige verwijdering van amalgaam. Kwikdampen komen vrij tijdens het
verwijderingsproces en het is essentieel dat u hiertegen wordt beschermd!
http://ramonkisoor.info/nl/amalgaam.html ; http://youtube.com/watch?v=MgIUrj7s3PA
http://sarkissiandds.com/articles/100…
Verwijder kwik en andere zware metalen veilig uit uw lichaam met Zeoliet poeder, een 100% natuurlijk
mineraal.
http://hank.etszeolite.com/index2.html ; http://zeoliet.nl
Gebruik geen tandarts die nog steeds amalgaam bij andere patiënten implanteert omdat dit 2e hands
kwikdamp veroorzaakt! Kwik-veilige (biologische) tandartsen:
http://tandartspraktijk-rene.nl/?page… ; http://xs4all.nl/~stgvisie/AMALGAM/NL…
http://amalgaam.be/biotandartsen.php ‘http://nvbt.nl
Meer informatie: http://fonteine.com/kwik_amalgaam.html ; http://klassiek-homeopaat.info
http://bol.com/nl/p/boeken/de-giftige… ; http://dentalwellness4u.com ; http://hugginsappliedhealing.com
http://drpgilbert.com/amalgam-poisoni… ; http://y2khealthanddetox.com/mercfill…
http://dentalmercuryvictims.blogspot.com
Voor al mijn video’s klik op deze link of zoek naar: suikervrij gezondheid
http://youtube.com/view_play_list?p=F… ; HealthRanger7 ; http://youtube.com/HealthRanger7
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VVD wil u uw kind afnemen
langleveeuropa.nl
VVD is de weg nu echt helemaal kwijt. Eerste kamerlid Heleen Dupuis wil u de zeggenschap over uw kind
afnemen, en zegt: ‘Overheid moet kind beschermen tegen ouder’ Als u uw kind niet vrijwillig wilt laten
inenten, dan wil de overheid uw kind wel ‘beschermen’ tegen uw gezag als ouder en krijgt het kind toch de
nu dus verplicht geworden vaccinaties. Dupuis acteert lekker mee op de leugens van de RIVM rondom de
‘epidemie’ van mazelen. ‘Bescherming’ van de overheid…. ja, dat spelletje kennen we.
‘Een vaccinatieplicht net als een leerplicht’. Wat de foute politica Heleen Dupuis, die zichzelf nota bene
ethicus noemt (ethiek? waar?), hier voorstelt gaat zelfs in tegen de toch al dubieuze EU-wetgeving: In
commentaar op Klokkenluiders, wordt terecht verwezen naar Hoofdstuk 1 (Waardigheid), Artikel 3 van
Handvest Grondrechten van de Europese Unie (op pagina 9) die verplichting van vaccinaties effectief
verbied. Dit handvest is bindend: Sinds 1 december 2009 is het Handvest juridisch bindend voor de
instellingen van de EU en voor de lidstaten van de EU wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen.
Ongetwijfeld zullen deze clausules spoedig worden verwijderd. Die andere VVD-er, onze favoriete leugenaar, Mark Rutte heeft ook al een storing in zijn hoofd gekregen, en sprak toen ineens uit: ”heeft God nooit
bedoeld dat deze kinderen zo lijden als er tegelijkertijd in de wereld, waar God ook iets mee te maken heeft
in mijn ogen, er ook voor is gezorgd dat er vaccins zijn.” Hij appelleerde predikanten tot het oproepen tot
vaccinatie. En weet: hij zegt het onlangs weer… Rutte ‘twijfelt nooit aan zijn kabinetsbeleid, geen seconde!
Met absolute overtuiging en missie.’ (23min in video) Klinkt als … sociopathie? En: ‘Het is niet dat we het
minder gaan krijgen, het is een logische herschikking tussen de overheid en de mensen.’ Als ik het filmpje
Nieuwsuur zo zie, heeft hij ook zelf door dit soort vaccinaties ADHD opgelopen. Zou hij zich dat realiseren?
Niet bespreekbaar
We gaan volledig voorbij aan het feit dat inentingen tegenwoordig veelal bepaald *niet* gezond meer zijn, en
dat farmaceuten zelfs met regelmaat betrapt zijn op vuile spelletjes met rotzooi in vaccins zoals zware
metalen, giftige stoffen, zelfs levende griepvirussen! Al deze rotzooi zorgt voor aangetoond negatieve
effecten die in onderzoeken continu worden verduisterd, letterlijk met dodelijke gevolgen. Zoals kinderen die
levens lang gehandicapt raken, ADHD, autisme, diverse vreemde ziektes, etc… Dat mogen we natuurlijk niet
bespreekbaar maken. Een goed gesprek over vaccinaties, dat wordt onmogelijk gemaakt.
Het bespreekbaar maken alternatieve motieven van de grote farmaceutische bedrijven om te rommelen met
de inhoud van vaccinaties, dat is zeer ongewenst. De grote farmaceutische industrie heeft gewoon geen
dubbele agenda! Aldus de overheid en de reguliere (propaganda) berichtgeving.
En ze hebben gelijk: want zonder grappen – de farmaceuten hebben inderdaad geen dubbele agenda. De
farmaceuten willen gewoon keiharde winst maken, en hun agenda van foute plannetjes afwerken om zowel
op korte als op lange termijn hun omzet te maximaliseren. Vergeet niet: aan een gezond mens kan je als
farmaceutische industrie niets verdienen. De *goede gezondheid* van het volk komt dus vermoedelijk niet in
de top 10 van prioriteiten voor van de farmaceutische industrie. Het *voorwendsel* van de volksgezondheid,
dat staat wel hoog uiteraard.
Volg het geld, beste mensen. Wat is de prikkel die de farmaceutische industrie echt heeft?
http://langleve: europa.nl/2013/07/vvd-wilt-u-uw-kind-afnemen/
“Conspiracy-denkers” zijn verstandiger en geestelijk gezonder!
Een leuke bonusclip van ongeveer 10 minuten uit de 5 delige documentaire-serie Counter Intelligence,
Shining a Light on Black Ops. Hier geven ze hun visie op de zogenaamde conspiracy theorien. En wellicht
ook interessant, uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de conspiracy denkers over het algemeen
verstandiger en geestelijk gezonder zijn dan mensen die blind de verhalen van de overheid en de
mainstream media geloven. ...
En ook geeft het artikel enig inzicht in waar deze term Conspiracy Theorist eigenlijk vandaan komt.
En wat blijkt, de mensen die het hardste tegen de conspiracy denkers schreeuwen blijken zelf juist nogal
dogmatisch te zijn en nogal sterk in hun eigen waarheid te geloven, of vooral de waarheid ze wordt
voorgepapegaait door de mainstream media. De oplossing om uit deze discussie te komen is overigens
gewoon inhoudelijk discussiëren waarbij mensen hun bronnen aandragen en daadwerkelijk proberen wat
van elkaar te leren. Laat zien op welke informatie je je wereldbeeld baseert en dan kunnen mensen daar
eventueel informatie aan toe voegen zodat je je eigen wereldbeeld na het bekijken van die informatie wel of
niet kunt gaan aanpassen aan eventueel nieuw opgedane inzichten.
Human sickness is so severe that few can bear to look at it.
But those who do become well”
~ Vernon Howard
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/conspiracy_denkers_zijn_verstandiger_en_geestelijk_gezonder
Complete artikel: www.visionair.nl
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Iedereen spion!
biflatie.nl
Nu we toch allemaal bespioneerd worden door de Overheid en zelfs door privébedrijven is het hek helemaal
van de dam in België. De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst lanceert eind 2013 een meldpunt
waarop sociale fraude ook anoniem kan aangegeven worden. Iedereen spion! Shurguard, de marktleider in
het verhuren van opslagruimtes, krijgt groen licht om zijn Belgisch personeel af te luisteren. Belgische
notarissen gaven in een jaar tijd 260 procent meer verdachte transacties aan.
En het houdt niet op… Wij als simpele burgers kunnen ons niet verweren tegen dit geweld – en dat weten ze
– maar de Russische geheime dienst gaat alvast massaal terug over op de ouderwetse typemachine.
Oh ja, wat dat bespioneren van burgers en instanties wereldwijd betreft door de Amerikaanse overheid : de
National Security Agency repliceert dat “meer dan 50 plannen voor terreuraanslagen in 20 landen zijn
verijdeld“. En hoe controleren we dat? Hoe weten we dat dit geen grote Amerikaanse bullshit is? Want wie
controleert de controleurs?

Afrikaans zoontje van ambassadeur mag mensen overvallen in Brussel
13/07/13 Clint.be
Een jongedame werd door een Afrikaanse jongeman beroofd van haar laptop. De politie kon de dader
onmiddellijk oppakken.
Maar ook weer vrijlaten: het krapuul bleek een ambassadeurszoon te zijn en die mogen dat.
De 22-jarige vrouw doet vandaag haar verhaal in HLN. Anoniem, “want hij mag me immers ongestoord terug
aanvallen”, zo vertelt ze in de krant. “Ik was aan het bellen en plots werd mijn laptop met bruut geweld
weggeritst. Ik kreeg een por, maar ik heb de achtervolging ingezet en omstaanders besloten mee de
achtervolging in te zetten. De inmiddels toegesnelde politie kon één van de twee dieven klissen.”
De jongedame werd meegenomen naar het commissariaat van Brussel Zuid voor een verklaring. Identificatie
was niet meer nodig: “Na mijn verklaring zegden de agenten dat een identificatie niet meer aan de orde was.
De Afrikaanse jongeman had immers gemeld dat hij de zoon van een ambassadeur en dus politiek
onschendbaar was.” Na controle bleek de pikkendief nog de waarheid te spreken ook en werd hij weer
vrijgelaten.
De verbouwereerde jongedame kreeg wel haar laptop terug.
Ook de Brusselse pakkemannen hadden het schorremorrie liever in ’t cachot gegooid.
“Maar er zijn dus mensen die diplomatieke onschendbaarheid genieten en dus kunnen ontsnappen aan
gerechtsvervolging.
Dan kunnen we niet anders dan de dader te laten gaan en dat is niet aardig voor de slachtoffers.”
Zoontjes van ambassadeurs mogen dus volop mensen gaan overvallen.
Maar wat wij ons afvragen: zo’n ambassadeur, verdient die zo slecht dat er geen laptop voor zoonlief meer
afkon, of was het de jonge Afrikaan om de kick te doen? (SL)

Articaïne: het giftige prikje van de tandarts
Best dit even bekijken vòòrdat je naar de tandarts vertrekt.
Een belangwekkende video van 25 minuten over de reële gevaren van verdovingsmiddelen zoals Articaïne
(ook als ingrediënt in middelen met andere benaming).
Kijk hoe veilig onze tandartsen zijn en klik hier..
Demo over de verwoestende effecten van het meest gebruikte locale
verdovingsmiddel bij tandartsen en in ziekenhuizen. De impact bouwt zich in de
meeste gevallen geleidelijk op door de cumulatieve werking van steeds nieuwe
doses. Voor zover bekend bestaat er echter geen erkend wetenschappelijk
onderzoek naar de bij-effecten over meerdere jaren. In deze demo komen mensen
aan het woord die na veel pijn en moeite er achter kwamen dat het deze
verdovingen zijn die hun leven verwoest hebben door aantasting van hun
zenuwstelsel en (vermoedelijk) beschadiging van het DNA. Veilige lokale
verdovingen bij tandartsen en in ziekenhuizen zijn echter weldegelijk
beschikbaar (bijv. novocaïne of lidocaïne) maar worden vaak niet meer
gebruikt worden omdat de werking ervan pas na enkele minuten intreedt.
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Gezichtsherkenning in openbare ruimtes rukt op: privacy is verleden tijd
05 juli 2013
AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
“Gezichtsherkenning is geen fictie meer, maar een techniek die op steeds grotere schaal wordt toegepast.
Neem daarbij in ogenschouw dat het aantal digitale reclameborden hard groeit. Alleen al in de Verenigde
Staten zijn het er drie miljoen.” Dat meldt het Tijdschrift voor Marketing in het recente mei nummer.
Het Amerikaanse bedrijfje ImmersiveLabs heeft een technologie ontwikkeld die billboards (grote
reclameborden of zuilen) passanten helpt herkennen. “Een voorbijganger krijgt voortaan een advertentie op
maat voorgeschoteld, of het nu op straat, in het winkelcentrum of op het vliegveld is.” Grote Amerikaanse
televisiestations zijn inmiddels bij het bedrijfje langs geweest om er een reportage aan te wijden. De
technologie is baanbrekend.
Kort gezegd komt het hier op neer. Een medewerker van het bedrijf gaat ergens met zijn laptop buiten zitten
waar veel mensen lopen en start een programma, de webcam doet de rest. “Het cameraatje scant
razendsnel de persoon die naar de billboard kijkt, vergelijkt dat beeld vervolgens met tienduizenden foto’s en
binnen een nanoseconde bepaalt de software de demografie van de toeschouwer.” Man, vrouw en leeftijd bij
benadering. Betreft het een man, dan verschijnen er meteen reclames in beeld van parfums en aftershave.
Maar het computerprogramma kan ook berekenen hoe lang iemand kijkt, of degene gehaast is en of hij of zij
nog eens omkijkt. “Sensoren meten of iemand daadwerkelijk aandacht besteedt aan de advertentieposter.”
(…) “Kijkt iemand om, dan is het natuurlijk helemaal bingo. Dan heb je als adverteerder iemand écht bereikt.
Het mooie is dat het programmaatje dat ook registreert. Je kunt dus op straat de exposure van je eigen
advertentie meten,” aldus één van de ontwerpers van het slimme programma.
Als mensen via internet allerlei reclame en advertenties bekijken, wordt dat geregistreerd, alleen is het dan
vrijwel onbekend wie precies die persoon is. Met dit systeem kan met gezichtsherkenning en een
datakoppeling met foto’s van personen op sociale media zoals bijvoorbeeld facebook, concreet achterhaald
worden welke persoon het is. Voorwaarde is natuurlijk wel dat zo’n persoon zijn eigen foto op internet gezet
moet hebben.
Zo is het mogelijk, volgens ImmersiveLabs oprichter Jason Sosa, dat als een ongeschoren man die gespot
wordt door de camerascans, direct een reclame van Gillette scheermesjes te zien krijgt. “Bij een vrouw kan
het bij voorbeeld maandverband zijn.”
In een winkelstraat kunnen billboards instant advertenties tonen voor aanbiedingen van de supermarkt
honderd meter verderop. Een vrouw met een kinderwagen krijgt direct babyvoeding en luiers ‘in de
aanbieding’ voorgeschoteld. Plaatselijke restaurants kunnen in de namiddag ‘advertentietijd’ kopen om hun
culinaire aanbod te tonen.
Het is zelfs mogelijk dat de camera’s personen opmerken die voorovergebogen of langzamer lopen. Zij
kunnen dan direct een advertentie te zien krijgen over antidepressiva.
Maar de technologie kan in de nabije toekomst ook gezichten van voorbijgangers dusdanig scherp in beeld
krijgen, dat bij voorbeeld de huidkwaliteit te zien is en …. vervolgens verschijnt er een reclame voor een
gezichts- of huidverzorgingscreme.
Privacy maakt voor ImmersiveLabs niets uit, want zo stelt het bedrijf, ‘we gaan alleen af op persoonlijke
kenmerken en niet op een persoon in het bijzonder’. Nog een stapje verder: deze hele technologie zou
natuurlijk ook thuis op je computer of in je televisie gemonteerd kunnen worden. Er valt dan niet meer te
ontsnappen aan de alomtegenwoordige dwang van de reclame.
Gezichtsherkenningstechnologie is inmiddels wijd verbreid in de misdaadbestrijding en in de security wereld.
Nu maakt deze technologie de stap naar de marketing. De verwachtingen zijn hoog gespannen onder
adverteerders en marketingexperts. “Gezichtsherkenningstechnologie is de toekomst van de personalised
marketing. Wie zijn anonimiteit koestert, trekt aan het kortste eind. Want,” zo voorspellen de
marketingdeskundigen, “de feitelijke koppeling van Facebook, Google bestanden en fotobewerkings-en
verzamelprogramma’s als Picasa, Phototagger en Face.com om er maar een paar te noemen, is slechts een
kwestie van tijd. Ook op datingsites staan veel persoonlijke informatie en foto’s.”
Privacy zal ook hier het onderspit moeten delven, zo is de verwachting van privacydeskundigen. Aangezien
veel mensen hun persoonlijke foto’s, hun intiemste zaken, ja zelfs hun hele hebben en houden op het
internet zetten, zal het voor adverteerders een onuitputtelijke bron zijn om nieuwe middelen te vinden om
nog effectievere marketingstrategieën te implementeren.
“De resultaten laten de gevolgen zien van de onvermijdelijke convergentie van
gezichtsherkenningstechnologie en het online prijsgeven van persoonlijke informatie. (…) Ze roepen vragen
op over de toekomst van de persoonlijke levenssfeer in een reële wereld waarin online en offline gegevens
naadloos in elkaar overgaan”. Dat het Tijdschrift voor Marketing zich zelden bekommert om de persoonlijke
levenssfeer is duidelijk. Dat wordt ook niet van hen gevraagd. Dit soort ontwikkelingen worden altijd
enthousiast omarmd.
Zo worden de activiteiten van een drietal onderzoekers kritiekloos weergegeven. “Ze wijzen erop wat ze nu
al voor elkaar hebben gekregen, door simpelweg veelal openbare gegevens op ingenieuze wijze aan elkaar
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te koppelen. Als de herkenningstechnologie zich doorontwikkelt, is het volgens de onderzoekers voor
marketeers straks een koud kunstje om zelfs in een menigte van alle aanwezigen met één druk op de knop
alles te weten te komen over bij voorbeeld hun kredietgeschiedenis.” Je ziet de billboards al voor je: “Meneer
Jansen, U staat deze maand alweer rood,” of “Meneer Pietersen, U moet de alimentatie nog betalen.” Dat
belooft wat voor de toekomst.
“We zijn nog maar net begonnen”, lacht Jason Sosa.
http://www.hetknp.org/2013/07/05/gezichtsherkenning-in-openbare-ruimtes-rukt-op-privacy-is-verleden-tijd/

Netneutraliteit EU-commissaris Kroes maakt einde aan onafhankelijk internet
Brussel verklaart oorlog aan vrijheid van meningsuiting op het internet
Als EU-commissaris Neli Kroes haar zin krijgt dan zullen de
nieuwe Europese regels omtrent 'netneutraliteit', die bedoeld zijn
te voorkomen dat bepaalde online diensten worden 'afgeknepen'
of geblokkeerd, een einde maken aan het onafhankelijke internet.
De partijen met de dikste portemonnee krijgen dan voorrang
boven niet-commerciële nieuwsaanbieders, waardoor het internet
in Europa meer dan ooit de ruimte zal geven aan éénzijdige
berichtgeving, waardoor al het tegengeluid zal worden
weggedrukt. Met andere woorden: Kroes wil de massale
manipulatie van de burgers door de machtselite van de EU nu wettelijk vastleggen.
'Wie betaalt, krijgt voorrang'
'Wie betaalt, krijgt voorrang,' is het motto van Brussel en commissaris Kroes. Het Europese internet moet in
hun ogen volledig worden vercommercialiseerd. Telecomproviders krijgen het recht om te bepalen welke
(nieuws)aanbieders voorrang krijgen boven anderen. Brussel wil de nationale regeringen alle zeggenschap
hierover ontnemen.
Het einde van het vrije internet is dus nabij. Onafhankelijke, niet-commerciële blogs zoals Xandernieuws
zullen in de toekomst worden weggedrukt ten gunste van de best betalende aanbieders. Zoals bekend
brengen de reguliere massamedia, ook op het internet, vrijwel uitsluitend extreem gekleurd, verdraaid en
door de heersende machtselite goedgekeurd 'nieuws' over bijvoorbeeld de EU, de crisis in de eurozone, de
situatie in het Midden Oosten, de Arabische Lente, het milieu, et cetera.
Onbeperkte massamanipulatie door Brussel
De door Kroes en EU gewilde netneutraliteit zal het internet opdelen in een 'klassenmaatschappij'.
Producenten van bijvoorbeeld auto's, printers, kleding en aanbieders van droomvakanties krijgen voorrang
boven musea, universiteiten of archieven. De NOS, Nu.nl, de Telegraaf en andere kranten zullen snelle
websites blijven, waar andere aanbieders, zeker private blogs, bijna onbereikbaar zullen worden.
De vercommercialisering leidt er tevens toe dat de toch al aanzienlijke massamanipulatie nu helemaal vrij
spel zal krijgen. De EU heeft niet voor niets speciaal voor dit doel een eigen nieuwsdienst opgericht. Met het
belastinggeld van de Europese burgers zullen diezelfde burgers uitsluitend éénzijdige berichten krijgen
voorgeschoteld, waarin de EU natuurlijk zal worden afgeschilderd als een zeer succesvol project dat alleen
maar het beste voorheeft met zijn onderdanen.
EU verklaart oorlog aan vrijheid van meningsuiting
Dat veel Europeanen hele andere ervaringen en ideeën hebben en helemaal niet op nog meer valse EUpropaganda zitten te wachten, wordt in Brussel maar lastig gevonden. De eurocraten willen totale controle
over het net en het nieuws, en dat kan het beste met de eufemistisch 'neutraal' genoemde, maar in
werkelijkheid totalitaire en fascistische nieuwe internetregels.
De EU heeft samen met de grote commerciële bedrijven de oorlog verklaard aan het onafhankelijke denken
en de vrijheid van meningsuiting op het internet. Er zal geen enkele ruimte meer zijn voor wie geen geld
heeft en/of niet kan of wil meelopen met de door de EU goedgekeurde meningen en denkwijzen. Het internet
verwordt dan tot een met bewakingscamera's volgehangen virtuele supermarkt waar enkel de grote merken
worden aangeboden.
EU wil ook einde aan vrijheid van reizen
De door de EU gefinancierde denktank One Planet Economy Network (OPEN:EU) stelde al in 2011 een plan
op om de bevolking van Europa stap voor stap totaal te gaan controleren. Na het beperken en uiteindelijk
afschaffen van de vrijheid op het internet zal in de toekomst ook de vrijheid van reizen eraan moeten
geloven. Dit moet in 2050 leiden tot een totaal verbod op toeristische langeafstandsreizen (zie link onder
naar 10-10-2012 voor meer info). Daarnaast zal het leven de komende jaren onder het mom van
'duurzaamheid' geleidelijk steeds duurder worden gemaakt, waardoor de burger straks vrijwel al zijn geld
kwijt is aan wonen, energie en (zo min mogelijk) transport.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Britten willen briefpost controleren
15 juni 2013
AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
De nieuwe Britse “Communications Data Bill” voorziet niet alleen in de opslag van data van het complete
internetverkeer. Hij wordt ook landelijk uitgebreid naar briefpost. Vorige week publiceerde het Britse
ministerie van Binnenlandse Zaken het ontwerp voor een nieuwe “Communications Data Bill” (CCDP), zoals
die al in de troonreden van koningin Elisabeth werd aangekondigd. Achter de onschuldige naam
“dataverkeerswet” verbergt zich echter een ook voor Britse verhoudingen monstrueus bewakingsproject,
waarvoor de naam “Dataopslag 2.0” beter zou zijn.
CCDP breidt de EU-richtlijnen wat betreft het opslaan van data, die op zich alleen e-mail en telefonie
betreffen, namelijk uit naar diensten zoals facebook, chats en alle andere communicatieprotocollen.
Wat daar dan allemaal precies van moet worden opgeslagen, wordt in het 123 pagina´s dikke convenant
echter nergens gespecificeerd. Daarin is steeds alleen maar sprake van “communicaties”, waarvan de data
in totaal 12 maanden moeten worden opgeslagen, individuele diensten worden nergens gespecificeerd. Heel
duidelijk wordt hiermee een omvattende optekening van alle internetactiviteiten tot in het kleinste detail
bedoeld. Dat wordt ook aangetoond door het voorwoord van de Britse minister van Binnenlandse Zaken,
Theresa May, dat als volgt begint:
“Communicatiediensten en services wisselen snel. Steeds meer communicatie vindt op het internet plaats,
die over steeds meer services verdeeld zijn. Omdat criminelen steeds sterker gebruikmaken van het internet,
moeten we ervoor zorgen dat de politie en de geheime diensten voortdurend over de middelen beschikken,
die ze nodig hebben om hun taak te kunnen doen.”
Daarvoor krijgen de autoriteiten met CCDP een nieuw instrument in handen gedrukt, waarover zij de
afgelopen tweehonderd jaar vermoedelijk nog nooit de beschikking hebben gehad sinds er landelijk
beschikbare briefpost bestaat. In een wettelijk convenant, dat nieuwe communicatievormen behandelt, wordt
als enige dienst uitgerekend de oudste vorm van communicatie over afstand überhaupt tot in detail
uitgelegd.
In deel 3, artikel 21, wordt uitgelegd wat er moet worden verstaan onder “postal data”: “Alles wat op de
buitenkant van een poststuk staat”, dus stempelgegevens, barcodes, adressen, afzender enz.
Onder postgoed valt alles wat met de post getransporteerd wordt, dus ook ansichtkaarten, postpakketten, de
bijbehorende vrachtbrieven enz. De dataopslag van e-mails, die alle informatie betreft wie waar met wie via
welke provider wanneer communicatie uitgewisseld heeft, worden zo een voor een tot het postverkeer
uitgebreid.
De mogelijkheid om de briefpost van het Verenigd Koninkrijk landelijk op te tekenen, hadden de geheime
diensten van hare majesteit niet eens in het begin van dit massacommunicatiemiddel. Intussen is de
bewaking echter technisch mogelijk, omdat de nieuwe automatische sorteerinstallaties worden aangestuurd
door computers, de poststukken worden daarbij door scanners elektronisch ingelezen. Ook deze data
moeten 12 maanden worden opgeslagen.
Wat betreft de “nieuwe communicatievormen” zou de wet niet minder gespecificeerd kunnen zijn. Er worden
geen voorbeelden gegeven welke services met de abstracte clausules worden bedoeld, en ook wordt
nergens uitgelegd hoe de provider bepaalde diensten moet controleren die zich niet in zijn domeinen
bevinden.
Zodra een klant via end-to-end versleuteling verbinding maakt met een andere computer, wordt er een
versleutelde tunnel opgebouwd. Vanaf dat moment kan de provider alleen maar zien dat er data worden
uitgewisseld en welke omvang deze uitwisseling heeft.
Een “https”-login bij Facebook of Twitter zegt nog steeds dat de desbetreffende gebruiker op dat moment via
deze netwerken communiceert, maar niet meer. Een login bij een “Virtual Private Network” van een van de
vele aanbieders rondom de wereld staat überhaupt geen conclusies meer toe wat betreft de activiteiten van
de gebruiker dan alleen dat hij op dat moment iets leest, bekijkt, download of iets anders met informatie
doet.
Op desbetreffende vragen in het voortraject hadden de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken steeds gegarandeerd dat dit wel zou functioneren. Technisch bestaat daarvoor echter slechts een
beginsel, dat “Man-in-the-Middle Attack” wordt genoemd.
In dit geval is hiervoor een nieuwe server nodig, via welke alle versleutelde dataverkeer loopt. Deze
computers staan weliswaar fysiek bij de providers, maar worden geadministreerd door die geheime diensten,
die in Groot-Brittannië ook verantwoordelijk zijn voor bewakingstaken van de politie.
Zodra de eerste aanvraag naar versleuteling van de kant van de klant heeft plaatsgevonden, komt de
controleserver ertussen. In plaats van een rechtstreekse https-tunnel tot Facebook wordt er een verbinding
klant-controleserver en controleserver-Facebook tot stand gebracht. Daarmee beschikt deze server over alle
data.
Niet eens in China is zo´n handelwijze gebruikelijk, temeer omdat versleuteld dataverkeer bij private of
Virtual Private Networks nog een zeer geringe rol speelt. Firmacommunicatie is echter zonder veilige VPN´s
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überhaupt niet meer denkbaar, daarom zal vermoedelijk het meest spannende zijn wat de industrie en de
economie ervan vinden als de veiligheid van hun ondernemingsnetwerken op zo´n manier wordt
gecompromitteerd.
Dit gebeurt uitgerekend in een land, dat door een van de grootste bewakingsschandalen met daarin diep
verstrikte topambtenaren van de politie wordt geteisterd. Desondanks lijdt het geen twijfel dat dit plan van de
totale controle door de staat van alle communicatie volledig serieus bedoeld is. Daarvoor bestaat ook al een
voorbeeld uit het telefoonverkeer.
Naast het normale PIN-“Messaging”, dus de uitwisseling van korte berichten, die met een en dezelfde
algemene sleutel gemakkelijk geopend kunnen worden, bieden de in Groot-Brittannië wijdverbreide
BlackBerrys ook standaard End-to-end-versleuteling aan zodra er een BlackBerry-Enterprise-Server in het
spel is, die ergens ter wereld kan staan.
Heel kort samengevat wordt ook hier bij de opbouw van een versleutelde verbinding in het mobiele
telefoonnetwerk een soort Man-in-the-Middle-aanval uitgevoerd. Als de BlackBerrys het dan eens zijn
geworden over een tijdelijke sleutel, zijn de bewakers al bij de communicatie vertegenwoordigd.
In het European Telecom Standards Institute (ETSI) is al een desbetreffende standaard in gebruik, die er
maar heel erg weinig anders uitziet dan het Britse beginsel, maar precies zo functioneert.
In de beide ETSI-werkgroepen voor bewakingsstandaards (Lawful Interception) nemen ambtenaren van de
National Technical Assistance (NTAC) sleutelposities in. Deze afdeling van de Britse militaire geheime dienst
Government Communication Headquarters heet zo, omdat zij de politieautoriteiten technisch assisteert door
de controle van alle telecommunicatielijnen over te nemen.
Wat betreft de betekenis van dit nieuwe Britse initiatief, zou het principieel fout zijn om dit te beschouwen als
een voor dit eiland typische controlerende excentriciteiten.
Toen de regering van Tony Blair (Labour) in het jaar 1999 geen meerderheid in het Britse parlement kreeg
met haar plan voor een dataopslag van telefoon- en E-mailverkeer, ging men op zoek naar bondgenoten in
Europa. En vond deze ook, want de Fransen waren al met dezelfde soort plannen bezig. De Zweden
kwamen erbij en onvermoeibaar schoof ook de toenmalige Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Otto
Schily (SPD) mee aan. Uiteindelijk wist de regering-Blair haar wet er in de vorm van een EU-richtlijn zo langs
de neus weg in heel Europa door te drukken.
Overgenomen uit: http://ejbron.wordpress.com

“And now they are coming for your pension”
Geplaatst op juli 16, 2013
George Carlin voorspelde het jaren geleden al in zijn fabuleuze
podiumoptreden: “En nu komen ze uw pensioen afpakken.” Nee…
dat gaan we niet zo noemen natuurlijk! We noemen het
staatssteun! En natuurlijk gaat zoiets altijd eerst via een steekproef
in een proefkonijn-land. Net zoals het plunderen van
spaartegoeden begon in Cyprus en vervolgens regel werd voor
geheel Europa, zo gaan we nu de opgebouwde pensioenen
proppen in compleet waardeloze staatsobligaties. Het is namelijk
niets anders dan op een mooie manier verwoorden dat je die pensioentegoeden aanwendt om extra
leningen te verstrekken aan landen. En aangezien we al gemerkt hebben dat die staatsschulden van de
meeste landen zo groot zijn, dat alleen al de rentes op die leningen nooit op enigerlei wijze terug verdiend
kunnen worden (laat staan de leningen zelf afgelost kunnen worden), kun je het verstrekken van leningen
aan landen (staatsobligaties) vergelijken met het koken van water. Het is gedoemd te verdampen!
Portugal wordt nu als proeftuin gebruikt om mensen hun pensioen te laten verdampen. Het land zit al
helemaal aan de afgrond, dus dit kan er ook nog wel bij. En het effect wordt pas op de lange termijn
gemerkt, omdat we het hier hebben over pensioen tegoeden. Dat is dus iets waar mensen “op de duur”
aanspraak op moeten gaan maken; als ze met pensioen gaan. Dat het er dan niet meer is…ach dat zal dan
pas tot opstanden leiden. Nu is het even een mooie manier om het gat op een creatieve manier te vullen;
anders dan de truc van het ongelimiteerd geld bijdrukken. Linksom of rechtsom het is geld stoppen in een
‘zwart gat’. Om dat te begrijpen verwijs ik nog maar een keer naar het artikel ‘Het bancaire systeem voor
dummies‘. Wat hier nu gebeurt in Portugal (4 miljard) is pure diefstal!
Bron: DMN en Express.be
http://martinvrijland.com/2013/07/16/and-now-they-are-coming-for-your-pension/
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“Overbodige organen” wel heel belangrijk!
2013/07/15 Destiny5D Olympic Zion News

Rudimentaire organen zoals de appendix, de milt, de amandelen en
diverse overbodige aders, die lange tijd als nutteloos werden
beschouwd, zijn in werkelijkheid niet zo waardeloos als gedacht.
Wetenschappers ontdekten dat deze overbodig geachte organen
eigenlijk harde werkers zijn. Jeffrey Laitman, directeur anatomie en
functionele morfologie bij de Mount Sinai School of Medicine in New
York City, zegt dat de geschiedenis rommelt van waardeloze
lichaamsdelen, omdat de medische wetenschap nog veel te ontdekken had.
(amandelen)
In een nieuwe studie stelden onderzoekers vast dat de milt een
cruciale rol zou kunnen spelen in het genezen van een beschadigd
hart. De milt, een niervormig orgaan dat zich linksboven in de buik
bevindt, helpt infecties op te sporen en filtert beschadigde rode
bloedcellen uit de bloedsomloop. Toch wordt de milt als nietessentieel beschouwd en kan men prima zonder leven. Maar een
onderzoek bij muizen wees er op dat de milt monocyten opslaat: witte
bloedcellen essentieel voor het immuunsysteem en weefselherstel.
(Milt)
Filip Swirski van het Massachusetts General Hospital’s Center for
Systems Biology in Boston, zegt dat wetenschappers vroeger
dachten dat monocyten enkel in het beendermerg aangemaakt
werden – zoals trouwens andere types van witte bloedcellen – en
opgeslagen werden in de bloedstroom. Maar in werkelijkheid is de
milt de bron van 40 tot 50 percent van de monocyten die betrokken
zijn in het genezingsproces (bij muizen) na een hartaanval.
Filip Swirski: “Als je een hartaanval overleeft, dan moet uw hart op de
juiste manier genezen, en dat hangt van monocyten af. Men heeft
altijd gedacht dat de monocyten die zich onmiddellijk na een hartaanval in het hart verzamelen afkomstig
waren uit de bloedstroom. Maar na berekeningen ontdekten we dat het aantal monocyten dat zich in het hart
verzamelden ver boven het aantal monocyten in omloop was. Toen we als deel van het onderzoek de milt
verwijderden en daarna een hartaanval uitlokten, telden we een veel lager aantal verzamelde monocyten.”
Een van de bekendste ‘nutteloze’ organen is het ‘wormvormig aanhangsel’, beter bekend onder de Latijnse
benaming ‘appendix (vermiformis)’, een 1 tot 15 centimeter lang, dun rolrond aanhangsel van de darmen dat
in het verlengde van het caecum – de eigenlijke blindedarm – ligt. Blijkt dat de appendix – zelfs vandaag nog
– in bepaalde omstandigheden een belangrijke rol speelt.
(Appendix)
De appendix blijkt een pakhuis vol heilzame bacteriën te zijn die
helpen bij het verteringsproces. In een ontwikkelde wereld waar
diarree ten gevolge van een vuile, door parasieten geteisterde
levensstijl nog steeds een gemeenschappelijk voorkomend
probleem is, blijkt de appendix een vitaal orgaan te zijn om na
ziekte de darmen opnieuw te bevolken met nuttige bacteriën.
Laitman zegt dat een ander voorbeeld waarbij onze anatomie achterloopt op onze huidige levensstijl de
indirecte bloedsomloop is. Bepaalde systemen van aders en slagaders verzekeren de bloedstroom wanneer
de belangrijkste wegen geblokkeerd of beschadigd raken. Vandaag lijken deze systemen echt overbodig. Zo
hebben onze ellebogen, knieën en schouders een indirecte bloedsomloop, maar ons hart en het grootste
gedeelte van onze hersenen hebben dat niet.
Jeffrey Laitman: “Waarom hebben we overtollige bloedbanen in onze ellebogen ontwikkeld, en niet daar
waar het van groter belang is? Het antwoord daarop ligt misschien in ons verleden. Wanneer krijgen we te
maken met een beroerte of een hartaanval? In de leeftijdcategorie 50-60. Toen de blauwdrukken voor onze
soort getekend werden, werd niemand zo oud. Het feit dat onze lichamen evolueerden toen mensen een kort
leven als jager en verzamelaar hadden, is misschien een van de sleutels om de verschillende ‘overbodige’
lichaamsdelen te verklaren.
Bron: grenswetenschap.nl
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Medisch schandaal: 'Ziekenhuizen VS transplanteren organen van levende donors'
Waar critici al jaren voor waarschuwden blijkt in de Verenigde
Staten de gruwelijke realiteit te zijn: in ziekenhuizen worden de
organen van levende donors routinematig weggehaald om
getransplanteerd te worden, waarna de familie van de slachtoffers
het bericht krijgt dat hun geliefde op de operatietafel is overleden
als gevolg van bijvoorbeeld een hartstilstand. Mike Adams van de
bekendste onafhankelijke Amerikaanse natuur-en gezondheidssite
Natural News schrijft dat 'ik mijn lezers niet voor niets jarenlang
gewaarschuwd heb om GEEN orgaandonor te worden.'
Er komt steeds meer bewijs dat artsen en chirurgen in de VS om puur financiële redenen organen weghalen
uit levende patiënten. Zo werd Colleen Burns tijdens haar operatie plotseling wakker op de operatietafel van
een ziekenhuis in Syracuse, New York. Tot haar afgrijzen zag ze dat de chirurgen haar organen uit haar
lichaam wilden halen. Dit is geen complottheorie, maar echt gebeurd en bevestigd door ABC News en
andere media. Hoe dit kon gebeuren? De artsen gaven eerst een valse doodverklaring af voor Colleen door
te beweren dat ze een hartstilstand had gekregen en daarbij 'onherstelbare hersenschade' had opgelopen.
Vervolgens konden ze naar hartenlust in haar lichaam gaan snijden - terwijl ze nog leefde.
Miljardenindustrie
Amerikaanse artsen blijken er dus een andere definitie van 'dood' op na te houden dan de meeste mensen.
Omdat ziekenhuizen enorme winsten behalen met de -zowel legale als illegale- handel in organen, blijkt de
verleiding voor velen dus te groot om nog levende patiënten, nog voordat hun hart stopt met kloppen, voor
dood te verklaren. De organenhandel is een zeer winstgevende miljardenindustrie geworden. Over de hele
wereld hebben rijke mensen voortdurend nieuwe nieren, levers, harten en andere organen nodig. Artsen en
ziekenhuizen kunnen kosteloos organen 'oogsten' van mensen die zich hebben opgegeven als donor. De
ontvangers van de organen en de medische verzekeraars tellen er grif geld voor neer, waardoor met de
organen van één donor miljoenen kunnen worden verdiend.
Veel donororganen beschadigd of ziek
Bovendien maakt de medische wereld zich schuldig aan nog een smerig trucje: de organen die bij andere
patiënten worden ingebracht zijn vaak zwaar beschadigd of met ziekten zoals hepatitis, de
gekkekoeienziekte (BSE) en andere virussen geïnfecteerd. De eerder genoemde Colleen Burns is zo'n
geval. Zij nam een dodelijke overdosis van diverse medicijnen in om zelfmoord te plegen, maar toch werden
haar organen voor gezond verklaard om te transplanteren. Met andere woorden: zelfs organen, waarvan
artsen weten dat deze door een giftige overdosis zwaar zijn beschadigd, worden bij andere mensen
ingebracht. Dat is tegelijkertijd de reden dat veel patiënten die een donororgaan hebben ontvangen, al na
korte tijd zelf sterven. In veel gevallen zijn de organen die ze ontvingen namelijk beschadigd of ernstig ziek,
waardoor het lichaam van de ontvanger onmiddellijk besmet wordt. Dit proces wordt nog eens verergerd
door de medicijnen die men moet slikken om afstoting van het orgaan te voorkomen en die de werking van
het immuunsysteem aantasten.
Aanbod gezonde organen gering
Voorbeeld is Irakveteraan Matthew Millington, die in 2009 een long met kanker (!) getransplanteerd kreeg.
Na amper tien maanden stierf hij zelf aan kanker, dat zich vanuit de long had uitgezaaid. Een
schadevergoeding zat er echter niet in, omdat de ziekenhuizen zich wettelijk hebben ingedekt tegen mislukte
transplantaties en falende donororganen.
Alleen al in de VS wachten 100.000 mensen op een donororgaan. Er zijn echter maar mondjesmaat organen
beschikbaar, waardoor artsen onder enorme druk staan om de organen van nog levende mensen weg te
nemen, ook als dit zieke en aangetaste organen zijn. Omdat ongezond levende mensen eerder ziek worden
en sterven dan gezonder levende mensen, is het aantal beschikbare organen dat volledig gezond is gering.
Politieke tegenstanders makkelijk doelwit
De dood van jonge, gezonde mensen bij bijvoorbeeld verkeersongelukken is dan ook 'ideaal' voor de
orgaanindustrie. In China worden om deze reden tegenstanders van de regering, zoals leden van de FalunGong sekte die een supergezond leven leiden, regelmatig opgepakt en in de gevangenis gegooid.
Vervolgens worden van dit soort politieke tegenstanders de gezonde organen geoogst.
Rijke topmensen sneller een orgaan
Dit gebeurt echter niet alleen in het totalitaire China. Mike Adams: 'Hoe denkt u dat (ex-Apple topman) Steve
Jobs zo snel een nieuwe lever kon krijgen, terwijl duizenden anderen er ook op wachtten? Hij heeft er een
gekocht. Of gelooft u echt dat hij net als de anderen in de rij is gaan staan, en dat er toen plotseling een
lever voor hem beschikbaar kwam, sneller als voor alle anderen?'
Patiënten lopen overal ter wereld gevaar
Overal ter wereld worden tegenwoordig organen weggehaald bij mensen die niet uitdrukkelijk hebben
verklaard dit niet te willen. Het British Medical Journal waarschuwde in 2011 dat de wetten, die mensen
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automatisch tot donor maken, ervoor zorgen dat artsen de organen van uw man, vrouw, kind of andere
geliefde zonder toestemming van de familie kunnen wegnemen.
Er bestaat zelfs een website, PresumedConsent.org, die ondanks de verbloemende woorden niet kan
verhullen dat artsen worden aangemoedigd om meer patiënten 'dood' te verklaren, zodat er meer organen
beschikbaar komen en de lucratieve miljardenhandel in organen nog jaren kan blijven doorgaan.
'Zeg nee tegen orgaandonatie'
Adams adviseert: 'Als argeloze bureaucraten u de volgende keer vragen of u orgaandonor wilt worden, zeg
dan eenvoudig: 'Nee dank u, ik heb liever dat de artsen proberen mij in leven te houden'. Spoor artsen dus
niet aan om u om te brengen. Als u echt mensen wilt helpen, dan leert u hen hoe ze hun door God gegeven
organen met superfoods, supplementen, sport en een gezonde levensstijl kunnen beschermen.'
Xander - (1) KOPP / Natural News / Natural News
Afmelden orgaandonor:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie/vraag-en-antwoord/hoe-laat-ik-me-registreren-alsorgaandonor.html
http://www.donorregister.nl/veelgestelde_vragen/wijzigingdoorgeven/default.aspx

“Militante islamisten zijn fascisten”
Riyad bestraft buitenlanders bij het niet in acht nemen van de ramadan
Posted on 10 juli 2013 door E.J. Bron
Screenshot_32
De autoriteiten van Saoedi-Arabië hebben niet-moslims met uitzetting gedreigd als zij niet de islamitische
vastenmaand ramadan in acht zouden nemen.
Niet-moslims zouden de gevoelens van de moslims moeten respecteren door niet op openbare plaatsen, op
straat of tijdens het werk te eten, te drinken of te roken, verklaarde het ministerie van Binnenlandse Zaken in
Riyad. Bij overtreding zouden “radicale maatregelen” dreigen, waaronder de opzegging van
arbeidscontracten en de uitzetting uit het koninkrijk.
In Saoedi-Arabië heerst de bijzonder puriteinse interpretatie van de islam, het wahabisme. In het 27 miljoen
inwoners tellende land leven ongeveer 8 miljoen buitenlanders, de meeste van hen afkomstig uit Azië.
Tijdens de vandaag beginnende heilige maand ramadan mogen gelovige moslims van zonsopkomst tot
zonsondergang niet eten, drinken, roken en ook geen seks hebben.
Bron:
http://www.stern.de/news2/aktuell/riad-bestraft-auslaender-bei-nichtbeachtung-des-ramadan-2035959.html
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

NSA de centrale processor in het transhuman netwerk
Geplaatst op juli 10, 2013
Voordat ik de titel van dit artikel uitleg, raad ik u aan onderstaande
documentaire te bekijken. Feitelijk is de mensheid dichter bij het
transhumane stadium dan we in onze stoutste dromen zullen zien. Het
internet speelt daarin een grote rol. Ook vaccineren is van cruciaal
belang; net als genetisch gemanipuleerd voedsel, chemtrails en
nanotechnologie. Niet voor niets heeft het hoofdkantoor van de NSA de
vorm van een centrale processor op een computer moederboard. Het
internet is al in handen van de heersende elite. Maar de technologie
gaat al mijlen veel verder dan u zich kunt voorstellen. Door bijvoorbeeld zichzelf replicerende nano-deeltjes
in de atmosfeer te sprayen worden mensen geïnfecteerd met nano-organismen die ze aan het internet
koppelen en bestuurbaar maken (zie docu 0:58 uur).
In een vervolg van dit artikel zal ik wat meer in detail toelichten waar ik op doel. Voorlopig raad ik aan de
docu goed te bekijken, omdat daarin alles in detail uitgelegd wordt. Ik ben benieuwd wat Jan Bennink
hiervan vindt en of hij er een column aan zal wijden.
http://martinvrijland.com/2013/07/10/nsa-de-centrale-processor-in-het-transhuman-netwerk/
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