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Over de Nephilim, etymologisch bewijs...
Genesis 6:4
"De reuzen (Nephilim) waren op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen God's tot de dochters
der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam".
Nummeri 13:33
"Daar zagen wij ook Nephilim (de zonen van Anak maken deel uit van Nephilim) en wij waren als
sprinkhanen in ons eigen gezicht, en ook in hun ogen".
Nota's over de semi-goden van Genesis 6.
Deel I. Wie zijn de Nephilim?
Van alle denkbare fenomenen ter wereld, Is het nageslacht van deze unie tussen bovennatuurlijken en
mensen het meest bizar. De mens heeft tot nu toe weinig aandacht aan hen besteed, daar het feit van hun
bestaan in legende is gehuld. Maar kunnen zij nog langer als mythe worden verworpen? In dit uur van de
eindtijd komen vele vreemde fenomenen voor. Jezus zei, "zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de
komst van de Zoon des mensen zijn" (Matheus 24:37). Het was de verdorvenheid van het mensdom en de
afschuwelijke unie van het bovennatuurlijke met het natuurlijke dat God bewoog om de wereld te oordelen.
Wij naderen snel een nieuwe periode van de toorn van God. De terugkeer van deze superschepselen kan
zelfs nu een bedreiging voor ons zijn.
NEPHILIM: ETYMOLOGISCH BEWIJSMATERIAAL
Wie deze wezens zijn?
Een aanwijzing van hun identiteit wordt gevonden in hun naam -- Nephilim.
Het woord zelf is Hebreeuws, en het wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 6:4. Nephilim is vertaald als
"reuzen" in de Erkende NBG Vertaling, maar "reuzen" is zeker geen volledige beschrijving. Commentatoren
zoals 'Lange' schrijven het woord "Nephilim" toe aan de wortel "Niphal", wat betekent "de voornamen." Dit
correspondeert volkomen met de "mannen van naam" aan het eind van Genesis 6:4, niettemin is het geen
algemeen aanvaarde vertaling.
Anderen hebben de wortel van het woord gezocht in de Hebreeuwse medeklinkers "npl" zoals die in Psalm
58:8 wordt gevonden. Hier betekent het "mislukking. "Als men deze theorie volgt, zouden Nephilim
bovenmenselijke wezens zijn die uit mislukkingen voortvloeiden. De Nephilim komen dan voort uit een
miskraam, zelf vielen zij (naflu) van de wereld, en vulden de wereld met abortussen (nephilim) door hun
immoraliteit. De meeste geleerden, echter, verwerpen deze interpretatie en vinden het woord "Nephilim" aan
de Hebreeuwse wortel "Naphal" wat betekend "vallen." Nephilim zijn de "gevallenen." Een directe verwijzing
naar de gevallen engelen die hen verwekten. Sommige schrijvers zoals Ben Adam geloven dat het woord
"Nephilim" naar de gevallen engelen zelf en niet naar hun nakomelingen verwijst.
Wegens de onzekerheid in de vertaling van het Hebreeuwse woord, laten steeds meer versies van de Bijbel
het originele woord onvertaald. Aldus geeft de Nieuwe Internationale Versie de passage weer als: "Nephilim
was op de aarde in die dagen..." (Genesis 6:4).
Dit doet ook rechtvaardigheid aan het feit dat het welomlijnde artikel het woord in origineel voorafgaat.
"Nephilim was op de aarde..."
Hetzelfde welomlijnde artikel wordt ook gevonden in de andere bijbelse passage waar het woord "Nephilim"
voorkomt, namelijk Nummeri 13:33 . "Wij zagen daar Nephilim..." Het interpreteren van Nephilim als
"gevallenen" verwerpt de suggestie van één moderne auteur die het geloof in Nephilim tot racisme liet
leiden. Hij vreesde dat de mensen met het hebben van hemelbloed in hun aderen zouden opscheppen en
zich aan die van gewoon menselijk voorgeslacht superieur zouden beschouwen. Afdaling van stellaire
ontdekkingsreizigers kon tot een klassenonderscheid leiden die de wereld nog nooit in die maten heeft
meegemaakt.
Hoewel er geen etymologisch bewijsmateriaal is om "reuzen" als nauwkeurige vertaling voor "Nephilim" te
rechtvaardigen, is een dergelijke vertaling niet zonder verdienste. In meerdere betekenissen, waren Nephilim
reuzen. REUZEN IN GROOTTE bijvoorbeeld.
Veel documentatie over de uitzonderlijke fysieke gestalte en bovenmenselijke kracht van Nephilim die er
bestaat, verwijst ernaar dat zij verwekt waren door engelen. De engelen zoals reeds verklaard, "blinken uit in
sterkte" (Psalm 103:20). Zij zijn groter "in kracht en macht" dan de mensen.(2 Peter 2:1 1).
Wat op heilige engelen van toepassing is, is eveneens van toepassing op de gevallen engelen. Het Boek
van Enoch geeft aan dat zij zo hoog als bomen waren. Een moderne auteur beschrijft hen in de volgende
termen: De vervormde macht en de enorme kracht zijn opvallende attributen van gevallen engelen. Deze
titanische energie is gevonden in door demonen bezeten mensen.
Het Nieuwe Testament levert veel dergelijke voorbeelden. Één daarvan, waar het meest notitie van is
gemaakt, is dat van de duivelse Gadarene, die door zijn bovenmenselijke sterkte kettingen kon breken.
De Rooms-katholieke Kerk bevestigt deze eigenschap van gevallen engelen doordat zij de aanwezigheid
van bovenmenselijke sterkte eist alvorens een persoon bezeten te verklaren. Eigenlijk moet een persoon in
onderzoek de aanwezigheid van drie fenomenen openbaren alvorens de Rooms-katholieke Kerk hem/haar
bezeten acht.
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Ten eerste, moet de persoon in kwestie in een hem/haar onbekende taal kunnen spreken.
Ten tweede, moet hij/zij kennis hebben van geheime feiten, die hem/haar eerder onbekend waren.
Ten derde, moet hij/zij onnatuurlijke sterkte voorbij zijn/haar capaciteit bezitten.
Dr. Kurt Koch heeft met zijn enorme ervaring en uitgebreide onderzoek naar het occultisme ontdekt dat zelfs
kinderen of fragiel gebouwde vrouwen efficiënte weerstand tegen drie of vier sterke mannen kunnen bieden
wanneer zij bezeten zijn door demonen. Zo haalt ook Professor Oesterreich een aantal voorbeelden in zijn
onderzoek aan, die dezelfde bovenmenselijke sterkte in bezeten mensen aantonen. Één voorbeeld is die
van een jongen van tien jaar die nauwelijks door drie volwassenen kon worden onderdrukt. Een andere is
van een jong meisje dat nauwelijks door twee mensen kon worden overmeesterd.
In een gelijkaardig kader, schreef Robert Pearson in 1967 betreffende de opstand van de Dyak: Het
bewijsmateriaal van duivelse macht werd getuigd in Andjungan. Dyaks gebruikte hun vuisten en voeten om
vitrines van glas te breken dat door de hele plaats vloog. Sommigen dansten op de scherven met naakte
voeten maar niemand werd verwond. Één missionaris stond erbij toen Dyaks zich onderdompelden in
pannen met zuur die werden gebruikt om rubber te coaguleren. Onverdund kan dit zuur het vlees van het
been branden, maar deze mensen bleven onbeschadigd. Anderen sloegen gesloten en versperde deuren
met hun blote handen open, met het gemak alsof er een vrachtwagen doorheen reed... Deze dingen zijn
moeilijk te begrijpen, maar wij weten dat satan bekwaam is om mensen met zijn macht te begiftigen wanneer
het in zijn doel past.
EEN TWEEDE OPKOMST.
Genesis 6, waar het woord "Nephilim" voor het eerst wordt gebruikt, vermeld dat er Nephilim op de Aarde
waren vlak vóór de zondvloed plaatsvond en dat hun verschijning de belangrijkste reden voor de vloed was.
(De belangrijkste reden voor de vloed was de totale opstand van de mensheid tegen God. Genesis 6:5;
"Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn
hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde
gemaakt had en het smartte Hem in Zijn hart." En de Here zeide: "Ik zal de mensen die Ik geschapen heb,
van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des
hemels, want het berouwt Mij dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren."
Er volgde een tweede opkomst van deze gevallen engelen op een recentere datum, (d.w.z. na de vloed). Wij
lezen in Genesis 6: "Nephilim was op de aarde in die dagen en ook daarna..."
Dit gegeven wordt gevonden in Nummeri 13:33: "Wij zagen daar Nephilim (de nakomelingen van Anak
stammen af van Nephilim)."
Deze tweede uitbarsting was waarschijnlijk op meer beperkte schaal dan de eerste. Niettemin, gaf God de
opdracht tot hun volledige vernietiging. Wij hebben het moeilijk gevonden om dit met het karakter van God in
overeenstemming te brengen. Men kan slechts vermoeden dat God een speciale reden had om een
dergelijk bevel te geven. God was zich ervan bewust dat de kanaanieten en hun buren de gehele toonladder
van demonische praktijken vertoonden en dat zij een bedreiging voor het karakter en lot van Zijn gekozen
mensen waren, die op dat ogenblik het land ingingen. Dit is waarom Hij de Israelieten waarschuwde om de
geheime praktijken van deze mensen niet te imiteren. Met de zelfde onovertroffen woede die hij in Genesis 6
had getoond, geeft God de opdracht tot de volledige uitroeiing van de inwoners van Kanaan.
"Maar uit de steden van deze volken die de Here, uw God, u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem
heeft in leven laten, maar gij zult ze volledig met de ban slaan, de Hethieten, de Amorieten, deKanaanieten,
de Perrizieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zoals de Here, uw God, u geboden heeft..."
(Deuteronomium 20:16). Nochtans, slaagde Israël, zoals zo vaak in haar geschiedenis, er niet in om God's
bevel uit te voeren, en er is reden om te geloven dat enkele Nephilim overleefden. (Jozua 13:13, 16:1 0;
Richteren 1:28).
Het nageslacht van deze Nephilim ging onder diverse namen. Wij lezen van Anakim, die van Anak afstamt
(Nummeri 13:28); Rephaim, die van Rapha afstamt; Zamzummims, Emims, Avims enz. Iedereen deelde de
kenmerken van reusachtig, lang en sterk te zijn. Rabbi Bahya ben Asher een Spaanse Cabalist, stelde dat
Nephilim hoofden van de familie waren genaamd: "zonen van God." Zij werden zo genoemd omdat de
verschrikking viel op hen die ze met eigen ogen zagen. Zij werden genoemd Anakim en in de recentere
geschiedenis Rephaim.
Hier volgt een beschrijving uit het oude Testament van Emieten:
"-De Emieten hadden eertijds daarin gewoond, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de
Moabieten noemen hen Emieten.(Deuteronomium 2:10-11)."
Noot: De engelse vertaling is nog duidelijker, nl:
"The Emim dwelt therein in times past, a people great, and many, and tall, as the Anakim; which also were
accounted giants, as the Anakim; but the Moabites called them Emims. (Deuteronomy 2:10-11)."
Deze mensen waren dergelijke reuzen dat de Israelitische spionnen die het land binnen gingen door angst
werden overheerst.
"Daar zagen wij ook Nephilim en wij waren als sprinkhanen in ons eigen gezicht, en ook in hun ogen".
(Nummeri 13:33). Deuteronomium 3:11 beschrijft één van deze reuzen meer in detail:
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"Alleen Og, de koning van Basan was overgebleven als laatste der Refaieten; zie, zijn rustbank was een
rustbank van ijzer; zij staat immers in Rabba der Ammonieten. Negen el is zij lang en vier el breed naar de
gewone el". Een enorm groot bed! Sommige van deze reuzen droegen speren die tussen de vijf en vijftien
kilo wogen. Goliath droeg een pantser dat bijna honderd kilo woog en het werd gezegd dat hij ongeveer
negen voet lang moest zijn geweest. Sommige van deze reuzen hadden zes vingers op elke hand en zes
tenen op elke voet.
BEWIJSMATERIAAL VAN BUITEN het MIDDENOOSTEN
Deze reuzen beperkten zich niet tot het Middenoosten.
Twee dozijn menselijke voetafdrukken van abnormale grootte zijn gevonden in de bedding van de Paluxi
rivier, in Texas, waarvan sommigen achttien duim groot waren. Dergelijke reuzen afdrukken zijn ontdekt in
diverse plaatsen zoals Colorado, New Mexico, Arizona en Californië. In het gebied van Vernon in Ohio, vindt
Dr. Wilbur G. Burroughs van de Geologische Afdeling van de Universiteit van Berea, menselijke
voetafdrukken van 23,75 cm in lengte en 10,25 cm breed. William Meister vindt in 1968 twee menselijke
voetafdrukken van 32,5 cm lang en 11,25 cm breed.
Gelijkwaardige voetafdrukken zijn ook ontdekt in andere landen.
Vooral in het gebied van Victoria in Australië. Niet alleen hebben wij voetafdrukken van reuzen, maar ook
daadwerkelijke skeletten. In 1936 vindt Larson Kohl, de Duitse paleontoloog en antropoloog, de beenderen
van gigantische mensen op de kust van het Meer Elyasi in Centraal Afrika.
Andere reuzenskeletten werden later gevonden in Hava, Transvaal en China.
Het bewijsmateriaal voor het bestaan van reuzen is onweerlegbaar.
Een "wetenschappelijk verzekerd feit," zegt Dr. Louis Burkhalter. (9)
REUZEN IN KENNIS
Nephilim waren ook reuzen in kennis. Volgens het Boek van Enoch, was God verdeeld tegen de gevallen
engelen omdat zij bepaalde geclassificeerde informatie aan mensen onthulden. De oude wereld associëerde
demonen met speciale esoterische kennis en met superieure intelligentie. Het woord "demoon" in het Grieks
(daimon) komt uit de wortel die "kennis" of "intelligentie" betekent.
Geschriften getuigen ook het feit dat demonen toegang tot kennis en informatie hebben die aan gewone
stervelingen wordt onthouden. Wij lezen in de Evangelien dat zij de Goddelijkheid van Jezus Christus
erkenden terwijl mensen aan dat feit voorbij gingen. Toen de duivelse Gaderene Jesus zag, viel hij voor
Hem neer en schreeuwde, "wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God". (Lucas
8:28). Deze demonen herkenden Jesus aan het begin van Zijn ministerie, voor Zijn eigen discipelen dat
deden. In het Boek van Handelingen, met dezelfde bovennatuurlijke kennis, erkenden demonen de opdracht
en het bericht van de Apostel Paulus. Bezeten schreeuwde damsel in Philippi: "Deze mensen zijn de
bedienden van de hoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen". (Handelingen 16:17).
Dit gebeurde op een tijdstip waarop de mensen van Philippi geen idee hadden wie Paulus was, noch kenden
zij de aard van zijn opdracht.
Wij kunnen alleen maar opmerken dat niet elke geregistreerde verklaring die door demonen in het Nieuwe
Testament betreffende Christus of Paulus wordt afgelegd honderd procent nauwkeurig was.
Mild stelde in Alexandrië een interessante reden voor deze superieure kennis van demonen voor: Het is
duidelijk, aangezien zij duivelse geesten zijn, dat zij sommige dingen sneller en meer volkomen dan mensen
kennen, doordat zij in het leren niet door de zwaarte van een lichaam worden geplaagd. De voorbeelden van
deze eigenschap in demonen worden geleverd door diverse missionarissen. Zij vertellen ons hoe de mensen
die door kwade geesten worden bezeten superieure kennis, ver boven dat van hun broeders verwerven. In
een hoofdartikel in het Christelijke Tijdschrift van het Leven vinden wij deze woorden betreffende de moord
op vijf jonge Amerikaanse missionarissen in de wildernissen van Ecuador in 1956: "Indiërs bij Arajuno wisten
in een paar uur wat er was gebeurd toen vijf missionarissen diep in het grondgebied van Auca van Ecuador
in 1956 er niet in slaagden om radiocontact met angstig wachtende medemissionarissen op te nemen."
Hoe? Zij vroegen het een lokale sjamaan (wonderdokter). Door in een trance af te dalen, wist hij zijn
favoriete demonen op te roepen en hen te vragen om hem te vertellen waar de ontbrekende missionarissen
waren. Korte tijd later berichtte de sjamaan dat de missionarissen in de Rivier Curaray lagen met lansen
door hun lijf. Ze zijn gevonden in die staat op de exacte locatie die de sjamaan aangaf.
John L. Nevius, een medische missionaris in China aan het eind van de laatste eeuw, verzamelde een
significant compendium van gegevens over dit onderwerp. Na het verzenden van een gedetailleerde
vragenlijst naar Protestantse missionarissen door heel China, verzamelde hij een enorme hoeveelheid
informatie over de symptomen van bezetenheid. Één kenmerk dat hij steeds opnieuw tegenkwam, was het
overwicht van superieure kennis en intelligentie in de bezeten persoon - zelfs over zaken waarvan de
persoon in kwestie voorheen geen kennis had.
GEPROGRAMMEERD VANUIT de RUIMTE
Dit kan de sleutel zijn tot de grote kennis en de deskundigheid die bepaalde mensen in oude tijden
kenmerkten. Zoals reeds gezien, blijven dergelijke kennis en deskundigheid voor "primitieve" mensen
verborgen. P.J. Wiseman voegt aan deze geheimzinnige factor toe: Men verwachtte dat hoe ouder de
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beschaving was, des te primitiever de vondsten van de archeologen zouden zijn. Tot de sporen van
beschaving totaal ophielden en de inheemse mens verscheen.
Noch in Babylon, noch in Egypte, de oudste beschavingen die wij kennen, was dit het geval.
Arthur Custance herleidt dit vreemde opeenvolgingsrecht pertinent naar het begin van de menselijke
geschiedenis:
"een ongelooflijk lange tijd...bijna zonder groei; plotseling spurt die binnen zeer weinig eeuwen tot een
opmerkelijk hoge cultuur; het geleidelijke vertragen, en het bederf volgden slechts veel later. Door
terugwinning van verloren kunsten en door de ontwikkeling van nieuwe, leiden die uiteindelijk tot de
verwezenlijking van onze moderne wereld."
Welk agentschap was er verantwoordelijk voor dat in die korte tijdspanne het proces van culturele
ontwikkeling zich zo kon versnellen om dergelijke opmerkelijke resultaten te veroorzaken? Kon dit
agentschap Nephilim zijn?
Kon deze deskundigheid zijn verleend door wezens uit de ruimte?
En kon dit de geheimen van Stonehenge, Mayan Caracol, Tiahuanaco, de Baai van Pisco, en in het
bijzonder de Piramides verklaren?
Kon de noodzakelijke kennis om deze monolithische structuren te construeren uit Nephilim komen? Waren
zij de verantwoordelijken voor de vraag van Custance over de "climax bij het begin"?
Voor het verklaren van de Grote Piramide, gaan vele wetenschappers terug naar een datum in de generaties
die de vloed voorafgaat.
Dit zijn de tijden van Nephilim, de "reuzen," de "mensen van naam."
Kon deze kennis uit de tweede uitbarsting van Nephilim gekomen zijn, die na de Vloed voorkwam?
BOOM VAN KENNIS
Als wij verder terug gaan, kunnen we dan een koppeling maken tussen deze esoterische kennis en de
"boom van kennis" die in de Tuin van Eden wordt gevonden? Wij weten dat dit de boom was waarvan God
verboden had fruit te eten.(Genesis 2:17, 3:3). Waarom werd deze boom zo genoemd?
Weinig commentatoren hebben om het even welk licht op zijn betekenis afgeworpen. Velen reduceren het
verhaal tot zuivere symbolisatie, zonder ons te vertellen wat die symbolisatie vertegenwoordigt. Anderen
kijken naar de passage als zijnde poëzie, gemakshalve vergetend dat poëzie vaak het dichtst bij de
waarheid komt. Het brengt niet alleen feiten met elkaar in verband, maar interpreteert hen eveneens. Poëzie
kun je vertalen als "geschiedenis beschreven van binnenuit, in plaats van buitenaf" en daarom
onvergelijkbaar veel dichter bij de waarheid. Of in de woorden van de Britse auteur Graham Green: "Poëzie
is de fotografie van het onzichtbare."
Als de boom een symbool is, dan moet het een symbool van iets zijn. Duidelijk mag zijn dat de "boom van
kennis" iets met kennis te maken heeft. Het bevatte ongetwijfeld de sleutel tot Goddelijk, geclassificeerd
materiaal dat God niet wilde dat de vroege mens bezat. Maar op de een of andere manier, en dat kon goed
door middel van Nephilim zijn, kwam de vroege mens die kennis wel te weten -- minstens een deel daarvan.
Dit was kennis dat de primitieve mens nooit zelf ontdekt zou kunnen hebben.
Het was namelijk kennis die voorbij ging aan de capaciteit van de moderne mens! Segraves herinnert ons
eraan: "Met al onze intelligentie, kunnen wij niet te weten komen hoe de piramides werden geconstrueerd."
(niet waar, de bouw van de piramides is de laatste jaren herzien en opnieuw onderzocht.
Geen bovennatuurlijke factoren hoeven te worden aangehaald om hun bouw te verklaren.) Wij, echter,
vragen opnieuw of deze intelligentie is overgebracht door de "zonen van God?" Egypte is niet het enige land
dat piramides heeft. Een geheel netwerk van hen kan rond de planeet -- in Kambodja, Shen Shi, China,
Thailand, Mexico, Nazca, Yucatan, Alaska worden gevonden... Hoe geef je rekenschap van dergelijke
geavanceerde wetenschappelijke technologie, op dergelijke universele schaal, en in dergelijke
voorhistorische tijden?
Kon het antwoord de levensduur van de mens op dat ogenblik zijn?
De gemiddelde leeftijdsspanwijdte voor de vloed was bijna negenhonderd jaar.
Dit, natuurlijk, bood uitzonderlijke mogelijkheid om te leren, onderzoek te doen, proeven te nemen e.d.
Konden de moderne wetenschappers maar zo lang leven! Maar de levensduur alleen kon nooit van de
gespecialiseerde kennis rekenschap geven die onze voorvaders bezaten.
Hun ontzagwekkende deskundigheid wijst op een bron buiten hen.
Geen andere haalbare verklaring kan worden aangeboden behalve dat de mensheid werd
voorgeprogrammeerd vanuit de diepten van de ruimte.
De Bijbel levert niet alleen de sleutel van de bron van deze kennis, maar ook de manier waarop het wellicht
door-- ruimtewezens of "gevallen engelen" werd overgebracht. Zoals wij hebben gezien, bezitten dergelijke
schepselen superieure kennis. Dit brachten zij over op de mens in directe tegenspraak met de wensen van
God. Satan, de leider van de gevallen engelen, is zelf een schepsel van zeldzame brilliantie en
onnavolgbaar genie. De Latijnse vertaling van zijn naam, "Lucifer" (van het Hebreeuwse "Helel"), komt uit
een wortel die "brilliant" of "magnifiek" betekent. Dit is een eigenschap die hij met zijn cohorten heeft
gedeeld. Hij en zij hebben toegang tot geclassificeerde, goddelijke informatie, en zijn op de hoogte van
verborgen dingen. (zie Handelingen 16:16, 17).
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Volgens Professor C. S. Dickerson, is de "Bron van hun kennis gevonden in hun superieur gecreeerde aard
en in hun enorme ervaring, aangezien zij door vele duizenden jaren leefden en informatie verzamelden."
Na het onderzoeken van demonische bezetenheid in China, documenteert John L. Nevius de
verbazingwekkende kennis die door bezeten mensen wordt geopenbaard: "Vele personen, terwijl bezeten
door een demoon, geven aan Jezus Christus als goddelijk persoon te kennen en een afkeer te tonen aan, en
een vrees te hebben voor Hem ". Zij converseren soms in vreemde talen waarvan zij in hun normale staten
volledig onwetend zijn."
BETTY EN BARNEY HILL
BETTY EN BARNEY HILL uit Newhampshire, reden terug naar huis van een vakantie in Canada in 1961,
toen zij een vliegende schotel zagen. Ze zetten de auto langs de kant van de weg om de schotel te zien
landen. De motor van hun auto sloeg af, maar beiden konden zich niet herinneren wat er daarna is gebeurd.
Het eerste wat ze zich herinnerden was dat ze zich dicht bij huis... zestig kilometer ten zuiden daarvan
bevonden. Na deze bizarre ervaring, leden zij aan nachtmerries, hyperactiviteit, bezorgdheidsyndromen en
zweren. Zij raadpleegden de psychiater Dr. Benjamin Simon uit Boston, die hen door middel van hypnose, -vrij onafhankelijk van elkaar - de oorzaak van de gemiste uren kon vertellen.
Allebei vertelden ze hetzelfde verhaal.
Aan boord van het ruimteschip genomen door wezens ondergingen zij fysieke onderzoeken. Opnamen aan
de hand van hun verhaal (dat onder hypnose wordt gegeven), en een boek werden gepubliceerd. Later is er
ook door de NBC- televisie een film over gemaakt.
Stanton T. Friedman, een kernfysicus, bestudeerde deze rapporten en was zeer geïmponeerd. Maar wat
hem definitief overtuigde was de kaart die in 1964 door Betty Hill van een tot dan toe onbekend
sterrenstelsel werd gemaakt. Betty beweerde dat haar deze kaart aan boord van de UFO was getoond en
openbaarde de details daarvan onder hypnose. De astronomen die op dat ogenblik de kaart onderzochten,
verwierpen het. Maar sinds 1964 is het nieuwe bewijsmateriaal over het onderwerp verschenen - het
sterrenstelsel dat in 1964 onzichtbaar was is nu ontdekt. Dr. Friedman verklaart: "Op basis van nieuwe
gegevens, kwam een computer met een kaart van het Zeta systeem van Reticuli op de proppen -- vage
sterren 220 triljoen mijlen weg - die de astronomen vergeleken met de kaart van Mevr. Hill." De conclusie
was dat de kaart van Betty exact overeenkwam met die van de computer.
REUZEN IN VERDORVENHEID
Reuzen in verdorvenheid is een ander onderscheid van Nephilim.
Verwekt door duivelse wezens, openbaren hun karakter en activiteit zeker de aard van de "gevallenen." Veel
van de legenden over het dwarsfokken tussen natuurlijke en bovennatuurlijke wezens schilderen
submenselijk gedrag af. We herkennen de semi-goden van mythologie -- Zeus (Roman Jupiter), Poseidon
(Neptunus), Eros (Cupid), Hermes (Mercury) -- Zij namen constant deel aan geslachtsorgies en
produceerden de meest vreemde nakomelingen. Emil Gaverluk vertelt over Zeus: "Hij negeerde
huwelijkswetten en nam in liefdeszaken dienst met leden van beide geslachten. Zeus huwde Hera, zijn
zuster. Één van de liefdes van Zeus was Europa. Hij verleidde haar door een stier te worden en haar weg te
voeren. Een andere was Leda, dochter van Thestios, Koning van Aetolia en de vrouw van Tyndereus,
Koning van Sparta.
Maar dit weerhield Zeus niet... Athene was de dochter van Metis door Zeus.
Metis probeerde om hem te vermijden. Hij verleidde haar. Zij waarschuwde hem dat als hij dit opnieuw deed
en het kind van mannelijk geslacht was, dat kind hem uiteindelijk zou doden. Zeus gaf het kind geen kans.
Hij slikte het geheel door.
De overwinningen van Zeus illustreren de acties van ongecontroleerde geest-wezens die begerig zijn naar
menselijk vlees." Dit is slechts één voorbeeld uit de Griekse mythologie van de kwade verenigingen tussen
geest-entiteiten uit de ruimte en menselijke wezens van de Aarde. Maar het waren niet alleen de geestwezens die op deze manier handelden; zij schijnen de lust naar vreemd vlees aan hun nakomelingen te
hebben doorgegeven. Nephilim, in dit opzicht meer dan in iets anders, waren imitators van hun vaders. Zij
wezen op de werkzaamheden van hun demonische voorgeslacht. En aangezien er graden van goedheid
onder de heiligen zijn, zijn er graden van kwaad onder demonen. Het bewijsmateriaal hiervan wordt
geregistreerd in Mattheus 12:43-45. Het vertelt van de onreine geest die terugkeerde om het huis te
bezetten waarvan hij was verstoken en terugkwam met "zeven andere geesten slechter dan hijzelf."
Ongeacht de graad van kwaad, alle demonen worden door God beschouwd als verachtelijk en verdorven.
Een terugkomend bijbels bijvoeglijk naamwoord is "onrein". Deze geesten zijn zowel moreel als geestelijk
onrein en hetzelfde distinctief is op hun nageslacht op de wereld van toepassing. Zij zijn het die met
dergelijke wezens handel drijven en vaak net zo eindigen. Romeinen 1:24-32 verklaart dat: "God hen opgaf."
De diepten van hun degradatie en hun immoraliteit zetten hen op een lager niveau dan dieren. Verlaten door
God als gevolg van hun verdorvenheid en gestoord door duivelse kwelling, zijn de mensen gedreven tot
krankzinnigenasielen en zelfs tot zelfmoord. Is het verwonderlijk dat toen onverbeterlijke geest-wezens en
rebellerende mensen samenwerkten om de Aarde te verontreinigen, genetische controle te zoeken en
hybriden te veroorzaken die het ras zelf bedreigden en zelfs probeerden om het eigenlijke plan van God
tegen te werken, dat God met een oordeel tussenbeide moest komen?

Nieuwsbrief 182 – 15 augustus 2013 – pag. 6

REUZEN IN TROTS
Nephilim waren ook reuzen in trots. Lord Acton beweerde dat macht bederft, en dat absolute macht absoluut
bederft. Dat doet kennis ook. Met hun superieure intelligentie en kennis, bezweken de Nephilim spoedig aan
de zonde die de val van Lucifer veroorzaakte - trots. (1 Timotheus 3:6). Net zoals Lucifer, droomden zijn
aanhangers er ook van een god te zijn, de Aarde te controleren en te beheersen. Hun geavanceerde kennis
was het gewenste dieet voor hun egoisme. Dergelijke kennis in combinatie met een reeds arrogante aard
leid tot zelfvergoddelijking. Zij hunkerden naar goddelijke eer en godsdienstige verering. Dit was de ambitie
van Lucifer, van Nephilim, en van elk gevallen schepsel. Zij werden aangedreven in alles wat zij door
zelfbeschikking, zelfverheerlijking en uiteindelijk zelfvergoddelijking deden. De fascinatie van de mens voor
occulte en buitenaardse fenomenen is vandaag de dag ongelooflijk significant. Niet eerder in de
geschiedenis is hij meer geconditioneerd geweest om de mogelijkheid van buitenaards leven te accepteren.
Deel II: Zonen van God, Dochters van Mensen
In 1947 ontdekte een Arabische jongen die zijn schapen hoedde toevallig een oude grot dichtbij de dode
zee. Daarin ontdekte hij een prijsloze verzameling geschriften die daarna de dode zee rollen of Qumran
Teksten werden genoemd. In deze verzameling werd een bijzonder schrift gevonden nl: "het Genesis
Apocryphon." Aanvankelijk werd het verondersteld het lang verloren Boek van Lamech te zijn. Hoewel de rol
bestond uit een toespraak van Lamech en een verhaal over enkele patriarchen van Enoch tot Abraham, was
het niet dat boek. Volgens de Bijbel, was Lamech de zoon van Methuselah en de vader van Noach.
Hij was negende van tien patriarchen in de wereld vóór de zondvloed. Het is significant, echter, dat het
Genesis Apocryphon Nephilim vermeldt en verwijzingen naar de "zonen van God" en de "dochters van
mensen" maakt die in Genesis 6 worden geïntroduceerd. Het Apocryphon weidt ook aanzienlijk uit over de
beknopte verklaringen die in de Bijbel worden gevonden en verstrekt waardevol inzicht in de manier waarop
deze oude verhalen door de oude Joden werden geïnterpreteerd.
Het exemplaar van het Genesis Apocryphon gaat terug in de tijd tot de tweede eeuw voor Christus, maar
werd duidelijk gebaseerd op veel oudere bronnen. Toen het werd ontdekt in 1947, was het verminkt door
ravages van tijd en vochtigheid. De bladen zaten zo aan elkaar vastgeplakt, dat het jaren duurde voordat de
teksten ontcijferd en gepubliceerd konden worden. Toen de geleerden definitief de inhoud openbaar
maakten, bevestigde het document dat de hemelwezens van de hemelen op de planeet aarde waren geland.
Meer dan dat, vertelde het hoe deze wezens verleid werden door aardse vrouwen die hun reuzen baarden.
Is dit verhaal mythe of geschiedenis, Legende of feit?
Gespecialiseerd onderzoek heeft geopenbaard dat vele oude legendes een basis in feiten hebben. Maar om
de vraag te beantwoorden, raadplegen we het meest geautoriseerde document dat aan de mens werd
toegekend -- de Bijbel.
In Genesis 6:14 worden de "zonen van God" gefascineerd door de schoonheid van de "dochters van
mensen." Zij huwden hen en produceerden nakomelingen (reuzen) die als Nephilim bekend werden.
DE ZONEN VAN GOD GEIDENTIFICEERT
Er is geen probleem in het identificeren van de "dochters van mensen" want dit is een vertrouwde methode
om vrouwen in de Bijbel aan te wijzen. Het probleem ligt bij de "zonen van God." Drie belangrijke
interpretaties zijn aangeboden om licht op deze cryptische benoeming te schijnen.
Ten eerste, theoretiseerde een groep binnen het orthodoxe Judaisme dat de woorden "zonen van God
nobelen of magnaten" betekende. Nauwelijks keurt iemand vandaag deze mening goed.
Ten tweede, interpreteren sommigen de "zonen van God" als gevallen engelen.
Deze werden verleid door de vrouwen van de Aarde en gingen hen begeren.
Vele achtenswaardige commentatoren van de Bijbel hebben deze theorie op psycho-fysiologische gronden
verworpen. Hoe kan iemand geloven, vragen zij, dat de engelen uit de hemel seksuele relaties met vrouwen
van de Aarde konden onderhouden?
Philastrius etiketteerde een dergelijke interpretatie als volkomen ketterij.
Ten derde, zeggen vele geleerden dat de "zonen van God" de mannelijke nakomelingen van Seth zijn, en
dat de "dochters van mensen" de vrouwelijke nakomelingen van Cain zijn. Volgens deze mening, was wat
eigenlijk in Genesis 6 gebeurde, een vroeg voorbeeld van gelovigen die ongelovigen huwden. De goede
zonen van Seth huwden de slechte dochters van Cain en het resultaat van deze gemengde huwelijken was
dat de nakomelingen bastaarden waren. Deze werden herkend aan hun corruptie; zij bereikten een
dergelijke graad van verval dat God werd gedwongen tussenbeide te komen en het menselijke ras te
vernietigen. Dit commentaar van Matthew Henry zou representatief kunnen worden genoemd door degene
die dit standpunt innemen: De "zonen van Seth (als zijnde de professoren van godsdienst) huwden de
dochters van mensen, namelijk diegene die er geen godsdienst op na hielden, laat staan God aanbaden".
Nochtans, ondanks de uitstekende stamboom van de verdedigers van deze theorie, is hun argument niet
overtuigend. Hun interpretatie is zuivere eisegesis -- zij maken zich schuldig aan het lezen in de tekst wat er
duidelijk niet is. In geen tijd, vóór de Vloed of na, heeft God gedreigd om het menselijke ras te vernietigen
voor de zonde van "gemengde huwelijken." Het is onmogelijk om deze extreme straf met zuiver mondelinge
overleveringen in overeenstemming te brengen met wat in de Bijbel staat beschreven voor de zelfde zonde.
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Als God deze zonde niet kon verteren, zou hij het menselijk ras al zo vaak vernietigd moeten hebben dat de
wereld alleen nog maar uit water zou bestaan!
Het contrast dat in Genesis 6:2 wordt gemaakt is niet tussen de nakomelingen van Seth en de nakomelingen
van Cain, maar tussen de "zonen van God" en de "dochters van mensen." Als "zonen van God" bedoeld is
als "zonen van Seth ," zouden slechts de zonen van Seth zich inlaten met gemengde huwelijken en niet de
dochters en waren slechts de dochters van Cain geïmpliceerd, en niet de zonen.
Een andere vreemde veronderstelling is impliciet: dat slechts de zonen van Seth goddelijk waren en slechts
de dochters van Cain slecht. Als we op zoek gaan naar de goddelijkheid van de zonen van Seth, komen we
bedrogen uit. In de Bijbel staat dat toen God op het punt stond de mensheid te vernietigen, Hij alleen Noach
en zijn familie als godsdienstig zag. Waar waren al die zogenaamde goddelijke zonen van Seth dan
gebleven? Zelfs de eigen zoon van Seth kon nauwelijks godsdienstig worden genoemd.
Zijn naam was Enos, wat "dodelijk" betekent en hij leefde daar zeker naar!
Genesis 4:26 leest, "En ook aan Seth werd een zoon geboren en hij noemde hem Enos. Toen begon men
de naam des Heren aan te roepen."
Die verklaring schijnt onschadelijk genoeg, maar wat als het betekend dat slechts toen de mensen de naam
van de Heer aanriepen. Naar wie riep Adam? En Abel? En Seth zelf?
Sommige geleerden geven ons een meer letterlijke en nauwkeurige vertaling van dit vers: "Toen begonnen
de mensen zich bij de naam van Jehovah te noemen." Andere geleerden vertalen op deze wijze de
verklaring: "Toen begonnen de mensen op hun goden (idolen) door de naam van Jehovah te roepen." Als
één van beiden hiervan de correcte vertaling is, is het bewijsmateriaal voor de zogenaamde goddelijke lijn
van Seth ongeldig. De waarheid van de kwestie is dat Enos en zijn lijn, met weinig genoteerde
uitzonderingen, goddeloos waren. Het goddelijke verslag kon niet duidelijker zijn:
"En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven."
In het Oude Testament, wordt de benoeming "zonen van God" (bene ha Elohim) nooit gebruikt voor mensen,
maar altijd voor bovennatuurlijke wezens die hoger zijn dan de mens maar lager zijn dan God.
Een dergelijke categorie kun je alleen toekennen aan engelen.
En de term "zonen van God" is op zowel goede als slechte engelen van toepassing. Dit zijn de wezens van
wie Augustine schreef: "Zoals de goden hebben zij materiële onsterfelijkheid, en hartstochten zoals de
mensen."
De benoeming "zonen van God" wordt in nog vier andere plaatsen/tijden gebruikt in het Oude Testament,
elke keer verwijzend naar engelen. Één voorbeeld is Daniel 3:25, waar de koning Nebuchadnezzar de vurige
oven onderzoekt en vier mensen ziet, "en de vorm van de vierde is als de zoon van God."
Een ander voorbeeld zegt dat de "zonen van God" van vreugde schreeuwden toen God de fundamenten van
de Aarde legde. De engelen zijn de enige entiteiten die deze benoeming past, aangezien de mens op dat
moment nog niet was gecreeerd!
(Job 38:7)
In Job 1:6 en Job 2:1 kwamen de "zonen van God" vóór de troon van God in de Hemel en onder hen is
Satan -- een verdere implicatie dat de "zonen van God" engelen moeten zijn geweest. Aangezien de
benoeming "zonen van God" constant in het Oude Testament voor engelen wordt gebruikt, is het logisch om
te besluiten dat de term in Genesis 6:2 ook naar engelen verwijst.
ZONEN VAN GOD: DRIE CATEGORIEËN
In het Nieuwe Testament, worden opnieuw geboren gelovigen in Christus ook wel de kinderen van of zonen
van God genoemd.(Lukas 3:38, Johannes 1:12, Romeinen 8:14, 1 Johannes 3:1). Dr. Bullinger zegt: "Het is
slechts door de goddelijke specifieke handeling van creatie, dat een schepsel zich de titel "zoon van God"
kan aanmeten." Dit verklaart waarom elke opnieuw geboren gelovige in Christus een zoon van God is.
Het verklaart ook waarom Adam een zoon van God was. Adam werd specifiek gecreeerd door God, "in de
gelijkenis van God maakte hij hem" (Genesis 5:1). Nakomelingen van Adam, echter, waren verschillend; zij
werden niet gemaakt in de gelijkenis van God maar naar die van Adam.
Adam "verwekte een zoon in zijn eigen gelijkenis, naar zijn beeld" (Genesis 5:3). Adam was een "zoon van
God," maar de nakomelingen van Adam waren "zonen van mensen." Lewis Sperry Chafer drukt dit op een
interessante manier uit wanneer hij verklaart: "In het Oude Testament worden de engelen zonen van God
genoemd, terwijl de mensen bedienden van God worden genoemd. In het Nieuwe Testament wordt dit
omgekeerd. De engelen zijn de bedienden en de Christenen zijn de zonen van God." Het is duidelijk dat de
term "zonen van God" in de Bijbel tot drie categorieën van wezens beperkt is: engelen, Adam en gelovigen.
Alle drie zijn speciale en specifieke creaties van God. Aangezien het gebruik van de term in Genesis 6, niet
naar Adam, noch naar de gelovigen in Christus kan verwijzen, moeten wij aannemen dat de term hier
verwijst naar de engelen.
Het LICHT VAN het NIEUWE TESTAMENT
Twee passages uit het Nieuwe Testament werpen verder licht op Genesis 6.
Zij zijn De brief van Judas: 6-7 en 2 Petrus 2:4. Deze verzen wijzen erop dat er op een bepaald punt in de
tijd een aantal engelen aan hun oorspronkelijke staat ontrouw werden en af daalden om een seksuele zonde
te begaan die zowel ongebruikelijk als weerzinwekkend was. Judas 6-7 zegt:
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"...En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het
oordeel van de grote dag met eeuwige banden (kettingen) onder donkerheid (Tartarus, afgrond der diepste
duisternis) heeft gehouden; zoals Sodom en Gomorrah en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als
genen haar hoererij hebben gebotvierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld,
onder een straf van eeuwig vuur."
Deze engelen hebben niet alleen gefaald om hun originele domein en gezag te behouden, maar verlieten
ook hun woning. De hemel is de unieke, persoonlijke woonplaats van de engelen. Het werd niet gemaakt
voor de mens, maar voor de engelen. Dit is waarom de uiteindelijke bestemming van de heiligen niet de
hemel, maar de nieuwe en perfecte Aarde zijn die God zal creëren (Openbaring 21:13). De hemel is
gereserveerd voor de engelen, maar de wezens die in Judas 6-7 worden bedoeld, hebben het verlaten.
Deze engelen hebben niet alleen hun woning verlaten, maar ze hebben de hemel verlaten voor eens en voor
altijd! Door deze beslissing te nemen, namen deze engelen een definitief en onherstelbaar besluit. Zij
kruisten de Rubicon. Hun actie, zegt Kenneth Wuest, "was afvalligheid vermengt met wraak." (5) In verband
met de specifieke zonden van deze engelen, word ons de feiten gegeven in Judas 7.
Zoals in het geval van Sodom en Gomorrah was het de zonde van "ontucht" wat betekent: "streven naar
vreemd vlees." Vreemd vlees betekent vlees van een verschillende soort (Griekse "heteros"). Om deze
bijzonder weerzinwekkende zonde te begaan, moesten de engelen hun eigen domein verlaten en een
domein binnenvallen dat hen van Gods wegen uit strikt verboden was. Wuest: "Deze engelen overtraden de
grenzen van hun eigen aard om een koninkrijk van gecreeerde wezens van een verschillende aard binnen te
vallen." (6) Alford bevestigt: "Het was een afbuiging van de besloten koers van de natuur en het zoeken naar
hetgeen wat onnatuurlijk is, een ander vlees dan wat God benoemd had voor de vervulling van de natuurlijke
wens."
Het vermengen van deze twee orden van het zijn, was strijdig met het plan van God geweest en heeft geleid
tot het grootste oordeel dat ooit op het menselijk ras werd toegepast.
DE ENGELEN VERLEIDEN
Een ander vers uit het Nieuwe Testament drukt ook op Genesis 6.
In I korintiers 11:10, instrueert Paulus ons, dat een vrouw haar hoofd als teken van onderwerping en
afhankelijkheid aan haar echtgenoot, maar ook "vanwege de engelen" zou moeten bedekken. Dus ook de
Bijbel spreekt voor een hoofddoek! Deze observatie heeft commentatoren door de jaren heen geïntrigeerd.
Waarom deze plotselinge verwijzing naar engelen? Kon het een verwijzing zijn naar wat in Genesis 6
gebeurde, toen de engelen bezweken voor de aansporingen en de fysieke charme van de vrouwen van de
Aarde? Duidelijk is dat Paulus geloofde dat een aan het licht gebrachte vrouw een verleiding was, zelfs voor
de engelen. William Barclay vermeldt een oude rabbijnse traditie die beweert dat het de schoonheid van het
lange haar van de vrouwen was dat de engelen aantrok en verleidde in Genesis 6.
VREEMDE OUDERSCHAP
De nakomelingen van deze unie tussen de "zonen van God" en de "dochters van mensen" was zo
buitengewoon dat het op een ongebruikelijk ouderschap wijst. Op geen enkele wijze konden nakomelingen
van dergelijke wezens gewone mensen zijn. Hun moeders zouden misschien menselijk kunnen zijn, of hun
vaders, maar zeker niet allebei. Of de vader of de moeder moest bovenmenselijk zijn. Slechts op een
dergelijke manier kan iemand van het buitengewone karakter en de dapperheid van de nakomelingen
rekenschap geven. De wet van God voor reproductie is volgens de bijbelse rekening van verwezenlijking dat
"alles naar zijn soort" Is. De wet van God maakt het voor reuzen onmogelijk om door normaal ouderschap te
worden geproduceerd. Om dergelijke monsters zoals Nephilim te verwekken is een bovennatuurlijk
ouderschap inherent.
REUZEN?
"Nephilim" is een Hebreeuws woord dat in de N.I.V. vertaling als "reuzen" wordt vertaald. "Er waren reuzen
op de aarde in die dagen" (Genesis 6:4). Het is waar dat zij reuzen waren in meer betekenissen dan één.
Nochtans, betekent het woord Nephilim niet "reuzen." Het komt uit de wortel naphal, wat betekent
"gevallenen" en de meeste moderne versies van de Bijbel laten het woord onvertaald: "Nephilim"
Toen het Griekse Septuagint werd gemaakt, werd "Nephilim " vertaald als "gegenes." Dit woord stelt
"reuzen" voor maar heeft eigenlijk weinig verwijzing naar grootte of sterkte. "Gegenes" betekent "Aards
geboren." Dezelfde term werd gebruikt om de mythische "Titanen" te beschrijven -- gedeeltelijk uit de hemel
en gedeeltelijk van aardse oorsprong.
De Hebreeuwse en Griekse woorden sluiten niet de aanwezigheid van grote fysieke kracht uit. Een
gecombineerd bovennatuurlijk en natuurlijk ouderschap zou een dergelijk kenmerk impliceren. De engelen,
volgens de schriften, zijn gekend door hun macht. Zij worden vaak bedoeld als "zonen van de Machtige"
(Psalm 103:20). Daarom, als degene die hen verwekten sterk en machtig waren, zou men kunnen
veronderstellen dat hun nakomelingen eveneens zo waren. In de geschriften bestaat geen bewijsmateriaal
dat de nakomelingen uit gemengde huwelijken van gelovigen en ongelovigen reuzen waren, die in grote
sterkte uitblonken. Een dergelijke interpretatie stelt onmogelijke veronderstellingen.
Wanneer het woord "Nephilim" in Nummeri 13:33 wordt gebruikt, is de kwestie van grootte en sterkte
expliciet. Hier worden wij niet in twijfel gelaten in verband met hun bovenmenselijke dapperheid. Toen de
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spionnen van Jozua terugkwamen uit Kanaan rapporteerden zei dat zij "reuzen" zagen. "En daar zagen wij
Nephilim, de zonen van Anak, die van Nephilim komen, en wij waren in ons eigen gezicht als sprinkhanen en
ook waren wij dat in hun gezicht."
Sommige commentatoren hebben gespeculeerd dat de Nephilim van Nummeri 13 tot een tweede uitbarsting
van gevallen engelen behoorde, aangezien de vroegere Nephilim in de vloed waren vernietigd. Zij zien een
zinspeling voor deze redenering in Genesis 6:4, waarin word verklaart dat er "Nephilim in de aarde in die
dagen waren; en ook daarna, toen de zonen van God in de dochters van mensen kwamen."
Kan het zo zijn dat "daarna" een verwijzing naar de Nephilim is, die in Kanaan tijdens de Israelitische ingang
in het land worden gevonden? Als dat zo is, kan dat verklaren waarom God de totale uitroeiing van de
Kanaanieten beval, aangezien hij vroeger tot de dichtbijgelegen vernietiging van het menselijk ras opdracht
had gegeven.
NEPHILIM -- GEEN VERRIJZENIS
Het Boek van Jesaja zegt dat Nephilim en hun nakomelingen niet aan een verrijzenis zullen deelnemen
zoals de gewone sterveling doet. Jesaja 26:14 leest: "Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom
hebt Gij hen bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid."
Het originele Hebreeuwse woord voor "herleven niet" is het woord "Rephaim." Het zou heel wat verkeerde
interpretatie bewaard hebben als de vertalers het woord onvertaald hadden gelaten. Het vers leest eigenlijk:
"Dood, zij zullen niet leven; Rephaim, zij herleven niet." De Rephaim worden over het algemeen beschouwd
om één van de takken van Nephilim te zijn, en het Woord van God maakt het duidelijk dat zij niet in een
verrijzenis zullen deelnemen. Maar met mensen is het verschillend: alle mensen zullen herleven/verrijzen.
(Johannes 5:28-29). (Noot: Nephilim hadden menselijke moeders, maar geen menselijke vaders, zodat zij
niet werden beschouwd als leden van het ras van Adam. Slechts voor de leden van het ras van Adam is de
afkoop van de zonden door het bloed van Jezus Christus betaald. -- de engelen behoren niet toe aan dit
ras.)
Aldus toen zij stierven en zonder lichaam waren, zouden de geesten van deze Nephilim misschien wel vrij
rond kunnen zwerven om andere lichamen te bezitten, zij het van dieren dan wel van mensen. Men heeft
gesuggereerd dat deze groep gevallen geesten vandaag verantwoordelijk zouden zijn voor het fenomeen
bezetenheid in de wereld. -Ook is het aannemelijk dat Nephilim niet behoren tot het ras van engelen, noch die van de mens. God heeft
de hemel als woonplaats voor de engelen gemaakt en de aarde voor de mens. Tartarus is gemaakt voor de
gevallen engelen (dus niet voor hun nageslacht). Aangezien Nephilim tot geen van beide rassen behoort en
God geen woonplaats voor hen heeft gecreeerd is het goed mogelijk dat zij gedoemd zijn te dwalen.
Wij hebben reeds gezien dat de Griekse Versie van het Oude Testament (Septuagint) "Nephilim" als
"gegenes vertaalde;" wij zullen nu onderzoeken hoe het "zonen van God" vertaalt. In enkele manuscripten
wordt het gelaten zoals het is: "zonen van God," maar in anderen -- met inbegrip van de tekst Alexandrian wordt het weergegeven door het woord "Angelos." Deze tekst bestond in de tijd van Christus, maar er is
geen aanwijzing dat Hij het verbeterd heeft of er ooit vragen over heeft beantwoord.
Kunnen wij niet uit Zijn stilte veronderstellen dat hij met de vertaling akkoord ging?
VERKRACHTING VAN DE TEKST
Nu we alle argumenten die in het voordeel van de "zonen van Seth" spreken hebben bestudeerd, kunnen we
concluderen dat het enige argument wat over is gebleven die van rationaliteit is. De "zonen van Seth" is een
interpretatie die makkelijker aanvaardbaar is voor de menselijke rationaliteit. De rationaliteit kan zich nooit in
het ongelooflijke begrip intekenen dat gevallen engelen geslachtsrelaties met vrouwen van de Aarde kunnen
hebben gehad. Engelen hebben geen fysieke organen! Zij huwen niet! Zij behoren tot een volledig
verschillende soort binnen de schepping! Onze geest verzet zich tegen dergelijke absurditeit, dus wat doet
men? Zich neerleggen bij de gemakkelijke, rationele interpretatie -- zonen van Seth en dochters van Cain.
Maar wat als de betekenis in de geschriften duidelijk anders is?
Daar is de oneffenheid! De geschriften zijn duidelijk anders!
Door de menselijke rationaliteit ten koste van de duidelijke betekenis van het goddelijke Woord op te leggen,
is er een verkrachting van de bijbelse tekst ontstaan. Voorts, wanneer iemand de wereld van het
bovennatuurlijke behandelt, is rationaliteit nooit een argument.
De JOODSE VADERS
Toen de Joodse Vaders probeerden om de uitdrukking in Genesis 6:2, te interpreteren, deed men dat
unaniem als "engelen." Geen minder gezag dan W.F. Allbright vertelt ons dat: "De Israelieten die deze sectie
hoorden, zonder twijfel gedacht hebben aan betrekkingen tussen engelen en vrouwen." (8) Philo van
Alexandrië, een diep godsdienstig mens, schreef een korte maar mooie verhandeling over dit onderwerp
genaamd: "Aangaande de Reuzen." Hij baseerde zijn expositie op de Griekse versie van de Bijbel en
gebruikte de woorden: "Engelen van God." Philo nam de passage in Genesis 6 aan, als zijnde een historisch
feit, uitleggende dat zowel het woord "ziel" als "engelen" op goede en op kwade wezens van toepassing is.
De slechte engelen, die Lucifer volgden, slaagden er niet in om zich tegen het lokmiddel van fysieke wens te
verzetten, en bezweken daaraan.
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Hij gaat verder door te zeggen dat het verhaal van de reuzen geen mythe is, maar dat het ons moet
onderwijzen dat sommige mensen aards geboren zijn, terwijl anderen hemels geboren zijn, en dat het
hoogst is uit God geboren te zijn. De Vroege Vaders van de Kerk geloofden op dezelfde manier. Mensen
zoals Justin Martyr, Irenaeus, Athenagoras, Tertullian, Lactantius, Eusebius, Ambrose... allen keurden deze
interpretatie goed.
In de woorden van de ante-Nicene Vaders: "vielen de engelen in onzuivere liefde van maagden en werden
onderworpen aan het vlees... Uit de minnaars van deze maagden kwamen de reuzen voort."
Vóór de 5de eeuw A.D. vinden wij nergens om het even welke interpretatie voor "zonen
van God" buiten dat van engelen. Wij kunnen de Joodse kennis van de Vaders van hun eigen terminologie
niet ontkennen! Zij vertaalden onveranderlijk en unaniem "zonen van God" als "engelen."
Misschien is het meest afdoende argument voor het interpreteren van de uitdrukking "zonen van God" als
engelen de eenvoudigste van allen. Als de schrijver van Genesis naar de "zonen van Seth" wilde verwijzen
zou hij dat gedaan hebben. Als God van plan was geweest dat als betekenend te laten gelden, dan zou het
vers ongetwijfeld lezen, de "zonen van Seth" en "de dochters van Cain" Maar de Bijbel betekende iets veel
meer sinisters -- de seksuele unie tussen engelen van de Hel en kwade vrouwen van de Aarde. Wegens de
ernst van een dergelijke unie en zijn ontzettende gevolgen voor het menselijke ras, zag God zich
genoodzaakt om het ras te vernietigen.
God maakte de mens in Zijn eigen beeld, het hoogst van al Zijn aardse verwezenlijkingen. Terwijl God zei
dat alles wat Hij maakte goed was, beschouwde hij de mens als zeer goed. De mens was gemaakt voor
vriendschap met God zelf, maar hij draaide spoedig zijn rug naar zijn Maker en aanbad het schepsel meer
dan de Schepper. Voor vele generaties, werd het menselijke ras verontreinigd door deze afschuwelijke unie
met demonen. Het scheen dat de Hel en de Aarde samen in liga tegen de God van de Hemel waren. De
terechte woede van God was dusdanig dat hij betreurde dat Hij de mens had gemaakt.
"En God zag dat de verdorvenheid van de mens in de aarde groot was, en dat elke verbeelding van de
gedachten van zijn hart voortdurend slechts kwaad was. En het berouwde God dat hij de mens had
gemaakt... " (Genesis 6:56)
WAS NOACH IMMUUN?
Waarom Noach en zijn naasten als enige immuun waren voor het grote oordeel is significant. Genesis 6:9
zegt: "Noah was een rechtvaardig en onberispelijk mens." Hij was een voorbeeld van oprechtheid en
godsgezindheid in een perverse tijd. Zoals Enoch vóór hem, wandelde Noach ook met God. Het
Hebreeuwse woord voor het woord onberispelijk is "tamiym" en komt uit het taman wortelwoord. Dit betekent
"zonder smet" zoals in Exodus 12:5, 29:1, Leviticus 1:3. Aangezien alleen het offerlam zonder enige fysieke
smet moest zijn en de bloedlijn puur, verwijst het niet naar enige morele of geestelijke kwaliteit, maar naar
fysieke zuiverheid. Noach was niet besmet door de vreemde invallers. Hij alleen had hun stamboom
bewaard en het zuiver gehouden, ondanks de overheersende corruptie die door de gevallen engelen werd
bewerkstelligd. Noach's bloedlijn was vrij van genetische verontreiniging gebleven. Dit impliceert, natuurlijk,
dat alle andere families ter wereld door Nephilim waren vervuild. Het bewijst ook dat de aanval van Satan op
het menselijke ras veel uitgebreider was geweest dan gerealiseerd. Het is geen wonder dat God een
dergelijk oordeel uitsprak. God plaatste de gevallen engelen die aan de corruptie deelnamen in bewaring "in
eeuwige kettingen onder duisternis tot het vonnis van de grote dag" (Judas 6). Dit wordt soms
geïnterpreteerd als Tartarus (2Peter 2:4).
Dit zou verklaren waarom sommige gevallen engelen in bewaring zijn en ook waarom anderen vrij zijn om
door de hemel te zwerven en de mensheid te kwellen. Een dergelijke drastische straf, zowel voor mensen
als engelen, veronderstelde een drastische zonde, iets oneindig meer kwaad en meer sinister dan
gemengde huwelijken. Het was niets minder dan het duivelse koninkrijk de menselijke wereld aan pervertie
onderwierp. Door genetische controle en de productie van hybriden, probeerde satan de mensen van God te
roven die Hij voor zichzelf had gemaakt.
Als Satan in het bederven van het menselijke ras was geslaagd, zou hij de komst van de perfecte Zoon van
God, het beloofde "zaad van de vrouw," belemmerd hebben die Satan zou verslaan en de heerschappij van
de mensen zou herstellen (Genesis 3:15). Als satan op om het even welke manier de geboorte van Jezus
had verhinderd, zou hij duidelijk zijn eigen noodlot voorkomen hebben. Satan slaagde in hoge mate.
Het was om deze reden dat God de mensheid in de zondvloed verdronk.
ZIJN DE ENGELEN GESLACHTSLOOS?
De "zonen van God" interpreterend als de gevallen engelen, roept de vraag op of de engelen trouwen. In
Mattheus 22:30, zei Jezus dat de engelen noch huwen noch in huwelijk worden gegeven. Dit schijnt duidelijk
en nadrukkelijk negatief. Nochtans, sluit het niet de mogelijkheid van een dergelijke gebeurtenis uit dat -duidelijk strijdig met de wil van God is-- en zoals staat vermeld in de geschriften.
Sommigen interpreteren de woorden van Jezus op de wijze dat de engelen niet onder elkaar huwen. Is dat
omdat zij allemaal mannelijk zijn? Of is het omdat de hemelwezens onsterfelijk zijn en daarom geen
nakomelingen nodig hebben? Slechts de aardse wezens wensen hun genen door te geven en zo een vorm
van onsterfelijkheid te benaderen. Maar als zij niet hoeven te huwen en niet voor nakomelingen hoeven te
zorgen om deze reden, is het dan nog mogelijk dat zij in seksuele handelingen verwikkeld konden raken en
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uit konden voeren? Als ze dat niet onder elkaar konden, moeten we dan aannemen dat ze dat dus ook niet
met aardse vrouwen konden? Judas is vrij expliciet inzake deze kwestie: de engelen verlieten hun eigen
domein, en gaven zich over aan ontucht, ze begeerden naar vreemd vlees. Met andere woorden, zij konden
menselijke functies uit oefenen -- eten, drinken, lopen, spreken, zelfs seksuele activiteiten en kinderen
verwekken.
Door de Bijbel heen, worden de engelen alleen als mannelijk beschreven. Drake Finis schrijft: "Het is logisch
te zeggen... dat het wijfje specifiek voor het menselijk ras werd gecreeerd opdat het in leven zou kunnen
worden gehouden; en dat alle engelen gecreeerde mannetjes waren, in zoverre dat hun soort bestaat
zonder het reproductieproces." Er waren ontelbaar veel engelen gecreeerd (Hebreeërs 12:22) terwijl, de
menselijke massa's met één paar is begonnen. Zelfs in de volgende wereld, wanneer de heiligen in hun
nieuwe lichaam voor eeuwig zullen leven, impliceert het niet dat zij geen sex zullen hebben. De Bijbel
onderwijst dat iedereen zijn eigen lichaam in de verrijzenis zal hebben (1 Korinthiers 15:35-38). Geen
suggestie wordt gedaan dat zij geslachtsloos zullen zijn.
Voorts bleef Christus zelf een man na Zijn verrijzenis.
GEVANGENSCHAP EN OORDEEL
Er is nog een andere vraag aan de horizon verschenen. Als de gevallen engelen, die in Genesis 6
nakomelingen verwekten bij aardse vrouwen, opgesloten zijn in Tartarus in eeuwige boeien, hoe konden ze
dan sindsdien hebben gewerkt? Zij schijnen vrij actief te zijn geweest tijdens het ministerie van Jesus en ze
schijnen nog steeds bezig te zijn in ons dagelijks bestaan. Sommigen delen de conclusie van Kent Philpott:
Wanneer men Genesis koppelt aan 2 Petrus en Judas ontstaan er meer problemen dan dat ze opgelost
worden. Maar 2 Petrus 2-4 en Judas 6 beweren duidelijk dat de rebellerende engelen gevangen worden
gehouden in Tartarus. Als zij gevangenen zijn, kunnen zij niet zo goed functioneren zoals demonen dat
deden in het Nieuwe Testament.
Maar Philpott slaagde er niet in om te zien dat er twee categorieën van gevallen engelen zijn: Degenen die
met Lucifer uit de hemel zijn verbannen en de mensheid nog kunnen kwellen en degenen die een tweede
keer hebben gezondigt door vleselijke handelingen met de dochters van mensen aan te gaan. De geesten in
deze tweede categorie zijn geketend in gevangenschap geworpen.
Zowel de dichtbijgelegen vernietiging van het menselijk ras als de opsluiting van de gevallen engelen in
Tartarus wijzen op de omvang van de zonde die zij hebben begaan. Door Zijn drastische oordeel, redde God
het menselijk ras van een ramp die veel erger is dan de fysieke dood die oorspronkelijk aan hen werd
opgelegd.
Hoewel de originele auteur onbekend is, zijn veel van de vermelde verwijzingen uit betrouwbare bronnen.
Dit artikel is gedateerd en niet noodzakelijk volledig betrouwbaar.

Biflatie Bulletin : Crisis? Welke crisis?
Geschreven door Biflatie.nl op 6 augustus 2013.
De duurste superjachten ter wereld worden in Nederland gebouwd. Alsof er nooit een crisis was leverden
Nederlandse werven in 2012 20 van dergelijke mastodonten af met een gemiddelde waarde van 46,8
miljoen euro. Bestemming? De VS (u weet wel, dat land van de tentenkampen), Rusland en verschillende
Aziatische landen zoals China (de nieuwe komende grootmacht). Verdeel en heers zeggen onze leiders; zij
bedoelen de massa, waar wij liever de rijkdom een kléin beetje eerlijker verdeeld zouden zien.
‘t Gaat lauw in de bouw
In België heeft 1 op 5 bouwbedrijven minder dan 1 maand werk in het orderboek, zo blijkt uit een enquête.
Oorzaken zijn volgens de sector : scherpere buitenlandse concurrentie, hoge loonkosten, de laattijdige
betaling van facturen en de algemene economische tendens. Verder blijkt nog dat 63 procent van de
bouwbedrijven dit jaar een winstdaling verwacht en 25 procent zegt dat het personeelsbestand afgebouwd
zal moeten worden.
0-Uur-contracten
Meer dan een miljoen Britten zijn tewerkgesteld onder zogenaamde 0-uur-contracten. In dienst genomen
door een bedrijf zonder enige garantie op werk of een loon per week. Kledingketen Sports Direct doet het
alzo met 20.000 werknemers. Zelfs Buckingham Palace heeft 350 personen in dienst onder deze
omstandigheden : geen betaald verlof, geen ziektedagen, toch gebonden want toestemming moeten vragen
om elders te werken. The next best thing to slavery?
De Berg van Barmhartigheid
Het laatste overgebleven pandjeshuis van België registreerde het voorbije jaar maar liefst 2540 nieuwe
klanten. Inmiddels werd een collectie van 25 miljoen euro opgebouwd. Worden vooral in pand gegeven :
juwelen maar ook schilderijen, kristal en zelfs wijn en merkhandtassen. In totaal hebben afgelopen jaar
28.500 Belgen een beroep gedaan op de zogenaamde Berg van Barmhartigheid. De Belg doet zijn luxe van
de hand…
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Wat blijkt, de Nieuwe Wereldorde bestaat reeds!
Geplaatst op 23 juli 2013 langleveeuropa.nl
In het alternatieve nieuwscircuit zie je vaak (LLE is medeschuldig) dat men zich zorgen maakt over het
toekomstige vestigen van de Nieuwe Wereldorde – a.k.a. the New World Order.
De Nieuwe Wereldorde is een totalitair wereldwijd regime, waaronder de bevolkingen machteloos zijn
gemaakt en worden uitgebuit.
De verdenkingen over deze ‘complot’-theorie worden dan nog weer aangewakkerd doordat
oorlogscriminelen als Bush Senior en Junior er zo nu en dan over beginnen. Clinton ook uiteraard, en
onlangs Vice-President onder Obama, Joe Biden. Reagan deed het. Eisenhower waarschuwde ons in 1961
hier zelfs voor in zijn afscheidsrede. Welke enigszins recente VS president startte er eigenlijk niet over? En
de machtswaanzin in de EU is uiteraard aan niemand ontgaan.
Na een tijd bloggen over de EU, en nu de privacyperikelen, begin ik me te realiseren dat de NWO effectief
alreeds een feit is. Hier de feiten waarop ik deze conclusie baseer.
Wereldwijde Overheid
Het valt ook vandaag weer op dat nagenoeg alle inlichtingendiensten wereldwijd samenwerken! We hebben
het niet over eenvoudige handelsovereenkomsten – of wat informatie over vliegtuigpassagiers. Nee,
iedereen gebruikt dezelfde (PRISM) informatie, en wisselen ook graag aanvullend gegevens over en weer
uit. Duitsland, Engeland, Nederland (ontkent door minister uiteraard, maar dus toch wel), België, Frankrijk,
etc. Er is dus sprake van buitengewoon heftige overheidssamenwerking, en die is ook nog eens gericht
tegen de volken. Snowden – Prism, Assange en Manning – Wikileaks, etc. Ze verklappen foute geheimpjes
van overheden, waarna deze mannen letterlijk tot het einde van de wereld vervolgd worden als dank voor
hun toch volksvriendelijke diensten. Dat riekt behoorlijk NWO, niet?
Een Duitser die grapjes maakte over de NSA is daarvoor zelfs van zijn bed gelicht door de Duitse
veiligheidsdienst. Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk sloten hun luchtruim voor een presidentieel vliegtuig,
dat vervolgens verplicht werd te landen in Oostenrijk, waarna tegen de wens van de President van Bolivia
zijn vliegtuig (een ambassade!) vervolgens doorzocht werd door Oostenrijkse politie vanwege een (ook nog
onware!) verdenking dat VS klokkenluider Snowden wellicht in het vliegtuig zou kunnen hebben gezeten.
Hoe NWO wil je het hebben? Internationale samenwerking van overheden direct gericht tegen het welzijn
van het volk. Hoeveel meer kan je überhaupt verwachten van een NWO?
Vorming van de NWO
Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat de NWO in Amerika feit werd in 1910 met de rijkste Amerikaanse
en Europese criminelen die in geheim overleg gingen op Jeckyll Island (video, tekst, epub) met als met
succes bereikte doel om financiële overheersing te vestigen middels de Federal Reserve. (Gekuiste versie
hier) En door de tweede wereld oorlog te financieren kregen de criminelen van de Fed uiteraard ook
wereldwijde macht zoals vastgelegd in de Bretton Woods akkoorden. (Gekuiste versie hier)
Denk ook aan de totalitair macht die de overheid in de VS zich toe-eigende middels de aanval op zichzelf, de
false flag van 9/11. (Hallo! WTC 7? Welke vliegtuig brokstukken zijn er precies te zien in het Pentagon?) Het
volk werd belazerd, en de Patriot Act werd feit! De ECB is tegenwoordig zelfs effectief gewoon een zoveelste
bank onder de Fed. De ECB mag zelf geen geld drukken middels monetaire verruiming – dat doen ze
indirect wel overigens met OMT, maar dat mogen ze niet – en als je de samenwerkings-constructies ziet kan
je concluderen dat de ECB formeel afhankelijk gemaakt is van de Fed.
De EU en de weggestemde, maar toch gekregen, EU Grondwet. Nu recenter de Masterplannen van Van
Rompuy en de Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer uitspraken en aanpak van Barroso. De manier waarop men
tegen de directe wil van volken in gaat in de EU – gister weer door David Cameron in het VK. Dit soort
rotzooi wordt steeds doorgedrukt, steeds weer: goedschiks of kwaadschiks – We proberen eens een
referendum, krijgen het verkeerde antwoord, maar het komt er toch! Nu met internet censuur.
Vergeet niet, de EU en de VS zijn effectief al één eenheid. Dat zie je steeds weer. En de EU is daarin ook
nog eens ondergeschikt aan de VS. Dat zie je ook steeds weer. Dat is uiteraard ook vastgelegd in de Bretton
Woods akkoorden. Al het Goud is voor de VS, met de Dollar als verplichte wereldwijde (handels)valuta.
Uitbuiting van de machteloos gemaakte bevolking
De uitbuiting door de globale wereldheerschappij is ondertussen ook wel duidelijk: door alle extreme
spionage, de verplichte betalingen aan bankiers, door hoge inflatie, verdwijnende spaarrente, monetaire
verruiming ons geld ontwaard – diefstal, diefstal van spaargeld, beslag op Pensioenfondsen, de beperkingen
op Cyprus, ongezond voedsel dat opgedrongen wordt, staatseigendommen die verpatst worden aan
multinationals, etc, etc. Je krijgt er een leuk toneelstukje bij van mannen als Rutte, Dijsselbloem en
Cameron, maar dat doet niets af aan de uitbuiting.
De lijst is eindeloos, uitbuiting is dus wel een bewezen feit. En de natiestaten hebben in ieder geval in de EU
geen enkele soevereiniteit meer. Geen zelfbeschikkingsrecht (zoals we in Nederland niet meer zeggenschap
hebben over ons eigen budget – zoek maar eens naar de implicaties van Van Rompuy’s ‘Groei’-pakt en de 6
pack en 2 pack). Er is effectief geen sprake meer van soevereiniteit in Nederland. Die zijn we in 2012 ergens
kwijt geraakt. Denk ook aan de onderdrukking van hele volken in de EU (Spanje, Portugal, Ierland,
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Griekenland, Cyprus) en de verplichte economische roofoverval (kapotbezuingen) in Nederland, Belgie,
Frankrijk, Italië, etc. Het volk wordt eindeloos verplicht om hun geld te storten in bodemloze putten – de
zwarte geld gaten, zonder dat de fouten in het Euro systeem en de Eurozone aangepakt worden…
De overheid is volksvijand nummer 1 geworden, volgens sommigen.
Naar een conclusie
Er is sprake een globale overheid. Er is sprake van onderdrukking door deze globale overheid: door
afluisteren, bespioneren en (financiële) slavernij/uitbuiting. Er is een accurate geschiedenis die beschrijft hoe
de criminelen aan de macht zijn gekomen, en de wettelijke verdragen die dat kunst-stukje mogelijk maakte.
Er is een verplichte (handels)valuta in de dollar, zelfs ook de SDR. En de overige valuta worden afgebouwd
– zoals de gulden. Er is wereldwijd afgestemde bescherming om deze globale macht in stand te houden.
(Denk aan dat presidentiële vliegtuig)
Gebaseerd op de feiten: Niets geen gedoe over ‘streven naar’ een NWO, huiveren voor de toekomstige
oprichting. We realiseren het ons alleen nog veel te weinig, maar: De NWO is feit.

VS heft Grondwet op in 160 km. brede strook langs alle grenzen en kusten
New York Times haalt officials aan: Al-Qaeda terreurwaarschuwing bedoeld om burgers af te leiden van
NSA-spionageschandaal - Wat is er gaande?: FEMA eist 24-uurs levering van houdbare voedselreserves
De media zwijgen er zoals gebruikelijk over, terwijl het op alle
voorpagina's zou moeten staan: het Amerikaanse ministerie van
Homeland Security heeft langs alle grenzen en kusten een 160
kilometer brede strook ingesteld (oranje gebied in afbeelding) waarin
(een deel van) de Grondwet niet langer geldig is. Het is het zoveelste
signaal dat de regering in Washington een totalitair en tiranniek
regime is dat stap voor stap de Amerikanen van al hun rechten
berooft.
Binnen deze 'grondwetvrije zones', die ongeveer net zo breed zijn
als Nederland en heel de VS omsluiten, mogen de autoriteiten zonder enige aanleiding de elektronische
apparaten -zoals smartphones en laptops- van burgers controleren. In dit 'grensgebied' bevinden zich grote
steden zoals New York, Houston, Los Angeles en Philadelphia. In deze zone leven 197 miljoen mensen,
ongeveer tweederde van de totale Amerikaanse bevolking.
Homeland Security niet meer te stoppen
Vreemd genoeg is de burgerrechtenbeweging ACLU de enige organisatie die in opstand is gekomen tegen
het schrappen van het Vierde Amendement. De ACLU verdedigt een man die in deze zone werd
aangehouden en wiens laptop zonder aanleiding werd onderzocht. Vervolgens werd hij in een cel gegooid
omdat er 'aan terreurgroepen verbonden' foto's op zouden staan. De door het Witte Huis gecontroleerde
media besteden er echter geen enkele aandacht aan.
Critici vrezen dat het ministerie van Homeland Security niet meer gestopt kan worden en feitelijk de complete
Grondwet en 'Bill of Rights' kan negeren. (1) Enige maanden geleden berichtten we dat Franse douaniers
inmiddels dezelfde rechten als hun Amerikaanse collega's hebben.
NYT: Officials erkennen dat terreurdreiging afleidingsmanoeuvre is
In dit verband kan ook de omvangrijke terreurwaarschuwing die de VS heeft afgegeven worden genoemd.
De New York Times schreef enkele dagen geleden dat 'sommige analisten en officials van het Congres
suggereerden dat de nadruk op een terreurdreiging een goede manier is om de aandacht van het tumult
over de dataverzamelingsprogramma's van de NSA af te leiden.' (2)
Benghazigate
Nog een schandaal dat maar door blijft etteren is de terreuraanslag op 11 september 2012 op het
Amerikaanse consulaat in Benghazi, Libië. Er komt steeds meer bewijs boven tafel dat de regering Obama
de moord op ambassadeur Stevens en enkele andere officials doelbewust bagatelliseerde, omdat het
consulaat werd gebruikt door de CIA om wapens -waaronder zelfs luchtdoelraketten- naar de Al-Nusra/AlQaeda rebellen in Syrië te verschepen (3).
Wat is er gaande?
Dat er iets broeit in de Verenigde Staten is vriend en vijand wel duidelijk. Deze onderbuikgevoelens worden
nog eens versterkt door de FEMA (Federal Emergency Management Agency), die producenten van
houdbaar voedsel heeft verzocht om binnen een tijdsbestek van 24 uur grote hoeveelheden maaltijden te
kunnen verstrekken. Dit voedt de geruchten dat Amerika op een financiële/economische crash afstevent,
waardoor sociale onrust en chaos uitbreekt en mogelijk grote aantallen burgers in de inmiddels beruchte
FEMA-kampen terecht zullen komen. (4)
Xander - (1) Infowars, (2) New York Times (via Infowars), (3) Infowars, (4) Infowars
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CNN: Met Smart TV's kunnen burgers worden bespioneerd
Regering Obama wil privéreizen Amerikanen gaan registreren
CNN-correspondent Laurie Segall ziet zichzelf terug via de
ingebouwde camera in een Smart TV. (1)
Volgens CNN kunnen ingebouwde camera's in bijvoorbeeld
Samsung Smart TV's door hackers worden aangezet om volledig
ongemerkt de kijker te bespioneren. Gisteren schreven we al dat de
Amerikaanse autoriteiten in staat zijn om op afstand de microfoons op Androidtoestellen in te schakelen en
alle gesprekken kunnen afluisteren. Mobieltjes, TV's - wat is de volgende stap naar de totale
controlemaatschappij? De regering Obama licht een tipje van de sluier op door Amerikanen 'aan te raden' al
hun privéreizen bij de overheid te laten registeren.
De 'tekortkoming' dat hackers de camera's in de Samsung TV's kunnen aanzetten en zonder een spoor
achter te laten de kijker kunnen bespioneren, zou inmiddels verholpen zijn, schrijft CNN. 'Terwijl u TV kijkt
kan een hacker waar ook ter wereld naar u hebben gekeken. Ook zouden hackers eenvoudig een
nietsvermoedende gebruiker naar een kwaadaardige website hebben kunnen leiden om zijn bankgegevens
te stelen.' Hiermee refereert CNN aan de mogelijkheid om Smart TV's te gebruiken om te internetten. (1)
Microfoons in (spel)computers en straatlantaarns
Al in 2006 lekten plannen van Google uit om ingebouwde microfoons in computers te gaan gebruiken om de
bezigheiden van de gebruikers af te luisteren, zodat er specifieke advertenties naar hen zouden kunnen
worden gestuurd (2). In 2011 ontwikkelde Microsoft een camera voor de nieuwe Xbox spelcomputer, die in
staat is om het aantal mensen in een kamer en zelfs de identiteit van deze personen te registeren (3).
De inlichtingendiensten in Amerika en Europa maken massaal gebruik van bewakingscamera's in steden,
het openbaar vervoer en langs wegen om de samenleving in de gaten te houden. In de VS zijn er zelfs
sensoren en microfoons verborgen in straatlantaarns (4).
Registratie privéreizen Amerikanen
De totale-controle maatschappij wordt langzaam maar zeker steeds strakker om de levens van gewone
Westerse burgers aangetrokken. De regering Obama heeft de Amerikanen inmiddels 'aangeraden' om hun
privé reisplannen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te laten registreren, zogenaamd vanwege het
verhoogde risico op terreuraanslagen.
Hiervoor werd een speciaal programma, het 'Smart Traveller Enrollment Program' (STEP), opgezet.
Registratie is vrijwillig - NOG wel. Steeds meer Amerikanen reageren boos en geïrriteerd op dit soort
maatregelen van Washington. Na publicatie van het nieuws kwamen er in de Washington Post al snel meer
dan 1000, vrijwel uitsluitend negatieve reacties. 'De VS zinkt weg met een corrupte regering, die de controle
over zijn eigen burgers is kwijtgeraakt,' verwoordde iemand het algemene gevoel van onbehagen. (5)
Xander
(1) CNN (via Infowars), (2) Prison Planet, (3) Infowars, (4) Infowars, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Alle mannen vogelvrij; Grote steden jagen op vaders van niet-erkende kinderen
Privacynieuws.nl - Alles bij de bron; Volkskrant
In Amsterdam, Rotterdam,Zwolle en Maastricht worden bijstandsmoeders onder druk gezet om de naam van
de verwekker van hun kind te noemen, zodat de gemeenten een financiële bijdrage bij hem kunnen innen. In
Rotterdam maakten vorig jaar 250 bijstandsmoeders alsnog de naam van de verwekker van hun kind
bekend.
Ook wanneer een man zijn kind niet heeft erkend, is hij onderhoudsplichtig. Ontkent hij zelfs de vader te zijn,
dan vraagt de gemeente toestemming aan de rechter om de bijstand toch te verhalen.
Dat overkwam Rotterdammer Eric van D. De gemeente is van mening dat hij vader is, zo blijkt uit brieven.
Een ex-vriendin stelt dat hij de vader is van haar zoon. ‘Maar ik kán dat niet zijn, want in de periode dat hij
verwekt is, waren we al maanden uit elkaar’, zegt Van D. Toch wordt hij gesommeerd maandelijks 486 euro
over te maken.
Volgens hoogleraren familierecht Paul Vlaardingerbroek en André Nuytinck moet in zulke zaken eerst in een
‘vaderschapsactie’ juridisch zijn vastgesteld dat de man de verwekker is. Die procedure kan alleen moeder
of kind voeren. Bij Van D is dat niet gebeurd.
De gemeente Rotterdam stelt echter dat jurisprudentie leert dat een vaderschapsactie niet nodig is en dat
ook de gemeente vaders bij de rechter kan aanspreken op hun onderhoudsplicht.
De rechtbank Rotterdam stelt dat het verzoek van de gemeente is ingewilligd omdat Van D geen verweer
heeft gevoerd. ‘Of hij wel of niet de vader is, was geen onderzoeksvraag in deze zaak. De rechter baseert
zich op de informatie van de gemeente.’ en de gemeenten gaan uit van informatie van de moeder.
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Politie-agenten willen hun dna niet inleveren
Geplaatst door Administrator ⋅ 3 augustus 2013 bron: PZC
Het is al veel langer bekend, maar toch worden we nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt:
Politieagenten hebben grote bezwaren tegen een databank waarin hun DNA wordt opgeslagen.
1 op de 3 forensisch rechercheurs heeft nog altijd geen DNA afgestaan voor de zogeheten
eliminatiedatabank, die is bedoeld om sporen van agenten op een misdaadlocatie uit te sluiten als
daderspoor. Van de ruim 1.200 forensisch rechercheurs in Nederland hebben er 815 vrijwillig hun DNA
afgestaan. “Hoe meer DNA-profielen in de databank, hoe beter”, zegt Tjark Tjin-A-Tsoi, NFI-directeur. Hij
constateert, net als politievakbond ACP, dat er binnen de politie principiële bezwaren tegen de databank
bestaan.
Uiteraard hebben wij er begrip voor, dat iemand zijn of haar DNA niet af wil staan met als doel de eliminatie
van betrokkenheid bij een misdaad. De reden om rechercheurs hun DNA af te laten staan teneinde zichzelf
uit te sluiten is ongeldig, wat men er ook van maakt. Wij vinden het zelfs een criminele overheidstruc om dit
zo te regelen. Het geeft immers mogelijkheden om IEDEREEN in een databank op te slaan, of je het nu wilt
of niet. Die NFI-directeur wil het zichzelf gemakkelijk maken, stel je voor dat er over gestemd moet worden.
Dan weet Tjark het antwoord natuurlijk ook al wel.
De waarde die men aan DNA wenst te geven raakt kant noch wal. 100% match bestaat niet, dus DNA kan
nooit bewijs vormen, hoogstens een indicatieve bevestiging van een gedachtenspinsel. Degene die DNA
afstaat heeft geen enkele garantie dat het profiel niet ergens anders voor wordt gebruikt. Overheden zijn ten
principale onbetrouwbare “partners”. Om te beginnen zijn de dienaren niet gekozenen wordt het zaakje
gefinancierd met gestolen geld. Die ga je niet voorzien van materiaal waar ze een slaatje uit kunnen slaan.
Het geval Marianne Vaatstra heeft bewezen dat de heisa er omheen als bewijs gaat fungeren, terwijl u en ik
het bewijs op de plaats delict geplaatst zouden kunnen hebben. Bewijs maar eens dat het niet zo is. De
politie-functionarissen weten donders goed dat er gemaipuleerd kan worden tot en met. Het plaatsten van
bewijsmateriaal is een routinematige handeling, zoals we die ook bij geheime diensten tegenkomen. DNA is
geen bewijs en mag als zodanig ook niet worden ingebracht. DNA materiaal is een hulpmiddel. Iemand die
zijn onschuld moet bewijzen door DNA in te leveren is de omgekeerde wereld. En dat is waar het bij
eliminatie om gaat. Maar de dames en heren politici vinden ook iets, naar nu blijkt. De voorvechters van
“Pachtaai van de Fgaaihait” nemen zelfs het voortouw, in hetzelfde PZC-artikel lezen we:
Tweede Kamer: “Ontoelaatbaar”
De PVV in de Tweede Kamer vindt het ‘ontoelaatbaar’ dat nog niet
alle agenten in de databank zijn opgenomen. “Het opsporingsbelang
wordt op deze manier geschaad”, zegt Lilian Helder. Het PVVKamerlid wil dat alle agenten verplicht worden hun DNA af te staan.
De PVV gaat hierover Kamervragen stellen aan minister Ivo
Opstelten. We nemen hierbij dan maar aan, dat alle kamerledenhun
DNA hebben ingeleverd en op internet hebben gepubliceerd? De
PVV-eenmanspachtaai voorop tochzeker? Goed voorbeeld doet
goed volgen. Als je “eliminatie-politiek” gelijk wilt schakelen met
“eliminatie-rechtsspraak” dan ontkom je daar volgens ons dus niet
aan. Nu we het er toch over hebben: moeten alle erfbare functies ook niet gepaard gaan met
eenvoorwaardenscheppende”DNA-eliminatie”? De PVV kan dan gelijk een slag slaan voor de familie die hier
standaard het staatshoofd mag leveren. Alle discussie van complotfiguren uit de wereld, “oranje” boven – het
gepeupel in ‘t gareel! Met een land waar de monarchie kan rekenen op 99% van de volkssteun wordt de
“Pachtaai van de Fgaaihaid” dientengevolge een partij met ABSOLUTE meerderheid en kunnen ze hun
programma uitvoeren, zonder zich maar iets van die 1% aan te trekken. Die verban je gewoon of sluit je op.
Met het gegeven dat de PVV een stichting is met slechts één bestuurder is de dictatuur compleet – een
ideale zetbaas voor de zetbaasjes van “oranje”.
Alle gekheid op een stokje: mevrouw Lilian Helder doet haar naam geen eer aan, zij ruikt de macht en ziet
het niet meer scherp. Is ook niet nodig, want in dat geval schop je het als politicus niet bijster ver.
Niet vrijwillig?? Dan dus VERPLICHTEN!!!
Alle politici, geen enkele uitgezonderd zijn opportunistsiche machtsverslaafde psychopaten, die zich geen
klap aan hun electoraat gelegen latten liggen. Zij beloven “fgaaihaid”, maar na de eed van trouw aan een
ongekozen flierefluitende flapdrol met aanhangsel, schoppen ze het totale electoraat net zo hard de grond in
als een moslim, een Pool of een Palestijn. Mevrouw Helder had ooit nog eens een mening over de complexe
pedocratische verhoudingen in deze nep-staat aan de Noordzee. Zo te zien is ze sinds die “uitglijder”
verrassend snel en goed terugin het gareel getimmerd. En deze eedgezworen mevrouw gaat verhaal halen
bij de dienaar des konings Opstelten? Het politie-apparaat met die top-figuren van tonnen per jaar moet het
heft in eigen hand nemen. Dus de goedbedoelende politie-ambtenaren moeten bovenaan beginnen met die
DNA-eliminatie! Dit is geen muiterij – dit is het herstellen van de rechtsstaat.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/08/03/politie-agenten-willen-hun-dna-niet-inleveren/
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Lijden wij aan ondervoeding?
Zondag, 04 augustus 2013
Je denkt dat je door het eten van groente en fruit al je dagelijkse
vitaminen en mineralen binnenkrijgt die je nodig hebt.
Dat was vroeger misschien zo, maar de laatste jaren is de
voedingswaarde in ons dagelijks eten dramatisch gedaald.
Bij onze collega’s van Boinnk kwamen wij een artikel tegen waar ook
wij weer behoorlijk van zijn geschrokken.
We wisten al dat in het voedsel dat wij dagelijks tot ons nemen bij lange na niet genoeg bouwstoffen meer
aanwezig zijn voor een gezond en sterk immuunsysteem, maar dat het zó erg is?
In dat artikel staat ondermeer de volgende tabel (1985/1996/2002: farmaceutisch bedrijf Geigy,
Levenmiddelen laboratorium Karlsruhe / Santorium Obertal), waarvan de cijfers voor zich spreken.

Hierin zie je bijvoorbeeld als eerste broccoli en dat de hoeveelheid Calcium daarin tussen 1985 en 2002 met
maar liefst 73 procent is afgenomen.
Dat in spinazie, de favoriete groente van Popeye The Sailorman, de hoeveelheid vitamine C in die periode
met 65 procent is afgenomen. En dat in bananen de hoeveelheid vitamine B6 met maar liefst 95 procent is
afgenomen.
Bedenk dan verder dat de meest recente cijfers in de tabel zijn van 11 jaar geleden en je kunt je ongeveer
indenken wat er nu nog aan voedingswaarde in ons voedsel zit. We hebben gezocht naar een nieuwere
versie van die tabel, maar ook wij hebben deze niet kunnen vinden.
Als je appels lekker vindt en je at er twee iedere dag in 1985, dan moest je met een 80 procent reductie van
vitamine C in 1996 dus tien appels eten om dezelfde hoeveelheid vitamine C binnen te krijgen.
Kortom, we zijn opgegroeid en opgevoed met het idee dat je als je iedere dag een paar stuks fruit at, je wel
voldoende vitaminen en mineralen binnen zou krijgen. Niets blijkt dus minder waar te zijn.
En hiermee zijn we op een punt terecht gekomen dat de meeste mensen in de “rijke” landen waarschijnlijk
lijden aan ondervoeding (ondanks dat velen veel te dik zijn). In die zin dus dat ze misschien geen directe
honger hebben, maar dat hun lichaam systematisch te weinig fundamentele bouwstoffen ontvangt en
daarnaar hongert.
Het is dan waarschijnlijk ook niet zo vreemd dat veel degeneratieve ziektes op steeds jongere leeftijd
voorkomen. Dit is een probleem dat zich met rasse schreden zal uitbreiden, simpelweg omdat men in het
algemeen zich er niet van bewust is dat ondanks dat je denkt dat je “gezond” eet, je toch aan ondervoeding
kunt lijden.
Gelukkig dat als je je eenmaal bewust bent dat er een potentiëel probleem aanwezig is, er ook oplossingen
nabij zijn.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5583:lijden-wij-aanondervoeding&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Nieuwsbrief 182 – 15 augustus 2013 – pag. 17

Is de wereld aan een ramp ontsnapt?
Zondag, 04 augustus 2013
Volgens een aantal Amerikaanse experts heeft het niet veel
gescheeld of de helft van de globe had enkele weken geleden
zonder stroom gezeten.
De reden was dat een enorme Elektromagnetische Puls (EMP),
veroorzaakt door een zonnevlam, de aarde op een haar na heeft
gemist.
Wanneer deze EMP ons geraakt zou hebben, dan waren er
waarschijnlijk hele continenten zonder stroom geweest. Een dergelijke EMP is een gigantische golf van
energie die kan worden veroorzaakt door een zware zonnevlam of een nucleaire explosie.
Volgens een artikel in de Engelse Daily Mail is nu bekend geworden dat een iets dergelijks zich enkele
weken geleden heeft voorgedaan. En dat niet alleen, het heeft de aarde nét niet geraakt.
De Daily Mail heeft haar informatie weer uit de Washington Examiner waar een artikel staat waarin twee
EMP experts dit weten te vermelden.
De eerste is Henry Cooper, de man die de strategische wapenonderhandelingen voerde met Rusland ten
tijde van President Reagan. Hij is tegenwoordig voorzitter van High Frontier, een beweging zich bezighoudt
met bewapening middels raketten.
De tweede is Peter Vincent Pry, een man die jarenlang voor de Amerikaanse overheid heeft gewerkt als
onderzoeker naar mogelijke EMP bedreigingen. Deze laatste zei dat de EMP van enkele weken geleden te
vergelijken was met die van 1859 die men de Carrington gebeurtenis noemt en die toen grote delen van
Amerika en Europa zonder stroom zette. Wat uiteraard in die tijd weinig effect had omdat er nog nauwelijks
elektriciteit was. Wat er destijds wel heel zwaar onder te lijden had was de telegrafie. De EMP golf was toen
zo heftig dat de telegraaflijnen smolten.
Verder zei Pry dat dit soort gebeurtenissen veel overeenkomsten vertonen met Russische Roulette. Volgens
wetenschappers is dit soort dingen niet ongewoon en heeft het alles te maken met de cyclus van de
zonneactiviteit. En aangezien we dit jaar op de piek zitten van de elfjarige cyclus kunnen we dit soort EMP
golven verwachten.
Een vorig jaar gehouden onderzoek heeft aangetoond dat 72 uur na het uitvallen van de elektriciteit er chaos
zal heersen in een land. De meeste mensen hebben niet meer voedsel in huis dan om het gezin nog
ongeveer drie dagen te kunnen voeden en dan houdt het op. Zonder elektriciteit staat alles stil in onze
huidige maatschappij en na ongeveer een week zijn we letterlijk terug in de Middeleeuwen.
Als deze twee experts gelijk hebben en de EMP die ons op een haar na heeft gemist twee weken geleden
net zo sterk was als die in 1859, dan hadden we exáct die situatie gehad. Als het destijds in staat was om
telegraaflijnen te doen smelten, dan was het nu in staat geweest om grote delen zo niet totale continenten
zonder elektriciteit te zetten. Aangezien de schade aan infrastructuur dan enorm groot zou zijn, is het nog
maar de vraag hoelang het zou duren voordat de eerste mensen weer over stroom zouden kunnen
beschikken.
Ondertussen is er afgelopen mei (12 mei) de grootste zonnevlam óóit gemeten, zijn we twee weken geleden
klaarblijkelijk aan een ramp ontsnapt en wordt er de laatste tijd heel veel geschreven over de zon.
Echter, op het moment dat mainstream publicaties over dit soort dreigingen beginnen te schrijven is er
meestal ergens een verborgen agenda. Juist als het wel een dreiging zou zijn, dan zijn het precies deze
kranten die de kaken stijf op elkaar houden. Het zou zomaar kunnen zijn dat de eerder genoemde Cooper er
alle belang bij heeft om een dreiging te creëren zodat hij met zijn groep verder kan lobbyen voor allerlei
ruimtebewapening/bescherming.
Dat is het gevoel wat je krijgt als je het artikel in de Washington Examiner tot het einde leest. Want daar
schakelt Cooper waarschijnlijk over naar de werkelijke bedoeling van dit verhaal. Dat is dat Noord Korea in
staat zou zijn om een EMP over Amerika te creëren en dat het hoognodig is om wat tegen die dreiging te
ondernemen.
Het is inderdaad mogelijk dat een EMP een groot deel van het energienetwerk platlegt. Het is ook een feit
dat remote viewers in de niet al te verre toekomst een “killshot” hebben waargenomen. Het lijkt ook niets te
maken te hebben met de onzinberichten die zo links en rechts zijn verschenen over dat Edward Snowden
gezegd zou hebben dat we deze in september kunnen verwachten.
Kortom, het is zaak om in de warme zon het hoofd koel te houden en te proberen zin van onzin te
onderscheiden. Wat extra kaarsen en een paar blikken soep in huis halen is altijd handig.
Bronnen: Daily Mail ; Washington Examiner

Nieuwsbrief 182 – 15 augustus 2013 – pag. 18

Hoe contraspionage door de regering wordt ingezet op fora en ‘sociale netwerksites’
2013/08/05 Destiny5D Olympic Zion News
Hoe de regering contraspionage inzet op ‘sociale netwerk sites’ en fora.
Het Vrijmetselaars logo, Ordo ab chao, vertaald: “Orde vanuit Chaos”
Dit blog is gepubliceerd in Namaste Magazine. Volume 12 issue 4. Link naar hun website.
HET ONTMASKEREN VAN CONTRASPIONAGEAGENTEN VAN DE REGERING
Ik wil met degenen die Hollie Greig en Robert Green ondersteunen (voor achtergronden, zie o.a. link, red.)
delen hoe contraspionage door de regering ingezet wordt op Facebook en internet fora.
Deze tactieken zijn namelijk herhaaldelijk gebruikt in Hollie’s campagne; de tactieken die hieronder belicht
worden zijn een algemene blauwdruk die regeringsagenten gebruiken
in alle campagnes die zij als taak toebedeeld krijgen, in het algemeen
omdat deze, wat het doel ook is van de campagnes, in enig opzicht
schadelijk kunnen zijn voor het establishment.
Psych-ops
Psychologische operaties – de naam zegt het zelf al – zijn de
technieken die ze gebruiken om hun slachtoffer te “head f**ken”, en ook
om andere oprechte groepsleden in de war te brengen. Ik heb een lijst
gemaakt van verscheidene technieken waarvan ik óf slachtoffer ben
geweest óf die ik gezien heb op sociale netwerk sites, voornamelijk
Facebook.
1. Karaktermoord:
Ze zoeken uit wie potentieel de grootste bedreiging vormt en doen dan álles om die persoon verwijderd te
krijgen uit de campagne; ze hebben verschillende manieren om dit te doen, waarvan de meeste die persoon
sowieso in diskrediet brengen. Fluisteren is hun meest gebruikte methode, dat wil zeggen, privé berichten
sturen naar andere groepsleden en leugens vertellen over hun slachtoffer. Vervolgens plukken ze een voor
een de leden van de groep eruit, totdat de enigen die nog over zijn de andere regeringsbedriegers zijn.
Wanneer ze vastgesteld hebben wie zij als de grootste bedreiging beschouwen, beginnen ze met de meest
afschuwelijke karaktermoord. Als je commentaar geeft op forums zullen ze verdraaien wat je zei; ze zullen er
altijd naartoe werken dat andere groepsleden denken dat zij goed en rechtschapen zijn en jij slecht en
immoreel. Ze nemen volkomen onschuldige dingen die jij hebt gezegd en proberen die zo te draaien dat het
lijkt alsof jij hypocriet bent, of een leugenaar, gevoelloos….het gaat maar door en maar door! Ze zullen zo
laag gaan als zij nodig vinden, ze kunnen zelfs bevriend worden met jouw bittere Ex-partners om jou zwart te
maken zoveel als mogelijk is. Geloof me, zogenaamde leden van de Hollie Greig campagne hebben dit
tegen mij gedaan, en berichtten dan juichend hun bevindingen overal op Facebook!
2. Fluisteren
Het ‘fluisteren’ kan andere campagnevoerders ‘vertellen’ dat hun uitgekozen slachtoffer hen óf belachelijk
heeft gemaakt óf iets heeft gezegd of gedaan wat schadelijk zou kunnen zijn voor de campagne. Om er
zeker van te zijn dat de persoon aan wie zij hun berichten doorgeven niet direct naar jou stapt en verslag
doet van de correspondentie, kunnen ze suggereren dat jij een gevaarlijke of erg wraakzuchtige persoon
bent en dat zij bang zijn van jou. Aangezien ik zelf slachtoffer ben geweest van hun fluistercampagnes, kan
ik je vertellen, dat het heel moeilijk is om jezelf te verdedigen tegen het onbekende; mensen nemen juist
afstand van jou en jij weet nergens van en weet totaal niet waarom.
3. Namaakvriend:
Een van hen zal bevriend worden met jou, zijn geheimen aan je vertellen en een bindingsproces beginnen.
Dit is een van hun dodelijkste wapens, het is zo gemaakt dat je dingen aan hen toevertrouwt en vervolgens
kunnen zij een “psychologisch profiel” van jou maken, wat zij dan tegen jou gaan gebruiken, omdat ze je
zwakke punten kennen. Je nieuwe “namaakvriend” zal koste wat het kost een band met jou opbouwen en je
vertrouwen winnen. Ze zullen zachtjes je standpunten proberen te beïnvloeden, waarbij ze vaak tegen je
liegen, en afstand creëren tussen jou en andere oprechte campagnevoerders.
Ik zal je een voorbeeld geven hiervan met betrekking tot de campagne voor Hollie. Mijn namaakvriend
stuurde mij een bericht dat iemand die ik geblokkeerd had mij belachelijk aan het maken was op zijn ‘wall’.
Ze wisten dat ik die persoon had geblokkeerd en dus diens ‘wall’ niet kon zien; vervolgens vertelde ze mij
dat Belinda McKenzie onder zijn reactie kleinerende opmerkingen over mij had gezet. Ik schakelde
onmiddellijk naar mijn tweede profiel om zijn ‘wall’ te bekijken. Belinda had geen reactie gezet onder zijn
reactie. Later vroeg ik aan Belinda of zij ooit een reactie had gegeven en zij verklaarde wat ik al wist,
namelijk dat zij geen FB kenner is en zeer zelden FB bezoekt, laat staan dat zij zich met onbelangrijk geklets
bezighield.
Dit is een uitstekende link die een uitleg geeft van NLP en de term “ANCHORING“. Wanneer zij hun
psychologische profiel van jou hebben gemaakt, gebruiken ze “anchoring” om op de knoppen te drukken bij
jou en jou te laten doen wat zij willen.
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Je nieuwe namaakvriend zal drama’s verzinnen, zeggend dat iemand heel erg gemeen is geweest tegen
hem/haar – die iemand kan dan een oprechte campagnevoerder zijn of een van het psych-ops team. Het
verzonnen drama zal op zo’n manier verteld worden dat een reactie van jou gegarandeerd is. Dit kan ertoe
leiden dat je in een openbare slepende woordenstrijd terechtkomt of dat je contact opneemt met de “gemene
persoon” en deze met beschuldigingen overlaadt. In beide gevallen kom jij er slecht uit, terwijl je
namaakvriend ‘volmaakt onschuldig’ is.
Namaakvriend kan ook doen alsof hij/zij een zodanige ziekte of kwaal heeft dat jij je heel beschermend zult
voelen ten opzichte van hem/haar. Namaakvriend kan heel slim zijn en zal jou als een viool bespelen!
Namaakvriend zal jou bewijzen leveren over andere oprechte campagnevoerders waardoor de schijn gewekt
zal worden dat zij in feite infiltrators zijn en niet vertrouwd kunnen worden. Wanneer jij dit in elkaar gestoken
bewijs gekregen hebt en jij op wat voor manier dan ook reageert en commentaar geeft op de persoon in
kwestie, zal dat commentaar aan hen doorgegeven worden. Wees je ervan bewust dat Namaakvriend de
hele tijd al jouw boodschappen zal doorgeven aan de andere leden van het psych-ops team. Het zal ook de
taak van Namaakvriend zijn om zaadjes van paranoia te planten, door almaar kletsverhaaltjes over de een of
geroddel over jou door de ander aan jou door te geven. Wanneer je uiteindelijk doorziet dat namaakvriend
jou heeft verraden, dan is dat het moment waarop namaakvriend het meest dodelijk wordt: zij weten nu dat
zij ontmaskerd zijn en zullen dan in het openbaar alle informatie die zij over jou hebben gebruiken op
openbare fora. In deze fase kunnen ze zeggen wat ze willen aangezien ze weten dat jij hen niet meer
vertrouwt, dus ze hoeven niet meer bezorgd te zijn over het beschermen van die band met mij.
Namaakvriend zal in deze fase, om zijn identiteit tegenover de rest van de groep af te schermen, jou, als je
aan de rest van de groep probeert te onthullen wat zij van plan waren, als paranoïde en gek neerzetten, als
een gestoorde gek. Namaakvriend is veruit het meest dodelijke lid van het psych-ops team.
4.Ruzies ruzies ruzies!
Ze beginnen ook ruzies binnen de groep; twee agenten zullen de leiding hebben over de twee ruziënde
partijen; onschuldige groepsleden zullen een kant kiezen en worden in het gefabriceerde drama getrokken.
Ze zullen de mensen die zij als hun grootste bedreiging zienopenlijk aanvallen. Zij zullen op de meest
verachtelijke manier kwaadspreken over hen en hen in diskrediet brengen. Ze zijn gewoonweg dol op strijd
en zullen bij elke gelegenheid overal zaadjes planten om ruzies te starten. De meest effectieve manier om
een campagne schade toe te brengen is voortdurende strijd. Namaakvriend zal een grote rol hierin spelen,
omdat hij, als ze ergens iets lasterlijks hebben gezegd over jou en jij het niet gezien hebt, namaakvriend het
zal zien en aan jou zal doorgeven. Zelfs wanneer je bekend bent met hun tactieken en je weet dat zij enkel
proberen jou in een openbare slepende woordenstrijd te trekken, is het erg moeilijk om niet te reageren en
om de bende je maar te laten beschimpen op fora/groepen/pagina’s enz. In het opzetten van deze ruzies
zullen ze ofwel rechtuit liegen over je of dingen overnemen die je hebt gezegd en deze totaal uit zijn verband
halen en doorvertellen.
Het geheel loopt tenslotte uit op chaos: “verdeel en heers” de oudste truc in het boek!
De voortdurende ruzies leiden er vaak toe dat echte campagnevoerders vertrekken, nadat ze aangevallen
zijn of omdat het constante ruziën hen doodmoe maakt. Dan valt of de hele campagne uiteen of hun orde
wordt de orde van de groep. Als zij de controle hebben over de groep, zullen zij de groep in een richting
sturen die de gehele campagne zal hinderen en niet verder brengen..
5. Tijd verspillen: Het psycho–ops team zal te allen tijde manieren bedenken om jouw tijd te verspillen.
Verspilde tijd is tijd die niet aan de campagne wordt besteed. Een voorbeeld hiervan is het jou in het
openbaar beschuldigen van iets verkeerds; het is menselijk om je naam te willen zuiveren, wanneer je ten
onrechte beschuldigd wordt. Het zuiveren van je naam kan inhouden het doorspitten van e-mails en
berichten van twee jaar geleden om jouw onschuld vast te stellen tegenover de kwaadsprekerijen. Een
andere methode die zij gebruiken is dat “namaakvriend” jou aanknopingspunten stuurt waarvan zij zeggen
dat deze het bewijs zijn van verkeerde daden van een ander teamlid; het uitspitten en doorzoeken van deze
aanknopingspunten zal een onevenredig deel van jouw tijd en energie opslokken. Namaakvriend is het
gevaarlijkste lid van het psycho-ops team en zal te allen tijde achter je rug bezig zijn met het kapotmaken
van jou. Namaakvriend zal je ook links sturen van obscure forums over het gehele internet, waar de rest van
het psycho-ops team jou belachelijk maakt en kwaadspreekt over jou. Onthoud: dit is een voltijds betaalde
baan voor deze mensen, dus wees niet verbaasd over de enorme hoeveelheid tijd die zij nemen om deze
venijnigheden in elkaar te zetten.
6. Multi-karakters:
Een lid van het psycho-ops team kan in het echt 4 leden van de groep ‘zijn’. Ze zullen vaak talloze
identiteiten hebben, en beginnen vaak zelfs ruzies met henzelf om te proberen om andere groepsleden erbij
te halen en een kant te laten kiezen en zo betrokken te laten worden in het opgezette drama. Verdeel en
heers…
7. Slachtofferen:
Terwijl jij hun slachtoffer bent en zij te allen tijde ernaartoe werken om jou in diskrediet te brengen en jou tot
slachtoffer te maken, zullen zij pogingen doen om anderen te laten denken dat het in feite omgekeerd is. Er
zijn vele manieren waarop zij dit kunnen doen, maar ik zal je het recentste voorbeeld geven dat ik ben
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tegengekomen. Een van de leden kwam op mijn Steun Hollie Greig en Robert Green groep en insinueerde
dat ik een hypocriet was en dat ik iets had gepost dat niet waar was. Ik herkende zijn tactiek meteen; hij was
zaadjes aan het planten om de andere groepsleden te laten denken dat ik een oneerlijke persoon ben.
Normaal gesproken zullen, wanneer ze met zoiets beginnen, twee of misschien drie andere psycho-ops
teamleden ‘binnenkomen’ en onderstrepen wat zij zeggen, maar op mijn groep waren hun teamleden
tamelijk snel eruit gehaald en geblokkeerd. Als het dan erg voor de hand ligt wat zij van plan zijn, en jij hen
blokkeert zullen ze de volgende twee dagen bezig zijn met alle fora te bezoeken om jou nog meer in
diskrediet te brengen vanwege de blokkade. Ze zullen jou ervan beschuldigen dat je egoïstisch bent, een
leugenaar, onbetrouwbaar enz. enz. enz. De hele tijd naar buiten brengend dat jij hun tot slachtoffer hebt
gemaakt! Als jij zou proberen om je acties te verdedigen op deze forums, dan zouden de andere psycho-ops
teamleden bovenop je springen, en een full scale slepende woordenstrijd zou beginnen. Ik negeer nu al
dergelijke pogingen om mij in hun drama’s te verwikkelen.
8. Ontmaskering:
Dit is hun grootste angst, en wanneer zij ontmaskerd zijn zullen zij met elkaar gaan samenwerken en
aanvallen als het nest adders dat zij zijn. Wanneer ze volledig ontmaskerd zijn betekent dat dat zij nieuwe
identiteiten moeten creëren en opnieuw door het proces moeten gaan van vertrouwen en invloed winnen in
de groep. Ze hebben dit in het verleden gedaan, maar zij geven er de voorkeur aan dit te voorkomen en de
posities te behouden die zij reeds hebben. Ze gaan heel ver om mensen te laten denken dat zij het
slachtoffer zijn en dat de persoon die hen ontmaskert in feite de infiltrator is. Ze zullen wijzen op alle tijd die
zij aan de campagne gewijd hebben, vaak meer dan wat de echte campagnevoerders hebben gedaan,
aangezien zij voltijds werknemers zijn, en betaald worden voor alles wat zij doen! Oppervlakkig beschouwd
kan het lijken alsof ze geweldige supporters zijn geweest, maar wanneer je de buitenkant slechts een heel
klein beetje open krast en uitzoekt wat ze in de schaduw hebben gedaan – en niet in het daglicht – komt er
een heel ander beeld naar voren van hun daadwerkelijke bijdrage.
Vergis je niet, deze mensen zijn vaak meesterlijk in wat zij doen, ze zijn getraind in ‘mind
manipulation’ en kennen elke truc om groepsacties en gedrag te beïnvloeden. Hun uiteindelijke doel is
om de hele groep te ‘head f**ken’. Oprechte supporters zullen wanneer ze geconfronteerd worden met dit
niveau van Machiavellistische tactieken opgeven en de campagne verlaten. Anderen zullen doorgaan met
het ondersteunen, maar vanaf de zijkant en ze doen niet mee met de groepsactiviteiten, en ik verwijt hen
echt niets!
Ik heb dit blog ten eerste geschreven om mijn eigen positie uit te leggen waarin ik mij niet
verdedigde tegen hun aanvallen, aangezien ik al lang geleden besefte dat interactie met hen
nutteloos is en er enkel toe leiden dat de campagne geschaad wordt; ten tweede om anderen bewust
te maken van de tactieken die zij gebruiken. Als je je hiervan bewust bent, zal dat je een boel tijd en
ergernis besparen.
Wat betreft Hollies campagne hebben zij hun best gedaan, en ik ben er nog steeds.
Toen Hollie en Roberts lijdensweg voor het eerst op Facebook kwam, werd er een groep van 27.000
mensen gevormd; de hierboven genoemde tactieken werden aangewend om de groep totaal te uit
elkaar te halen.
De diehards zoals ikzelf blijven overeind, ondanks dat ik uitgekozen werd voor de meest
verachtelijke karaktermoorden. In de afgelopen maanden zijn Belinda McKenzie en Carl Simms ook
steeds meer onder vuur gekomen van deze bedriegers.
Ik ken Belinda nu bijna twee jaar en ik wil heel erg duidelijk maken, dat Belinda voor 100% de steun heeft
van Anne and Hollie Greig. Evenals Carl heeft Belinda onvermoeibaar en toegewijd Hollies belangrijkste
website gerund; Anne en Hollie vertrouwen haar dit zonder enige aarzeling toe.
Belinda en Carl hebben hier persoonlijk geen voordeel bij gehad, in tegendeel, zij hebben grote fondsen
verzameld in hun zoektocht om gerechtigheid voor Hollie te krijgen en ik wil op dit moment alle ECHTE Hollie
supporters oproepen om dit te zien zoals het is: deze antagonisten willen dat Belinda en Carl van de
campagne afgehaald worden, zodat zij hen kunnen vervangen en de campagne kunnen sturen in een
richting die hun agenda dient.
Degenen onder ons die vanaf het eerste begin bij Hollies zaak betrokken zijn geweest zijn ons er vanaf het
begin van bewust geweest, dat dit niet alleen om Hollie Greig gaat: het gaat om het ontmaskeren van het
netwerk van pedofielen die momenteel aan de macht zijn op elk gebied van het Britse establishment. Ze zijn
allemaal met elkaar verbonden; De misbruikers van Hollie zijn slechts een onderdeel van een veel grotere
groep en die groep heeft tentakels die zover gaan als de hoogste echelons van het Britse establishment. Zij
zullen hun positie ten koste van alles beschermen en dat is de reden waarom de campagne voor Hollie
vanaf het eerste begin hun meest vertrouwde agenten heeft aangetrokken.
Ik wil alle Hollie supporters oproepen om, als je merkt dat er ruzies onder Hollie supporters zijn, er helemaal
buiten te blijven. Laat hen maar met elkaar vechten, doe er niet aan mee, en laat je niet beheersen door de
leugens die zij vertellen.
Belinda McKenzie is een van de liefste mensen ooit op deze aarde; zij heeft haar leven gewijd aan het
helpen van anderen die minder geluk hebben dan zijzelf en heeft het grootste deel van haar leven
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campagne gevoerd om onrecht in recht te veranderen en slachtoffers van misbruik te helpen. Luister niet
naar de leugens die zij over haar uitbraken, vraag je af wat de motieven zijn voor het zo hard in diskrediet
brengen van een zo rechtschapen vrouw, die, zoals ik zei, de totale en complete steun heeft van Anne en
Hollie.
Sandra Barr
Facebook Group, Support for Hollie Greig and Robert Green
My Blog about Anne and Hollie Greig
Hollie Demands justice website
Short video outlining the basics about Hollie’s case
Het volgende werd op mijn Facebook gepost; het laat zien, welke tactieken geheime agenten van de
regering gebruiken en hoe ze steungroepen en campagnes kapot maken. Stel je zelf alsjeblieft op de hoogte
van deze tactieken, zodat je zult herkennen:
De vier belangrijkste methodes die politie-eenheden zoals in het Verenigd Koninkrijk de ‘National Extremism
Tactical Coordination Unit’ (NETCU) gebruiken tegen sociale rechtvaardigheidsbewegingen om zulke
bewegingen onder het mom van extremisme af te breken en te vernietigen. Het is wat de FBI als ‘Counter
Intelligence Programs’ aanduidde, die leiders van sociale bewegingen vermoordden zoals Malcolm X en
Martin Luther King en deze worden nu gebruikt door onze Politiestaat om de democratie te ondermijnen.
1. Infiltratie: Agenten en informanten bespioneren politieke activisten niet alleen. Hun hoofddoel is het in
diskrediet brengen en het verstoren. Alleen al hun aanwezigheid dient ertoe om het vertrouwen te
ondermijnen en potentiële supporters af te schrikken. De politie gebruikt deze angst om oprechte activisten
te belasteren alsof zij agenten zijn.
2. Psychologische oorlogvoering van buitenaf: De politie-eenheden (NETCU) gebruiken ontelbare andere
“dirty tricks” om progressieve bewegingen te ondermijnen. Ze plaatsen valse verhalen in de media en
publiceren belachelijke pamfletten en andere publicaties onder de naam van de groepen die hun doelwit zijn.
Ze vervalsen correspondentie, sturen anonieme brieven en houden anonieme telefoongesprekken. Ze
verspreiden misinformatie over bijeenkomsten en ‘events’, zetten valse groepen op die gerund worden door
regeringsagenten en MANIPULEREN ouders, werkgevers, huiseigenaren, schoolbestuurders, familieleden,
vrienden en anderen en zetten hen onder zware druk om de activisten problemen te bezorgen.
3. Getreiter door het juridisch systeem: De politie-eenheden (NETCU) misbruiken het juridisch systeem om
dissidenten te treiteren en hen als criminelen te laten overkomen. Gerechtelijke ambtenaren leggen valse
getuigenissen af en presenteren in elkaar gezet bewijs als een voorwendsel voor valse arrestaties en
onterechte gevangenneming. Ze voeren willekeurig belastingwetten uit en andere regeringsvoorschriften en
gebruiken opvallende observatie, “onderzoeks” ondervragingen en arrestatiebevelen in een poging om
activisten te intimideren en hun supporters de mond te snoeren.
4.Buitenwettelijke macht en buitenwettelijk geweld: De Politie-Eenheden (NETCU) zweren samen met lokale
politie afdelingen om dissidenten te bedreigen; om illegale inbraken te doen met als doel het doorzoeken van
de huizen van dissidenten; en om vandalisme en aanslagen te plegen, erop los te slaan en moorden te
plegen. Het doel is The object is om dissidenten bang te maken, te intimideren of te elimineren en om hun
bewegingen te verstoren.
Vertaald door: anti-zion2012

De werkelijke reden van de autisme pandemie? ( video)
Maandag, 05 augustus 2013
Wat je hier gaat lezen is zo schokkend dat je geneigd bent om je om te draaien en weg te lopen.
Maar, als je wilt weten wat er werkelijk achter de geweldige toename van autisme zou kunnen zitten, dan
lees je verder.
Het is een stelling met de naam “Engeland Hypothesis”. Deze is vernoemd naar Cristina England, een
moeder van twee volwassen kinderen die zwaar zijn beschadigd door vaccinaties.
Als deze hypothese klopt dan verandert die op dit moment onze wereld al op grote schaal. Op een
afgrijselijke manier en één die niemand heeft opgemerkt totdat Christina vorige week het patroon ontdekte.
Niemand wil graag een autistisch kind in zijn of haar gezin. Niemand zou bewust een kind op die manier
beschadigen. Niemand ziet graag dat hersenen en levens worden vernietigd. Toch?
Volgens de England Hypothesis is dit echter wél het geval. Want volgens deze theorie is door vaccinaties
veroorzaakt autisme een bewuste chemische manipulatie, in het leven geroepen om miljoenen “werkdrones”
te maken; steriel en gehoorzaam. Niet in staat om de omstandigheden waarin zij moeten leven aan de kaak
te stellen, tevreden met saaie repeterende taken, onbewogen, vervangbaar en inwisselbaar.
In het kort, autisten zijn de “deltas” en de “epsilons” (werkdrones) van de “Brave New World Order”, de
wereld waar wij naartoe worden geleid middels opzettelijke sociale, politieke en genetische manipulatie, in
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overeenstemming met de genocide aspiraties van de globalisten en hun vreselijke Agenda 21.
Om het voorgaande uit te leggen en te laten zien dat dit reeds een lang geplande ontwikkeling betreft, gaan
we terug naar 1932, het jaar waarin het boek Brave New World van Aldous Huxley verscheen.
Gepresenteerd als een denkbeeldige science fiction roman lijkt het meer een blauwdruk van de
maatschappij waar wij naartoe onderweg zijn.
“Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto
Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid.
De mensen die in deze wereld leven zijn niet op de ons bekende wijze ter wereld gekomen. Het “levend
baren” is ouderwets en afstotelijk. Nieuwe mensen worden uitgebroed in laboratoria, zoals in de ‘Londense
broed- en kweekcentrale’ (Central London Hatchery), waarin embryo’s worden gemanipuleerd om te passen
in een bepaalde stand of kaste.
De sociale klassen zijn ingedeeld in vijf standen: alfa, beta, gamma, delta en epsilon. Hierin zijn kleine
variaties mogelijk door een min of plus aan de klasse toe te voegen. In de alfa-klasse is zelfs sprake van een
‘dubbel-plus’. De alfa’s en beta’s behoren tot de hogere klassen, de overige tot de lagere arbeidersstanden.
In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende
contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een
gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als ‘gezin’, ‘vader’ en ‘moeder’ worden zelfs gezien als taboe en
er wordt dan ook beschaamd op gereageerd.
De maatschappij is gebaseerd op consumentisme, onmiddellijke behoeftebevrediging en massaproductie”.
We zijn nog niet zo ver dat kinderen worden gekweekt in een broedcentrale, maar we zijn wel zo ver dat ze
worden gecreëerd met vaccinatiespuiten. We noemen ze ook geen “deltas” of “epsilons”. Wij noemen ze
autistische mensen.
Nu, door de England Hypothesis, vallen een aantal puzzelstukjes die anders volkomen onverklaarbaar
waren op hun plek. Ineens wordt het onwetenschappelijke en irrationele gedrag van wereldautoriteiten
duidelijk. Organisaties die hun volledige steun geven aan het inspuiten van giftige vaccinaties bij kinderen,
zelfs nog voordat ze geboren zijn. Terwijl ze weten dat deze kinderen beschadigd zullen worden, voor altijd
chemisch veranderd. Organisaties die deze feiten blijven ontkennen.
Nu wordt ook duidelijk waarom zij die de vaccinaties aan de kaak stellen op een heftige en onlogische
manier worden aangevallen. Mensen die vertellen wat vaccinaties werkelijk zijn: spuiten des doods die
rampzalig en gevaarlijk zijn.
Zij die de vaccinaties overleven zijn voorbestemd om te werken in de laagste lagen van de beschikbare
werkkrachten. De werkbijen die ervoor moeten zorgen dat de Neo Aristocraten in een schone omgeving
leven, gevoed worden, mobiel blijven en vermaakt worden.
Er zijn autisten die je heel goed een baan kunt geven. Er zijn er natuurlijk ook die dat niet aan kunnen, maar
degenen die het wel kunnen zijn de perfecte werkkrachten. Ze zijn heel gelukkig met routinetaken, een
gecontroleerde omgeving en leven, gelukkig met beperkte aspiraties en in staat tot een levenslange
passieve gehoorzaamheid, zolang maar aan hun routinematige behoefte wordt voldaan.
Hoe meer vaccinaties, des te meer autisten en dus hoe meer gehoorzame werkbijen voor de toekomst. Een
behoorlijk aantal autisten heeft nu de leeftijd bereikt waarop ze interessant worden voor marketing- en
propagandadoeleinden.
Het is dan ook niet voor niets dat Goldman Sachs en Bill Gates initiatieven ondersteunen om autistische
mensen aan het werk te helpen. In het originele bronartikel vind je een aantal links naar organisaties die
door Goldman Sachs en Bill Gates financiëel worden ondersteund.
Zo werd in het Engelse Parlement door Lord David Freud al een aanzet gegeven in 2012 tot de “verkoop”
van autisten, de “deltas” en de “epsilons”:
“Het is niet meer dan logisch om mensen in dienst te nemen die betrouwbaar zijn, punktueel en loyaal.
Mensen die een goed oog voor detail hebben en zich goed kunnen concentreren. Mensen die heel goed in
staat zijn om problemen op te lossen, analytisch, inventief en creatief kunnen zijn. Welke goede werkgever
zou niet graag dit soort mensen in dienst willen hebben?”
Ook Fox Nieuws weet te berichten dat SAP, een gigantisch groot Duits bedrijf met 65.000 programmeurs in
dienst, wil dat tien procent van hun totaal aantal werknemers uit autisten zal gaan bestaan.
Waarom wordt er nu wereldwijd een marketingcampagne gevoerd voor autisten en niet voor mensen met
Parkinson of een hazenlip?
Als de England Hypothesis klopt dan worden er bewust en met opzet iedere dag weer miljoenen kinderen
met behulp van vaccinaties gekweekt tot de autistische werkbijen van de toekomst. KIJK VERDER OP
NIBURU.CO VIDEO
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'Aarde in juli net ontsnapt aan ramp door zonne-uitbarsting'
'... de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen
brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen
wegsmelten.' (2 Petrus 3:12).
Volgens twee EMP(Electro Magnetische Puls)-experts is de Aarde
een kleine drie weken geleden aan een ramp ontsnapt. Een massale
zonne-uitbarsting, krachtig genoeg om het communicatie- en
elektriciteitsnet lam te leggen, kruiste slechts twee weken 'te vroeg'
de baan die de Aarde om de Zon draait. 'De wereld is aan een EMPcatastrofe ontsnapt,' aldus Henry Cooper, voormalig onderhandelaar strategische kernwapens namens
president Ronald Reagan. Cooper, nu de leider van de groep High Frontier die pleit voor antiraketsystemen,
wijst erop dat de zonnevlam de Aarde in astronomische termen net niet geraakt heeft.
'Russische Roulette'
'Een Carrington-klasse zonne-massa-uitbarsting kruiste de baan van de Aarde en heeft ons feitelijk nèt
gemist,' bevestigde Peter Vincent Pry, tussen 2001 en 2008 lid van de parlementaire EMPdreigingcommissie. Daarmee verwees hij naar de EMP die in 1859 in heel Noord Amerika en Europa
telegraaflijnen uitschakelde, en die werd vernoemd naar de astronoom Richard Carrington. 'Feitelijk is dit
een spelletje Russische Roulette. We zijn maar nauwelijks aan een Carringtonramp ontsnapt.'
Elektriciteitsnet kan beschermd worden
Pry, Cooper en voormalig CIA-directeur James Woolsey eisen al enige tijd dat de regering in Washington het
Amerikaanse elektriciteitsnet bestand maakt tegen een EMP, die behalve door de zon ook door een op grote
hoogte tot ontploffing gebrachte kernbom kan ontstaan. De 2000 tot 3000 transformatoren in de VS zouden
moeten worden beschermd door een speciale metalen doos. Ook zouden er reservetransformatoren moeten
worden geproduceerd om het elektriciteitsnet weer snel op poten te krijgen.
Vooralsnog besteedt de regering Obama nauwelijks aandacht aan de zorgen van de experts. Wel zijn Air
Force One, het officiële vliegtuig van de president, en toestellen van het Strategische Lucht Commando die
kernraketten controleren, EMP-proof gemaakt.
Totale chaos
Een EMP door de zon is niet zeldzaam. In 1989 werd het elektriciteitstransportnet in de Canadese provincie
Quebec tijdelijk uitgeschakeld door een EMP. Een zeer krachtige zone-uitbarsting kan het net echter
permanent doen 'doorbranden', waardoor er maandenlang geen elektriciteit -en daardoor ook geen gas en
water- meer is. Dit zou de getroffen landen in totale chaos doen storten.
'Noord Korea heeft EMP-bom'
Tevens wordt gevreesd dat landen zoals Noord Korea en Iran aan EMP-(kern)bommen werken en reeds
hebben getest. Eén bom zou dan genoeg zijn om heel de VS of Europa vleugellam te maken en te doen
instorten. Volgens Cooper is Noord Korea reeds in staat om zo'n EMP aanval uit te voeren. Het land zou een
testsatelliet over de Zuidpool hebben laten vliegen, waarmee Amerika bij verrassing vanuit het zuiden, waar
geen afweerraketten staan opgesteld, kan worden aangevallen.
EMP-coalitie, gevaar tussen 2013 en 2020
Woolsey en voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich zijn erevoorzitters van een
nieuwe EMP-coalitie die wil dat de regering zo snel mogelijk geld uittrekt om het elektriciteitsnet te
beschermen tegen een zonne-uitbarsting of vijandelijke kernexplosie (1). Het is onduidelijk of dergelijke
maatregelen ook in Europa en Nederland worden overwogen.
De NASA heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd dat er tijdens het zonnemaximum in 2013 en
2014, en in bredere zin de periode tot 2020, gevaarlijke zonnevlammen kunnen ontstaan. Een zogenaamde
X-klasse-vlam zou alleen al in de VS voor $ 2 biljoen schade kunnen aanrichten. Bovendien zullen de
reparaties van de elektrische en elektronische systemen zeker 10 jaar in beslag nemen, waardoor 160
miljoen mensen zouden worden getroffen. Velen van hen zouden zo'n ramp dan ook niet overleven.
Remote Viewers 'zagen' verwoesting Noordelijk Halfrond
Vorig jaar februari plaatsten we een artikel over de oorspronkelijk door de CIA ontwikkelde geheime techniek
van 'remote viewing', waarmee toekomstige gebeurtenissen zouden kunnen worden voorspeld (zie link
hieronder). Het remote viewing team, dat al een aantal correcte voorspellingen deed, 'zag' dat er enkele
jaren na de Fukushima-kernramp in Japan een groot aantal oorlogen op Aarde zullen losbarsten. Tijdens
deze oorlogen ontstaat een 'killshot' zonnevlam die het hele Noordelijk Halfrond zal raken, de meeste
elektrische systemen zal vernietigen en gigantische natuurrampen zal veroorzaken. Hierdoor komen over de
hele wereld miljarden mensen om het leven.
'Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en
de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.' (2 Petrus
3:10). '... de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de
elementen in vuur zullen wegsmelten.' (2 Petrus 3:12).
Xander - (1) Washington Examiner
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50,9 miljard euro is er verdwenen, weg, foetsie. En Rutte noch de mininster van soc.zaken weet van
iets. Maar het is wel uw en mijn geld uit de AOW-pot
Van de mij welbekende hoofdredacteur van de S.D.N.L. ( Sociale Databank Nederland ) ontving ik
onderstaande mededelingen en correspondentie. De corruptie en de diefstal op giga grote schaal moet nog
erger zijn dan menigeen kon en kan bevroeden. Wij gaan deze zaak op de voet volgen en zullen u alle
mededelingen hieromtrent en nieuwsfeiten onverwijld doen weergeven.
Beschuldigingen kunnen wij vooralsnog niet geven in detail, maar FEIT is dat er 50 miljard (ruim)
VERDWENEN is. Geld wat was gereserveerd voor uw en mijn oude dag.
Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@ziggo.nl]
Verzonden: woensdag 24 juli 2013 13:26
Aan: ‘info@minszw.nl’
CC: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl;cie.vj@tweedekamer.nl; cie.biza@tweedekamer.nl;
info@rijksrecherche.nl;denhaag@om.nl
Onderwerp: Verklaring in uw brief van 23 juli 2013 namens de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over spoorloos verdwijnen AOW-fonds
Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. t.a.v. Mw. drs. J.M.C. Klein
Geachte mevrouw Klein,
Hartelijk dank voor de heldere verklaring in uw brief van 23 juli 2013 namens de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
U stelt dat rond de afschaffing van het Spaarfonds voor de AOW alles een ingewikkelde materie zou zijn. Ik
ben het niet met u eens. Net als de grote treinroof van Ronald Biggs en de plundering van spaartegoeden en
het loonniveau van de werkenden bij de omwisseling van de gulden naar de Euro door de huidige
bankpresident drs. G. Zalm, zijn ook hier uiterst strafbare feiten simpel te bewijzen. Niets ingewikkeld,
behalve het wegfoezelen van dit soort topcriminaliteit. Maar dat betekent niet dat Justitie iets zal doen met
aangiften van politieke massafraude.
Allereerst heb ik in mijn brief aan DNB vermeld dat elk jaar tot 2011 ca. viermiljard euro ten laste is gekomen
van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waardoor een concrete
overboeking van geldmiddelen is geregistreerd naar dat fonds. Zoals u schrijft, en dus ook erkent, is dat
gedaan om de staatsschuld vervroegd af te lossen. Tot nu toe is dat een groot staatsgeheim gebleven, maar
u zegt het nu ronduit. Natuurlijk was ik daar allang achter, maar niet dat de boel zodanig bezwendeld werd
waar de pers en de Kamer bijstonden.
Als dat wel zo was dan is er ook nog sprake van samenspanning in een criminele organisatie van zowel de
pers als van de leden van de Tweede Kamer vanaf de oprichting van het spaarfonds voor de AOW. Dat is
kiezersbedrog, boekhoudfraude en ronduit pure diefstal van 50,9 miljard die ten laste van de begroting van
het ministerie werden weggewerkt met het inkopen van eigen aandelen, zoals dat in het bedrijfsleven dat
geld over heeft soms gebeurt. We zitten ook nu weer met een liegende en bedriegende overheid die in uw
brief erkent dat we schielijk bedrogen zijn en nog worden. Hoe u er bij komt dat er geen vermogenstitels zijn
t.a.v. het fonds, slaat als een tang op een varken, omdat een parlementair goedgekeurde boeking van echt
geld van de begroting jaarlijks is gedoteerd aan het Fonds.
In de derde alinea stelt u dat bij het opheffen van het fonds in 2011 er geen geld zou zijn vrijgekomen. Dat is
nog veel onthutsender dan mijn Belgische Verdwijntruc om de eurocrisis op te lossen. Uw zegt nu met droge
ogen dat die 50,9 miljard kennelijk fictief waren, maar wel afgeboekt op de begroting!
Dat vereist parlementair en vooral journalistiek onderzoek, dat zult u snappen. Want nergens is een
afboeking te vinden van 50,9 miljard van de staatsschuld. Overigens is het mij duidelijk dat minister Asscher
geen kennis heeft over de structuur van de staatsschuld, zoals bleek in de persconferentie van 7 juni 2013
met de vraag daarover van journalist Julius Vischjager.Zie ook de reactie van De Nederlandsche Bank NV.
Graag een spoedige reactie.
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel.: 035-5268153
C.c.: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; cie.vj@tweedekamer.nl;
Rekenkamer@Belcombinatie.nl
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Waarom koopt FEMA plotseling noodvoorraden op?
Dinsdag, 06 augustus 2013
Een bedrijf dat zich specialiseert in overlevingsvoedselpakketten
kreeg onverwacht de vraag van FEMA hoe snel en hoeveel ze
konden leveren. De eigenaar van het bedrijf vraagt zich dan ook af,
“Wat weten zij wat wij níet weten?”
Wat is eigenlijk die Federal Emergency Agency (FEMA)? In simpele
bewoordingen is het de “geheime regering”. Deze organisatie heeft
meer macht en autoriteit dan de bevoegdheden van de president in Amerika bestrijken. Ze zijn op hun beurt
weer een onderdeel van de DHS, Department of Homeland Security.
Zij kunnen wetten buiten werking stellen, hele bevolkingsgroepen verhuizen, burgers arresteren en
vasthouden zonder gerechtelijk bevel of rechtszaak. Ze kunnen onroerendgoed in beslag nemen, alsook
voedselvoorraden en transportsystemen en zelfs de grondwet van Amerika opschorten.
Toen het concept FEMA voor de eerste ter tafel kwam was de doelstelling ervan te zorgen dat Amerika zou
overleven in geval van een nucleaire aanval. Een tweede bedoeling was het coördineren van activiteiten bij
rampen zoals aardbevingen, overstromingen en orkanen. De “geheime” zwarte helikopters die veelvuldig
worden gemeld in diverse Amerikaanse staten zijn helikopters van FEMA.
Deze organisatie heeft ook de verantwoordelijkheid gekregen in het geval van (veel voorkomende)
gebeurtenissen zoals bosbanden, vluchtelingenzaken, oproer en noodplanningen voor nucleaire rampen en
dergelijke. FEMA is in het leven geroepen door een serie, wat ze noemen, “Executive Orders”. Dit zijn
opdrachten van meestal de president aan officieren of instanties, in zijn hoedanigheid als hoofd van de
uitvoerende macht van de federale regering. Zo’n Executive Order heeft dezelfde status als een wet en de
president heeft van het Congres de bevoegdheid gekregen deze Executive Orders te kunnen uitgeven naar
eigen goeddunken.
Net zoals het Amerikaanse Department of Homeland Security grote hoeveelheden ammunitie opkoopt, zo
schijnt FEMA dit nu te doen met noodvoorraden. De eigenaar van een bedrijf dat handelt in dit soort
voorraden kreeg tot zijn verrassing vorige week onverwacht een e-mail van FEMA.
Daarin stond het volgende:
De eigenaar van het bedrijf, Matt, heeft daar het volgende
over te zeggen:
"Hier zijn we, augustus 2013, en wederom probeert FEMA
grote voorraden voedsel op te kopen. Ze willen niet dat
mensen dit te weten komen en ze willen het onmiddellijk
geleverd hebben. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Dat is
de reden dat ik het soort bedrijf heb dat ik nu heb (handel in
noodvoorraden).
De geschiedenis heeft ons keer op keer geleerd dat
diegene die afhankelijk zijn van de overheid in tijd van
nood, de laatsten zijn in de rij die hulp ontvangt. Soms komt
die helemaal niet en soms te laat.
Ik ben van mening dat deze vitale noodvoorraden niet in
handen moeten komen van de overheid, ergens
opgeslagen in een pakhuis. Om daar dan vervolgens weer uitgehaald te worden om in eerste instantie aan
hun eigen afdelingen uitgereikt te worden, terwijl de rest van ons maar genoegen moet nemen met de
kruimels. Deze levensreddende maaltijden zouden in handen moeten zijn van ons. Dit is de reden dat ik
geweigerd heb om te leveren aan FEMA.
Maar, laten we het belangrijkste niet vergeten: Waarom deze grote haast? Wat weten zij wat wij níet weten?
Ik ben niet iemand die snel roept dat de hemel instort, maar wanneer FEMA acties onderneemt om te vragen
hoeveel wij binnen 24 uur kunnen leveren, dan denk ik dat dit “abnormaal” genoeg is om kritische vragen te
stellen.
Wat hier gebeurt is erg verontrustend. Waar bereidt de overheid zich op voor. Een grote ramp of een oorlog
die gaat komen?"
Tot zover Matt.
Dan zijn er uiteraard nog de beruchte FEMA kampen. Je zou ze beter gevangenissen kunnen noemen met
hun omheiningen met naarbinnen gericht prikkeldraad bedoeld dus om mensen binnen de omheining te
sluiten en niet om indringers buiten de hekken te houden. Er zijn 800 van deze kampen die volledig
operationeel zijn en klaar om bewoners/gevangenen te kunnen ontvangen. Ze zijn volledig bemand en op dit
moment nog allemaal leeg.
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De kampen beschikken allen over zowel goede spoorverbindingen als wegen. Velen hebben ook een
vliegveld in de buurt. Het merendeel van de kampen kan een bezetting aan van 20.000 gevangenen. De
grootste inrichting op dit moment ligt net buiten Fairbanks in Alaska. Dit is een geweldig groot “geestelijk
gezondheidscentrum” en kan ongeveer 2 miljoen mensen huisvesten.
Het volgende kaartje laat zien waar in Amerika deze kampen liggen:
We kunnen alleen maar speculeren over de reden waarom al deze
kampen leeg en gebruiksklaar zijn. Nu FEMA klaarblijkelijk snel
noodvoorraden wil opkopen, begint het er sterk op te lijken dat men
op korte termijn iets verwacht.
Met de woorden van Matt, “Wat weten zij wat wij níet weten?”.
Bronnen: Intellihub ; Daily Sheeple
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5597:waarom-koopt-femaplotseling-noodvoorraden-op&amp;catid=10:buitenland&amp;Itemid=23

25 feiten over Detroit waarvan u achterover zal vallen
Detroit, ooit één van de meest iconische en rijkste Amerikaanse steden, is
failliet. Hoewel het officiële faillissement wellicht nog maandenlang zal
aanslepen, is er geen ontkomen meer aan. Michael Snyder onderstreept
die realiteit op zijn blog met deze 25 onthutsende feiten over de ooit zo
welvarende stad.
1. Detroit is geld schuldig aan ruim 100.000 schuldeisers.
2. De stad staat 20 miljard dollar in het rood wat neerkomt op ruim 25.000
dollar per inwoner (nu wonen er 700.000 mensen in Detroit tegenover
1,8 miljoen mensen op het hoogtepunt).
3. In 1960 had Detroit het hoogste pro-capita inkomen van de V.S.
4. In 1950 waren er in de stad 296.000 jobs in de industrie. Daar blijven er nu minder dan 27.000 van over.
5. Tussen december 2000 en december 2010 gingen 48% van die jobs in de staat Michigan verloren.
6. Tal van huizen in Detroit staan te koop voor minder dan 500 dollar.
7. Zowat 78.000 huizen in de stad staan leeg.
8. Circa een derde van het hele stadsgebied (362 vierkante kilometer) is onbewoond of verwaarloosd.
9. Maar liefst 47% van de inwoners zijn functioneel ongeletterd.
10. Minder dan de helft van de inwoners van Detroit die ouder zijn dan 16 heeft werk.
11. 60% van alle kinderen leven onder de armoedegrens.
12. In de voorbije zestig jaar daalde de bevolking met 63 procent.
13. De stad is nu bijna geheel afhankelijk van de belastinginkomsten van de casino’s (die ongeveer 11
miljoen dollar per maand opbrengen).
14. Er zijn 70 ‘Superfund’ afvalbergen in Detroit,waar gevaarlijk afval wordt gedumpt.
15. 40% van de straatverlichting werkt niet.
16. Twee op drie ambulances zijn defect.
17. Sommige ambulances zijn al zo lang in gebruik dat ze ruim 400.000 kilometers op hun tellers hebben
staan.
18. Sinds 2008 werd twee op de drie parken in Detroit permanent gesloten.
19. De voorbije tien jaar kromp de politiedienst van de stad in met 40%.
20. Als je de politie belt, duurt het gemiddeld 58 minuten vooraleer ze ter plaatse zijn.
21. De meeste politiestations zijn tegenwoordig zestien uur per dag gesloten.
22. De misdaadcijfers voor gewelddadige criminaliteit bedragen er vijfmaal het nationaal gemiddelde.
23. De moordgraad is in Detroit elfmaal hoger dan in New York City.
24. Minder dan 10 procent van de misdaden in Detroit wordt achteraf opgelost.
25. De criminaliteit neemt zulke vormen aan dat de politie toeristen aanmaant “de stad op eigen risico te
betreden.”
http://www.express.be/business/nl/economy/25-feiten-over-detroit-waarvan-u-achterover-zalvallen/193389.htm
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Dolfijnen doof door windmolens op zee, of gewoon morsdood natuurlijk
Gepost door Rypke Zeilmake op: climategate.nl
Henk Kamp, dolfijnendoder
Wanneer je het skelet van één dode bruinvis of walvis meeneemt
naar huis ben je al strafbaar, net als wanneer je beschermde dieren
‘verontrust’. Maar wanneer je duizenden dieren doodt, verontrust of
beschadigt met windmolens ben je ‘duurzaam’. Een complete
ecologische legitimatie-industrie is opgericht om de bouw van
‘duurzaam’ tegen heersende wetgeving mogelijk te maken.
Maar laten wij niet vergeten waar TNO-onderzoeker Wim Verboom in Vroege Vogels op 3 juli 2005 voor
waarschuwde. Het is onverminderd actueel, nu dit PvdA-kabinet vol gas voor windmolens gaat:
De aanleg van grootschalige windmolenparken in de Noordzee heeft een ernstig verstorend effect op vissen
en zeezoogdieren zoals de beschermde bruinvissen. Dat zei marien akoesticus Wim Verboom van TNO
vanmorgen in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Door geluidsoverlast tijdens de bouw, maar ook
daarna, lopen waterdieren ernstige gehoorbeschadigingen op.
Het heien van de stalen buizen van de windmolens in de zeebodem is al het eerste probleem. In de
Verenigde Staten heeft onderzoek opgeleverd dat vissen al bij 165 dB gehoorbeschadiging oplopen. Uit
metingen blijkt dat heien onder water een geluidsniveau van 262 dB (decibel) bereikt, een geluidsniveau dat
zeker 30.000 keer sterker is. Voor het heien van één paal zijn zo’n 1500 klappen nodig. “Vissen die in de
onmiddellijke omgeving van de heiplaats zwemmen zijn dus direct dood”, aldus Verboom.
In bedrijf zijnde windmolens maken net zoveel geluid als een flink zeeschip. De tandwielkast in de kop van
de molen veroorzaakt onderwater geluidstrillingen van zo’n 150 dB. Algemeen bekend is dat bruinvissen
wegvluchten van schepen. Studies die in Nederland zijn verricht wijzen uit dat bruinvissen en zeehonden bij
een geluidsniveau van 100 dB wegvluchten van de geluidsbron. “Bruinvissen zullen dus nooit het gebied van
windmolenparken binnengaan, met als gevolg dat de bruinvissen voor onze kust worden verdreven”, zegt de
TNO-onderzoeker.
Veel waterdieren hebben hoogontwikkelde geluidsorganen om zich te oriënteren, voedsel te vinden en met
elkaar te communiceren. Ze moeten het van geluid hebben om partners te vinden en gevaar te ontwijken.
Een zeedier met gehoorbeschadiging is eigenlijk zowel blind als doof tegelijk. Een bruinvis die niet meer
goed kan horen hongert dood. Zo zou er ook een verband kunnen bestaan tussen de strandingen van
walvissen en het toegenomen lawaai op zee.
Het eerste windmolenpark, dat nu voor de kust van Egmond wordt aangelegd, gaat uit 60 windmolens
bestaan op een oppervlakte van 25 km2. Minstens de dubbele oppervlakte wordt onttrokken aan het
leefgebied van de bruinvissen. Bij de Milieu Effect Rapportage is niet eerst onderzoek gedaan naar de
invloed van geluid onder water, omdat dat wettelijk niet nodig is.
“Voor dit probleem is nauwelijks politieke en maatschappelijke belangstelling”, aldus Verboom, en het is een
dilemma voor de milieubeweging. “Ik ben niet tegen windenergie en windmolens”, zegt Verboom, “maar leg
niet op grote schaal allemaal van die windmolenparken aan op zee”.

‘Boekhouding bij overheid warboel’
De boekhouding bij de rijksoverheid is een warboel. Dat concludeert het AD woensdag op basis van
documenten die de krant in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.
Vorig jaar is 472 miljoen euro niet volgens de regels uitbetaald aan instellingen, bedrijven en particulieren.
Van twee miljard is het onduidelijk of het correct is uitgegeven.
De krant liet accountants en hoogleraren zo’n twintig rapportages bekijken van de interne
accountantcontroleurs van het rijk. De onrechtmatigheden variëren van het ontbreken van een paragraaf tot
overheidsgeld dat niet goed is besteed. Het zou gaan om bijvoorbeeld 91 miljoen euro aan ‘fouten’ bij
subsidieverstrekking door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Onduidelijkheid
Van twee miljard euro kon niet worden vastgesteld of het geld goed is besteed. Bij het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid is die onduidelijkheid het grootst. Van 1,1 miljard aan uitkeringen aan
gemeenten zijn twijfels over de rechtmatigheid.
Het ministerie van Financiën erkent in de krant dat over de 472 miljoen ‘onvoldoende zekerheid bestaat over
de rechtmatige besteding’. Het geschetste beeld, waarbij de indruk wordt gewekt dat de bedrijfsvoering van
het rijk niet op orde is, herkent het ministerie echter niet, aldus een woordvoerder in het AD.
Door:Novum
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De terroristen komen, maken ze ons wijs
Verbergt u, want de terroristen komen!
Groot alarm!! Heel de wereld is in rep en roer! Amerika heeft een
groot terreuralarm afgegeven en we dienen allemaal in opperste
staat van paraatheid te verkeren! In Irak en Afghanistan lijkt het de
goede kant op te gaan. Amerika brengt u allen democratie! Gratis en
voor niks!Tja, dan wordt natuurlijk wel weer tijd voor weer een grote
superboem, er is tenslotte al jaren niks noemenswaardigs gebeurd.
En wat komt er op zo’n moment beter uit dan een alarmbelletje laten rinkelen om het gehele volk bang te
maken te waarschuwen? Juist. Er heerst momenteel een dreiging die volgens de Amerikaanse
veiligheidsdiensten de meest serieuze is in jaren. Waren de terroristjes voorheen niet serieus dan? Waren
dat alleen maar flauwe prank-calls? Twee Al Qaida haatbaarden die giechelend aan de telefoon zitten en de
CIA bellen: daar ligt volgende week een bom, dus pas maar op! Maar goed, de
huidige dreiging moet echter wel serieus genomen worden omdat er
gesprekken op internet zijn onderschept tussen verschillende
terreurbewegingen. Hey! Chats onderschept. Op internet. Dat is ook toevallig.
Laat er nou nét een groot internet afluister schandaal aan het licht zijn
gekomen. Een stukje imago-management zou nu wel heel goed van pas
komen. Zie je nou wel dat we Prism nodig hebben?De ganse wereld rent
ondertussen in blinde paniek rond en zet de anti-terreur eenheden klaar en
sluit alle ambassades. Behalve in Nederland dan. Hier maken we ons niet al te
druk. Hoe groot is de kans dat ze ergens in een grot in het Tora Bora gebergte
een aanslag zitten te beramen op het dorpshuis van Staphorst? Nee hoor, wij
wachten het wel af. Uiteraard heeft in de USA zelf de bangmakerij zijn
vruchten al afgeworpen. De FEMA is voedsel voor de eerstkomende 7000 jaar aan het opkopen. Er zijn zelfs
al drone aanvallen uitgevoerd op groepen Al Qaida militanten in Jemen omdat de leider van de Jemense AlQaida een berichtje stuurde naar zijn ondergeschikten met daarin ‘doe iets’. En ja, daar komt ie weer.
Niemand van de 25 gedode terroristen bleek op de most wanted list te staan. Muhahaha! We weten niet
zeker of ze het zijn, maar we gooien voor de zekerheid alvast de hele boel plat. Yeehaw! ‘Muricah!!Ze
kunnen eenDuitserdie wat op Facebook zet binnen een dag van zijn bed lichten, maar een stel achterlijke
gelovige haatbaarden die onderling wat chatten kunnen ze niet gelijk vinden? Ook wel erg toevallig. Maar
goed, wie zijn wij om te twijfelen aan de integriteit en eerlijkheid van de Amerikaanse regering? We zouden
niet durven. Sterker nog, dat durven wij al niet eens te typen want dan staat de NSA hier morgen op de
stoep. Nee hoor, wij houden ons even gedeisd en gaan gewoon verder met onze bezigheden van alle dag.
Topics schrijven ter leering ende vermaeck.
Lees ook:
1. De moffen komen!!
2. Makers HALO komen met Destiny
Read more: http://moetenwenietwillen.nl/blog/2013/08/06/verbergt-u-want-de-terroristen-komen-32260#ixzz2bDmkhk15

Van directeur naar dakloze
Cristina Fallarás leefde een normaal bestaan als schrijfster en adjunct-directrice van een krant. Maar toen
ze in 2008 haar baan verloor, gleed ze af naar de status van werkloze moeder zonder woonruimte. Een
tragische wending die in het noodlijdende Spanje zeer veel voorkomt.
Christina vat haar opmerkelijke verhaal in drie delen als volgt samen :
Als 'veteraan' weet ik wat de verschillende fases zijn.
Fase 1. Ik verdien beter dan dit, ik heb tenslotte veel werkervaring. Deze fase duurt minstens een jaar.
Fase 2. Binnenkort ontvang ik geen uitkering meer...Die verdomde politici ook. Deze tweede fase duurt het
hele tweede jaar.
Fase 3. Kids, geen vakantie dit jaar. Schat, we verkopen de auto. Ik heb nog steeds kalmeringspillen nodig.
De derde fase beslaat tweederde van het derde jaar.
Fase 4. Ik heb sterkere kalmeringspillen nodig. We hebben al maanden de huur, het water en de elektriciteit
niet betaald. De bank reageert niet meer. Ik lijk wel te verouderen waar ik bij sta! De vierde fase eindigt met
de uitzetting. En wat er dan nog van je over is, zijn slechts wat statistieken.
Lees/zie verder :
Deel 1 : http://www.presseurop.eu/nl/content/article/4010121-van-directeur-naar-dakloze-13
Deel 2 : http://www.presseurop.eu/nl/content/article/4014741-van-directeur-naar-dakloze-23
Deel 3 : http://www.presseurop.eu/nl/content/article/4014581-van-directeur-naar-dakloze-33
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Advantame gaat aspartaam vervangen
Juglen Zwaan • 1 augustus 2013
Steeds meer mensen zijn op de hoogte van de vermeende bijwerkingen van
Aspartaam. De grote bedrijven voelen dat in hun portemonnee en zijn
telkens op zoek naar nieuwe zoetstoffen. Wij presenteren u het antwoord op
obesitas: Advantame.
Gisteravond ging bij mij de telefoon. Ron Fonteine van Leefbewust.com had
ontdekt dat er deze week een nieuwe zoetstof in de EU is goedgekeurd:
Advantame. In Nederland zal men op de etiketten vermoedelijk over
Advantaam gaan spreken. Net nu de bouwvak is begonnen en heel Nederland in het buitenland vakantie
viert, proberen de machthebbers ongemerkt deze nieuwe super-aspartaam erdoorheen te drukken.Ooit was
aspartaam het antwoord op obesitas, maar we zijn dikker dan ooit.
Ajinomoto
De ontwikkelaar van Advantame is Ajinomoto. Ajinomoto is een Japans bedrijf en heeft 40% van de
aspartaammarkt in handen. Ajinomoto produceert voor ons ook de smaakversterker E621, oftewel
monosodiumglutamaat (MSG). Het bedrijf produceert zoveel MSG voor de wereldwijde markt dat Ajinomoto
een synoniem is geworden voor smaakversterkers. Naast smaakversterkers produceert dit bedrijf ook
medicijnen. We hebben hier dus gewoon te maken met Big Pharma. Mochten mensen linksom ziek worden
van Aspartaam, dan hebben ze daar rechtsom wel weer een medicijn voor. Ajinomoto bestaat al langer dan
*1
100 jaar en heeft er 10 jaar over gedaan om Advantame te ontwikkelen. Het bedrijf is actief in ruim 100
landen en heeft meer dan 24.000 mensen in dienst.
Ajinomoto schroomt niet om zich te bedienen van onzuivere praktijken
*2
 Begin jaren ’90 was het lid van een kartel rondom de prijs van Lysine
*3
 In 2001 bleek dat hun vegetarische MSG gemaakt was door varkenenzymen
*4
 Medio 2000 kochten ze de rechten op aspartaam van Monsanto
Het bedrijf heeft een stevige voet aan de grond in Amerika en daarom ook nauwe banden met Monsanto.
Ajinomoto geeft aspartaam regelmatig een andere naam om de consument op het verkeerde been te zetten,
zo heette aspartaam eerst NutraSweet en toen opeens neotaam. De argeloze consument heeft geen idee
meer wat ie in z’n mond stopt.
Advantame
Inmiddels zijn alle veiligheidstesten rondom deze nieuwe zoetstof met
succes doorlopen en krijgt deze zoetstof groenlicht van de EFSA
(European Food Safety Authority), in navolging van de Australische en
Nieuw-Zeelandse FSANZ (Food Standards Agency of Australia and
New Zealand). In Amerika loopt de procedure sinds april 2009 bij de
FDA (the US Food and Drug Administration) en goedkeuring zal
vermoedelijk spoedig volgen. Elk moment kunnen we nu producten
verwachten die gezoet zijn met deze super-aspartaam. Wat mij stoort is dat de uitvinder zelf betrokken is
*5
geweest bij de onderzoeken naar de veiligheid van deze zoetstof . Dit heeft wat mij betreft een hoog ‘Wij
van WC-eend, adviseren WC-eend’-gehalte. Zelfs als de onderzoeken door een onafhankelijke partij extern
zouden zijn uitgevoerd, dan zijn enkele maanden nog te kort om de schadelijke effecten op de lange termijn
vast te stellen. Bij labratten is officieel de schadelijkheid van aspartaam nooit vastgesteld, maar
tegenstanders beweren dat een testperiode van 2 maanden te kort is om de tumoren vast te kunnen stellen.
Er schijnen meer dan 50 onderzoeken gedaan te zijn naar dit middel, maar om één of andere reden zijn er
maar weinig gepubliceerd. Zorgwekkend.
Feiten over Advantame
*6
 Is verwant aan aspartaam
*6
 Bevat vanilline i.c.m. aspartaam
*7
 20.000 keer zoeter dan suiker
*7
 100 keer zoeter dan aspartaam
*8
 Bevat residuen van de katalysatoren platinum en palladium
*8
 Veilig volgens de ESFA
Boze broertje van Aspartaam
Chemisch is Advantame onder meer gebaseerd op een aminozuur uit vanille. Technisch gezien is dit
zoetmiddel een derivaat van Aspartaam, dat wil zeggen dat het een afgeleide stof is. Aspartaam is zeer
discutabel en wordt door velen een neurotoxine genoemd dat kanker kan aanjagen omdat deze onnatuurlijke
stoffen in dit zoetmiddel niet door het lichaam afgebroken zouden kunnen worden. Ajinomoto heeft in 2000
het recht op Aspartaam van Monsanto gekocht voor slechts $67.000.000. Dat zijn geen kinderachtige
bedragen die schuilgaan achter de zoetstoffen. Waar geld is, is macht. De jaarlijkse omzet van Ajinomoto is
bijna 10 miljard. Wees gewaarschuwd en blijf verre van de zoetstof Advantame!
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Bronnen
1. Ajinomoto: about us
2. De Commissie legt geldboetes op aan ADM, Ajinomoto en andere ondernemingen die een kartel in
de lysinesector hadden gevormd
3. INDONESIA: International outrage over Ajinomoto’s use of pork enzyme in halal food escalates
4. Sweetner sale
5. Advantame–an overview of the toxicity data.
6. Facts About Advantame
7. Advantame – The Calorie Control Council
8. Scientific Opinion on the safety of advantame for the proposed uses as a food additive
Meer informatie
AJINOMOTO, ASPARTAME & BRAIN TUMORS: RECIPE FOR DEATH!
New Mexico Senate President Sides with Artificial Sweetener Maker “Ajinomoto”
UK Supermarket Chain Bans Aspartame From Own-Label Products; Japanese Manufacturer Ajinomoto
Sues!
http://www.ahealthylife.nl/advantame-gaat-aspartaam-vervangen/

10 feiten over de flessenwaterindustrie waarvan u achterover zal vallen
Via Likes.com:
1. Recent fenomeen. Pas in de jaren 1990 brak flessenwater op de
markt door en werd het een symbool van ons verlangen naar fitheid
en ons ‘gezondheidsbewustzijn’. De V.S. vormen vandaag de
grootste markt voor flessenwater, gevolgd door Mexico, China en
Brazilië.
2. Gigantische winstmarges. Leidingwater kost in de V.S. ongeveer
0,03 eurocent per liter. Voor een fles water van een goed merk
betaal je echter al gauw twee euro per liter; in een restaurant of een discotheek nog meer. Zelfs de
goedkoopste merken hanteren enorme winstmarges, die in sommige gevallen kunnen oplopen tot
280.000%.
3. Advertentiecampagnes. De gemiddelde Amerikaan drinkt 220 liter flessenwater per jaar, wellicht
grotendeels als gevolg van grootschalige reclamecampagnes. Desalniettemin blijft flessenwater weinig
meer dan gefilterd water van de kraan.
4. Slecht voor het milieu. De illusie van ‘beter water’ heeft een hoge prijs voor het milieu. Jaarlijks wordt
1,5 miljoen ton plastic vervaardigd voor de flessenwaterindustrie. Met de vervuiling die door het
transport en de afvaloverlast worden veroorzaakt wordt dan niet eens rekening gehouden.
5. Chemicaliën. Er is opvallend weinig regelgeving met betrekking tot gebotteld water. Hoewel vrijwel alle
wetenschappers het erover eens zijn dat flessenwater veilig is, bevat het wel tal van chemicaliën. Ruim
een derde van de merken zou volgens sommige studies zelfs (minieme hoeveelheden)
kankerverwekkende stoffen, fluoride en oestrogeen bevatten.
6. Ecosystemen. Bedrijven als Coca-Cola, Nesté, Pepsi, Evian en Fiji Water verdienen miljarden aan
water en bedreigen zodoende hele ecosystemen. Zo tappen ze bronwater af wat nabij gelegen
waterstromen, waterputten en boerderijen in gevaar brengt.
7. Multinationals. Wanneer een bedrijf exclusieve rechten op waterontginning in gebieden in
ontwikkelingslanden verkrijgt, worden de bewoners verplicht om gebotteld water te kopen in plaats van
het zelf uit de grond te halen. Dit leidt tot wantoestanden zoals in Nigeria, waar families soms tot de
helft van hun salaris moeten uitgeven aan water.
8. Filters. Het probleem met leidingwater is dat het chloor bevat (om bacteriën te doden). Dit geeft het
water een smaak die velen niet bevalt. Je hoeft echter niet over te schakelen op flessenwater om van
die chloorsmaak af te raken: een waterfilter komt veel goedkoper uit.
9. Hetzelfde water. In ongeveer 25% van de gevallen komt het water in het flesje waar je voor betaalt van
dezelfde bron als het leidingwater in je regio.
10. Mensenrecht? Peter Brabeck-Letmathe is de voormalige CEO van Nestlé en beschrijft de idee van
water als een universeel mensenrecht als “extreem”. Hij pleit voor privatisering van 98,5% van de
watervoorraad “om verspilling te voorkomen” – en om er nog meer aan te verdienen wanneer de
klimaatverandering globale droogte begint te veroorzaken.
http://www.express.be/business/?action=view&cat=economy&item=10-feiten-over-de-flessenwaterindustriewaarvan-u-achterover-zal-vallen&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
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Argumenten voor ontoerekeningsvatbaarheid van de maatschappij...
1 augustus 2013
Argumenten voor ontoerekeningsvatbaarheid van de maatschappij: de echte oorzaak achter de wereldwijde
massale vergiftiging en de ondergang van de moderne beschaving
Datum: 30 juli 2013 Door: Mike Adams, the Health Ranger, Vertaling: Frank Bleeker
Bron: http://www.naturalnews.com/041415_insanity_mass_poisoning_civilization.html
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de
wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
Er zijn meer dan vijfduizend soorten zoogdieren op aarde, maar slechts een ervan is krankzinnig. Ook blijkt
er slechts één zoogdiersoort te zijn, die opzettelijk zichzelf en zijn kinderen vergiftigt door het injecteren van
toxische, zenuwbeschadigende stoffen in de meeste leden van deze soort. Deze soort is natuurlijk de homo
sapiens.
Als je tegenwoordig om je heen kijkt op deze planeet, zie je tienduizenden soorten zoogdieren, vogels,
reptielen en zelfs insecten. Vijf dingen die zij allemaal gemeen hebben zijn:
1. Niet één ervan eet voorbewerkt voedsel. Aangeboren eten zij rauw, onbewerkt, ongekookt voedsel
direct uit de natuur.
2. Geen enkele soort gebruikt medicijnen op doktersrecept.
3. Geen enkele soort injecteert zijn nageslacht met giftige vaccins, doorspekt met verborgen
chemicaliën.
4. Geen enkele soort praktiseert gemechaniseerde chemische agricultuur / monoculturen
5. Geen enkele soort leeft in kunstmatige waanwerelden van televisie en internet
Toch verricht de mens, de meest krankzinnige soort op de planeet, routinematig alle vijf deze zaken, door
het vergiftigen van hun eigen lichaam, geest en die van zijn kinderen met zware metalen, pesticiden, kwik,
vaccin adjuvantia, bewustzijnsveranderende medicijnen, chemische oplosmiddelen, GGO's en het
programmeren van de geest met waanvoorstellingen.
En daarom het is niet echt een verrassing om te zien waar dit ons brengt. Vandaag wordt onze samenleving
gedomineerd door beelden van machtsbeluste perverselingen (zoals Anthony Weiner) die zich verkiesbaar
heeft gesteld voor burgemeester, pathologische leugenaars in het Witte Huis, duivelse, onevenwichtige
artiesten als Lady Gaga, een van de headliners van de muziekscene, hersendode autocue lezers die ons het
avondnieuws brengen en MSNBC presentatoren die kindermoord prediken (het doden van baby's) door het
'post-geboorte abortus' te noemen.
Wat is de grondoorzaak van al deze waanzin? Het is VERGIF. Fysisch, chemisch, biologisch GIF.
Mensen vergiftigen zichzelf dood
Denk eens na over deze schokkende waarheden met betrekking tot de moderne maatschappij:
 Ons voedsel wordt opzettelijk doorspekt met chemische vergiften om het mooi rood te laten zijn
(vlees - natriumnitriet), of meer intens te laten smaken smaak (MSG - E621), of waardoor het langer
op de plank kan liggen (chemische conserveringsmiddelen).
 Onze geneesmiddelen hangen aan elkaar van fluor moleculen om ze zeer reactief met
hersencellen[1] (SSRI's) te maken.
 De vaccins worden geformuleerd met sporenniveaus van hersenbeschadigende methylkwik en
chemische adjuvantia die een 'ontstekingsreactie' in het immuunsysteem veroorzaken, die toevallig
ook autisme, epileptische aanvallen en hersenschade veroorzaken.
 Onze gazons worden bespoten met synthetische gifstoffen die de ziekte van Alzheimer en
depressies veroorzaken.
 Onze drinkwatervoorziening wordt gebruikt als een giftige afvalstortplaats om chemicaliën als
fluoridenverbindingen te lozen, die anders als giftig afval zouden moeten worden behandeld.
 Voedsel dat voor menselijke consumptie bestemd is, wordt opzettelijk ontdaan van de meeste
mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om het maximum aan ziekten te bevorderen, terwijl
veevoer wordt verrijkt met mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om maximale gezondheid te
bevorderen. (Als je er geen idee van had dat je voedsel is ontdaan van voedingsstoffen, vraag jezelf
dan eens af waarom je suiker en brood wit zijn, terwijl de planten waarvan zij afkomstig zijn groen en
bruin zijn ...)
 De media leren het publiek dat goede voeding nutteloos is, maar dat voorgeschreven medicijnen
'essentiële voedingsstoffen' zijn, noodzakelijk voor een gezond leven.
 Er zit lood in cosmetica, cadmium in rijst, arseen in zeewier, kwik in vaccins en aluminium in bijna
alles. Het menselijk ras wordt ernstig vergiftigd met zware metalen.
Deze toxinen veroorzaken hersenschade
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Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen, fluoride vergiftiging, pesticiden vergiftiging, vaccin
vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is biochemische hersenbeschadiging.
We leven in een maatschappij[2] waarin 90% of meer van de bevolking letterlijk lijdt aan een onherstelbare
hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal waar je kijkt in het wilde weg om zich heen
slaat. Dit is ook de reden waarom mensen dezelfde giftige stoffen blijven kopen die hen al hebben vergiftigd,
waarna zij hun heil zoeken bij medicijnen om de symptomen van die vergiftiging[3] te maskeren, waardoor zij
zich nog verder met medicijnen vergiftigen. Het is de reden waarom de nummer één behandeling voor
kanker een chemische cocktail ('chemotherapie') is, die ervoor zorgt dat zich, als top bijwerking, meer kanker
ontwikkelt. En het is de belangrijkste reden waarom een snel groeiend deel van de bevolking nu totaal niet in
staat is om te lezen, om woorden te analyseren, in coherente zinnen te spreken of zelfs deel te nemen aan
iets dat lijkt op een rationele discussie. De gevolgen van deze epidemie van hersenbeschadiging zijn
verbijsterend. Om te beginnen is het gehele systeem van rechtvaardigheid en democratie waarop onze
republiek is gebaseerd, afhankelijk van gezonde mensen. Het heilige concept van een 'jury van jouw
gelijken' hangt ervan af of je collega's gezond zijn. Het idee van de verkiezingen voor een openbare functie
vereist ook gezonde kiezers om gezonde resultaten te bereiken, en het 'vrije markt'-systeem van het
kapitalisme en de keuze van de consument gaat ervan uit dat consumenten rationele beslissingen nemen
die deze markt voortstuwen. Maar dat is niet zo! De hersenen van consumenten worden beschadigd,
vervolgens worden zij gehersenspoeld, dom gemaakt en dom gehouden en gemanipuleerd. Kiezers worden
misleid en opzettelijk in verwarring gebracht. Jury's worden gemanipuleerd en verkeerd geïnformeerd.
In alle sectoren van de samenleving waar een groep gezonde mensen werd verondersteld evenwicht en
rede te herstellen, zitten nu krankzinnige lieden die de samenleving nog verder de afgrond in jagen.
Wij leven in een tijdperk van metaalvergiftiging, chemische vergiftiging en informatievergiftiging
Nooit eerder in de geschiedenis van de aarde is de toxische belasting van de mens zo groot geweest (en
tragisch). Nooit eerder was de kloof tussen het gezonde en het krankzinnige zo breed (en dus gevaarlijk)
geworden. We leven in een tijdperk waarin rationaliteit vreemd is aan de massa. Een heel eenvoudig
voorbeeld: het maakt de kiezers helemaal niets uit dat Obama vrijwel alle beloftes die hij tijdens zijn
verkiezingscampagne deed, met inbegrip van etikettering van GGO's, het sluiten van Guantanamo Bay, het
verminderen van het federale begrotingstekort, de bescherming van klokkenluiders, de verbetering van de
transparantie binnen de overheid, het bieden van betaalbare openbare gezondheidszorg en de bescherming
van de Grondwet, heeft geschonden.
Hij heeft elk van deze beloften op grove wijze met voeten getreden, maar zijn aanhangers blijven op de een
of andere manier in hem geloven. Zo'n geloof is volkomen irrationeel. Het is in feite krankzinnig.
Maar het is niet krankzinniger dan het geloof van degenen die blindelings achter de regering Bush, of de
regering Clinton aanliepen, of enige eerdere regering. Wat blinde supporters allemaal gemeen hebben is dat
hun hersenen beschadigd zijn en zij daarom niet in staat zijn om rationeel te denken.
De situatie is zo pervers geworden dat iedereen die ook maar een spoor van rationaliteit vertoont, direct en
openlijk veracht wordt. Bijvoorbeeld: zij die de dreigende economische ineenstorting zien (zoals Paul Craig
Roberts en Gerald Celente), worden op grote schaal belachelijk gemaakt omdat zij de economie en
financiën begrijpen. Degenen die de snelle opbouw van de maatschappij tot politiestaat zien die momenteel
plaatsvindt (zoals Alex Jones), worden gebrandmerkt als complotdenkers. Degenen die de gevaren van
GGO's of de criminaliteit van de farmaceutische industrie (zoals ikzelf) aan de kaak stellen worden
gebrandmerkt als 'anti wetenschap' omdat we ons niet laten bedriegen door de kwakzalvende
wetenschappelijke dogma's van de biotech industrie die voor de hoofdprijs (megawinsten) gaat.
Alleen hersenbeschadigde mensen worden nu als 'normaal' beschouwd, want dat is wat publiekelijk wordt
geaccepteerd. Als een persoonlijk voorbeeld hiervan: ik heb een jonger, ver familielid, dat op de lagere
school een wiskundig brein was. Hij kon twee 3-cijferige getallen uit zijn hoofd, in enkele seconden
vermenigvuldigen en was hard op weg een wiskundig genie te worden. Maar toen hij op de middelbare
school zat, ontdekte hij dat slim zijn impopulair maakte. Dus hield hij zich van de domme en begon dom te
handelen om 'erbij te horen'. Hij werd erg populair binnen de 'incrowd' en verwaarloosde zijn wiskundige
talenten. Tot op de dag van vandaag heeft hij nooit zijn genius laten herrijzen, maar hij valt voor de
gemeenschappelijke waan van de hedendaagse jongeren, die allemaal geloven dat er 'banen op hen
wachten' als ze van school af komen. De waarheid is dat deze jongen de brui gaf aan zijn enige echte
voordeel en nu geconfronteerd wordt met een leven van middelmatigheid en conformiteit.
Dit is het probleem: Als de incidentie van hersenbeschadiging in de gehele samenleving zo wijdverbreid is
dat je door het vertonen van intelligent gedrag wordt gemeden als een paria, bevindt de maatschappij zich al
in de laatste fase van ineenstorten. Je staat te kijken naar hoe het zich ontvouwt.
Waarom de Amerikanen uit de jaren 50 onze beste generatie vormden
Volwassenen die in de jaren '50 de maatschappij droegen, zijn in de jaren '20 en '30 opgegroeid met echt
voedsel. Deze voedingsmiddelen bestonden voor een groot deel uit vers voedsel, vaak uit eigen tuin. GGO's
bestonden niet. Toxische vaccins waren nauwelijks in beeld. Chemische additieven voor levensmiddelen
werden zelden gebruikt en farmaceutische producten werden beschouwd als geneesmiddelen die uitsluitend
werden gebruikt door zieke mensen, niet door de gehele bevolking.
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Als gevolg daarvan streefden de meeste mensen die in de jaren '50 leefden er naar, gezond en intelligent te
zijn. Velen waren, volgens de huidige normen, ronduit geniaal. In de lagere school wiskunde die werd
onderwezen in de jaren '50 waren onderwerpen opgenomen die vandaag de dag onderdeel zijn van college
cursussen: algebra en elementaire geometrie bijvoorbeeld. Tienjarige kinderen in de jaren '50 konden
klassieke Amerikaanse romans lezen. Kinderen van vandaag kunnen nauwelijks stripboeken lezen.
Ingenieurs en wetenschappers van de jaren '50 waren briljant, gezond en hip. Met niets meer dan een
simpele, mechanische rekenliniaal, konden ze hoogstaande wiskundige berekeningen uitvoeren die de
huidige hoogleraren van ontzag ineen zouden doen schrompelen. Maar de wetenschappers van vandaag
zijn vaak net corporate hacks die frauduleuze wetenschap de wereld in spuwen met betrekking tot
gepatenteerde medicijnen of GGO-zaden.
In de late jaren '40 en in de jaren '50, zwengelde 'Big Food' haar fabrieken aan, en joeg bewerkt, van
voedingsstoffen ontdaan voedsel de wereld in, in een tempo zoals in de geschiedenis van de menselijke
beschaving nog nooit eerder is gezien. De kinderen van de jaren '60 werd dus grootgebracht met 'imitatie'
voedingsmiddelen - dingen die er voedzaam uit zagen en smaakten, maar de echte voeding misten. Tegen
de jaren '70, aten ze allemaal wit brood en werden ze volgespoten met vaccins, geformuleerd met verborgen
kankervirussen zoals SV40.
Toen de jaren '80 hun intrede deden, werden Amerikanen die opgegroeid waren met
surrogaatlevensmiddelen zielig en lui, en in de jaren '90 leden zij aan waan-voorstellingen en vielen voor de
dot-com boom, die al snel een mislukking werd. In de vroege jaren 2000 had Amerika volledig de
'hersenbeschadiging'-modus bereikt, die alleen maar werd versterkt door de komst van George W. Bush, 's
lands eerste ware president met een hersenbeschadiging, die moeite had zijn zinnen of gedachten af te
maken, wat blijkbaar de reden is waarom hij zo populair was bij kiezers die dezelfde cognitieve handicap
deelden.
De kinderen die in het begin van de jaren '90 werden grootgebracht met medicijnen op doktersrecept en
junkfood zijn nu de jonge kiezers in de samenleving. Ze zijn Obama-aanhangers en ze zijn zwaar
beschadigd door metalen, pesticiden, vaccins, GGO's en synthetische chemicaliën. Deze generatie is
volstrekt onbekwaam om zelfs maar de basisbegrippen van de wiskunde, geschiedenis, wetenschap of zelfs
taal te leren of begrijpen. Functioneel analfabeet en cognitief vernietigd, zijn zij de nieuwe 'zero-class
werknemers', waarop de economie van Obama is gebaseerd. Ze hebben geen vaardigheden, geen
drijfveren en in wezen hebben zij geen andere waarde voor de samenleving dan het verrichten van
eenvoudige handenarbeid vaardigheden die binnenkort zullen worden vervangen door humanoïde robots.
Maar hier in Amerika hebben ze nog steeds een stem. En dat is precies de reden waarom politieke
campagnes zullen blijven toegeven aan hun onwetendheid, alle rationaliteit tartend in de zoektocht naar de
gevolmachtigde populaire steun van de grote massa die geen benul heeft van wat er gaande is.
Rush Limbaugh noemt deze mensen "low-information" kiezers (kiezers die over weinig of geen informatie
beschikken). Maar hij heeft slechts voor de helft gelijk in. Ze hebben niet alleen weinig informatie, ze zijn
klinisch hersenbeschadigd. Je kunt alle informatie die je wilt over ze heen gooien, maar bij niemand blijft het
hangen. De hersenen beschikken niet meer over de neurologie om zinvolle informatie op te slaan, te
verwerken en terug te halen. In feite zijn ze niet meer functionerende leden van een beschaafde
samenleving.
Je bent omringd door een hersenbeschadigde massa
Deze mensen zijn overal om je heen, ze werken bij de gemeente waar je woont, ze nemen de bestelling op
in het restaurant, ze schuiven papierwerk bij het lokale verzekeringskantoor, ze storten beton voor je
volgende huis, ze stellen zelfs de diagnose bij de lokale gezondheidskliniek. Zij vormen de maatschappij die
je om je heen ziet en zij zijn de reden dat de maatschappij afbrokkelt. Ze zijn het slachtoffer, natuurlijk ...
slachtoffers van het dodelijke 'wetenschappelijke' dogma van chemicaliën, GGO's,
kwakzalvergeneesmiddelen en giftige vaccins. De schade is echter inmiddels zo wijdverbreid en zo compleet
dat de maatschappij nooit meer zal herstellen. Vanaf hier gaat het bergafwaarts met de gelobotomiseerde
massa totdat de maatschappij keihard in elkaar klapt en een massaal uitsterven volgt.
Op een dag zullen rationaliteit en intelligentie opnieuw worden erkend als een te waarderen eigenschap en
zal dit bij onze jeugd worden aangemoedigd. Als die dag komt, zul je getuige zijn van de wedergeboorte van
een beschaving die uit de as van onze hedendaagse 'hersenbeschadigde' samenleving opstijgt. Historici
zullen het tijdperk van 2000 - 2020 natuurlijk beschouwen als de meest bizarre in de menselijke
geschiedenis, waar kapotte neurologie leidde tot een kapotte samenleving ... en uiteindelijk tot een
wereldwijde ineenstorting die voor het massale uitsterven zorgde.
De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer heeft, en in plaats daarvan een
drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven. Als je de maatschappij wilt herstellen, zul je eerst
het voedsel moeten herstellen!
[1] http://www.naturalnews.com/brain.html
[2] http://www.naturalnews.com/society.html
[3] http://www.naturalnews.com/poisoning.html
https://www.facebook.com/notes/frank-bleeker/argumenten-voor-ontoerekeningsvatbaarheid-van-de-maatschappij/10200360171388608
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Drie koninginnen begroeten de geboorte van een nieuwe dotatie

Magnetische noordpool verschuift landingsbanen
Geschreven op 10 januari 2011 door Tim Kraaijvanger 6
De aarde heeft niet alleen een geografische noordpool, maar ook
een geomagnetische noordpool. De geomagnetische noordpool
heeft Canada amper verlaten en bevindt zich nu boven de Arctische
Oceaan. De magnetische noordpool is op weg naar Siberië. Door
deze verschuiving kiezen twee vliegvelden in Florida ervoor om de
landingsbanen opnieuw te nummeren. Een kompas wijst naar de
magnetische noordpool. Wie in Florida een kompas gebruikt, die ziet in vijf jaar tijd de kompas één graad
afwijken. De magnetische noordpool verschuift namelijk met een snelheid van 55 kilometer per jaar. Dit heeft
grote gevolgen voor het vliegverkeer. Wanneer een vliegtuig de Atlantische oceaan moet oversteken, dan
kan een fout van een paar graden ervoor zorgen dat het vliegtuig bij een verkeerd vliegveld arriveert.
WIST U DAT…
…Nederland en België onder water komen te staan als de aarde stopt met draaien?
Landingsbanen van vliegvelden houden rekening met de magnetische polen, en dat gaat voorlopig nog niet
veranderen. Zo heet de westelijke landingsbaan van Tampa International Airport ’36Left – 18Right’
(kompaspunten: 360 graden, 180 graden). De nieuwe naam luidt ’1Left – 19Right’ (kompaspunten: 10
graden, 190 graden). Over een paar jaar zal er weer een naamsverandering nodig zijn, wanneer het
magnetische veld nog verder gereisd is. Wij verwachten dat de nieuwe naam ’2Left – 20 Right’ wordt.
Toch kan het nog altijd een stapje erger. Zo nu en dan draaien de magnetische polen om. In dat geval wordt
de magnetische noordpool de magnetische zuidpool, en andersom. De laatste keer dat dit gebeurde was
780.000 jaar geleden. De grote vraag is: gaat het omdraaien van de magnetische polen zorgen voor
problemen met betrekking tot het vliegverkeer? “Wij kunnen dat niet zeggen, aangezien we zoiets nog nooit
hebben meegemaakt”, zegt wetenschapper Jeffrey Love van het Amerikaanse Geomagnetische
onderzoeksprogramma. “Maar ik verwacht niet dat zo’n gebeurtenis het einde van de wereld is.”
http://www.scientias.nl/magnetische-noordpool-verschuift-landingsbanen/22776

Nieuwsbrief 182 – 15 augustus 2013 – pag. 35

Hypocriete Canal Parade
Vorige week vond in Amsterdam weer de jaarlijkse Gay Pride plaats met daarbij het meest spectaculaire
onderdeel van het feestprogramma: de Canal Parade. Er kwamen ruim 300.000 mensen op af en de
stadsreinigingsdienst had meer dan twee dagen nodig om de achtergelaten troep op te ruimen.
Er voeren tachtig homoboten door de Amsterdamse grachten en onze overheid was duidelijk aanwezig. Zo
was er een kabinetsboot en een defensieboot met onder meer minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën),
minister Jet Bussemaker (Emancipatie) en onze eerste vrouwelijke minister van Defensie Janine Hennis
Plasschaert. Ze waren allemaal door het dolle heen. Ondanks de crisis liet Jet Bussemaker weten dat ze
800.000 euro vrij maakt om het onderwerp homoseksualiteit in andere culturen’meer bespreekbaar te
maken’. En Janine Hennis zei op de defensieboot „dat het juist voor militairen belangrijk is jezelf te kunnen
zijn” (hoe zit het dan met niet-militairen?).
Het is nog niet zo lang geleden dat homoseksualiteit in de krijgsmacht een absoluut taboe was. De schaarse
homofiele beroepsmilitairen zwegen dan ook als het graf als het gesprek over hun geaardheid ging. Immers,
de sanctie op homofilie was ontslag uit de dienst. Gelukkig is men van dit starre en discriminerende
standpunt teruggekomen. Maar dat is in vele gemeenschappen zeker nog niet het geval. In Rusland is
homoseksualiteit nauwelijks bespreekbaar en het openlijk uitkomen voor homofilie, zoals mannen die hand
in hand over straat lopen, is daar vragen om moeilijkheden.
Voetbal
Ook zijn er gemeenschappen, vooral die op islamitische basis, waar geweld tegen homo’s of lesbiennes niet
geschuwd wordt. Het is volkomen terecht dat er thans acties zoals de Gay Pride worden georganiseerd om
deze vorm van discriminatie te bestrijden. Ook de voetbalwereld is kennelijk plotseling tot inkeer gekomen.
Zoals bekend heeft voetbal en zeker het betaalde voetbal een echt macho-imago. En dat is tijdens
wedstrijden ook wel te horen aan de spreekkoren van het publiek. De klassieke doelen voor scheldpartijen
zijn dan ook Joden en homo’s.
Vandaar dat er dit jaar een voetbalboot meevoer in de Canal Parade. Er was alleen vrijwel geen enkele
profvoetballer te vinden die mee wilde varen, hoezeer Michael van Praag, de voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond, en de bondscoach Louis van Gaal er hun best voor hadden gedaan. Er waren
wel een aantal oud Ajax-spelers maar niet één nog actieve professional. Ook was er geen enkele homofiele
voetballer. Vermoedelijk zullen die er wel zijn, maar die weten dat ze hun sportcarrière in de waagschaal
stellen als ze voor hun geaardheid zullen uitkomen. Dat is natuurlijk betreurenswaardig en het is goed van
Michael van Praag dat hij er wat aan wil doen. Alleen de nadrukkelijkheid waarmee die homo-emancipatie
wordt benaderd, werkt contraproductief. Zeker in de ogen van klassieke homohaters als Marokkanen,
Turken en Russen.
Wellicht is onze plotseling overdreven antidiscriminatiehouding wel een reactie op het gedachtegoed dat wij
ook in ons land en zelfs in de geneeskunde tot voor kort nog koesterden. Toen ik nog medisch student was,
stond in mijn leerboeken van de psychiatrie over homoseksualiteit dat dit een ziektebeeld was, dat viel onder
de noemer’afwijkende driftprojecten’, ook wel ’pervers’ genaamd. Daartoe behoorden, behalve homofilie, ook
necrofilie (seks met lijken), sodomie (seks met dieren), fetisjisme (seksuele opwinding via kledingstukken
van een geliefd persoon) en pedofilie (seks met kinderen).
Castratie
Als therapie werd nog maar zestig jaar geleden castratie aanbevolen omdat dokters toen nog dachten dat
seksuele gevoelens in de geslachtsorganen zaten. Het heeft lang geduurd voor men zich realiseerde dat
seksualiteit zich in de hersenen afspeelt en niet in de testikels van de man of de eierstokken van de vrouw.
De eerste wetenschapper die hier op wees, was prof. Dick Swaab, de bekende neurofysioloog en
hersenonderzoeker. In 1989 maakte hij wereldkundig dat hersenen van homo’s er anders uitzagen dan die
van hetero’s. In het bijzonder betrof dat een anatomisch onderdeel, genaamd de ’hypothalamus’, dat
duidelijk verschilde met dat van heteromannen.
De wereld was te klein. Prof. Swaab kreeg honderden dreigbrieven, bommeldingen en boze telefoontjes van
woedende homo’s en wereldverbeteraars. Ook het COC, de grote homoorganisatie, protesteerde heftig. Als
prof. Swaab gelijk had, zou homofilie een afwijking of zelfs een ziekte zijn. En dat was onacceptabel vond
men. Homoseksualiteit zou slechts een normale variant van seksueel leven zijn, enigszins vergelijkbaar met
het feit dat de ene mens blauwe ogen heeft en blonde haren en de ander bruine ogen en donkere haren.
Swaab werd daarom verguisd als een soort intellectuele homohater en een onverdraagzaam mens.
De meeste van die woedende homo’s en antidiscriminatieprofeten vergaten echter dat miljoenen mensen
kleinere of grotere afwijkingen hebben. Zoals platvoeten, allergieën, spataderen, bijziendheid, liesbreuken,
stotteren, hazenlip, scheel zien, kleurenblindheid, kaalheid, gehoorstoornissen, enz. Vrijwel niemand is
volmaakt of heeft de hersenen van een genie en het lichaam van een Griekse god. En met al die kleinere en
grotere tekortkomingen moeten we zien te leven. Zo zal een kleurenblinde vermoedelijk nooit een briljante
kunstschilder worden en een stotteraar geen predikant. Daarom is het in een beschaafde samenleving
onacceptabel om mensen te discrimineren vanwege hun anders-zijn.
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Meedeinen
Ook is er het feit dat velen, en vooral bestuurders en politici, een gelegenheid als de Gay Pride aangrijpen
om hinderlijk overduidelijk te demonstreren hoe ruimdenkend ze wel zijn en hoe afwijzend ze staan ten
opzichte van allerlei vormen van discriminatie. Voor het oog van de camera’s staan volwassen kerels elkaar
te zoenen of onbeholpen op het ritme van een keiharde beat mee te deinen aan boord van homoboten
alleen maar om stemmen voor zichzelf of hun politieke partij te winnen. Maar hun uitbundige tolerantie was
kennelijk niet groot genoeg om enig begrip te kunnen opbrengen voor de zogenaamde weigerambtenaren
die op grond van hun geloofsovertuiging geen homohuwelijken ambtelijk willen sluiten. Ze worden
genadeloos ontslagen, terwijl er genoeg collega’s zijn die er geen moeite mee zouden hebben.
Er zijn in het verleden vele grote geesten en dappere mensen geweest die geweldige en zegenrijke
verbeteringen in onze samenleving hebben teweeg gebracht. Evenwel hebben die het nooit nodig gevonden
om, gesteund door politici van het moment, in hun blote kont met roze vlaggetjes en pauwenveren hun
overtuiging uit te dragen.

EU-voorstel: Burgers mogen bij bankproblemen maximaal 200 euro pinnen
Bij de recente massademonstraties in Brazilië koelden burgers hun
woede af op onder andere pinautomaten.
Zoals critici al voorspelden blijkt uit een nieuw voorstel van de EU
dat bij toekomstige bankproblemen ook de rekeninghouders met een
tegoed van onder de € 100.000 getroffen zullen worden. Met andere
woorden: de gewone man, u en ik. Het plan is om het bedrag dat
dagelijks gepind kan worden te limiteren tot € 100 tot € 200. Deze
situatie kan drie weken duren. Wie meer nodig heeft kan in die
periode simpelweg niet bij zijn eigen geld komen. Bovendien is het
de vraag wat er van uw (spaar)geld over is gebleven als de banken weer opengaan.
Vrijwel onopgemerkt door de media voert de EU concrete stappen uit om de burgers voor te bereiden op een
nieuwe bankencrisis. Een paar weken geleden werd besloten om nieuwe bankenreddingen zoveel mogelijk
in een weekend uit te voeren en een gedwongen bijdrage te eisen van rekeninghouders met tegoeden
boven de € 100.000 en van de obligatie- en aandeelhouders.
Dagelijks maximaal € 100 tot € 200 pinnen
In het nieuwe voorstel worden echter ook de gewone burgers getroffen, die tot nu toe in de waan werden
gelaten dat alleen de 'rijken' zullen moeten betalen. Normale rekeninghouders zullen in noodgevallen straks
over een periode van maximaal 20 dagen dagelijks hooguit € 100 tot € 200 van hun rekening kunnen
opnemen. Na 2020 wordt het aantal werkdagen afgebouwd tot zeven in 2023.
De door niemand gekozen en gewilde EU-president Herman Van Rompuy had oorspronkelijk voorgesteld de
rekeningen vier weken lang te blokkeren, maar dat vond het Europese Parlement veel te gortig. Dat wilde
dat rekeningen onder de € 100.000 binnen vijf dagen worden uitbetaald, maar dat blijkt technisch totaal niet
mogelijk omdat geen enkele bank over zoveel echt geld beschikt. Het compromis dat eruit rolde is het
hierboven beschreven voorstel, met een verkorting van de wachttijd naar drie weken.
Politici breken zoveelste belofte
In het plan worden 'buitengewone omstandigheden' genoemd als voorwaarde om ook kleine
rekeninghouders bij de 'redding' te betrekken. Dit betekent dus dat de zoveelste door Europese en nationale
politici afgegeven belofte over de euro en ons geld gebroken wordt. Gewone rekeninghouders zullen wel
degelijk worden getroffen en moeten straks drie weken lang hopen dat er nog iets van hun (spaar)geld
overblijft als hun in problemen verkerende bank weer opengaat.
Nog dit jaar besluit bankenunie
Een steeds waarschijnlijker wordende bankencrash zal daarom een existentiële 'stresstest' worden voor de
gewone man. Drie weken lang zullen de burgers zich moeten afvragen wat de politiek en banken over hun
(spaar)geld zullen besluiten en of daar na afloop nog iets van over is. De EU wil de bankenunie met deze
nieuwe regels zo snel mogelijk invoeren, als het kan nog dit jaar. Uit alle eerdere 'reddingen' en bailouts blijkt
dat het zwaar zal worden - maar zoals gewoonlijk niet voor de rijken.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Hoe krijgen we GEGARANDEERD kanker?
De 10 meest ongezonde, kanker veroorzakende voedingsmiddelen – eet deze nooit meer!
Van: ahealthylife.nl
De uitspraak “van alles krijg je tegenwoordig kanker” is een populaire uitspraak geworden, en wel één die
sommige mensen gebruiken als retorische opmerking om hun eigen falen in levensstijl en dieet goed te
praten, zeker als het gaat om het risico op kanker. Maar de waarheid is dat van veel gebruikelijke
voedingsmiddelen wetenschappelijk is aangetoond dat ze inderdaad het risico op kanker kunnen vergroten,
en sommigen zelfs aanzienlijk.
Onderstaand de meest ongezonde, kankerverwekkende voedingsmiddelen die je nooit meer moet eten
1. Genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s)
Vast staat dat genetisch gemanipuleerde organismen geen plek hebben in welk kanker vrij dieet dan ook.
Zeker niet nu zowel de GMO’s als de chemicaliën die gebruikt worden om ze te laten groeien hebben
aangetoond tumoren snel te laten groeien. Maar GMO’s zijn overal, ook in de afgeleide voedsel varianten
die gemaakt zijn van mais, soja en koolzaad. Je kunt ze vermijden door alleen te kiezen voor gecertificeerd
organisch, gecertificeerd niet-genetisch gemanipuleerd en streekgebonden voedsel dat op natuurlijke wijze
geteeld is, zonder gebruik van biotechnologie.
2. Kant en klare vleesproducten
De meeste kant en klare vleesproducten, inclusief vleeswaren, bacon, hotdogs en worstjes bevatten
chemische houdbaarheidsmiddelen die ervoor zorgen dat de producten er fris en aantrekkelijk uitzien, maar
kunnen ook kanker veroorzaken. Zowel natriumnitriet als natriumnitraat worden geassocieerd met het risico
op darmkanker en andere vormen van kanker aanzienlijk te vergroten, dus kies voor onbehandelde
vleesproducten die zonder nitraten gemaakt zijn, en bij voorkeur van een plantaardig gevoerde bron.
3. Magnetron popcorn
Ze zijn misschien gemakkelijk in gebruik, maar de zakken waarin magnetron popcorn zit zijn gemaakt met
chemicaliën die niet alleen geassocieerd worden met onvruchtbaarheid, maar ook met lever, testikel- en
alvleesklierkanker. De U.S. Environmental Protection Agency (EPA) erkent dat Perfluoroctaanzuur (PFOA)
wat in de popcornzakken zit “mogelijk” carcinogeen is, en verschillende onafhankelijke studies hebben
PFOA geassocieerd met het veroorzaken van tumoren. Op dezelfde wijze wordt de diacetyl die in de
popcorn zelf wordt gebruikt geassocieerd met longschade en kanker.
4. Frisdranken
Net als kant en klare vleesproducten hebben frisdranken aangetoond kanker te veroorzaken. Volgepropt met
suiker, chemische middelen en kleurstoffen verzuurt frisdrank het lichaam en voedt letterlijk de kankercellen.
Gebruikelijke frisdrank chemicaliën als caramelkleur en het derivaat 4-methylimidazole (4-MI) zijn ook
geassocieerd met het veroorzaken van kanker.
5. Light-producten en dranken
Zelfs nog slechter dan de gewone frisdrank met suiker zijn light-frisdranken en andere “light”
voedingsmiddelen. Een recent wetenschappelijk onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA)
onder meer dan 20 verschillende onderzoeken hebben aangetroffen dat aspartaam, een van de meest
gebruikte kunstmatige zoetstoffen, een veelheid aan ziektes veroorzaakt waaronder geboorte defecten en
kanker. Sucralose, saccharine en verschillende andere kunstmatige zoetstoffen worden eveneens
geassocieerd met het veroorzaken van kanker.
6. Geraffineerd wit meel
Wit meel wordt veelvuldig gebruikt in kant en klare voedingsmiddelen, maar de extreme hoge hoeveelheid
koolhydraten is iets om ons zorgen over te maken. Een onderzoek wat gepubliceerd is in het blad Cancer
Epidemiology, Mile Markers, and Prevention heeft aangetoond dat regelmatig gebruik van geraffineerde
koolhydraten wordt geassocieerd met een risico toename van 220% in het krijgen van borstkanker bij
vrouwen. Hoog glycemisch voedsel in het algemeen heeft aangetoond het bloedsuikerniveau in het lichaam
snel te doen stijgen, wat direct kankercellen voedt en verspreidt.
7. Geraffineerde suikers
Hetzelfde gaat op voor geraffineerde suikers, die de insuline niveaus snel laten pieken en de groei van
kanker cellen voeden. Een fructose rijke zoetstof als maissiroop (high-fructose corn syrup, HFCS) is in het
bijzonder gevaarlijk, omdat kanker cellen hebben aangetoond ze snel en gemakkelijk op te nemen om te
kunnen groeien. En omdat koekjes, cakes, taarten, frisdranken, vruchtensappen , worstjes, ontbijtgranen en
vele andere populaire kant en klaar producten vol zitten met HFCS en andere geraffineerde suikers,
verklaart dit waarom meer mensen kanker krijgen tegenwoordig.
8. Standaard appels, druiven en ander bespoten fruit
Veel mensen denken dat ze gezond eten als ze appels, druiven of aardbeien kopen in de winkel. Maar tenzij
deze vruchten biologisch zijn of gecertificeerd pesticide vrij, kunnen ze een enorm risico op kanker vormen.
De Environmental Working Group (EWG) heeft aangetroffen dat meer dan 98% van alle standaard
producten, en zeker degene die op de “vuile” fruitlijst staan, verontreinigd is met kankerveroorzakende
pesticides.
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9. Kweekzalm
Kweekzalm is een product met een hoog risico op kanker, volgens Dr. David Carpenter, directeur van het
Institute for Health and the Environment van de University of Albany. Volgens zijn onderzoek ontbreekt het
deze zalm niet alleen aan vitamine D, maar is vaak verontreinigd met kankerverwekkende chemicaliën,
PCB’s, vlamvertragers, pesticides en antibiotica.
10. Gehydrogeneerde oliën
Voorbeelden van gehydrogeneerde oliën zijn margarine en andere kunstboters. Deze worden doorgaans
vaak gebruikt om kant en klare producten langer houdbaar te maken. Maar gehydrogeneerde oliën
veranderen de structuur en flexibiliteit van cel membranen in het lichaam, wat kan leiden tot een slopende
ziekte als kanker. Sommige fabrikanten stappen over op palmolie en andere, veiligere alternatieven, maar
transvetten worden nog steeds veelvuldig gebruikt in kant en klare producten. (Bron: Top 10 most unhealthy,
cancer-causing foods – vertaling Petra)

Prikbord nr 355 (leo j.j. dorrestijn)
Geschiedenis
Wie de sociale onvrede in Duitsland na de eerste wereldoorlog, vergelijkt met de afkeer van de graaiende
elites, de overbodige vorstenhuizen, de rechterlijke macht (klassenjustitie), het corrupte bankwezen en de
internationale organisaties bijna 100 jaar later, is verbijsterd over de overeenkomsten. Er lijkt werkelijk niets
veranderd, met uitzondering van de inflatie. Zelfs armoede, werkloosheid en de arrogantie van ambtenaren
zijn helemaal terug.
Islam-democratie
In het Midden-Oosten wordt steeds duidelijker wat men onder ‘democratie’ verstaat. Als de eigen politiekreligieuze groepering zijn zin niet krijgt, dan blaas je een paar duizend onschuldige burgers op of je begint
een opstand met hulp van terroristen of je vermoordt politieke tegenstanders en politieagenten. En als je dan
een moskee of een woonwijk hebt veroverd, die door de gevechten ernstig beschadigd is geraakt, dan
beschuldig je de tegenstander van barbarij. Wat hadden die verdedigers dan wél moeten doen: zich meteen
overgeven om vervolgens te worden mishandeld, gemarteld en geëxecuteerd?
Overtolligheid*
Enkele tientallen overbetaalde politiefunctionarissen blijken overtollig te zijn, maar kunnen niet gewoon
worden ontslagen. Dus worden straks de efficiëntiedoelstellingen niet gehaald door de absurde kosten van
figuren die weigeren een financieel stapje terug te doen. Wellicht waren ze in de oude organisatie ook al
overtollig, maar wisten dat kennelijk goed te verhullen. Hoe legaal waren die uitbundige salaris- en
pensioencontracten eigenlijk, meneer Opstelten?
Objectief*
P. Heere (Tel. 2/8) weet precies hoe bekwaam, integer en onmisbaar al die overtollige politietoppers zijn en
hoe legaal hun contracten tot stand zijn gekomen, onder toezicht van … wie eigenlijk? En als dat salaris
inderdaad is bedongen voor een bepaalde baan, waarom moet het dan in stand blijven als ze die baan niet
meer vervullen? Dan is het toch vreemd dat deze ervaren veelverdieners niet op een lager niveau willen
werken tegen het bijbehorende wettelijk toelaatbare salaris. Of is er een meer objectieve reden waarom ze
buiten de boot vielen?
Plofkip
Steeds meer zwaar gesubsidieerde organisaties hebben in deze tijd van bezuiniging moeite om hun
bestaansrecht te bewijzen. Dus komen ze met ‘nieuwe’ campagnes over de plofkip, de kernenergie, de
droge Veluwe, bedreigde diersoorten, de vrouwenarbeid in Aziatische fabrieken, de getraumatiseerde
kindsoldaten, de nabestaanden van oorlogsslachtoffers (Indonesië, Srebrenica), Afrikaanse
bootvluchtelingen, discriminatie (bij sollicitatie), illegalen, woningisolatie en roken. Neen, niet over de
wantoestanden in Zuid-Afrika, de uitdijende vogelpopulaties in Europa (één groot natuurgebied), de
explosieve groei van de wereldbevolking of de honderden auto’s met chauffeurs voor Europese en
Nederlandse politici en ambtenaren. Want door te mekkeren over een plofkip, is er veel minder kans je
subsidie te verliezen of vragen te krijgen over de besteding ervan.
Vertrouwen
Mevr. Jorritsma heeft er vertrouwen in dat het gegoochel met cijfers rond de bouw en exploitatie van een
nieuwe schaatsbaan, geen grote tegenvallers zal opleveren. Kennelijk niets geleerd van de (bouw)projecten
in Den Haag, Amsterdam, Venlo, Den Bosch etc. Uiteindelijk komt de rekening toch bij de belastingbetaler
terecht en het Ministerie van Financiën zou eens moeten uitrekenen wat topsport ons land kost, voordat er
weer een gemeentelijk zwembad moet worden gesloten of een sportleraar wegbezuinigd. Zoals de
belastingvoordelen, subsidies, aftrekbare reclamekosten, gemeentelijke bijdragen (stroom, lage stadionhuur,
‘projecten’, goedkope ‘leningen’), politie-inzet, ambtelijke organisatie en niet te vergeten de reisjes van
allerlei bobo’s naar evenementen. De burger weet werkelijk niet hoe hij wordt uitgemolken voor een
overbodig wereldje vol privileges.
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Argumenten voor ontoerekeningsvatbaarheid van de maatschappij: de echte oorzaak achter de
wereldwijde massale vergiftiging en de ondergang van de moderne beschaving
Er zijn meer dan vijfduizend soorten zoogdieren op aarde, maar slechts een van hen is krankzinnig. Ook
blijkt er slechts één zoogdiersoort te zijn, die opzettelijk zichzelf en zijn kinderen vergiftigt door het injecteren
van toxische, zenuwbeschadigende stoffen in de meeste leden van deze soort. Deze soort is natuurlijk de
homo sapiens. Artikel Natural news: insane mass poisening Door: Mike Adams Vertaling: Frank Bleeker Er
zijn meer dan vijfduizend soorten zoogdieren op aarde, maar slechts een van hen is krankzinnig. Ook blijkt
er slechts één zoogdiersoort te zijn, die opzettelijk zichzelf en zijn kinderen vergiftigt door het injecteren van
toxische, zenuwbeschadigende stoffen in de meeste leden van deze soort. Deze soort is natuurlijk de homo
sapiens. Als je tegenwoordig om je heen kijkt op deze planeet, zie je tienduizenden soorten zoogdieren,
vogels, reptielen en zelfs insecten. Vijf dingen die zij allemaal gemeen hebben zijn:
1. Niet één ervan eet voorbewerkt voedsel. Aangeboren eten zij rauw, onbewerkt, ongekookt voedsel direct
uit de natuur.
2. Geen enkele soort gebruikt medicijnen op doktersrecept.
3. Geen enkele soort injecteert zijn nageslacht met giftige vaccins, doorspekt met verborgen chemicaliën.
4. Geen enkele soort praktiseert gemechaniseerde chemische agricultuur / monoculturen
5. Geen enkele soort leeft in kunstmatige waanwerelden van televisie en internet.
Toch verricht de mens, de meest krankzinnige soort op de planeet, routinematig alle vijf deze zaken, door
het vergiftigen van hun eigen lichaam, geest en hun kinderen met zware metalen, pesticiden, kwik, vaccin
adjuvantia, bewustzijnsveranderende medicijnen, chemische oplosmiddelen, GGO's en het programmeren
van de geest met waanvoorstellingen. En daarom het is niet echt een verrassing om te zien waar dit ons
brengt. Vandaag wordt onze samenleving gedomineerd door beelden van machtsbeluste perverselingen
(zoals Anthony Weiner) die zich verkiesbaar heeft gesteld voor burgemeester, pathologische leugenaars in
het Witte Huis, duivelse, onevenwichtige artiesten als Lady Gaga, een van de headliners van de
muziekscène, hersendode autocue lezers die ons het avondnieuws brengen en MSNBC presentatoren die
kindermoord prediken (het doden van baby's) door het 'post-geboorte abortus' te noemen. Wat is de
grondoorzaak van al deze waanzin? Het is VERGIF. Fysisch, chemisch, biologisch GIF. Mensen vergiftigen
zichzelf dood Denk eens na over deze schokkende waarheden van de moderne maatschappij: • Ons
voedsel wordt opzettelijk doorspekt met chemische vergiften om het mooi rood te laten zijn (vlees natriumnitriet), of meer intens te laten smaken smaak (MSG), of waardoor het langer op de plank kan liggen
(chemische conserveringsmiddelen). • Onze geneesmiddelen hangen aan elkaar van fluor moleculen om ze
zeer reactief met hersencellen (SSRI's) te maken. • De vaccins worden geformuleerd met sporenniveaus van
hersenbeschadigende methylkwik en chemische adjuvantia die een 'ontstekingsreactie' in het
immuunsysteem veroorzaken, die toevallig ook autisme, epileptische aanvallen en hersenschade
veroorzaken. • Onze gazons worden bespoten met synthetische gifstoffen die de ziekte van Alzheimer en
depressies veroorzaken. • Onze watervoorziening wordt gebruikt als een giftige afvalstortplaats om
chemicaliën als fluoridenverbindingen te lozen, die anders als giftig afval zouden moeten worden behandeld.
• Voedsel die voor menselijke consumptie bestemd is, wordt opzettelijk ontdaan van de meeste mineralen,
vitaminen en voedingsstoffen om het maximum aan ziekten te bevorderen, terwijl levensmiddelen voor
consumptie door vee is verrijkt met mineralen, vitaminen en voedingsstoffen om maximale gezondheid te
bevorderen. (Als je er geen idee van had, dat je voedsel is ontdaan van voedingsstoffen, vraag jezelf dan
eens af waarom je suiker en brood wit zijn, terwijl de planten ze vandaan komen groen en bruin zijn ...) • De
media leren het publiek dat goede voeding nutteloos is, maar dat voorgeschreven medicijnen 'essentiële
voedingsstoffen' zijn, noodzakelijk voor een gezond leven. • Er zit lood in cosmetica, cadmium in rijst, arseen
in zeewier, kwik in vaccins en aluminium in bijna alles. Het menselijk ras wordt ernstig vergiftigd met zware
metalen. Deze toxinen veroorzaken hersenschade Het cumulatieve effect van vergiftiging door metalen,
fluoride vergiftiging, pesticiden vergiftiging, vaccin vergiftiging en voedseladditieven vergiftiging is
biochemische hersenbeschadiging. We leven in een maatschappij waarin 90% of meer van de bevolking
letterlijk lijdt aan een onherstelbare hersenbeschadiging. Dit is de reden waarom irrationaliteit overal waar je
kijkt in het wilde weg om zich heen slaat. Dit is ook de reden waarom mensen dezelfde giftige stoffen blijven
kopen die hen al hebben vergiftigd, waarna zij hun heil zoeken bij medicijnen om de symptomen van die
vergiftiging te maskeren, waardoor zij zich nog verder met medicijnen vergiftigen. Het is de reden waarom de
nummer 1 behandeling voor kanker een chemische cocktail ('chemotherapie') is, die ervoor zorgt dat zich,
als top bijwerking, meer kanker ontwikkelt. En het is de reden waarom een snel groeiend deel van de
bevolking nu totaal niet in staat is om te lezen, om woorden te analyseren, in coherente zinnen te spreken of
zelfs deel te nemen aan iets dat lijkt op een rationele discussie. De gevolgen van deze epidemie van
hersenbeschadiging zijn verbijsterend. Om te beginnen, is het gehele systeem van rechtvaardigheid en
democratie waarop onze republiek is gebaseerd, afhankelijk van gezonde mensen. Het heilige concept van
een 'jury van jouw gelijken' hangt ervan af of je collega's gezond zijn. Het idee van de stemming voor een
openbare functie vereist ook gezonde kiezers om gezonde resultaten te bereiken, en het 'vrije markt'systeem van het kapitalisme en de keuze van de consument gaat ervan uit dat consumenten rationele
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beslissingen nemen die deze markt voortstuwen. Maar dat is niet zo! De hersenen van consumenten worden
beschadigd, vervolgens worden zij gehersenspoeld, dom gemaakt en dom gehouden en gemanipuleerd.
Kiezers worden misleid en opzettelijk verward. Jury's worden gemanipuleerd en verkeerd geïnformeerd. In
alle sectoren van de samenleving waar een groep gezonde mensen werd verondersteld evenwicht en rede
te herstellen, zitten nu krankzinnige lieden die de samenleving nog verder de afgrond in jagen. Wij leven in
een tijdperk van metaalvergiftiging, chemische vergiftiging en informatievergiftiging Nooit eerder in de
geschiedenis van de aarde is de toxische belasting van de mens zo groot geweest (en tragisch). Nooit
eerder was de kloof tussen het gezonde en het krankzinnige zo breed (en dus gevaarlijk) geworden. We
leven in een tijdperk waarin rationaliteit vreemd is aan de massa. Als een heel eenvoudig voorbeeld, het
maakt de kiezers helemaal niets uit dat Obama vrijwel alle beloftes die hij tijdens zijn verkiezingscampagne
deed, met inbegrip van etikettering van GGO's, het sluiten van Guantanamo Bay, het verminderen van het
federale begrotingstekort, de bescherming van klokkenluiders, de verbetering van de transparantie binnen
de overheid, het bieden van betaalbare openbare gezondheidszorg en de bescherming van de Grondwet,
heeft geschonden. Hij heeft elk van deze beloften op grove wijze overtreden, maar zijn aanhangers blijven
op de een of andere manier in hem geloven. Zo'n geloof is volkomen irrationeel. Het is in feite krankzinnig.
Maar het is niet krankzinniger dan het geloof van degenen die blindelings achter de regering Bush, of de
regering Clinton aanliepen, of enige eerdere regering. Wat blinde supporters allemaal gemeen hebben is dat
hun hersenen beschadigd zijn en zij daarom niet in staat zijn om rationeel te denken. De situatie is zo
pervers geworden dat iedereen die ook maar een spoor van rationaliteit vertoont, direct en openlijk veracht
wordt. Bijvoorbeeld, zij die de dreigende economische ineenstorting zien (zoals Paul Craig Roberts en
Gerald Celente), worden op grote schaal belachelijk gemaakt omdat zij de economie en financiën begrijpen.
Degenen die de snelle opbouw van de maatschappij als politiestaat zien die momenteel plaatsvindt (zoals
Alex Jones), worden gebrandmerkt als complotdenkers. Degenen die de gevaren van GGO's of de
criminaliteit van de farmaceutische industrie (zoals ikzelf) aan de kaak stellen worden gebrandmerkt als 'anti
wetenschap' omdat we ons niet laten bedriegen door de kwakzalvende wetenschappelijke dogma's van de
biotech industrie die voor de hoofdprijs (megawinsten) gaat. Alleen hersenbeschadigde mensen worden nu
als 'normaal' beschouwd, want dat is wat publiekelijk wordt geaccepteerd. Als een persoonlijk voorbeeld
hiervan: ik heb een jonger, ver familielid, dat op de lagere school een wiskundig genie was. Hij kon twee 3cijferige getallen uit zijn hoofd, in enkele seconden vermenigvuldigen en was hard op weg een wiskundig
genie te worden. Maar toen hij op de middelbare school zat, ontdekte hij dat slim zijn impopulair maakte.
Dus hield hij zich van de domme en begon dom te handelen om 'erbij te horen'. Hij werd erg populair binnen
de 'incrowd' en verwaarloosde zijn wiskundige genie. Tot op de dag van vandaag heeft hij nooit zijn genius
laten herrijzen??, maar hij valt voor de gemeenschappelijke waan van de hedendaagse jongeren, die
allemaal geloven dat er 'banen op hen wachten' als ze van school af komen. De waarheid is dat deze jongen
de brui gaf aan zijn enige echte voordeel en nu geconfronteerd wordt met een leven van middelmatigheid en
conformiteit. Dit is het probleem: Als de incidentie van hersenbeschadiging in de gehele samenleving zo
wijdverbreid is dat je door het vertonen van intelligent gedrag wordt gemeden als een paria, de maatschappij
zich al in de laatste fase van ineenstorten bevindt. Je staat te kijken naar hoe het zich ontvouwt. Waarom de
Amerikanen uit de jaren 50 onze beste generatie vormden. Volwassenen die in de jaren '50 de maatschappij
droegen, zijn in de jaren '20 en '30 opgegroeid met echt voedsel. Deze voedingsmiddelen bestonden voor
een groot deel uit vers voedsel, vaak uit eigen tuin. GGO's bestonden niet. Toxische vaccins waren
nauwelijks in beeld. Chemische additieven voor levensmiddelen werden zelden gebruikt en farmaceutische
producten werden beschouwd als geneesmiddelen die uitsluitend werden gebruikt door zieke mensen, niet
door de gehele bevolking. Als gevolg daarvan streefden de meeste mensen die in de jaren '50 leefden er
naar, gezond en intelligent te zijn. Velen waren, volgens de huidige normen, ronduit geniaal. De lagere
school wiskunde die werd onderwezen in de jaren 50 waren onderwerpen opgenomen die, vandaag de dag,
onderdeel zijn van college cursussen: algebra en elementaire geometrie bijvoorbeeld. Tienjarige kinderen in
de jaren '50 konden klassieke Amerikaanse romans lezen. Kinderen van vandaag kunnen nauwelijks
stripboeken lezen. Ingenieurs en wetenschappers van de jaren '50 waren briljant, gezond en hip. Met niets
meer dan simpele, mechanische rekenliniaal, konden ze op hoogstaande wiskundige berekeningen
uitvoeren die de huidige hoogleraren van ontzag ineen zouden doen krimpen. Maar de wetenschappers van
vandaag zijn vaak net corporate hacks die frauduleuze wetenschap de wereld in spuwen met betrekking tot
gepatenteerde medicijnen of GGO-zaden. In de late jaren '40 en in de jaren '50, zwengelde 'Big Food' haar
fabrieken aan, en joeg bewerkt, van voedingsstoffen ontdaan voedsel de wereld in, in een tempo zoals in de
geschiedenis van de menselijke beschaving nog nooit eerder is gezien. De kinderen van de jaren '60 werd
dus grootgebracht met 'imitatie' voedingsmiddelen - dingen die er voedzaam uit zagen en smaakten, maar
de echte voeding misten. Tegen de jaren '70, aten ze allemaal wit brood en werden ze volgespoten met
vaccins, geformuleerd met verborgen kanker virussen zoals SV40. Toen de jaren '80 hun intrede deden,
werden Amerikanen die zijn opgegroeid waren met surrogaatlevensmiddelen zielig en lui, en in de jaren '90
werden ze leden zij aan waanvoorstellingen en vielen voor de dot-com boom, die al snel een mislukking
werd. In de vroege jaren 2000, had Amerika volledig de 'hersenbeschadiging'-modus bereikt, die alleen maar
werd versterkt door de komst van George W. Bush, 's lands eerste ware president met een
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hersenbeschadiging, die moeite had zijn zinnen of gedachten af te maken, wat blijkbaar de reden is waarom
hij zo populair is bij kiezers die dezelfde cognitieve handicap deelden. De kinderen die in het begin van de
jaren '90 werden grootgebracht met medicijnen via doktersrecept en junkfood zijn nu de jonge kiezers in de
samenleving. Ze zijn Obama-aanhangers en ze zijn zwaar beschadigd door metalen, pesticiden, vaccins,
GGO's en synthetische chemicaliën. Deze generatie is volstrekt onbekwaam om zelfs maar de
basisbegrippen van de wiskunde, geschiedenis, wetenschap of zelfs taal te leren of begrijpen. Functioneel
analfabeet en cognitief vernietigd, zijn zij de nieuwe 'zero-class werknemers', waarop de economie van
Obama is gebaseerd. Ze hebben geen vaardigheden, geen drijfveren en in wezen hebben zij geen andere
waarde dan voor de samenleving dan het verrichten van eenvoudige handenarbeid vaardigheden die
binnenkort zullen worden vervangen door humanoïde robots. Maar hier in Amerika hebben ze nog steeds
een stem. En dat is precies de reden waarom politieke campagnes zullen blijven toegeven aan hun
onwetendheid, alle rationaliteit tartend in de zoektocht naar de gevolmachtigde populaire steun van de grote
massa die geen benul heeft van wat er gaande is. Rush Limbaugh noemt deze mensen "low-information"
kiezers (kiezers die over weinig of geen informatie beschikken). Maar hij heeft slechts voor de helft gelijk in.
Ze hebben niet alleen weinig informatie, ze zijn klinisch hersenbeschadigd. Je kunt alle informatie die je wilt
over ze heen gooien, maar bij niemand blijft het hangen. De hersenen beschikken niet meer over de
neurologie om zinvolle informatie op te slaan, te verwerken en terug te halen. In feite zijn ze niet meer
functionerende leden van een beschaafde samenleving. Je bent omringd door een hersenbeschadigde
massa Deze mensen zijn overal om je heen, ze werken bij de gemeente waar je woont, ze nemen de
bestelling op in het restaurant, ze schuiven papierwerk bij het lokale verzekeringskantoor, ze storten beton
voor je volgende huis, ze stellen zelfs de diagnose bij de lokale gezondheidskliniek. Zij vormen de
maatschappij die je om je heen ziet en zij zijn de reden dat de maatschappij afbrokkelt. Ze zijn het
slachtoffer, natuurlijk ... slachtoffers van het dodelijke 'wetenschappelijke' dogma van chemicaliën, GGO's,
kwakzalvergeneesmiddelen en giftige vaccins. De schade is echter inmiddels zo wijdverbreid en zo compleet
dat de maatschappij nooit meer zal herstellen. Vanaf hier gaat het bergafwaarts met de gelobotomiseerde
massa totdat de maatschappij keihard in elkaar klapt en een massaal uitsterven volgt. Op een dag zal
rationaliteit en intelligentie opnieuw worden gewaardeerd als een te waarderen eigenschap en zal dit bij
onze jeugd worden aangemoedigd. Als die dag komt, zul je getuige zijn van de wedergeboorte van een
beschaving die uit de as van onze hedendaagse 'hersenbeschadigde' samenleving opstijgt. Historici zullen
het tijdperk van 2000 - 2020 natuurlijk beschouwen als de meest bizarre in de menselijke geschiedenis, waar
kapotte neurologie geleid tot een kapotte samenleving ... en uiteindelijk tot een wereldwijde ineenstorting die
voor het massale uitsterven zorgde. De les van dit alles? Wanneer het voedsel geen voedingswaarde meer
heeft, en in plaats daarvan een drager van gif wordt, kan de maatschappij niet overleven. Als je de
maatschappij wilt herstellen, zul je eerst het voedsel moeten herstellen! - See more at:
http://www.gedachtenvoer.nl/page/verschil-mens-en-dier.html#sthash.bVhuEFTe.dpuf
http://www.gedachtenvoer.nl/page/verschil-mens-en-dier.html

7x zoveel dode dolfijnen die aanspoelen aan Amerika’s oostkust dan normaal
Zou dat niet te maken kunnen hebben met de radioactieve besmetting vanwege
Fukushima. De Pacific wordt meer en meer besmet, zie
http://nieuwsbreker.wordpress.com/
Daar staat een timelapse filmpje hoe de nucleaire besmetting zich in
10 jaar tijd ontwikkelt.
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3l8TT1dvPM&feature=player_embedded
Situatie na 875 dagen (15 augustus 2013), foto rechts.

“Amerikaanse staatsschuld is zes keer groter”
Frank Knopers 9 augustus 2013
De Amerikaanse staatsschuld is in werkelijkheid zes keer zo groot als het officiële schuldniveau, zo
concludeert economieprofessor James Hamilton van de University of California-San Diego. Voor kenners
komt die conclusie niet als een verrassing, maar nu is er extra wetenschappelijk bewijs voor de omvang van
het Amerikaanse schuldenprobleem. In zijn studie kijkt Hamilton niet alleen naar het bedrag wat de
Amerikaanse overheid geleend heeft, maar ook naar alle garanties die ze verstrekt heeft aan de economie.
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Als alle garanties voor de huizenmarkt, spaartegoeden, leningen enzovoort worden meegenomen blijkt de
totale schuld (ook wel ‘unfunded liabilities’ genoemd) in 2012 ongeveer $70 biljoen te zijn.
Medicare en Social Security
De grootste ongedekte kostenposten van de Amerikaanse regering zijn Medicare (gezondheidszorg) en
Social Security (uitkeringen). Vooral die laatste post is sinds 2006 spectaculair gegroeid. Niet verwonderlijk,
want door de financiële crisis maakten veel meer Amerikanen aanspraak op een uitkering. In 2012 hadden
de ongedekte verplichtingen voor Medicare en Social Security een omvang van respectievelijk $27,6 en
$26,5 biljoen. Dat is ruim vier keer de omvang van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties, het geld dat
de Amerikaanse overheid reeds geleend heeft.
Ook Hamilton was verrast door de omvang van de werkelijke Amerikaanse schuld:
“Deze cijfers zijn zo gigantisch dat het moeilijk is om ze op een samenhangende wijze te bespreken. De
Amerikaanse bevolking vergrijst en dat betekent dat er steeds minder mensen zijn die betalen voor steeds
meer mensen die een uitkering verwachten. Deze realiteit zal ongetwijfeld een belemmering zijn voor de
houdbaarheid van het fiscale beleid van de VS. Men zou denken dat we als natie sparen voor onze oude
dag, maar dat blijkt niet het geval. Dat maakt de omvang van de staatsschuld nog zorgwekkender.”
Het zijn niet alleen de mensen met een uitkering of een pensioen die bijdragen aan de totale Amerikaanse
schuld. Ook studentenleningen verstrekt door de overheid hebben een substantiële omvang. Het
Amerikaanse ministerie van Onderwijs had eind 2012 goedkeuring gegeven aan $714 miljard aan
studentenleningen, een grote stijging van de $104 miljard aan het einde van 2007. Dat terwijl de
Amerikaanse arbeidsmarkt stagneert en afgestudeerden steeds moeilijker aan een baan kunnen komen
waarmee ze de lening kunnen aflossen.
Zie en lees verder: http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/amerikaanse-staatsschuld-is-zeskeer-groter/

Mogelijke verklaring voor noodvoorraden FEMA
Vrijdag, 09 augustus 2013
Enkele dagen geleden brachten wij het bericht dat FEMA
onverwacht is begonnen is met het opkopen van noodvoorraden
voedsel. Iedereen vroeg zich af waarom ze dat eigenlijk op dit
moment doen en misschien is daar nu, deels, een antwoord op.
We leven in een wereld van informatie en desinformatie; infowar of
informatieoorlog. Het is dan de kunst om díe informatie eruit te halen waarvan je met de meeste zekerheid
kunt aannemen dat dit de waarheid zou kunnen zijn. De laatste weken is het internet overspoeld met
nepverhalen over klokkenluider Edward Snowden en de komende “Killshot” in september. Alhoewel op de
bron website de meest idiote verhalen stonden, weerhield dit ook veel serieuze websites er niet van om
zonder ook maar iets te controleren deze berichten verder de wereld in te verspreiden.
Wij hebben hier al eerder aandacht aan besteed en nu doet Infowars hetzelfde. Ook daar een artikel waar
men zich vol verbazing afvraagt of iemand nog wel íets controleert.
Stel nu dat dit soort berichten bewust de wereld worden ingestuurd om zodoende alles wat via Snowden
naar buiten komt en wél echt is, belachelijk en ongeloofwaardig te maken. Stel dat deze klokkenluider wel
degelijk iets heeft verteld over de zon en mogelijke gevaren voor de mensheid. Dan zullen nepberichten over
de Killshot en potentiëel honderden miljoenen doden in september als een fantastische bliksemafleider
kunnen fungeren.
Glenn Greenwald, de journalist die als eerste het verhaal van Edward Snowden bracht in The Guardian,
verklaarde afgelopen dinsdag tegenover een Senaatsonderzoekscommissie in Brazilië waar hij woonachtig
is, dat hij in Hong Kong in totaal zo’n 20.000 documenten van Snowden heeft ontvangen.
Dat wat hij heeft vrijgegeven slechts het topje van ijsberg is en dat in die documenten ook heel veel
informatie staat die niet direct betrekking heeft op spionage.
Nu komt er weer een bericht uit Rusland, afkomstig van een website die door sommigen ook een
desinformatiewebsite wordt genoemd, maar waar toch ook heel vaak dingen op staan die later wel blijken te
kloppen.
Wij brengen hier dat verhaal, zonder goed te kunnen verifiëren of het inderdaad waar is, maar wat wel een
aantal elementen bevat die een en ander zouden kunnen verklaren.
Het verhaal is dat Snowden diezelfde 20.000 pagina’s die hij aan Greenwald heeft gegeven, ook heeft
overhandigd aan de Russische geheimedienst. Op zich zou dit niet onlogisch zijn, want misschien is dat
bijvoorbeeld de prijs die Snowden heeft moeten betalen voor zijn tijdelijke visum. Iemand die de Russen een
beetje kent, weet dat het daar uiteindelijk altijd op een soort koehandel uitdraait. Rusland weet dat ze
Amerika gigantisch tegen de haren in strijkt door Snowden tijdelijk asiel te verlenen, dus het minste wat zij
dan willen is dat daar van de kant van Snowden iets tegenover staat. Want, zo blijkt, zijn de gevolgen al
onmiddellijk merkbaar, omdat Obama zijn voorgenomen bezoek aan Poetin heeft afgezegd. Er is zelfs
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sprake van het mogelijkerwijs uitstellen van de G20 top in Rusland op instigatie van Obama.
Het bericht gaat verder door te zeggen dat die 20.000 documenten van Snowden ondermeer betrekking
hebben op andere geheime documenten die in het jaar 2004 in handen van de Engelse krant The Observer
kwamen. Het was een geheim rapport van het Pentagon, bedoeld voor de toenmalige President Bush, dat
uitlekte en in handen van de krant kwam.
The Observer schreef daar in 2004, bijna tien jaar geleden dus, het volgende over:
De titel was: “Nu vertelt het Pentagon Bush dat de klimaatverandering ons zal vernietigen”.
En verder:
“Klimaatveranderingen in de komende 20 jaar kunnen resulteren in een wereldwijde ramp die aan miljoenen
het leven zal kosten in oorlogen en natuurrampen. Een geheim rapport dat werd achtergehouden door de
top van het Amerikaanse leger en in handen is gekomen van The Observer waarschuwt dat de belangrijkste
Europese steden die zich onder de zeespiegel bevinden, zullen verdwijnen en dat in Engeland tegen het jaar
2020 een Siberisch klimaat zal heersen.
Nucleaire oorlogen, megadroogte, hongersnood en wijdverspreide oproer zal over de hele wereld
losbarsten. Het document voorspelt dat plotselinge klimaatverandering de planeet tot op de rand van
anarchie zal brengen, terwijl de dreiging van een nucleair conflict steeds groter wordt omdat ieder land zal
proberen zoveel mogelijk van de snel verdwijnende voedsel- en watervoorraden, alsmede energiebronnen,
te bemachtigen. Deze dreiging is vele malen groter voor de wereldwijde stabiliteit dan die van terrorisme,
zeggen de experts die toegang hebben gehad tot deze documenten”.
We zijn nu bijna tien jaar verder en hebben de afgelopen tien jaar inderdaad heftige klimaatveranderingen
meegemaakt. Vergeleken met zo’n tien jaar geleden is er wereldwijd veel meer onrust, breekt overal oproer
uit en is de dreiging van oorlogen groter dan ooit.
Nu komt er een gedeelte in het Russische verhaal dat betrekking heeft op een komende wereldwijde
pandemie.
Volgens de door Snowden overhandigde documenten zou de magnetische omkering van de polen op onze
zon die binnen enkele maanden wordt verwacht, ervoor kunnen zorgen dat er genetische mutaties
plaatsvinden van een aantal dodelijke virussen.
Er zijn inderdaad wetenschappers die denken dat dit mogelijk is, waaronder de Britse astronomen Sir Fred
Hoyle en Nalin Chandra. Zij kwamen in 1990 met het zogenaamde Hoyle-Wickramasinghe model van
Panspermie.
In een artikel, gepubliceerd in de L.A. Times van 29 januari 1990, zeggen deze beide wetenschappers dat ze
hebben ontdekt dat de uitbraak van griepepidemieën is gerelateerd aan zonnenvlekken. En deze zijn weer
gerelateerd aan de zogenaamde 11-jarige zonnecyclus, waarvan wij binnen de huidige cyclus nu in het
maximum zitten. Ze zijn bij hun onderzoek niet over één nacht ijs gegaan, want een en ander is door hen
eeuwenlang terug herleid, tot aan 1761.
Kortom de Russen zeggen dat de door Snowden aan de Russische veiligheidsdiensten overhandigde
documenten aantonen dat men een wereldwijde pandemie verwacht, geïnitieerd door de omkering van de
magnetische polen op de zon en het feit dat de huidige zonnencyclus haar maximum heeft bereikt,
gebaseerd op de wetenschappelijke stellingen van Sir Fred Hoyle en Nalin Chandra.
Men is dan in het bijzonder bang voor twee bepaalde virussen. De ene is de bekende H7N9 vogelgriepvirus,
waarvan Chinese wetenschappers nu zeggen dat deze overdraagbaar is van mens tot mens en de tweede is
een virus wat Porcine Epidemic Diarrhea (PED) heet en wat in Amerika inmiddels alleen al dit jaar voor
miljoenen dode varkens heeft gezorgd en op dit moment nog steeds om zich heen slaat.
Dit zou er dan ook de reden van zijn dat het Amerikaanse Homeland Security zoveel ammunitie heeft
ingekocht en dat FEMA bezig is met het opkopen van noodvoorraden.
Uit de documenten zou blijken dat men in Amerika anarchistische toestanden verwacht als een dergelijke
pandemie zou uitbreken in combinatie met de slechte economische situatie. Als laatste zou de werkelijke
reden achter de intensieve spionage op burgers niet eens gericht zijn op het feit dat ze alles persé willen
weten, maar dat ze iedereen nauwlettend in de gaten houden om de eerste uitbraak van een pandemie te
kunnen identificeren.
Wanneer wordt ontdekt dat er mensen zijn die lijden aan een infectie veroorzaakt door één van
bovengenoemde virussen, dan zullen ze direct worden geïsoleerd van de rest van de bevolking.
Tot zover de berichtgeving uit Rusland.
Mocht het verhaal waar zijn, dan is er ook een logische verklaring voor al de leegstaande FEMA kampen.
Wat zeker interessant is is dat het Pentagon in 2004 al wist dat de klimaatveranderingen steeds heftiger
zouden worden en dat hele kuststreken in de nabije toekomst onder water zullen verdwijnen.
Wat niet duidelijk is uit de geheime rapporten van 2004 is of zij deze klimaatveranderingen toeschreven aan
de nadering van de planeet Nibiru.
Bronnen: Infowars ; Observer ; What Does it Mean ; All Voices
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5618:mogelijke-verklaring-voornoodvoorraden-fema&catid=37:wereld&Itemid=50
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Situatie véél ernstiger dan voorgespiegeld
Kerncentrale Fukushima vóór de aardbeving
Eindelijk begint de wereld te beseffen dat de ramp bij Fukushima
vele malen groter is dan hen is voorgespiegeld. Afgezien van alle
lekkageproblemen dreigt er een nog veel groter gevaar.
Reactor unit 4
Dit gaat om het wegzinken/instorten van de beruchte Reactor Unit 4.
De Fukushima kerncentrale is gebouwd precies boven een
zogenaamde ondergrondse aquifer. Dit natuurlijke fenomeen, uit het Latijn voor water en dragen, is een
watervoerende laag in de ondergrond (bijvoorbeeld zand). Hieruit kan water gewonnen worden via een bron.
Het ziet eruit als op het hiernavolgende plaatje en dan moet je je voorstellen dat Fukushima is gebouwd op
de plek waar zich in het plaatje de bomen bevinden.
400.000 liter radioactief besmet water per dag
Iedere dag opnieuw komt er ongeveer 400 ton water van de heuvels
naar beneden waar dit water vervolgens onder de Fukushima centrale
radioactief wordt besmet.
In plaats van dat dit water daarna in de oceaan kan stromen wordt dit
tegengehouden door een ondergrondse dam die door de Japanners is
gebouwd. Het gevolg hiervan is na inmiddels 2,5 jaar dat 365.000 ton water
het
grondwater zodanig hoog heeft opgestuwd dat dit nu over de dam in de
oceaan dreigt te stromen.
Dit op zich is al een grote ramp want dit betekent dat er straks iedere dag gigantische hoeveelheden besmet
water in de zee terecht zullen komen, maar het wordt nog erger. De grond onder Fukushima Reactor 4 is
aan het wegzinken.
“Dit is een uiterst zorgwekkende situatie omdat er in Unit 4 nog meer dan 1500 gebruikte brandstofstaven
liggen opgeslagen die gezamenlijk een totaal van 37 miljoen curies aan radioactieve straling
vertegenwoordigen. Als deze zouden vrijkomen dan zou dat een groot gedeelte van de wereld
onbewoonbaar maken.
Instortingsgevaar
Naoto Kan
Volgens de secretaris van de vroegere Japanse Minister President, Naoto Kan, is de grond
onder Unit 4 al ruim 80 centimeter weggezakt sinds de ramp in maart 2011. De grond zinkt
ook niet gelijkmatig maar op sommige plekken sneller dan andere. Als de bodem, zoals
men verwacht, verder zakt of er vindt een aardbeving plaats op die locatie van ongeveer 6
op de Schaal van Richter, dan is er een grote kans dat wat er nog over is van het gebouw
volledig in zal storten.
Dit op haar beurt zou ervoor zorgen dat het bad waar de staven in liggen om gekoeld te blijven, droog komt
te liggen en een rampzalige meltdown tot gevolg hebben. Dit zal dan waarschijnlijk de ergste crisis worden
die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Niemand zal in staat zijn om ook maar in de buurt van de centrales
te komen om te blussen of anderszins te helpen. Alles zal weggesmolten zijn
en een grote brand hebben veroorzaakt die onvoorstelbare hoeveelheden
radioactief materiaal de atmosfeer in zal sturen”.
Bodem met de dag onstabieler
En nu, met het steeds hoger reikende grondwater zal de aarde onder de
centrale met de dag onstabieler worden. Daarmee is Reactor 4 de grootste
korte termijnbedreiging voor de mensheid geworden.
Plots komt de mensheid tot de ontdekking dat Fukushima toch wel echt een
grote ramp is. Nadat wij en andere nieuwe media de afgelopen twee jaar
talloze artikelen hebben geschreven over de werkelijk rampzalige situatie en
terwijl de gecontroleerde media het ene na het andere juichbericht schreef
over Fukushima.
Dat is jammer want de maatregelen die men nu ongetwijfeld zal gaan
(moeten) nemen, hadden twee jaar eerder genomen kunnen worden
waardoor het gevaar voor de mensheid nu een aanzienlijk stuk kleiner zou
zijn geweest.
Bron: Niburu.co

Nieuwsbrief 182 – 15 augustus 2013 – pag. 45

Hoe ziet een land zonder inkomstenbelasting eruit?
Een land zonder inkomstenbelasting of Centrale Bank is geen lang
leven beschoren, of is het precies andersom?
Hoe zou een natie eruit zien zonder een gigantisch
overheidsapparaat en een leger aan belastingambtenaren?
Als je de mainstream media moet geloven zal een land al snel
veranderen in totale chaos als men bij de overheid niet nauwkeurig
de vinger aan de pols houdt voor wat betreft economie en financiën.
Wat dat betreft is Amerika een prachtig voorbeeld van hoe het
omgekeerde waar is. De beste periode economisch gezien in de VS
was die tussen de burgeroorlog (1861-1865) en 1913.
In die periode bestond er geen Centrale Bank en geen inkomstenbelasting en maakte het land een
explosieve economische groei door. Voor de meeste mensen zal een dergelijke maatschappij vandaag de
dag onvoorstelbaar zijn, maar het systeem werkte destijds goed, heel erg goed zelfs.
Het is dan ook in die tijdsperiode waarin veel uitvindingen werden gedaan die onze wereld er nu heel anders
uit doet zien. Het is wonderbaarlijk wat er allemaal mogelijk is als de overheid aan de kant stapt. Je hoeft
alleen maar even in de Wikipedia te kijken om te lezen wat er economisch gezien in die tijd gebeurde in
Amerika.
Wanneer hardwerkende mensen de vrijheid wordt gegeven om hun dromen waar te maken dan schijnen er
grote dingen te gebeuren. De mens is natuurlijk ook geschapen om te creëren, uit te vinden, te bouwen en
met elkaar te handelen. Allemaal hebben we iets bij te dragen aan de maatschappij en als de gezinnen en
families sterk zijn en men laat de onzichtbare hand van de vrije markt haar werk doen, dan hebben
gemeenschappen de neiging om te floreren.
Het is dan ook absoluut geen toeval dat de periode van grootste economische groei in de Amerikaanse
geschiedenis plaatsvond tussen de burgeroorlog en 1913. Daarna veranderden er een aantal dingen. De
Centrale Bank (Federal Reserve Bank) werd opgericht en voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis
werd inkomstenbelasting ingevoerd.
Vandaag de dag wordt het gehele financiële systeem beheerst door die Centrale Bank en liggen bevolkingen
krom om hun zuurverdiende geld af te dragen aan de overheid die het weer doorgeeft aan de bankiers.
De waarde van de Amerikaanse Dollar is sinds 1913 met 96 procent afgenomen en de nationale
staatsschuld is 5000 keer hoger dan destijds. Ondertussen wordt het hele systeem gerund door
bureaucraten. Bijna iedere zakelijke beslissing wordt beïnvloed door óf belasting óf de miljoenen regels,
wetten en voorschriften die het levensbloed uit het economisch systeem wegzuigen.
Hoever deze betutteling gaat blijkt uit het verhaal van een illusionist uit Missouri die voor zijn truuks een
konijn uit de hoge hoed tovert. De Amerikaanse overheid eiste van deze man volgens de geldende regels
een 32 pagina lang “rampenplan” voor het geval er iets mis zou gaan met de truuk en/of het konijn.
Niet zo vreemd eigenlijk dat er totaal geen economische groei is. De centrale planners bij de overheid
draaien wat daar voor nodig is compleet de nek om. Er wordt ons verteld dat een Centrale Bank nodig is om
de stabiliteit in een land te waarborgen. Niets is minder waar.
De Centrale Banken zijn er voor de bankiers en doen hun uiterste best om te zorgen voor het welzijn van
diezelfde bankiers, wat niets te maken heeft met het welzijn van de bevolking. In plaats van stabiliteit,
creëren de Centrale Banken de ene zeepbel na de andere. Als de laatste grote zeepbel (derivaten) eindelijk
knapt, dan zal de wereld een ongekende financiële ramp meemaken.
Alles is door de Centrale Banken opgezet als een permanente en steeds groter wordende schuldspiraal. Een
die er uiteindelijk voor zal zorgen dat Amerika en ook Nederland en België dezelfde kant op zullen gaan als
Griekenland. Het zijn de Centrale Banken en bankiers die het economisch/financiele systeem kapot hebben
gemaakt. Ze hebben ervoor gezorgd hebben dat de meesten van ons worden geboren en zullen sterven als
(schuld)slaven, mits de mensheid niet eindelijk wakker wordt en ze overlaadt met pek en veren en ze
vervolgens verbant naar een eiland ergens in de Stille Zuidzee.
Het is niet per ongeluk dat de Amerikaanse schuld 5000 keer hoger is dan toen de Centrale Bank werd
opgericht. Dit is precies wat ze voor ogen hadden. Ze wilden een systeem dat de rijkdommen van de
bevolking zou wegzuigen via belastingen naar de overheid die het vervolgens weer als rentebetaling aan de
bankiers geeft.
Landen hebben nooit een Centrale Bank nodig gehad, noch inkomstenbelasting en zouden stukken beter
functioneren zonder deze bloedzuigers.
Delen en samenwerken, dat is de oplossing en niet een gecentraliseerd bureaucratisch monster dat in dienst
van zijn opdrachtgevers (bankiers/Jezuïeten) de wereld aanstuurt op de grootste economische ramp in de
geschiedenis van de mensheid.
Bron: Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5624:hoe-ziet-een-land-zonderinkomstenbelasting-eruit&catid=37:wereld&Itemid=50
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Chinese overeenkomst met buitenaardsen gevaar voor wereldvrede? (video)
Woensdag, 07 augustus 2013
In 2010 werden door China twaalf elektronisch beveiligde koffertjes bij de
ambassades van de 12 machtigste landen ter wereld afgeleverd.
Staan alle belangrijke politieke en militaire besluiten die nu worden genomen in het
teken van de overeenkomt tussen China en haar illustere buitenaardse partner?
Op 9 november 2010 slaagde een Chinese nucleaire onderzeeër erin om voor de
kust van Los Angeles, binnen de Amerikaanse territoriale wateren, een ICBM raket af te vuren.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten vond deze gebeurtenis nooit plaats. Echter, raketdeskundigen die door
Veterans Today (zie bronartikel) werden geraadpleegd bevestigen het type raket, de grootte, het
brandstofmengsel dat is gebruikt en zeggen verder dat deze intercontinentale raket werd gelanceerd vanaf
een locatie die nooit door een Chinese onderzeeër bereikt zou kunnen worden.
De Russen hebben al tientallen jaren geprobeerd dicht onder de kust te komen. Zij zouden nooit vanaf die
positie een raket hebben afgevuurd omdat dit DEFCON 1 zou hebben veroorzaakt en een complete
nucleaire aanval tot gevolg zou hebben gehad.
Dit zou ook het geval geweest zijn met de Chinezen, ware het niet dat zij een groep van 12 geselecteerde
landen hebben gewaarschuwd dat zij een demonstratie zouden geven welke zou moeten aantonen dat zij
beschikken over buitenaardse militaire technologie.
Deze aankondiging werd gedaan door het afleveren van 12 elektronisch beveiligde koffertjes bij de
ambassades van de 12 landen. Deze werden geopend op 13 oktober 2010. De informatie tot nu toe is
volledig bevestigd en niet afkomstig van internet of uit samenzweringstheorieën.
Veel van het materiaal is beschikbaar gemaakt door een hooggeplaatste bron bij de Rand Corporation.
Hieruit kan verder worden geconcludeerd dat:
1) Er is bewijs dat China een militaire overeenkomst heeft gesloten met een buitengewoon vijandige
buitenaardse mogendheid.
2) Er is een intentieverklaring opgesteld waarin staat dat een invasie vaststaat en niet door de beschikbare
militaire technologie kan worden tegengehouden.
3) China heeft een gedetailleerd plan opgesteld voor de voorbereiding hiervan, inclusief de controle over het
nieuws, het plannen van regionale conflicten om gebieden voor te bereiden die geschikt zijn voor deze
“immigranten”.
Bijgesloten was een lijst met aanstaande gebeurtenissen, aardbevingen en andere rampen en hoe landen
kunnen meewerken om de schade tot een minimum te beperken.
Het volgende is eveneens bevestigd:
Een al bekende dreiging die bestaat uit een nanosubstantie die bezit heeft genomen van olieafzettingen op
zee. Dit goedje is geactiveerd door een signaal van buiten deze planeet.
Deze substantie is “bewust” (sentient) geworden, is agressief en heeft laten zien in staat te zijn om schepen
uit hun koers te halen en mensen te doden. Je hebt het dan als het ware over een soort zwarte substantie,
een "intelligente olie".
Dit is iets wat voorkomt in de X Files als ook in de film Prometheus. Hier een klein fragment uit de X Files.
Er zit wel degelijk een kern van waarheid in al deze science fiction films.
Volgens David Griffin van Exopolitics UK bevindt er zich een buitenaardse basis op Thule Eiland, net ten
zuiden van de Falklands Eilanden. Volgens hem is de werkelijke reden voor de Falklands Oorlog in 1982
dan ook deze “intelligente olie”.
Tijdens deze oorlog werd deze materie door Britse elitetroepen meegenomen vanaf de basis op Thule
Eiland en afgeleverd bij het bedrijf Marconi in Engeland. Dit zou dan weer de oorzaak zijn voor de vele dode
wetenschappers en computerprogrammeurs bij Marconi in het begin van de jaren tachtig.
Onderaan dit artikel staat een video die meer achtergrondinformatie geeft over wie David Griffin is, de reden
van de Falklands Oorlog, de zwarte substantie en de mysterieuze dood van de Marconi wetenschappers.
De Amerikaanse marine is tot nu toe niet in staat geweest om onderzeeërs en schepen te beschermen met
bestaande technologie tegen deze “intelligente olie”. Het is niet duidelijk of de Chinezen direct samenwerken
met de “groep” die de “intelligente olie” heeft geactiveerd, maar Veterans Today zegt dat ze kunnen
bevestigen dat China samenwerkt met de “groep” die de “intelligentie olie” wel zou kunnen controleren.
Veterans Today neemt aan dat dit ook de manier is geweest waarop ze de onderzeeër die de raket heeft
afgevuurd, zo dicht onder de kust konden krijgen. De Chinezen proberen de situatie naar hun hand te zetten
en dit wordt uiteraard niet geaccepteerd door de Amerikanen. Zij weigeren zich te laten manipuleren door
China namens een buitenaardse mogendheid.
Er schijnt verder bevestiging te zijn dat er een genetische overeenkomst bestaat tussen de Chinezen en de
komende “immigranten”. De genetische kenmerken van dit buitenaards ras komen overeen met die van de
Chinezen/Japanners/Koreanen en Mongolen. China heeft Japan uitgenodigd om mee te werken als
genetisch partner, maar zij hebben dat geweigerd.
Verder is er een “bevestigd gerucht” dat China een genetisch wapen heeft ontwikkeld waarmee alle niet-
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Mongools-leven kan worden gedood. Een en ander schijnt ook de reden te zijn voor de sterke militaire
Amerikaanse aanwezigheid in die regio.
Door de Japanse weigering om samen te werken met China zou deze laatste zich dan ook steeds
agressiever opstellen. Al het bovenstaande zou er ook de oorzaak van zijn dat gebeurtenissen in het Midden
Oosten minder aandacht krijgen op dit moment. Er zijn de “verplichte” vredesbesprekingen met de
Palestijnen waar niemand iets van verwacht en er ligt minder accent op de gebeurtenissen in Syrië. Al de
grote ondergrondse projecten in Amerika, Rusland en Israël liggen ten grondslag aan bovengenoemde
zaken. Evenals de veranderde houding en militaire opbouw in Rusland.
Amerika beschikt over veel meer geavanceerder technologie dan bij het publiek bekend is. De VS
onderhoudt al zo’n 50 jaar lang diplomatieke relaties met buitenaardse beschavingen, waarvan ze met
sommige op zeer vriendschappelijke voet staan. Volgens Veterans Today moet je alle grote politieke en
militaire gebeurtenissen in het licht zien van bovenstaande. Tot zover het verhaal van Veterans Today.
Nu bestaat toeval niet en was er dus al eerder ook een website die in april 2012 het volgende wist te
vertellen:
In januari 2011 werd door Chinese archeologen iets ontdekt onder de Grote Muur in China. Het was
buitenaardse technologie die signalen uitzond in de ruimte. Toen men deze volgde en de coördinaten
bekeek door de Hubble ruimtetelescoop, bleek dat er een gigantische vloot schepen onderweg was naar de
aarde, gevolgd door een planetair object: Nibiru.
Ook hier wordt gesproken over een biotech entiteit die was geactiveerd in de Golf van Mexico en ook over
een boodschap van de Chinese overheid in koffertjes naar de belangrijkste landen ter wereld, die moesten
worden geopend op een tijd dat Nibiru zo ongeveer zichtbaar werd.
Zijn de Anunnaki en hun planeet Nibiru onderweg naar de aarde en hebben ze de Chinezen voor hun
karretje weten te spannen?
Bron: Veterans Today – video: http://www.youtube.com/watch?v=BCJSKhtTtC0&feature=player_embedded
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5602:chinese-overeenkomst-metbuitenaardsen-gevaar-voor-wereldvrede-video&catid=12:et&Itemid=25

FBI kan op afstand microfoons Androidtoestellen inschakelen en gesprekken opnemen
Wall Street Journal: Google weet en onthoudt alles van je - 'Kans op digitale afpersing en identiteitsdiefstal
ver boven nul'
Hoofdkwartier van de Counter Terrorist Unit in New York uit '24',
wereldwijd één van de drie populairste tv-series ooit gemaakt. De
soms extreme toezichttechnologie die in de serie wordt gebruikt is
echter geen fictie, maar realiteit.
Volgens de Wall Street Journal heeft niet alleen de NSA, maar ook
de FBI technologie ontwikkeld en aangekocht waarmee het mogelijk
is om de microfoons in alle smartphones en laptops die draaien op
de meest populaire software, Android, op afstand in te schakelen,
waardoor er zonder dat de eigenaars het weten gesprekken kunnen worden opgenomen.
De Amerikaanse federale autoriteiten gebruiken in toenemende mate hackersmethoden om in te breken in
computers van verdachten. Dit gegeven wordt zo min mogelijk naar buiten gebracht, maar uit gerechtelijke
documenten en interviews met betrokken experts blijkt dat bijvoorbeeld dat door cybercriminelen nog altijd
vaak gebruikte spyware ook door de overheid op computers en smartphones wordt geïnstalleerd. (1)
Iedere webpagina die je ooit bezoekt
WSJ-redacteur Tom Gara wees erop dat iedereen op Google.com/dashboard kan nagaan dat de
'zoekmachine' werkelijk alles wat je doet op Google, Gmail, YouTube, Docs, Maps, Talk en Blogger wordt
opgeslagen. Zolang je op één van deze diensten bent ingelogd, ziet en onthoudt Google iedere webpagina
die je bezoekt. Je kunt zelfs specifiek naar woorden zoeken op iedere website die je ooit hebt bezocht.
Digitale Afpersing en Identiteitsdiefstal
'Als het iemand zou lukken om in mijn Google Dashboard te komen -en de kansen dat dit gebeurt zijn ver
boven nul- kunnen ze naar zaken zoeken die veel minder onschuldig zijn dan bijvoorbeeld de zoekterm
'octopus'. De schadelijke mogelijkheden lijken eindeloos, van digitale afpersing tot veel zwaardere vormen
van identiteitsdiefstal,' schrijft Gara. (2)
''24' realiteit'
Op de onafhankelijke financiële nieuwssite Zero Hedge wordt half cynisch, half bezorgd geconstateerd dat
'al die krankzinnige toezichtmethoden die door Jack Bauer ('24') en talloze andere fictieve karakters werden
gebruikt... maar al te echt zijn.' (3)
Xander - (1) Wall Street Journal, (2) Wall Street Journal, (3) Zero Hedge)
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De staat wordt de nieuwe God
Woensdag, 07 augustus 2013
Er is een niet aflatende aanval op het traditionele gezinsleven in
onze Westerse maatschappij zoals we die nog nooit eerder hebben
gezien.
Alles moet straks onder controle van de staat komen onder het motto
Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid en Gelijkmatigheid.
Tientallen jaren lang hebben de entertainment industrie en de media
een portret van het huwelijk neergezet als de tijd “wanneer de pret
voorbij is” en zijn jonge mensen aangemoedigd het huwelijk zo lang mogelijk uit te stellen.
Dus, heb je nu in Amerika de unieke combinatie van een laagterecord voor wat betreft het aantal huwelijken
en de hoogste gemiddelde leeftijd ooit voor mensen die voor de eerste keer trouwen.
Ondertussen hebben de entertainment industrie en de media er alles aan gedaan om het hebben van zo min
mogelijk kinderen te promoten. Er wordt aan jonge mensen verteld dat abortus echt een goede optie is als er
zich toch een ongewenste zwangerschap voordoet. Het hele idee erachter is dat kinderen je ervan
weerhouden om een goed leven te genieten en dat dit toch wel het minste is waar je recht op hebt.
Deze filosofie wordt nu verder versterkt door een artikel in Time Magazine dat heet: “Een kinderloos leven:
Wanneer je alles wilt hebben, betekent dit geen kinderen”.
Deze publikatie promoot openlijk een kinderloze levensstijl als zijnde het pad naar een goed leven voor
jonge stellen. In het artikel wordt vervolgens uit de doeken gedaan dat de gemiddelde kosten voor een kind
dat geboren is in 2011 tot het volwassen is ongeveer een kwart miljoen Dollar zullen bedragen en het vraagt
je om nog maar eens goed en diep na te denken voordat je een dergelijke verplichting aangaat.
Wij hebben in eerdere artikelen al diverse malen geschreven over de aanval op het traditionele gezin en de
rol van vader en moeder. Hier enkele stukjes uit eerdere artikelen:
"De media heeft een sterk offensief gevoerd om mensen het besef bij te brengen dat vrienden essentiëel
zijn. Zij zullen er altijd voor je zijn. Zij zijn het belangrijkst en zij zijn het die jou de bevestiging en de steun
zullen geven die je nodig hebt. In tegenstelling tot, volgens hen, lastige man-vrouw-relaties die bovendien
wispelturig en onstabiel zijn".
"Huwelijk en gezin moeten worden vernietigd want mensen ontlenen identiteit en krijgen voldoening uit hun
rollen binnen het gezinsleven. Het gezin moet verdwijnen (samen met landen, ras en religie) voordat we
onze nieuwe (wereld)identiteit kunnen aannemen".
Wanneer er ondanks alle propaganda toch mensen zijn die denken dat ze het beter weten, trouwen en
kinderen krijgen, dan springt de staat daar zo snel mogelijk tussen en zelfs de kleinste aanleiding kan dan
uitmonden in een drama zoals in het volgende geval.
Joshua Hill en zijn vrouw uit Texas, Amerika, hadden de gewoonte om ’s avonds als hun kind in bed lag een
joint te roken. Net zoals miljoenen mensen over de hele wereld dat doen.
Echter, dit was bekend geworden bij de CPS, Child Protection Service (Amerikaanse variant van
Jeugdzorg), en zij vonden het nodig om de tweejarige Alexandria of Alex zoals haar ouders haar noemden,
weg te halen uit het gezin en bij een pleegouder onder te brengen.
In dit gezin ging het niet goed want het meisje had regelmatig kneuzingen en op aandringen van de vader
werd een ander pleeggezin gezocht. Begin dit jaar kwam Alex terecht bij een andere pleegmoeder, Sherill
Small.
Vorige week maandag kreeg vader Joshua een telefoontje of hij met spoed naar het ziekenhuis wilde komen
want zijn dochter lag in coma. Oorzaak was dat ze ondermeer zware hoofdwonden had opgelopen doordat
ze door de pleegmoeder op de grond was gegooid. Twee dagen later werd de kleuter van de
beademingsapparatuur gehaald en is ze overleden. De pleegmoeder, Sherill Small, is gearresteerd en
beschuldigd van moord.
Het bovenstaande is uiteraard een tragedie. Een lief onschuldig meisje wat op deze vreselijke manier aan
haar einde moet komen. Dan te bedenken dat alles wat er gebeurt rondom het gezin, relaties en kinderen
onderdeel vormt van een vooropgezet, duivels plan.
Waarin de Staat de ultieme Godheid is. Of dit nu de Europese Unie heet, Amerika of New World Order doet
niet zoveel ter zake. Wat wel van belang is is om te beseffen dat dit reeds lang geleden zo is gepland zoals
ondermeer bleek uit een artikel wat wij enkele dagen geleden publiceerden.
Hier nog een heel klein stukje uit het boek “Brave New World”:
"Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto
Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid".
"In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende
contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een
gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als 'gezin', 'vader' en 'moeder' worden zelfs gezien als taboe en
er wordt dan ook beschaamd op gereageerd".
Het boek “Brave New World” was dan ook geen science fiction roman. Het was een profetie, gebaseerd op
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insider kennis van de Illuminati plannen van de auteur Aldous Huxley. Dat is misschien ook niet zo vreemd
als je bedenkt dat de leermeester van Aldous Huxley niemand minder was dan de grootste satanist die
waarschijnlijk ooit op deze aarde heeft bestaan, Alistair Crowley.
De staat als God met satanisten/psychopaten aan het roer. Dát is de werkelijke reden dat er hoe dan ook
een einde moet worden gemaakt aan het traditionele gezin; vader, moeder en kind(eren).
Bronnen: The American Dream; Personal Liberty - Henry Makow
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5601:de-staat-wordt-de-nieuwegod&catid=20:het-complot&Itemid=33

Pro-Morsi aanhangers reageren woede af op christenen en kerken
Geweld verspreidt zich van Caïro naar andere steden
De Moslim Broederschap zegt de aanvallen op christenen pas te
zullen stoppen als Morsi in zijn ambt is hersteld.
Bij nieuwe botsingen tussen veiligheidstroepen en Moslim
Broederschap demonstranten zijn vandaag al zeker 56 mensen en 2
politieagenten (5) om het leven gekomen (4). De islamisten beweren
dat er al duizenden doden en gewonden zijn gevallen. De Westerse
media besteden echter geen aandacht aan het feit dat de Egyptische
moslims hun woede over het afzetten van president Mohamed Morsi
steeds vaker afreageren op christenen en kerken. Zo werden alleen
al vandaag drie kerken in brand gestoken. Vorige week werd een 10-jarig christelijk meisje vermoord toen ze
na Bijbelles in haar kerk naar huis liep.
'Islam, islam!'
'Islamitisch, islamitisch, ondanks de christenen!' schreeuwden zo'n 10.000 moslims in de nacht van
maandag op dinsdag toen ze door een christelijke straat in de 1 miljoen inwoners tellende stad Assiut
marcheerden. Sommigen spoten leuzen zoals 'boycot de christenen' op de muren. Op dezelfde wijze werden
christelijke huizen, winkels en kerken gemarkeerd met grote roodgekleurde kruizen.
Daar waar de islamisten in de hoofdstad Caïro in de verdediging zijn gedrongen, zijn ze in de rest van het
land in de aanval. Hun voornaamste doelwit: de kleine christelijke minderheid, die een makkelijke zondebok
is voor het afzetten van Moslim Broederschap president Mohamed Morsi.
De christenen werden toch al zwaar gediscrimineerd door de moslims in Egypte, maar na de komst van
Morsi sloeg dit al snel om in openlijke vijandigheid en haat. Veel christenen durven hun huizen amper meer
te verlaten; kerken hebben activiteiten geschrapt en de meer welgestelde christenen proberen de
gevaarlijkste steden of het land zelf te verlaten.
10-jarig meisje vermoord; plunderingen
In een dorpje ten zuiden van Caïro plunderden duizenden moslims de huizen en winkels van christenen. Ze
probeerden tevens een kerk te bestormen. Minstens 18 mensen liepen hierbij verwondingen op. Sinds het
afzetten van Morsi zijn door het moslimgeweld al minstens 7 -maar waarschijnlijk veel meer- christenen
omgekomen en een groot aantal anderen gewond geraakt (1). Vorige week dinsdag werd in Cairo het 10
jarig meisje Jessica door een onbekende man vermoord toen ze na Bijbelles in haar kerk terug naar huis liep
(2). Zakaria, oom van Jessica en voorganger van de evangelische kerk, zei dat 'geweld tegen en intimidatie
van christenen in de meeste delen van het land bijna dagelijks voorkomt... Velen roepen om wraak op de
christenen. Minder dan 12 uur nadat het leger het afzetten van Morsi had aangekondigd, kwamen de eerste
berichten van aanvallen tegen christenen door de aanhangers van Morsi.'
Op dezelfde dag dat Jessica werd vermoord werd in een ander dorp een christelijk gezin met een
groentewinkel overvallen. De vader werd doodgeschoten en zijn zoon werd ontvoerd. Diens moeder en
broeder werden neergeschoten, maar overleefden de aanval. De zoon werd later tegen betaling van losgeld
vrijgelaten.
Vandaag drie kerken in brand gestoken
Het geweld tegen christenen wordt aangemoedigd door de islamitische leiders in het land. In flyers dreigt de
Moslim Broederschap kerken en politiebureaus aan te vallen. Leiders van de islamisten zeggen dat de
aanvallen op christenen niet zullen stoppen voordat Morsi weer in zijn ambt is hersteld. Zo werden alleen al
vandaag drie kerken in brand gestoken (3).
Geweld verspreidt zich
Het geweld in Caïro heeft zich inmiddels naar andere steden zoals Alexandria, Assiut en Menia verspreid.
Volgens getuigen vuren de veiligheidstroepen vanuit helikopters traangasgranaten en met machinegeweren
op de demonstranten. Ook worden tanks en gewapende bulldozers ingezet om de blokkades die de Morsiaanhangers hebben opgeworpen te doorbreken (4).
Xander - (1) Las Vegas Sun (via Walid Shoebat), (2) Christian Today (via Walid Shoebat), (3) DEBKA,
(4) DEBKA, (5) Arutz 7
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Economische crisis: verzet of slavernij?
Geplaatst door Rene Lancee op 14 augustus, 2013 – 09:30 op dagelijksestandaard.nl
René Lancee is de voormalige politieagent op Schiermonnikoog die destijds valselijk werd beschuldigd
vanwege seksuele activiteiten met zijn dochter en door Justitie en O.M. op meer dan schandelijke wijze werd
behandeld. Later heeft hij na zijn volledige rehabilitatie de politie de rug toegekeerd, is gaan schrijven en
actief geworden in de politiek en heeft zich ingezet voor Trots op Nederland van Rita Verdonk.
René Lancee is tevens een goede kennis van onze politieke redacteur columnist Leo J.J. Dorrestijn.
Dat is de keuze die burgers straks nog rest als het huidige beleid wordt voortgezet.
Regeringsleiders en ongekozen EU-functionarissen voeren de nietsvermoedende Europese burgers naar de
financiële en economische afgrond in hun wanhopige pogingen om de eurozone en de euromunt in stand te
houden.
Het Griekse volk wordt door de zogenaamde Troika steeds verder geplunderd.
Deze handlangers van de bankiers zullen zelfs de laatste druppel hoop, waardigheid en bezit uit dat land
persen als het maar geld oplevert om de wankele Europese grootbanken overeind te houden.
De schuldenberg van Griekenland wordt met iedere lening opnieuw vergroot, maar het geld wordt gebruikt
om oude leningen bij de Europese banken af te lossen. De Grieken zelf zien nagenoeg niets van de
reddingspakketten ter waarde van 240 miljard euro die grotendeels door de Europese belastingbetalers
gefinancierd zullen moeten worden. Deze truc is niets anders dan een banken- en daarmee een euroredding
via de Griekenlandroute.
Griekenland heeft een officiële werkeloosheid van 27,6 procent en een jeugdwerkeloosheid van 66 procent
in een stervende economie die al 25 procent gekrompen is sinds het begin van de crisis. Mensen kunnen
eerste levensbehoeften niet meer betalen en velen leven op straat, terwijl gezondheidszorg voor grote
aantallen Grieken niet meer betaalbaar is waardoor mensen onnodig sterven. Misdaden tegen de
menselijkheid lijkt een redelijke typering van deze Griekse tragedie! Alleen dwazen geloven nog dat dit land
ooit nog in staat zal zijn haar schulden te betalen.
De volgende reddingsactie voor Griekenland is onvermijdelijk als het land binnen de eurozone gehouden
moet worden en de tot nu toe betaalde miljarden zijn voorgoed verdwenen. Maar… het land is op weg naar
herstel volgens ‘misdadigers‘ Barosso en Van Rompuy. Deze niet gekozen machthebbers zo te noemen lijkt
vandaag de dag een ernstige beschuldiging maar de geschiedenis zal leren dat het de waarheid was. En
degenen die als slippendragers de wandaden van deze misdadigers mogelijk hebben gemaakt zijn niet
minder schuldig. Daar zouden Rutte, Samsom en Dijsselbloem eens bij stil moeten staan. Deze mensen zijn
degenen die, hoewel zij nu geen draagvlak meer hebben, gekozen werden om ons land te regeren hoewel
geen weldenkend mens ooit voor de combinatie van VVD en PvdA heeft gestemd. Maar deze lieden
behoren tevens tot degenen die ons tegen beter weten in wijsmaken dat de Grieken hun schulden aan ons
terug zullen betalen, net zoals de Portugezen, de Ieren en straks de Spanjaarden, Italianen en Fransen.
Goedbetaalde dwazen die de burgers voor dom verslijten en maling hebben aan ons welzijn.
Alles is nog rustig, de beurzen stijgen tot recordhoogte en iedereen wordt daarmee in slaap gesust hoewel
die hoge beurskoersen het gevolg zijn van geldcreatie en geen economische basis hebben. Die rust zal er als het aan de politiek ligt- ook blijven tot na de Duitse verkiezingen op 22 september.
Daarom leest u niet in de kranten dat… de Zwitserse regering heeft besloten dat alle spaarders daar veel
geld kwijt zullen raken als hun bank in de problemen komt, ook buitenlandse rekeninghouders. Dat… de EU
dit jaar een maatregel gaat invoeren om bij problemen bankrekeningen te bevriezen waardoor
rekeninghouders gedurende een aantal weken slechts 100 tot 200 euro per werkdag mogen opnemen en
verder niet bij hun geld kunnen. Dat… uw depositogarantie tot € 100.000,- voor de politiek allang geen
werkelijkheid meer is omdat dit onbetaalbaar is. Dat… de Duitsers voor 86 miljard en de Nederlanders
voor 35 miljard euro aan garanties hebben uitstaan voor Griekenland, Portugal en Ierland en er straks door
ons vele miljarden betaald zullen moeten worden omdat die landen de facto failliet zijn. Dat… alleen de
Deutsche Bank al voor 55.000 miljard aan riskante derivaten op de balans heeft staan en daarmee een
bedreiging vormt voor het hele financiële stelsel. Dat… een kunstmatig lage rente onze pensioenen uitholt
en uw spaargeld laat verdampen in combinatie met een inflatie die hoger ligt dan de regering u wil laten
geloven. Dat… onbeperkt geld drukken waardoor de beurzen tot ongekende hoogte stijgen slechts
schijnwelvaart is die gedoemd is in te storten.
Onze democratie wordt via Brussel steeds verder ondergraven en is allang verworden tot een
schijndemocratie als het woord dictatuur niet dichter bij de waarheid is. Overheden in Europa en Amerika
bespioneren hun eigen burgers en willen alles weten met als enige reden dat ze bang zijn voor de komende
reacties van hun financieel uitgeknepen burgers. Daarom mogen burgers geen wapens bezitten, behalve als
we op Amerikaans initiatief weer eens mogen vechten in een ver land waar we niets te zoeken hebben zoals
Irak en Libië. Landen die met onze hulp in puin zijn gelegd, waar de burgers massaal gedood zijn en waar
dankzij de westerse democratieën burgeroorlogachtige toestanden en wetteloosheid heersen. Allemaal
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conflicten die buiten een militaire strategische achtergrond ook een financieel/economische achtergrond
hadden, waarbij energie het zwaartepunt was.
De door Europa en de VS gesteunde burgeroorlog in Syrië heeft dezelfde achtergrond, waarbij de aanleg
van een pijpleiding vanuit Qatar, met een knooppunt bij de momenteel zwaar omstreden Syrische stad
Homs, geen onbelangrijke rol speelt. Deze met westerse hulp te bouwen pijpleiding moet de plaats innemen
van een geplande pijpleiding vanuit Iran, via Irak en Syrië naar de Middellandse Zee. Het grote risico daarbij
is, dat het Syrische conflict de potentie heeft om uit te groeien tot WO III, maar dat is natuurlijk ideaal om de
naderende economische instorting nog een tijdje uit te stellen en de aandacht van de burgers af te leiden
van het wanbeleid en de wandaden van de huidige regeringen en haar leiders die graag aan de macht willen
blijven. Een grote oorlog is ook bij uitstek geschikt voor de politiek om de laatste restjes vrijheid die ons nog
scheiden van dictatuur op te ruimen. De wereld koerst bijna onvermijdelijk af op een financiële crash en
mogelijk een grootschalige oorlog.
Dat is de weg die voor ons ligt als burgers hun lot niet in eigen hand nemen, maar zich als makke schapen
naar de economische en wereldpolitieke slachtbank laten leiden door al dan niet gekozen leiders die allang
geen deel meer uitmaken van onze dagelijkse werkelijkheid

Hier is uw vriendelijke incassobureau (video)
Zaterdag, 10 augustus 2013
Overheden hebben steeds meer geld nodig. Daarom worden er in
diverse landen ook steeds meer politiemensen ingezet om te gaan
incasseren.
In Amerika komen ze nu al middenin de nacht aan de deur bonken
en wee je gebeente als je niet snel genoeg opendoet.
Je hoort steeds vaker de uitdrukking “politiestaat”. In ons land, maar
vooral ook in Amerika. Waarbij mensen in uniform (politie) zich
gedragen als almachtige Goden en werkelijk iedere vorm van fatsoen, mededogen of respect voor hun
medemens naast zich neerleggen.
Een voorbeeld van dergelijk gedrag zie je in onderstaande video waar de moeder van een gezin
klaarblijkelijk één of meerdere boetes niet op tijd had betaald.
Het is half twee ’s nachts wanneer het hele gezin ligt te slapen en er luid op de deur wordt gebonsd. Er zijn
drie politieauto’s voor de deur en alledrie hebben ze de schijnwerpers op de voordeur gericht.
De zoon des huizes filmt alles. Als je de beelden ziet, dan voel je de angst van de mensen, de dreiging en
krijg je een beetje een voorstelling hoe onderduikers in de oorlog zich gevoeld moeten hebben als er
middenin de nacht op de deur wordt gebonsd.
Ondanks dat ze niet beschikken over een rechtbankbevel om het huis binnen te mogen treden (search
warrant) eisen de politiemensen door steeds luider te schreeuwen en steeds harder te bonken, dat ze
worden binnengelaten.
De doodsbange mensen bellen de alarmcentrale en vragen om in ieder geval een hogere politiefunctionaris
langs te sturen voordat ze de deur opendoen, omdat ze anders bang zijn voor wat deze tierende sheriffs op
de stoep hen zullen aandoen. Dit wordt beloofd en ze wachten een tijdlang, maar er komt niemand opdagen.
De politiemensen buiten weigeren om te zeggen waarvoor ze komen en beginnen steeds fanatieker te
schreeuwen om de deur open te doen.
Uiteindelijk loopt het stel de trap af naar beneden, de moeder is al in tranen en wordt zodra de deur open is
gedaan, in de boeien geslagen, evenals de rest van het gezin.
Wanneer de agenten merken dat ze worden gefilmd, gaan ze helemaal door het lint. Wat de zoon des
huizes nog meekrijgt van deze bruten is dat het allemaal zijn eigen schuld is, want dan had hij de deur maar
wat sneller open moeten doen.
De onderstaande video is typerend voor de tijd waarin wij leven. Overheden, zowel nationaal als lokaal, zijn
wanhopig op zoek naar geld. Ze sturen hun incassobureaus in de vorm van agenten de straat op om het
geld te halen, om burgers op te sluiten of simpelweg beide.
De mensen in uniform gedragen zich vervolgens als volkomen machtswellustelingen die niet zelf hoeven na
te denken en het idee hebben dat ze zich door hun uniform in een positie bevinden waarbinnen ze naar
willekeur mensen kunnen schofferen, arresteren en als het zo uitkomt, slaan.
Is dit de toekomst? Zo te zien zijn we er al in beland.....
http://www.youtube.com/watch?v=F7zYKgDTuDA&feature=player_embedded
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5622:hier-is-uw-vriendelijkeincassobureau-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wat is een leveraged buyout
Geplaatst op 11 april 2013 door admin
Pas op, LLE gaat u iets vertellen over de financiële wereld. Het is relevant (Griekenland, Cyprus, etc), het is
belangrijk (het kost ons namelijk flink geld), en het wordt nagenoeg nooit verteld (censuur).
Een bedrijf
Stel: U ziet een leuk bedrijf. Stel het bedrijf heeft een ‘prijs’ van 10 miljoen (willekeurig voorbeeld bedrag) U
wilt dat bedrijf kopen, omdat u ziet dat als u het in stukjes hakt en verkoopt, u meer kan verdienen door de
verkoop van onderdelen. Interessant.
Maar u heeft geen 10 miljoen, maar 1 miljoen, en u wilt verdienen aan die doorverkoop winst. U gaat naar
een geldverstrekker (normaliter een bank) en vraagt of ze naast uw 1 miljoen willen lenen 9 miljoen, om
samen 10 miljoen hebben om het bedrijf te kopen.
Gezien dat u denkt dat u het voor (stel) 15 miljoen kan verkopen in stukjes, krijgt u wel een lening van 9
miljoen. Mooie rente over de 9 miljoen voor de bank, en het bedrijf is die 10 miljoen waard als onderpand.
Prima in orde! Kost (zeg) 10% rente (= 900k) per jaar.
U speelt uw spel, met uw 1 miljoen, en 9 van de bank, koopt u bedrijf x, waarna die 9 miljoen schuld van dat
bedrijf is geworden. De prijs was 10 miljoen, het bedrijf heeft nu een schuld van 9 miljoen bij een bank, en u
bent eigenaar geworden van dat bedrijf (nu overigens wel significant minder waard, want extra schuld).
Nu wilt u het in stukjes gaan verkopen voor (stel) 15 miljoen. Dat gebeurt in zeg 3 jaar. Totaal: 15 miljoen
waarde/verkoop, 10 miljoen aanschafprijs, de rente betalingen voor de bank 3x900k is 2.7 miljoen (2,7
miljoen voor het kosteloos creëren van geld!), blijft over 2.3 miljoen verdient op een inzet van 1 miljoen. Niet
slecht.
Niet de cijfers, de dynamiek
Maar de cijfers boeien niets, de dynamiek is hier van belang. U koopt een bedrijf met geleend geld, en maakt
die lening vervolgens een probleem van dat bedrijf. Met als resultaat dat u eigenaar bent geworden met de
intentie van snelle winst, en u (als roofdier) het bedrijf een flinke dot schulden hebt opgezadeld om uw foute
plannetje mogelijk te maken. U maakt geen vrienden in dat bedrijf.
U heeft het zeggenschapsrecht gekocht over dit bedrijf met minimaal eigen geld (slechts bijv 10%), en kunt
daarna d.m.v. leegverkoop vele malen het ingelegd geld terug verdienen.
Duivels, want het bedrijf in kwestie kan er weinig tegen beginnen, publieke aandelen zijn immers te koop van
aandeelhouders, etc.
Nu naar de EU
Hoe verstrekt Dijsselbloem en Co geld om Cyprus te redden? Als lening. Ze zien dat Cyprus (zeg, puur
hypothetisch) 20 miljard waard is aan resources, spaargelden, gas voorraad, etc. Men leent geld (van
Nederlandse burger, DNB, IMF, ECB, ESM, etc), gebruikt dit geld om Cyprus uit te kopen voor zeg 10
miljard. De ECB, ESM, IMF, EU, etc, en kunnen vervolgens eisen stellen. En die eisen zijn totale
leegverkoop om de kosten van 10 miljard en de bijbehorende rente van die leningen af te betalen.
Ofwel, Cyprus, Griekenland, etc zijn in de problemen gekomen door te hoge schulden. Dat lossen ‘we’ (het
EU-regime, de financiële markten) op door duur geld te lenen om de acute problemen in het land uit te
kopen. Men (IMF, EU, ECB) is vervolgens eigenaar geworden van dat land (de democratie is verdwenen), in
een land met een hele dot nieuwe extra schulden, en een hele dot extra eisen. IMF, EU en ECB lopen nu
risico, en daaraan stellen ze keiharde eisen.
De grap is hier nog wat zuurder, omdat Cyprus heeft hier geen alternatief heeft. Er is niet 10 miljard nodig,
maar 15 miljard. Zo verplicht de IMF, EU en ECB niet alleen het aannemen van de 10 miljard euro aan extra
schulden (met rente betalingen en keiharde leegverkoopeisen), maar ze verplichten ook nog eens het zelf
ophoesten van 5 miljard om mee te betalen aan dit feest. Dit kan Cyprus alleen door hun eigen burgers (en
Russen) te beroven. Samen de 15 miljard benodigd in de leveraged buyout voor het (op korte termijn)
overeind houden van de Cypriotische economie.
En men komt na de LBO (leveraged buyout) uiteraard metleegverkoopeisen (privatisering), kapotbezuinigingsbeleid (het gaat nu over het geld van de IMF/ECB/EU), en andere onwenselijke grillen van de
trojka. En die kunnen niet geweigerd kunnen worden, dat was namelijk een voorwaarde voor de ‘redding’.
Waar is de inspraak gebleven? Verdwenen, het eigendom van het land is immers gekocht/verkocht tijdens
de LBO. Hierbij is voorwaardelijk dat de wens van de nieuwe eigenaar boven die van de burger gaat. De
burger heeft dus geen inspraak meer, vergelijkbaar als de oude eigenaar van het bedrijf. De afspraken
tijdens de LBO zijn namelijk leidend – niet enige democratische grondbeginselen. De onderdelen moeten
immers verkocht gaan worden (privatisering), winst moet worden gemaakt (kan alleen met heftige
bezuinigingen en lastenverzwaringen), en heftige rente betalingen moeten worden opgestreken door
bankiers. Misschien ook nog Goldman Sachs consultancy inhuren voor deze LBO-transactie voor 500
miljoen aan advieskosten? Die moet Cyprus dan ook nog betalen.
Zo kan je een land ‘redden’ (in 1984-newspeak termen) door een land met te veel schulden, met NOG meer
schulden op te zadelen. Het EU-regime grijpt zo de macht in Europa. Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland,
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Slovenië, Italië en Frankrijk binnenkort, etc. Landje voor landje vindt de financiële staatsgreep plaats, Europa
komt in de wurggreep van het EU-regime.
En dat fenomeen heet Leveraged Buy-out. Leveraged betekent met geleend geld, en Buyout is uitkopen.
LBO.
(Er is nog een variant dat heet een leveraged buy-in, waarbij bijv de managers van een bedrijf geld lenen om
het bedrijf te kopen en daarna eigenaar zijn geworden, eigenaar van een bedrijf met hogere leningen. Een
scenario waar Dijsselbloem naar aan het kijken is, door aandeelhouders, obligatiehouders en spaarders van
banken te gebruiken in de buy-out, daardoor een buy-in geworden. Het resultaat is echter grotendeels
hetzelfde, behalve dat je nu minder bankiers nodig hebt, omdat je de eigenaren kan laten opdraaien voor een deel- van het benodigde geld.)
Nu heeft een niet-financiële blog iets uitgelegd over financiën… Controleer en onderzoek dit onderwerp dus
zelf ook, om je te vergewissen dat hier geen onzin staat, en men de trojka echt als roofdier zo harteloos
omgaat met de democratie en de burgers in de natiestaten…
Lang Leve Europa!
http://langleveeuropa.nl/2013/04/wat-is-een-leveraged-buyout/

Neen , geen mug... een drone
Bekijk het nauwkeuriger...Dit is geen mug...Ongelooflijk Nee!
Het was een drone spion insect voor stedelijke gebieden, reeds in
productie, gefinancierd door de Amerikaanse regering zelf.
Het is afstandsbediend en is uitgerust met een camera en microfoon.
Het kan landen op u, neemt een monster van uw DNA of het laat op
uw huid van sporen na waardoor u kan gevolgd worden.
Dit kleine apparaat kan door een raam of deur binnenvliegen, of
blijven vasthouden aan uw kleren om in uw huis binnen te dringen.
Gezien het toenemende aantal aanvragen voor grote aantallen
toezicht drones, kan men gemakkelijk veronderstellen dat de politie en het leger zeer binnenkort met deze
kleine gadgets zal gaan werken.
Kabinet laat zo’n 13,5 miljard aan inkomsten liggen
Geplaatst op 14 augustus 2013 - langleveeuropa.nl
Een Nobelprijswinnaar (Paul Krugman) gaf het recentelijk weer aan, je kan beter niets doen dan dat wat
Rutte doet: “een verenigde effectieve vastbeslotenheid heerst om alles precies verkeerd te doen”. Een
andere econoom (Simon Wren-Lewis) zegt dat het gepruts van Rutte en Cameron zorgt voor “de opkomst
van extreem-rechts en extreem-links in onder meer Nederland en Groot-Brittannië. Dat is [..] een logisch
gevolg van de extreme bezuinigingspolitiek en de oplopende werkloosheid in de betreffende landen. [De]
juiste manier om de crisis te bestrijden: niet via bezuinigingen die de problemen alleen erger maken.”
Zonder lastenverzwaringen niet 8 miljard maar 13 miljard bezuinigen
Rutte kent echter “maar één manier: lastenverzwaringen. Dat diezelfde overheid over een belastingdienst
beschikt die miljarden aan belastinggeld laat liggen doet er schijnbaar weinig toe. Teveel moeite. Geld
ophalen bij de gewone burger is makkelijker.”
Onder staatssecretaris Frans Weekers (VVD) is bij de Belastingdienst de regel ingevoerd dat de aangiften
van ondernemers nog slechts sporadisch gecontroleerd hoeven te worden. Frans Weekers vertrouwt het
bedrijfsleven net zo goed als zijn VVD-vrienden in het land. Laat nou het laatste jaar de media vol hebben
gestaan over frauderende VVD’ers. Frans Weekers kon dus op zijn twee vingers uittellen wat het
verminderde belastingregime voor het bedrijfsleven zou gaan opleveren. Maar Frans is de beroerdste niet,
vriendendienst, niet over zeuren.
Het resultaat is dat er op grote schaal door ondernemers en vermogende burgers gefraudeerd wordt.
Berekeningen van de eigen Belastingdienst leren dat de pakkans hooguit 2 procent is.
Als de belastingfraude tussen 4 en 23 miljard euro bedraagt, en we nemen gemakshalve het gemiddelde
dan komen we uit op 13,5 miljard euro… per jaar! Beste Mark Rutte, beste Frans Weekers, geacht kabinet,
zouden jullie niet eens subiet aan de slag gaan om dat geld op te halen in plaats van de burgers uit te
knijpen als een citroen?
Maar wanneer de toch weer corrupte blijkende VVDers Weekers en Rutte hun vriendjes moeten aanpakken,
tja, dat gebeurt natuurlijk niet. Dus gaat gewone burger onder de vergrootglas, en worden we uitgeknepen
als een citroen.
Lees meer in het uitstekende artikel ‘Kabinet laat gemiddeld €13,5 miljard per jaar aan inkomsten liggen‘.
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40 miljard Arabische dollars voor leger Egypte om Moslim Broederschap te verpletteren
Egyptische media: Moslim Broederschap schiet eigen mensen dood om Westen te misleiden - Israël
diplomatiek actief om harde veroordelingen van optreden Egyptisch leger door VS en Europa te voorkomen
Grof geweld van de Moslim Broederschap: demonstranten duwen
een politeauto (met inzittenden) van een fly-over af.
Nu voor een maand lang de noodtoestand is afgekondigd stevent
Egypte steeds sneller op een burgeroorlog af. Nadat de Moslim
Broederschap overheidsinstellingen, politiegebouwen en christelijke
kerken aanviel -en de wereldberoemde bibliotheek in Alexandria
beschadigde- lijkt generaal El-Sisi vast van plan de Broederschap te
verpletteren. Daarbij hoeft hij zich niets aan te trekken van de
protesten van Amerika en Europa, want die kunnen in de verste
verte niet op tegen de $ 40 miljard die Saudi Arabië en de Verenigde
Arabische Emiraten hebben toegezegd om de Egyptische islamisten compleet weg te vagen.
Westerse media misleid met Palestijnse tactieken
Westerse TV-stations berichtten vooral dat de veiligheidstroepen het vuur hadden geopend op
ongewapende demonstranten. Dit moedigde de Moslim Broederschap aan om het dodental keer op keer
naar boven bij te stellen: van 500 naar 2200, met 7000 tot 10.000 gewonden. Het officiële dodental staat
inmiddels op 525. Verder zijn er ruim 3700 gewonden gevallen (2).
In tegenstelling tot wat de Westerse media ons wil doen laten geloven, hebben de Egyptische troepen in
slechts twee gevallen het vuur op demonstranten geopend, namelijk toen deze zelf met wapens -die ze in
hun kampen hadden verborgen- begonnen te schieten, en tegen enkele hardcore groepen die niet met
behulp van traangas konden worden verwijderd. Daarbij gebruikten de islamisten zelfs vrouwen en kinderen
als menselijke schilden (3), een praktijk die we kennen van de Palestijnen op de Gazastrook.
Bovendien melden grote Egyptische media dat de Broederschap nog een andere beproefde Palestijnse
tactiek heeft gekopieerd: het voor de Westerse camera's doodschieten van de eigen mensen en andere
onschuldige burgers, om zo te doen overkomen alsof er een 'slachting' plaatsvindt. (6)(7)(8)
$ 40 miljard Arabische dollars om Broederschap te verpletteren
Vrijwel niemand verwacht dat de Moslim Broederschap de strijd tegen het leger zal opgeven. Generaal ElSisi volgt dan ook een stappenplan waarmee hij de Broederschap als politieke macht wil wegvagen. De
islamistische organisatie zal illegaal worden verklaard, en er zullen nieuwe presidentsverkiezingen worden
aangekondigd waar de Broederschap van zal worden uitgesloten. El-Sisi zal zich zelf kandidaat stellen.
De Broederschap gaat inmiddels 'ondergronds' en is nauwe banden aangegaan met terreurgroepen zoals
Al-Qaeda en Hamas. De EU en de regering Obama kunnen behalve protesteren weinig doen tegen de
militaire campagne, zeker niet omdat het leger $ 40 miljard uit Saudi Arabië en de Verenigde Arabische
Emiraten krijgt om zeker te stellen dat de Broederschap totaal wordt vernietigd.
VS en EU kunnen weinig uitrichten
Gisterenavond vaardigde het Witte Huis een krachtige veroordeling uit van het geweld in Egypte.
Tegelijkertijd zouden de ministers Chuck Hagel (Defensie) en John Kerry (Buitenlandse Zaken) met hun
Egyptische collega's in gesprek blijven. De president is echter niet van plan het Egyptische leger direct te
confronteren, omdat hij dan ook Saudi Arabië en de Emiraten tegen zich in het harnas zal jagen.
Wel overweegt Obama om de tweejaarlijkse militaire oefening 'Bright Star' met het leger te annuleren.
Egypte krijgt jaarlijks $ 1,3 miljard militaire hulp uit de VS, wat in 1979 één van de voorwaarden van Caïro
was om vrede te sluiten met Israël. (4)
Israël neemt het diplomatiek op voor Egyptisch leger
De Joodse staat probeert ondertussen op diplomatiek vlak de VS en Europa af te houden van al te harde
veroordelingen van het optreden van het Egyptische leger. Israël, dat gebaat is bij het in stand houden van
het 34 jaar oude vredesverdrag, vreest dat anders de Moslim Broederschap, dat regelmatig haatdragende
en oorlogszuchtige taal richting de Joden en Israël uit, aangemoedigd wordt het geweld voort te zetten (5).
Obama's belangrijkste bondgenoot valt weg
In 2009 koos Obama de Moslim Broederschap als één van zijn belangrijkste bondgenoten in het Midden
Oosten. De ondergang van de islamistische beweging dreigt de basis onder zijn Midden-Oostenbeleid, dat
gericht is op het aan de macht helpen van extremistische moslimgroepen, weg te slaan. (1)
Xander - (1) DEBKA, (2) NU, (3) NU, (4) Jerusalem Post, (5) Jerusalem Post, (6) Ahram (via Walid Shoebat)
(7) Elfagr (via Walid Shoebat), (8) Dostor (idem)
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Belangrijke peiling: Amerikanen banger voor Obama dan voor terrorisme
Slechts 35% staat nog achter economisch beleid van president
Ook onder Democraten groeit het verzet tegen Obama's politieke en
economische beleid.
Uit een peiling van het toonaangevende PEW Research Center blijkt
dat de Amerikanen voor het eerst sinds de aanslagen van 9/11/01
banger zijn voor hun eigen regering dan voor terroristen. De
meerderheid van de Amerikanen vindt dat het anti-terreurbeleid van
Washington te ver gaat en wil niet nog meer vrijheden opgeven.
Opvallend is dat onder alle politieke richtingen het wantrouwen
richting president Obama toeneemt.
De stemming in de VS is na zo'n 12 jaar 'war on terror' omgeslagen. Sinds klokkenluider Edward Snowden
een ontluisterend boekje opendeed over de geheime spionageactiviteiten van de NSA maken de
Amerikanen zich steeds grotere zorgen over de totale controlemaatschappij waarin hun eens vrije land is
veranderd. De gewone man ziet daarom niet langer het terrorisme, maar de regering Obama als de grootste
bedreiging voor de veiligheid van het land.
Teveel vrijheid opgegeven onder mom van terrorisme
Het aantal Amerikanen dat vindt dat de burgers teveel vrijheden heeft moeten opgeven is gestegen van 27%
in 2010 naar 47% nu. Het percentage dat vindt dat de huidige maatregelen juist nog niet ver genoeg gaan
daalde in dezelfde periode van 47% naar 35%.
70% is ervan overtuigd dat de regering de verzamelde persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden
dan enkel de bestrijding van het terrorisme gebruikt. 63% gelooft dat de overheid de inhoud van emails en
telefoongesprekken registreert. 56% vindt dat de rechterlijke macht te weinig doet om het vergaren van
informatie door de overheid te beperken.
Opmerkelijk is dat zowel onder Republikeinen als Democraten een meerderheid vindt dat de huidige
regering te ver is gegaan met het bespioneren van de eigen burgers. Vooral onder jongeren steeg het aantal
tegenstanders fors: 60% in de categorie 18 tot 29 jaar is niet blij met het beleid van het Witte Huis, een
stijging van maar liefst 20%. (1)
Nog maar 35% achter economisch beleid
Uit een onderzoek van het al even bekende Gallup komt naar voren dat de Amerikanen eveneens steeds
minder vertrouwen hebben in Obama's economische beleid. Slechts 35% staat wat dit betreft nog achter
hem, een daling van 7% ten opzichte van juni. Ook voor zijn belastingenbeleid en zijn aanpak van de
werkloosheid en het begrotingstekort krijgt de president opnieuw minder bijval (2). De opiniepeilingen tonen
aan dat de overheidspropaganda over het niet bestaande economische herstel door veel burgers niet meer
wordt geloofd.
Xander – (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Gallup

George Soros zet ruim $ 1,2 miljard in op instorten beurzen
Investeerders hebben steeds minder vertrouwen in het goedkope geldbeleid van de centrale banken
De beruchte miljardair en speculant George Soros (foto) speculeert
met een voor zijn doen ongekend hoog bedrag -ruim $ 1,2 miljardop het instorten van de beurzen. Een heel gewaagde gok is dat
echter niet, want de aandelenmarkten zijn wereldwijd gigantisch
opgeblazen en lopen volledig uit de pas met de slechte economische
situatie. Veel experts verwachten dan ook een nieuwe grote crash.
In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Soros massaal Appleaandelen gekocht en goud verkocht. Daarnaast heeft hij
verkoop(put)opties ter waarde van $ 1,2 miljard genomen op de
instorting van de S&P 500 index, die de grootste beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen bevat.
Een putoptie is een overeenkomst waarin een partij het recht krijgt een asset op een bepaald tijdstip tegen
een vooraf bepaalde prijs te verkopen. De houder van deze verkoopopties is overigens niet verplicht tot
verkoop. Als de S&P 500 inderdaad fors daalt, kan Soros aandelen tegen een afgesproken prijs verkopen en
op deze wijze enorme winsten behalen. Als de aandelenkoersen echter verder stijgen, is hij zijn geld kwijt.
Ondanks de crisis heeft de S&P 500 zich de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld tot een absolute
recordhoogte. De speculatie tegen de S&P 500 omvat inmiddels een kleine 14% van Soros' totale fonds, een
vertienvoudiging ten opzichte van het einde van vorig jaar.
Grootste speculatie Soros ooit
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In het verleden heeft Soros het regelmatig bij het goede eind gehad. In 1992 speculeerde hij met miljarden
tegen het Britse Pond en verdiende zo enorm veel geld. Met vergelijkbare putopties behaalde hij ook in 2011
flinke winsten. Zijn huidige speculatie tegen de S&P is meer dan twee keer zo hoog als toen, een duidelijke
aanwijzing dat de crash in Soros' ogen zo goed als zeker zal komen.
Daarmee staat hij niet alleen, want veel experts wijzen er al langere tijd op dat de aandelenmarkten
kunstmatig enorm zijn opgeblazen door het goedkope geld van de centrale banken. De Amerikaanse
Federal Reserve heeft echter aangekondigd dit beleid te beëindigen zodra de werkloosheid afneemt. Dit
heeft nu al de nodige onrust en koersdalingen veroorzaakt (2).
Investeerders vertrouwen centrale banken niet meer
Net als in de EU wordt de Amerikaanse werkloosheid uitsluitend met boekhoudkundige trucjes -om niet te
zeggen regelrechte fraude- laag gehouden. Toch zijn er steeds meer investeerders die het beleid en de
uitspraken van de centrale banken niet meer vertrouwen. Zij kunnen dan ook een rentestijging afdwingen
zodra duidelijk wordt dat de maatregelen van de centrale banken geen effect meer hebben.
Zo'n rentestijging en een einde aan het goedkope geldbeleid zal een forse correctie op de beurzen
veroorzaken. Of dit vervolgens de lang gevreesde grote crash wordt valt echter onmogelijk met zekerheid te
voorspellen. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) The Wall Street Journal

Nieuwe app: Gooi atoombom op je eigen woonplaats
Een Russische 'tsaar-bom' van 50 megaton op het Groene Hart zou
in één klap de hele Randstad vernietigen.
Het Australische bedrijf Carlos Labs heeft een nieuwe smartphoneapp ontwikkelt waarmee je een atoombom naar keuze op je eigen
woonplaats -of een andere stad- kunt gooien. De basis van de app is
Google Maps. Google is inmiddels één van de belangrijkste
hightech-leveranciers van de Amerikaanse wapenindustrie.
De app biedt de gebruiker de mogelijkheid uit 11 verschillende atoombommen te kiezen. De kleinste is een
(veronderstelde) Russische kofferbom van slechts 1 kiloton, de zwaarste is eveneens van Russische makelij:
de vooral voor propagandadoeleinden ontwikkelde Tsaar Bom, die in 1961 tot ontploffing werd gebracht en
een kracht had van 50 megaton. Met slechts 4 of 5 van deze bommen zou heel Nederland kunnen worden
vernietigd.
Asteroïde-inslag
Behalve de hitteradius kan ook de omvang van de drukgolf en de radioactieve fallout van iedere bom worden
opgevraagd. Als extra optie zijn ook de gevolgen van een asteroïde-inslag te zien. Als maatstaf is dezelfde
asteroïde gekozen die een einde aan de dinosauriërs zou hebben gemaakt. Zo'n enorm klap zou een groot
deel van de Aarde compleet vernietigen.
De app laat zien hoe diensten van Google eenvoudig voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.
Google Earth is gebaseerd op de firma Keyhole, dat door Q-Tel, de Venture Capital (risicodragend kapitaal)
Arm van de CIA werd gefinancierd. Naast Google worden talloze andere hightech (internet)-bedrijven in
Silicon Valley (Californië) door het Pentagon en de inlichtingendiensten gefinancierd.
Google belangrijk onderdeel wapenindustrie
In 2010 protesteerde Microsoft, tot dan toe het lievelingetje van het leger, tegen het exclusieve verdrag dat
Google met het Pentagon sloot voor de visualiseringen voor het National Geospatial Intelligence Agency
(NGA). Om Microsoft te vriend te houden besloot het leger om het verdrag te wijzigen. Microsoft had zijn
foto's van DigitalGlobe en GeoEye gekocht, die met $ 4 miljard belastinggeld werden ondersteund.
Fox News berichtte destijds dat de NGA de complete server van Google mocht gebruiken, omdat hun eigen
technische infrastructuur slechter zou zijn. De NGA is één van de meest obscure organisaties van de 16
Amerikaanse geheime diensten. Met het verdrag werd de NGA één van de grootste klanten van Google.
De nauwe vervlechting met de geheime diensten verklaart tevens waarom een zoekmachine zoals Google
zoveel andere diensten aanbiedt, zoals Earth, Maps en Street View. Behalve onschuldige apps kunnen deze
diensten ook worden gebruikt om wereldwijd drone-aanvallen uit te voeren.
Ooit was het motto van Google 'Don't be evil!' Anno 2013 is de onderneming een belangrijk onderdeel van
de Amerikaanse wapenindustrie geworden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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