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Paus Franciscus: Geloof in God geen vereiste om naar de hemel te gaan
Ging paus Franciscus met zijn uitspraken nu wel of niet tegen de Bijbel in?
In een lange brief aan Eugenio Scalfari, de oprichter van de krant La
Repubblica, heeft paus Franciscus gezegd dat geloof in God geen absolute
vereiste is om in de hemel te kunnen komen. De paus antwoordde met zijn
brief op een serie vragen die Scalfari -zelf geen katholiek- in zijn krant
publiceerde.
'U vraagt mij of de God van de christenen degenen die niet geloven en niet
willen geloven vergeeft. Ik zeg -en dit is fundamenteel- dat Gods genade geen grenzen kent als u Hem
nadert met een eerlijk en berouwvol hart. Voor degenen die niet in God geloven is het gehoorzamen van hun
geweten de hoofdzaak.'
De paus karakteriseerde zonde ook voor de ongelovigen als het 'niet volgen van je geweten.' In mei zei de
paus ook al dat geen enkele atheïst absoluut zeker naar de hel gaat, en dat ongelovig blijven geen probleem
hoeft te zijn, zolang je maar goede daden verricht (2).
'Franciscus schudt muf beeld van Kerk af'
Robert Mickens, namens het Vaticaan correspondent voor het katholieke nieuwsblad The Tablet, zei dat de
opmerkingen van de paus opnieuw bewijzen dat hij probeert het 'muffe' beeld van de Katholieke Kerk, dat
werd versterkt door zijn voorganger Benedictus XVI, af te schudden. 'Franciscus is nog steeds een
conservatief,' aldus Mickens. 'Maar dit gaat hem om het zoeken van een betekenisvollere dialoog met de
wereld.'
Scalfari verwelkomde de uitvoerige reactie van de paus op de vragen van zijn lezers. In zijn ogen bewijst
Franciscus daarmee dat hij 'in staat is en wenst om blokkades in de dialoog met iedereen te overwinnen.'
Afgelopen juni gaf de paus nog blijk van een progressiever standpunt ten aanzien van homoseksualiteit. 'Als
iemand homo is en de Heer zoekt, wie ben ik dan om hem te oordelen?' (1)
'Verbijsterend universalisme'
Cris Putnam, samen met Tom Horn co-auteur van het op deze site uitgebreid besproken boeken 'Petrus
Romanus' en 'Exo Vaticana', noemt de 'universalistische retoriek van Rome verbijsterend'. Volgens Putnam
heeft de paus een volkomen verkeerd begrip van 'zonde', en gaat het God niet slechts om het gehoorzamen
van ons geweten, maar om bekering van onze zonden en ons ongeloof.
'Niemand kan zijn redding verdienen. Rechtvaardiging is door het geloof alleen (Rom. 3:28), een concept dat
in Efeziërs uiteen wordt gezet: 'Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het
is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme'.' (2:8-9)
Ook christenen moeten geweten volgen
Hoewel Franciscus gelijk heeft dat het niet volgen van je geweten een zonde is (1 Kor. 8:28-29), zegt de
Bijbel duidelijk dat 'al wat niet uit geloof is, is zonde' (Rom.14:23). Paulus gaf in dit gedeelte overigens een
duidelijk voorbeeld van het volgen van je geweten voor een christen. Voor de ene gelovige kan iets een
zonde zijn (in dit voorbeeld het aan afgoden geofferd vlees), maar voor de andere gelovige niet.
Leidraad is in deze zaken ook voor een christen het volgen van je geweten (zie tevens hoofdstuk 10). Ook in
zijn brief aan de Kolossenzen maakte Paulus duidelijk dat hoe zwakker iemands geloof is, des te meer zo'n
persoon vasthoudt aan religieuze regels, gebruiken, speciale dagen, rituelen, et cetera:
'... waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan;
dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan... Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met
zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde (en
dient slechts) tot bevrediging van het vlees.' (2:16-23)
'Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat'
Wat Franciscus' uitspraken over ongelovigen betreft, wijst Putnam bijvoorbeeld op Hebreeën 11:6: '... maar
zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij
bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.' De auteur noemt de paus dan ook een 'valse
profeet', omdat hij mensen zou voorspiegelen dat ze ook zonder geloof behouden kunnen worden (3).
Oordeel naar werken en geweten
In Lucas 12 spreekt Jezus Zelf over degenen die nooit met het geloof in aanraking zijn gebracht: 'Wie echter
die wil (van de Heer) niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen verdienen, zal er weinige
ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van
hem zal des te meer worden gevraagd.' (vs. 48) Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat ongelovigen
inderdaad naar hun daden en geweten zullen worden beoordeeld, zoals de paus suggereerde.
Ook uit de beschrijving van het Laatste Oordeel (Openbaring 20), dat gaat over alle doden die niet bij de
eerste opstanding (van de gelovigen) hoorden, blijkt dat zij worden geoordeeld 'naar hun werken' (vs.12), en
dat zij op grond daarvan alsnog tot het eeuwige leven kunnen worden toegelaten (anders zou er geen
vermelding zijn van het boek des levens), of juist in de poel des vuurs (de tweede dood, vs. 14-15) worden
geworpen.
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'Verzoening voor de zonden van de hele wereld'
Openbaring 22:12 bevestigt: 'Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat
zijn werk is.' Mogelijk dat Johannes daarom schrijft dat 'Hij een verzoening is voor onze zonden, en niet
alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld'? (1 Joh.2:2) Waarbij hij in de verzen daarna
kenschetst dat een ieder die zijn broeder liefheeft, daarmee in het licht blijft en Gods geboden bewaart. En
iedereen die ontkent dat Jezus de Christus is en de Vader en de Zoon loochent, de 'antichrist' is.
Omdat uit de Bijbel duidelijk blijkt dat er ook nog een apart oordeel volgt over (de daden van) ongelovigen,
en zij op grond daarvan tot het eeuwige leven worden toegelaten of niet, lijkt Paus Franciscus met zijn
uitspraken over ongelovigen, zonde en hun geweten dus niet bewust afbreuk te hebben gedaan aan het
evangelie, zoals Putnam en andere christelijke commentatoren beweren. Niettemin blijkt dat zijn standpunt
door christenen van andere gezindten en buitenstaanders wel als zodanig kan worden geïnterpreteerd.
Xander - (1) The Independent, (2) Telegraph, (3) Logos Apologia

EU houdt Grieken in eurozone vanwege nieuwe aardgaspijpleiding
Griekse regering misbruikt Trans Adriatische Pijplein voor nieuwe schulden op kosten van de EU
Achter het streven om met alle mogelijke middelen Griekenland in de
eurozone te houden zit behalve een politiek motief ook een belangrijk
economisch aspect: aardgas. De EU wil zijn grote afhankelijkheid van
Russisch aardgas verminderen en een nieuwe pijpleiding van Turkije via
Griekenland naar Italië bouwen (zie afbeelding). Een eventuele Griekse
uittreding uit de eurozone zou dit project in gevaar kunnen brengen.
Afhankelijk van Russisch gas
De Europeanen vragen zich af waarom de EU keer op keer op hun kosten nieuwe belastingmiljarden in
Griekenland blijft pompen. Het bankroete land stevent inmiddels op zijn zoveelste reddingspakket af, en
heeft nog amper iets van de vereiste hervormingen doorgevoerd. Waarom dan toch zo coulant voor de
onverbeterlijk frauderende Grieken? Het antwoord: de EU voelt de knellende band van bijna totale
afhankelijkheid van Russisch aardgas. Feitelijk kunnen de Russen doen en laten wat ze willen; het is
Gazprom dat bepaalt of miljoenen Europeanen komende winter hun huizen warm kunnen stoken, of in de
kou moeten zitten.
Monopolie Gazpromia ; Athene misbruikt machtspositie voor nieuwe schulden
Om het monopolie van 'Gazpromia', zoals Rusland ook wel spottend wordt genoemd, te doorbreken, wil
Europa uit Azerbeidzjan aardgas importeren. Dit gas moet geleverd worden via de Trans-Adriatische-Pijplijn
(TAP), die Russisch grondgebied vermijdt. De TAP is dringend nodig, aangezien de geplande andere
pijpleiding via Syrië niet gebouwd kan worden vanwege de burgeroorlog in dat land. Dat was tevens de
reden van het Europese aardolie-embargo tegen de Syrische regering.
Omdat tweederde van de pijpleiding over Grieks grondgebied loopt en de Grieken beseffen dat de EU niet
zonder hen kan, misbruikt Athene dit gegeven om vrijwel onbeperkt nieuwe schulden te maken, wetende dat
Brussel nooit zal toestaan dat het TAP-project in gevaar komt. Uittreding uit de eurozone zal Griekenland
namelijk absoluut zeker totaal doen instorten.
Extra gas vanwege mislukte Energiewende
Extra aardgas is broodnodig, vooral nu in Duitsland de Energiewende -de overgang op groene energie- een
gigantisch financieel, technologisch en logistiek fiasco is geworden. Desondanks heeft de Nederlandse
regering Rutte vorige maand besloten om ook in ons land met tientallen miljarden euro's subsidie een
vergelijkbare, eveneens tot mislukken gedoemde omschakelijking te realiseren.
Strategisch belang ; Nieuw gasveld in Koerdistan
De pijpleiding wordt in geopolitiek opzicht van strategisch belang geacht. TAP-chef Kjetil Tungland is
adviseur van de Atlantic Council, een Amerikaanse lobbygroep onder leiding van minister van Defensie
Chuck Hagel. Zoals we in mei uitlegden draait het conflict in Syrië voor een groot deel om de nieuw te
bouwen Nabucco pijpleiding van de Rode Zee via Jordanië en Syrië naar Turkije, die eveneens een
geduchte concurrent voor Gazprom dreigt te worden. Bovendien is er in het Iraakse deel van Koerdistan
onlangs een enorme nieuwe gasvoorraad ontdekt. Er worden reeds plannen gemaakt om dit gasveld aan te
sluiten op de TAP in Turkije, waardoor de Europese afhankelijkheid van Russisch gas verder zal afnemen.
Alleen elite profiteert ; Nederlander betaalt indirect mee aan TAP
De gewone Griek zal overigens niet profiteren van de gaspijpleiding. Die wordt namelijk net zoals in ons
eigen land opgezadeld met forse bezuinigingen en pijnlijke ingrepen in de sociale zekerheid. Alleen de
machtselite in Athene zal -zoals het al 100 jaar gaat- de eigen bankrekening flink kunnen spekken.
Via de vele bailouts, noodkredieten, hulpprogramma's, schuldenkwijtscheldingen betaalt de Nederlandse
bevolking dus indirect mee aan de komst van de TAP, die € 4 miljard euro kost. De 'redding' van Griekenland
met Europees belastinggeld is dus niet alleen voor de banken een buitengewoon lucratieve zaak, maar ook
voor de energiegiganten. - Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Stilte voor de storm?
september 04, 2013 By: Sietse Werkman - bron: niburu.co
De wereld begint weer enigszins te ontspannen nu de dreiging
voor een exploderende situatie in het Midden Oosten een beetje
afgenomen lijkt te zijn.
Heeft de mensheid geleerd van de fouten die er zijn gemaakt bij
de Irak oorlog of is het slechts stilte voor de storm?
De prijs voor grootste leugenaar van de week gaat ongetwijfeld
naar de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, John
Kerry.
Je zakt natuurlijk behoorlijk door het ijs als je een week lang
verkoopt dat je bewijs hebt dat de regeringstroepen van Assad
verantwoordelijk zijn voor de chemische aanval en vervolgens kun
je niets laten zien aan bewijs.
Aan de andere kant van de schaal echter komt er wel steeds meer
bewijs boven tafel. Syrische rebellen hebben in een interview met
Dale Gavlak, een Midden Oosten correspondent voor The
Associated Press en Mint Press News, toegegeven dat zij
degenen waren die verantwoordelijk zijn voor de chemische
aanval.
Zo schrijft Gavlak:
―Uit ontelbare interviews met artsen, inwoners van Ghouta,
rebellen en hun families blijkt dat er velen zijn die geloven dat er
bepaalde rebellen zijn die chemische wapens hebben gekregen
van de Saoedische Prins Bandar. Dat zij ook degenen zijn die
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de dodelijke
chemische aanval‖.
De rebellen zeiden verder dat de chemische aanval in feite een ongeluk was, veroorzaakt doordat rebellen
verkeerd omgingen met de chemische wapens.
―Mijn zoon kwam twee weken geleden bij mij en vroeg of ik wist wat voor wapens het waren die hij moest
dragen‖, zei Abu Abdel-Moneim, de vader van een rebel die in Ghouta woont. Volgens Gavlak vertelde
Abdel-Moneim dat zijn zoon en 12 andere rebellen gedood zijn in een wapenopslagtunnel.
De vader zei dat de wapens afkomstig waren van een Saoedische militant die ze kennen als Abu Ayesha.
Ze omschrijven de wapens als ―een soort buisconstructie‖ en ook ―als een enorme gasfles‖.
Een vrouwelijke rebel, genaamd K., zei:
‖Ze hebben ons niet verteld wat voor soort wapens het waren of hoe we moesten gebruiken. Wij wisten niet
dat het chemische wapens waren. We hebben er nooit aan gedacht dat het chemische wapens zouden
kunnen zijn. Als Prins Bandar dit soort wapens aan ons geeft, dan moet hij dat doen aan diegenen die weten
hoe je ermee om moet gaan en hoe ze te gebruiken‖.
Tot zover het verhaal van de rebellen.
Via een lezer kregen wij een interessante tip over een gehackt e-mail account van een Amerikaanse kolonel
die bij de inlichtingendiensten werkt.
Het gaat hier om Kolonel Anthony J. MacDonald. We zijn wat verder gaan spitten en het blijkt dat deze emails afkomstig zijn van een onbekende hacker. Deze hacker claimt nog veel meer e-mail accounts te
hebben gehacked van belangrijke Amerikaanse militairen. Hij zegt nog geen tijd te hebben gehad om ze
allemaal door te lezen.
Zo te zien lijken de e-mails authentiek, maar dat zegt tegenwoordig niet zoveel. Als deze correspondentie
echt is dan is het tafereel met al de dode en gewonde kinderen na de chemische aanval in scene gezet. Dit
blijkt heel duidelijk uit de eveneens gehackte e-mails van de vrouw van MacDonald die het volgende zegt in
een bericht gericht aan een vriendin die zegt hoe vreselijk ze die aanval op de kinderen vond. ―Ik heb het
ook gezien en werd erg bang. Maar Tony stelde mij gerust. Hij zei dat de kinderen niet gewond waren, maar
dat dit alleen voor de camera was gedaan. Dus, maak je geen zorgen‖.
De prijs voor ―boter op je hoofd‖ gaat deze week naar Engeland. Een week lang heeft ook hier de Engelse
Minister President Cameron staan oreren over het ―straffen‖ van Syrië en President Assad, terwijl zijn eigen
land, maanden nadat de bloederige oorlog daar begon, nog vrolijk chemische producten leverde aan Syrië.
En niet zomaar chemische producten, het ging hier om potassium fluoride en sodium fluoride, chemische
elementen waarmee zenuwgas zoals Sarin kan worden gemaakt.
Daarmee komen we dan ook weer tot de kern van de zaak.
Het gaat uiteindelijk allemaal om geld en de bankiers. Aan iedere oorlog, ongeacht de afloop, worden
gigantische bedragen verdiend door het militair-industriëel complex en de bankiers.
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Syrië is nog één van weinige landen die geen Centrale Bank heeft die onder controle staat van de
Rothschild familie.
Dan zijn er natuurlijk de enorme olie- en gasbelangen. De voorgestelde gaspijplijn van Quatar naar Turkije,
waarbij Syrië een sta in de weg is en waartegen Rusland zich uit alle macht zal verzetten.
Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de belangen van de megabedrijven uit het militair-industriëel complex.
Het is niet voor niets dat de aandelen van dit soort corporates op recordhoogte staan. Zij zijn tenslotte de
winnaars bij een militaire inval/aanval op Syrië.
Kijk alleen maar eens naar het verloop van de aandelenprijzen van twee van dit soort bedrijven: Raytheon
en Lockheed Martin.
Raytheon Company is een Amerikaans defensie- en technologiebedrijf. Raytheon haalt meer dan 90% van
hun omzet uit defensiecontracten en is wereldwijd het op vier na grootste defensiebedrijf. Ze worden ook wel
de ―merchant of death‖ genoemd, de ―koopman des doods‖. Zoals
je ziet is het aandeel de laatste maanden tot ongekende hoogte
gestegen.
Lockheed Martin is het grootste defensieconcern ter wereld, dat
zowel vliegtuigen, marineschepen, landmachtvoertuigen en
ruimtevaartuigen bouwt en waarvan de producten worden gebruikt
in de hele wereld maar hoofdzakelijk door het Amerikaanse Leger.
In 2003 was de omzet van Lockheed Martin voor 80% afhankelijk
van het Amerikaanse ministerie van defensie en andere
Amerikaanse overheidsinstellingen. Ook hier hetzelfde verhaal
voor wat betreft de aandelen.
Voorlopig hebben de trekpoppen Obama, Cameron en Kerry voor
het publiek een nederlaag geleden. Maar, maak je geen enkele
illusie. Hun opdrachtgevers, Rothschild/Jezuïeten, hebben
besloten dat deze oorlog er zal komen en adus zal geschieden….
als het aan hen ligt.
Ookal is er een nog veel grotere False Flag operatie nodig dan de
zogenaamde gifgasaanval van Assad om het publiek als één man
achter deze psychopaten te scharen, dan zal deze er komen. Het
is en blijft een spel van verdeel en heers, het creëren van chaos
zodat uiteindelijk alle rijkdommen van de wereld in handen van
enkelen zullen zijn en de weg vrij is voor een totaal nieuwe wereldorde, The New World Order.
Gelukkig zijn er ook positieve tekenen die laten zien dat in ieder geval een deel van de mensheid nu snel
aan het ontwaken is. Laten we er een stokje voor steken, al die oorlogsplannen!
Bronnen: Infowars Want To Know ; Voice of Russia; David Icke; Daily Record
E-nummers in vaccins
Steeds meer ouders houden bij het boodschappen doen rekening met wat zij hun kinderen voorzetten. Ze
proberen zoveel mogelijk e-nummers/kunstmatige zoet- en smaakstoffen (aspartaam, glutamaat, enz.) te
vermijden, omdat het inmiddels alom bekend is wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor hun gezondheid.
Waar men niet of nauwelijks bij stilstaat is het feit dat ook vaccins wel degelijk e-nummers kunnen bevatten.
Pakken we bijvoorbeeld de bijsluiter van het Bof- Mazelen-Rubella-vaccin erbij (MMR Vax Pro) en wat staat
er onder rubriek nr 6.1 (‗lijst van hulpstoffen‗)? Er blijken maar liefst 8 e-nummers in te zitten :
Sorbitol - E420 (oranje)
Natriumfosfaat – E339 (oranje)
Kaliumfosfaat – E340 (oranje)
Sucrose – E444 (oranje)
Gehydrolyseerd gelatine – E441 (rood)
Mononatrium L-glutamaat (= smaakversterker) – E621 (rood)
Natriumbicarbonaat – E500 (groen)
Zoutzuur – E507 (rood)
Verklaring van de kleurtjes : groenbetekent praktisch onschadelijk voor het menselijk lichaam, oranje is in
zeer geringe mate veilig en roodmoet echt worden vermeden. En on-bewust laten we dit dus bij onze
kinderen (12 mnd of jonger) inspuiten… En ja, natuurlijk zijn alle e-nummers (voedseladditieven) officieel
goedgekeurd door de Europese Unie en ja, natuurlijk worden deze (voorlopig dan toch) veilig geacht, maar
inmiddels weten we wel beter…
Bron: Bijsluiter MMR Vax Pro :
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccins/Bijsluiters_vaccins/Bijsluiters_Rijksvaccinatieprogramma
‗Wat zit er in uw eten‗ : http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789077788288
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Rebellen geven toe verantwoordelijk te zijn
september 02, 2013 By: Sietse Werkman - bron: gewoon-nieuws.nl
Syrische ‘rebellen’ in Ghouta, de voorstad van Damascus, hebben AP-reporter Dale Gavlak meegedeeld dat zij het waren, die verantwoordelijk zijn voor de aanval met chemische wapens vorige week.
Syrische ‗rebellen‘ in Ghouta, de voorstad van Damascus, hebben
AP-reporter Dale Gavlak meegedeeld dat zij het waren, die
verantwoordelijk zijn voor de aanval met chemische wapens
vorige week..! Associated Press is er als de kippen bij, om te
vertellen dat deze Dale Gavlak niet namens het persbureau
spreekt; een extra bekrachtiging van het bericht, zo lijkt ons..! De
reputatie van Gavlak is dusdanig dat zij als ‗betrouwbare bron‘ kan
worden gekwalificeerd. Ze was eerder correspondent voor PBS,
BBC and Salon.com.
Volgens de westerse leiders zijn de strijdkrachten van president
Bashar Al-Assad‘s voor deze gifaanvallen verantwoordelijk. Maar
de rebellen‘ verklaren nu dat deze massamoord ‗te wijten is aan
een ‗ongeluk‘ dat veroorzaakt werd, doordat de rebellen niet met
chemische wapens konden omgaan. Deze wapens werden hen, zo werd Dale Gavlak nog toevertrouwd,
geleverd door het regime van Saudi-Arabië ..!
“Vanuit de tientallen interviews met doktoren, Ghouta-inwoners, de rebellen en hun families.. valt duidelijk af
te leiden dat bepaalde rebellen chemische wapens ontvingen via de baas van de Saudische
inlichtingendienst, Prinse Bandar bin Sultan. En dat deze „rebellen‟ ook verantwoordelijk waren voor de
dodelijke gifgas-aanval.”,zo schrijft Gavlak. (back up versie here).
Onvoldoende training
De rebellen vertelden aan Gavlak dat ze niet voldoende getraind
zijn om met chemische wapens om te gaan, en dat hen zelfs
helemaal niet verteld was, wat het preciés voor wapens waren.
Oorspronkelijk zouden de wapen bedoeld zijn om ze over te
dragen aan een tak van Al Qaida,‘jabhat al-Nusra‘ genaamd. “We
waren erg nieuwsgierig naar dit wapentuig, maar helaas hebben
sommige van de strijders deze wapens onhandig en onjuist
behandeld en de raketten afgevuurd”, zo vertelde een militant,
genaamd ‗J‘ aan Gavlak..
Gavlak heeft dit verhaal door een andere militant, een vrouw genaamd ‗K‘, bevestigd gezien; zij vertelde
Dale Gavlak: “Ze hebben ons helemaal niet verteld wat voor wapens dit waren en hoe we ermee om
moesten gaan. We wisten helemaal al niet dat het chemische wapens waren. We konden ons dat zelfs
helemaal niet eens voorstellen.”
Abu Abdel-Moneim is de vader van een van de rebellen, en hij
vertelde Gavlak: “Mijn zoon kwam twee weken geleden bij me en
vroeg me wat ik vond van de wapens, die hij geacht werd rond te
dragen.” Hij beschrijft deze wapens als „een buizenconstructie‟,
terwijl andere er weer uitzagen als een „grote gasfles‟. De vader
gaat zelfs zo ver dat hij de naam van Saudische militant noemt die
deze wapens leverde, het was ene ‗Abu Ayesha‘. Er zouden zelfs
12 rebellen bij het bekijken van de wapens omgekomen zijn, toen
er plotseling een ontploffing plaatsvond. Daarnaast past een andere melding van door de rebellen in dit
plaatje. ―Meer dan een dozijn rebellen die ik heb geïnterviewd verklaren me allemaal hetzelfde: hun
salarissen worden door de Saudische overheid betaald..!‖ Aldus Gavlak.
Leugens en nog eens leugens!
Als dit uiterst goed gefundeerde verhaal waar is, van reporter Dale
Gavlak, dan doet dit het hele verhaal van de VS, in de persoon
van zowel Kerry, vice-president Joe Biden én president Barack
Obama ontsporen..! Volgens al deze heren zijn er ‗onmiskenbare
feiten, die keihard aantonen, dat het regime van Assad achter de
gifgasaanvallen zat‟…
Nogmaals, de reputatie van reporter/correspondent Dale Gavlak‘s
is té solide om deze verklaringen terzijde te schuiven als onzin. Ze
is meer dan 20 jaar Midden-Oosten-correspondent voor Associated Press (AP). Daarnaast werkte ze, zoals
gezegd, ook voor de BBC-News. De website waarop dit bericht als eerste verscheen, is MintPress, maar
deze site is momenteel op zwart, wegens enorme toeloop van bezoekers. Dit is een legitieme media-
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organisatie, die gevestigd is in Minnesota (VS). Een artikel over deze organisatie verscheen vorig jaar in de
Minnesota Post .
Bedenkelijke rol Saoedi Arabië
Prince Bandar al Saud en President Vladimir Putin
De uiterst discutabele rol van Saudi-Arabië , in het hele Syrië-drama, is eigenlijk al geen verrassing meer,
gezien de agressieve wijze waarop Rusland van de week de dreiging te horen kreeg van de Saudi‘s, dat
wanneer Rusland niet zou stoppen met het ondersteunen van het bewind van Assad, dat er ‗terreurdaden
zouden gaan plaatsvinden tijdens de aanstaande Olympische Winterspelen in Sochi in 2014..!
Prince Bandar zou volgens bronnen Vladimir Putin hebben gedreigd: aldus the Telegraph. “Ik kan u de
garantie geven dat wij de Olympische Winterspelen in Sochi zullen beschermen volgend jaar. De Tjetjeense
goepen die een gevaar vormen voor de veiligheid van de spelen, worden door ons gecontroleerd.”
De regering Obama gaat –zo is beloofd- de uitkomsten laten zien van het onderzoek van
inlichtingendiensten, om aan te tonen dat Assad‘s strijdkrachten achter de gifgas-aanvallen zaten. Maar
volgens veel Amerikaanse regeringsfunctionarissen, die o.a. door the New York Times werden geïnterviewd,
is er geen enkele ‗smoking gun‘ te vinden, die bewijst dat president Assad iets kwaad kan doen in dit
opzicht. En volgens kringen in de Amerikaanse veiligheidsdiensten, die wel door Associated Press zijn
geciteerd, is de kwaliteit van het materiaal dat de regering Obama naar buiten wil brengen, niet bepaald een
‗slam dunk‘.
Bron: WantToKnow.nl

"WO III is al begonnen"
29/03/'10 Buitenland Sommige militaire experten denken dat
Wereldoorlog III zal starten 100 jaar na WOII, sommigen denken
dat hij al bezig is. Konstantin Sivkov behoort tot het laatste kamp.
Volgens de Russische wetenschapper is de eerste fase van WOIII
al bijna voltooid. "De eerste oorlogsfase, namelijk het vreedzaam
proberen op te lossen van mondiale conflicten, nadert zijn eind.
De opeenvolgende toppen van de G20 hebben geen resultaten
opgeleverd," aldus Sivkov die zijn analyse stoelt op een ontleding
van de fases in WOII. Volgens Sivkov, verbonden aan de
Russische Academie voor Geopolitieke Vraagstukken, bestaan de coalities voor de toekomstige oorlog al.
En precies door de aard van de conflicten, zal het een mondiale oorlog worden met militaire inzet.
Zelfde breuklijnen
Hij onderscheidt drie conflicthaarden, die grosso modo in dezelfde breuklijnen uitmonden. Ten eerste de
tegenstelling tussen het groeiritme van productie en consumptie enerzijds en de beschikbare grondstoffen
anderzijds. De tweede conflicthaard is de tegenstelling tussen de arme ontwikkelingslanden en de rijke
industrielanden. Ten derde is er de tegenstelling tussen de vrije markt, de macht van het geld en het
vrijzinnige Westen enerzijds en de spirituele wereld van een hele reeks religies zoals de islam, het
boeddhisme, het orthodoxe en ultraconservatieve christendom anderzijds.
Onverzoenbare belangen
"De analyse van de mogelijke oplossingen voor deze conflicten, toont hun onverzoenlijk karakter. De crisis
kan niet opgelost worden zonder inbreuken op de belangen van de tegenpartij. Inzet van militaire middelen
lijkt dus onafwendbaar. Gezien de globale aard van de crisis, denken we dat het militaire conflict ook
mondiaal zal worden," aldus Sivkov in Pravda.ru.
Spirituele basis
WOIII wordt volgens Sivkov een oorlog van coalities. Landen zullen zich aansluiten bij een van de twee
wereldblokken. In tegenstelling tot de vorige mondiale conflicten, zal WOIII niet gaan over economische
expansie of territoriale geschillen, maar over de spirituele basis voor een nieuwe wereldorde.
"Landen die geen deel uitmaken van de Westerse beschaving, met als militaire hoeksteen de NAVO, zijn
niet klaar voor een militaire confrontatie. Maar deze landen vertegenwoordigen het overgrote deel van de
wereldbevolking en beschikken over grote natuurlijke rijkdommen en territoria. Dit verhoogt hun kansen om
een lange, zich uitbreidende oorlog te overleven. Er zal ruim de tijd zijn voor deze landen om een antiWesterse coalitie te vormen," aldus Sivkov.
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid914768/wo-iii-is-al-begonnen.aspx
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Ook China stuurt oorlogsschepen en mariniers naar Syrië
Putin noemt Kerry 'zielige leugenaar' - Wereld vreest instorten
economie bij oorlog met Syrië - Rebellen geven in nieuwe video
opnieuw gebruik chemische wapens toe
Het scenario voor het eventueel uitbreken van de Derde
Wereldoorlog wordt steeds completer nu ook China
oorlogsschepen en mariniers naar de omgeving van Syrië stuurt.
Vandaag voer het Chinese amfibische landingsvaartuig
Jinggangshan (foto), met 1000 mariniers aan boord, de Rode Zee
in. Het schip is op weg naar de Middellandse Zee, waar China in het geheim reeds enkele andere
oorlogsschepen heeft geposteerd. Beijing heeft nog nooit eerder zo'n grote vlooteenheid in het Midden
Oosten ingezet. (1). De Chinezen zeggen dat hun schip enkel gaat 'observeren' (5), en de Russen -die
inmiddels ook het raketschip Smetlivy en twee andere schepen naar Syrië stuurden (3)- houden vol dat hun
tiental marineschepen bedoeld zijn om de Russische burgers uit Syrië te evacueren zodra het Westen het
land aanvalt. Niettemin is het een duidelijke waarschuwing van Rusland en China aan het adres van de
Amerikaanse president Obama.
Putin: Kerry een 'zielige leugenaar'
Die ondervond op de G20-conferentie in St. Petersburg van leiders en officials van over de hele wereld
massale weerstand voor zijn plannen om Syrië aan te vallen. Alleen Frankrijk en Canada staan achter
Amerikaans militair ingrijpen. Putin blijft er op wijzen dat er geen bewijs is dat Assad chemische wapens
heeft gebruikt (2). Hij noemde minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zelfs een 'zielige leugenaar' (4).
'Wat een prachtige leugens natuurlijk, in het Congres,' spotte de Russische president. 'Een congreslid vraagt
aan Kerry: is Al-Qaeda daar? En hij zegt: ik kan u een betrouwbaar 'nee' geven. Maar Al-Qaeda eenheden
zijn de belangrijkste militaire groep, en zij weten dit. Het was onplezierig en verrassend voor mij, want we
dachten dat het fatsoenlijke mensen waren. Maar hij liegt en weet dat hij liegt. Dat is triest.'
G20 vreest economische instorting
Het grootste deel van de G20-deelnemers is nog om een andere reden tegen oorlog met Syrië, namelijk dat
deze een 'extreem negatief effect' op de wereldeconomie zal hebben en in het bijzonder op die van de
Europese Unie.
499 van de 500 Amerikanen tegen oorlog
Ondanks het feit dat 499 van de 500 burgers die Congresleden de laatste dagen opbellen zeggen tégen
oorlog met Syrië te zijn (6), en de door Amerika gesteunde rebellen inmiddels ook in een nieuwe video
hebben toegegeven verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van chemische wapens (7), berichten de media
dat de aanval op Syrië 'aanzienlijk groter' kan zijn dan verwacht. ABC citeerde een official die zei dat de
aanval in 48 uur Assad meer schade zal toebrengen dan de rebellen in twee jaar (8).
Amerikaanse oorlogsvloot
Amerika's oorlogsvloot wordt om die reden steeds verder uitgebreid. Het amfibische aanvalsschip USS San
Antonio, dat 6000 mariniers kan vervoeren, is bij Syrië aangekomen, waar de destroyers USS Stout, USS
Mahan, USS Ramage, USS Barry en USS Gravely al dagen wachten op bevel om honderden Tomahawk
kruisraketten op Syrië af te schieten. De schepen worden beschermd door strategische onderzeeërs.
Het vliegdekschip USS Nimitz, de geleide wapenkruiser USS Princeton en de destroyers USS William P.
Lawrence, USS Stockdale en USS Shoup liggen ook in de regio klaar om in actie te komen. Het
vliegdekschip USS Harry S. Truman bevindt zich met zijn Carrier Strike Group in het noorden van de
Arabische Zee (9).
Confrontatie Oost - West
Omdat Syrië een sterke luchtverdediging heeft en Rusland, China, Iran en Hezbollah duidelijk niet van plan
zijn om werkeloos toe te zien, zal de Amerikaans-Westerse aanval op Syrië grote risico's met zich
meebrengen. Er hoeft maar heel weinig mis te gaan en er ontstaat een veel grotere oorlog waarbij mogelijk
ook Israël wordt betrokken, en die uitmondt in een directe militaire confrontatie tussen Oost en West. En dat
allemaal omdat de Amerikaanse machtselite heeft besloten om op aandringen van Saudi-Arabië en de
andere Arabische oliestaten islamistische groepen zoals Al-Qaeda te steunen, waardoor het hele Midden
Oosten -en met een beetje pech de hele wereld- doelbewust in chaos wordt gestort.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) DEBKA, (4) Infowars, (5) Infowars, (6) World Net Daily, (7) YouTube
(via Infowars), (8) Infowars, (9) KOPP
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'VS gaat luchtmacht en ballistische raketten Syrië vernietigen'
Bloomberg: Slechts 5% Congresleden uitdrukkelijk vóór nieuwe oorlog
Met het vernietigen van de Syrische raketten (foto) wil Amerika
tegenaanvallen op Turkije, Israël en Jordanië voorkomen.
De Amerikaanse president Obama lijkt definitief te hebben besloten tot
een grotere aanval op Syrië dan hij oorspronkelijk had aangegeven.
Aanvankelijk had hij het over een 'beperkte' aanval die als
waarschuwing moest dienen voor de Syrische president Assad, die
door de VS valselijk wordt beschuldigd van de chemische aanval in
Damascus op 21 december. In het huidige oorlogsplan worden nu ook B-52, B-2 stealth bommenwerpers en
F-22 stealth gevechtsvliegtuigen ingezet om de luchtmacht en de ballistische raketten van Syrië te
vernietigen. Rusland en Iran bereiden zich er al op voor om de verliezen van het Syrische leger aan te
vullen.
Ook de 4e divisie en de Republikeinse Garde zijn het doelwit, omdat die verantwoordelijk worden gehouden
voor het gebruik van chemische wapens. Obama zou van zijn experts te horen hebben gekregen dat Assad
door een massalere aanval dermate zal worden verzwakt, dat de door het Westen gesteunde Al-Nusra/AlQaeda rebellen weer een kans krijgen de overhand te krijgen in de burgeroorlog.
(Nog) geen grondtroepen
De Amerikaanse bommen kunnen van dermate grote afstand worden gelanceerd, dat de toestellen buiten
het bereik van de Syrische luchtafweer kunnen blijven. Assads ballistische raketten worden vernietigd, om te
voorkomen dat hij vergeldingsaanvallen op buurlanden Turkije, Israël en Jordanië uitvoert. De Syrische
chemische wapens zullen echter niet worden aangevallen, omdat deze alleen door grondtroepen veilig
onschadelijk worden gemaakt. Die worden vooralsnog niet ingezet. (1)
Tegenstrijdige signalen
De regering Obama geeft ondertussen tegenstrijdige signalen af. De vice Nationale Veiligheidsadviseur van
het Witte Huis, Tony Blinken, verklaarde gisteren dat Obama Syrië niet zal aanvallen als het Congres dat
niet wil. Tijdens de G20-top in St. Petersburg liet de president juist doorschemeren desnoods zonder
toestemming van het Congres het bevel tot de aanval te zullen geven (2).
VN-ambassadeur Samantha Power en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry benadrukten de
afgelopen uren nog eens dat de VS zich volledig in zijn recht voelt om zonder mandaat van de VNVeiligheidsraad in te grijpen in Syrië. Tegen zijn Europese collega's zei hij vandaag echter dat Amerika toch
het VN-rapport over de chemische aanval zal afwachten (3).
Twijfel senatoren en afgevaardigden groeit
Obama en Kerry zullen de komende dagen hard hun best doen om met het herhalen van hun leugens
zoveel mogelijk mensen en landen aan hun kant te krijgen. Dat ze alsnog zullen afzien van het starten van
een oorlog tegen Syrië lijkt namelijk zo goed als uitgesloten.
Vanuit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden komt er nog altijd veel verzet tegen de aanval. Volgens de
Washington Post heeft bijvoorbeeld de Republikein Michael Grimm zijn toegezegde instemming inmiddels
weer ingetrokken. 'Na veel nadenken ben ik er niet langer van overtuigd dat een militaire aanval op Syrië
voldoende voordelen voor de VS zal opleveren, die niet door de extreme kosten van (weer) een oorlog
worden overtroffen.'
Minstens 184 afgevaardigden zullen tegen militair ingrijpen stemmen. Als dit aantal groeit naar 217, dan kan
de president de aanval alleen nog op eigen houtje doorzetten. Volgens Bloomberg is slechts 5% van de
Congresleden uitdrukkelijk vóór oorlog met Syrië. In de Senaat gaat het om 20 van de 100 leden. De twijfel
bij de volksvertegenwoordigers is gegroeid, nadat minister Kerry ook tijdens een besloten zitting geen
overtuigende bewijzen kon laten zien dat Assad chemische wapens heeft gebruikt. (4)
Amerikanen zijn oorlogen spuugzat
Het Amerikaanse volk is al die oorlogen in ieder geval spuugzat. Uit diverse onderzoeken en peilingen blijkt
dat een overweldigende meerderheid van tot maar liefst 99% tegen de militaire aanval op Syrië is. De
regering Obama heeft zich de afgelopen jaren echter bijzonder weinig aangetrokken van de mening van de
burgers. De president heeft zelfs veel vaker dan al zijn voorgangers per uitvoerend bevel geregeerd.
Xander - (1) DEBKA, (2) Infowars, (3) NU, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Alle ‘razzia-wetten’ in 1 week tijd doorgevoerd
Geplaatst op september 6, 2013
Werd u eerder deze week al het afpakken van de kinderen door
de strot geduwd; vlak voor de start van Wereldoorlog III wordt nu
de totale vrijbrief voor het houden van razzia‘s gebracht op de
meest geraffineerde methode in de (―vermoedelijk‖)
staatspropaganda krant de Telegraaf. Ja mensen, we leven in een
gevaarlijke wereld. De NLP-methode van het aanhalen van niet te
ontkennen waarheden – zoals dat Volkert van der Graaf een
aanslag op Pim Fortuyn pleegde of een aanslag met een Suzuki
Swift op de koninklijke familie door Karst Tates – wordt u het
gevaar nog even extra ingepeperd.
En voor al dat gevaar is nu de oplossing. We hebben het Idioten
filter. Per saldo wordt u weer een hoop gevaar aangepraat en zijn
er dus legio geloofwaardige redenen te noemen om u er in te doen
geloven dat de staat mensen preventief op mag pakken. Dat
resulteert nu al in een lijst van 77 personen die dus zomaar eens
opgepakt kunnen gaan worden.
Zorgtraject
En dan komt het! Deze mensen worden opgenomen in een
zorgtraject. U herkent het woord ‗zorg‘ vast wel uit het woord
jeugdzorg. Alles waar tegenwoordig het woordje ‗zorg‘ wordt
toegepast komt in aanmerking voor het door George Orwell
geïntroduceerde begrip ‗dubbelspraak‗. Dat houdt zo veel in als
‗een tegenovergestelde betekenis geven aan een woord‗. Het is
namelijk een woord dat moet verhullen dat er een
psychiatriseringsproces ingezet wordt.
Maar de NLP-methoden van de Main Stream Media zijn zo
geraffineerd dat u er bijna echt in gaat geloven dat het veiliger
moet worden in Nederland en dat het daarom ook gerechtvaardigd
is om mensen preventief op te sluiten. Schrijvers als Micha Kat en wellicht ikzelf kunnen prima in aanmerking
komen voor een dergelijk beleid. Tenslotte zijn onze schrijfstijlen nogal kritisch en dat zou men dan kunnen
vertalen als bedreigend.
De NSA marketing rondom Edward Snowden heeft u er al aan laten wennen dat het noodzakelijk en goed
was om iedereen altijd en overal af te luisteren en volledig geautomatiseerd te monitoren. Nu wordt u er ook
nog eens op voorbereid dat iedereen die door de staat het labeltje ‗potentieel gevaar‘ krijgt (middels het
Idioten filter), uit zijn of haar huis gehaald kan worden, om in een ‗zorgtraject op maat‗ (lees: psychiatrische
opsluiting) gevangen gezet te worden. Want het wordt mooi verwoord, maar daar komt het op neer.
Denkt u nu ―Ach, ik heb geen kinderen die in aanmerking komen voor het uit huis halen door jeugdzorg‖ of
―Ach, ik heb geen blog en ik uit ook geen kritiek op het
koningshuis‖ en denkt u daarmee veilig te zijn, dan wijs ik u
nogmaals op het gedicht van theoloog en WO2 verzetsstrijder
Martin Niemöller uit het vorige artikel dat ik hier nog maar eens
voor het gemak plaats:
Toen de nazi‟s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.
Bron: gedrukte Telegraaf / Wikipedia
http://martinvrijland.com/2013/09/06/alle-razzia-wetten-in-1-weektijd-doorgevoerd/
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VS, Rusland en China bereid tot oorlog over Syrië om controle over gas en olie
'Rusland valt mogelijk Saudi-Arabië aan als Amerika militair ingrijpt in Syrië'
Tijdens de Eerste Golfoorlog stak Saddam Hussein talloze oliebronnen in brand. De Bijbel voorzegt dat
Saudi-Arabië in de eindtijd zal veranderen in één grote brandende olie-oven, waar nooit iemand meer zal
kunnen wonen.
De komende Amerikaanse aanval op Syrië zal directe en ingrijpende gevolgen hebben voor het Midden
Oosten en zelfs voor de hele wereld. Analisten waarschuwen dat de prijs van een vat olie tot $ 150 kan
stijgen, wat een schokgolf door de toch al in grote problemen verkerende wereldeconomie zal zenden. Syrië
vervult een sleutelrol bij het nieuwe conflict tussen Oost en West: de strijd om de controle over de enorme
olie- en gasvoorraden in het Midden Oosten en in de Middellandse Zee.
De ontdekking van een enorme hoeveelheid aardgas voor de kust van Syrië, Libanon en Israël zo'n 10 jaar
geleden heeft Syrië in het centrum van de wereld geplaatst. Het oliestaatje Qatar, dat over meer dan 77
miljard ton aardgas beschikt, wil dit dolgraag verkopen aan de EU. Saudi-Arabië blokkeert echter de aanleg
van een pijpleiding over zijn grondgebied. Qatar kan ontelbare miljarden verdienen, maar ook Syrië staat
letterlijk in de weg.
Qatar steunt Moslim Broederschap, de Saudi's Al-Qaeda
De emir van Qatar steunt daarom de Moslim Broederschap in Syrië en heeft al meer dan $ 3 miljard aan de
burgeroorlog uitgegeven. De Saudi's staan op hun beurt achter Al-Qaeda en aanverwante groeperingen.
Beide groepen begaan monsterlijke wreedheden tegen gewone burgers, waaronder veel christenen en
andere minderheden. De Saudi's willen dat Al-Qaeda wint, omdat ze dan hun eigen marionettenregering
kunnen installeren die een pijpleiding naar Qatar blokkeert. Daarom eisen ze van de regering Obama een
militaire aanval op de regering Assad.
Assad staat Saudi's en Qatar in de weg
Assad is door zijn bondgenootschap met Rusland namelijk een sta-in-de-weg voor alle Arabische en
Westerse partijen. De Russen controleren nu de olie- en gasexport uit Syrië, en verzekeren zich er daardoor
van dat Gazprom zijn monopoliepositie op de Europese markt blijft houden. Een pijpleiding van Qatar via
Syrië naar de EU zou Rusland omzeilen, wat het Kremlin miljarden zal kosten. Putin zal Syrië dus nooit
opgeven, omdat hij daarmee de inkomsten van zijn land in groot gevaar brengt.
Ook de geplande zuidelijke Nabucco pijpleiding, waarmee Saudi-Arabië een rechtstreekse verbinding via
Jordanië, Syrië en Turkije met de EU zou krijgen, is op dezelfde reden een grote bedreiging voor Rusland.
Zolang Assad aan de macht blijft, komen beide pijpleidingen er dus nooit.
Revoluties Libië en Egypte geen toeval
Libië zou eveneens via Egypte op de zuidelijke Nabucco (van de Rode Zee naar Turkije) worden
aangesloten. Niet geheel toevallig zijn Libië en Egypte de afgelopen jaren het toneel van gewelddadige
revoluties. Het maakt tegelijkertijd glashelder waarom Saudi-Arabië miljarden dollars aan het Egyptische
leger geeft om de door Qatar gesteunde Moslim Broederschap te verpletteren.
De Amerikanen hebben er groot belang bij het Russische monopolie op de Europese gasmarkt te
doorbreken, en willen koste wat het kost Assad verwijderen. Vervolgens is het de vraag wie er voor hem in
de plaats moet komen: een door de Saudi's gesteunde, aan Al-Qaeda verwante regering, of de door Qatar
gewenste Moslim Broederschap, die wel zal instemmen met een pijpleiding naar Europa.
Genadeklap dreigt voor economie VS
Vanwege zogenaamde 'humanitaire' omstandigheden en 'vrijheid en democratie' heeft de VS al de controle
over zes Arabische landen gekregen. Feitelijk kan Washington niet anders, want de Amerikaanse economie
is aan het instorten en kan alleen door het onbeperkt bijdrukken van geld door de Federal Reserve overeind
worden gehouden. Verlies de VS de controle over de olie- en gasvoorraden in het Midden Oosten, dan is het
einde verhaal voor de dollar en zal de Amerikaanse economie de genadeklap krijgen.
Syrië = conflict tussen Rusland/China en Amerika
Het conflict in Syrië is daarom in werkelijkheid een conflict tussen Rusland en Amerika, waarbij China de
kant van Rusland heeft gekozen. Alle andere landen, inclusief Israël, zijn daarom slechts pionnen op het
grote geopolitieke schaakbord van deze drie supermachten. Waarbij niet vergeten moet worden dat de
strijdkrachten van de VS feitelijk in dienst staan van de belangen van Saudi-Arabië , omdat ze door
Saudische olie worden voortbewogen en met Saudische oliedollars worden gefinancierd.
'Rusland kan Saudi-Arabië aanvallen'
En dat is de reden waarom sommige analisten vrezen dat een Amerikaanse aanval op Syrië in het slechtste
geval een Russische aanval op Saudi-Arabië zal uitlokken. De Amerikaanse (en Europese) toevoer van olie
zal hierdoor grotendeels worden geblokkeerd, waardoor de Westerse schuldeneconomieën totaal in elkaar
zullen storten. Het is beslist niet ondenkbaar dat de mullahs in Teheran de Russische aanval op aartsvijand
Saudi-Arabië zullen steunen. Met Iran is de laatste belangrijke speler aan dit grote 'spel', de ultieme
machtsstrijd om olie en gas, genoemd.
Voor christenen is een eventuele Russische(/Iraanse) aanval op Saudi-Arabië extra interessant, aangezien
in de Bijbel de totale vernietiging van het land wordt voorzegd:
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'Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij verdedigt Sion. De wateren van Edom
(het huidige Saudi-Arabië ) worden pek (=teer, ruwe olie), zijn grond verandert in zwavel, het land wordt één
grote pekoven. Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook er op. Het land ligt verloren, tot
in het verste nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden' (Jes.34:8-10, NBV).
In Openbaring 17 en 18 wordt gesproken over het rijk van het Beest, dat zich 'in de woestijn' (vers 3) bevindt,
dat christenen fel vervolgd ('dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus') en
door wiens koopwaar en 'wijn' (olie) velen steenrijk zijn geworden. Dit rijk zal in de eindtijd compleet zal
verbranden:
'En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar
wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien'.
Wat logisch is, omdat door het wegvallen van de grootste olie-exporteur de wereld in economische en
financiële chaos zal worden gestort.
Massale nieuwe false-flag aanslag
Zoals de we de afgelopen tijd al vaker schreven zou de grote 'vonk' die Amerika nodig heeft een nieuwe
grootschalige false-flag aanslag kunnen zijn. De demissionaire minister van Homeland Security stelde
openlijk dat de VS binnenkort een 'cyber gebeurtenis' te wachten staat die het leven totaal op zijn kop zal
zetten. Senator Lindsay Graham waarschuwde zelfs voor een aanslag met een kernbom.
End Game en WO-3?
Conclusie: daar waar we al jaren voor vrezen lijkt de komende tijd bewaarheid te worden, namelijk het begin
van de laatste fase van het grote 'End Game' van de internationale bankiers, waarmee ze totale controle
over alle rijkdommen en welvaart van de hele wereld proberen te krijgen. Een eventuele Derde Wereldoorlog
is daarbij een door hen noodzakelijk geacht middel en tevens een nieuwe gelegenheid om gigantische
winsten te behalen. De slachtoffers zullen wij, de gewone burgers, zijn.
Xander ((Deels gebaseerd op: 'America, Syria en Russia: Opening the Gates of Hell' - Paul McGuire, News
With Vies)

De volledige afscheidsbrief van Bernd K.B.
Geplaatst op september 10, 2013
Hieronder vindt u de volledige afscheidsbrief van Bernd, de man
uit Groningen die zijn 3 zoons mee genomen zou hebben in een
zelfmoord.
Ik heb zeer ernstige twijfels bij de ingezette trend van mannen die
hun kinderen mee de dood in nemen. Eerst hadden we al Jeroen
Denis dit jaar en nu deze Bernd. Als het gaat om False Flag
operaties, dan denken wij altijd aan zaken als 9/11 of bijvoorbeeld de Boston Bombing, maar ik kan me niet
aan de indruk onttrekken dat de AIVD er toch ook een meester in geworden is.
Nederland is druk bezig het perfecte excuus voor een sneller ingrijpen van Jeugdzorg goed te praten. ‗De
vaders die hun kinderen mee slepen in de dood‟-falseflag formule, lijkt goed aan te slaan! De vraag die ik
meteen heb is ―Waar zijn de lichamen!?―. Er komt weer zo‘n forensisch team opdraven met hun welbekende
groot ingeslagen witte tentjes en er wordt weer een heel mediacircus opgetuigd, maar we moeten het doen
met het verhaal en niets meer dan het verhaal. Ze kunnen er van alles van bakken! ―Waarom zouden ze hier
over liegen?―, zult u nu misschien zeggen. Omdat er op dit moment over praktisch alles gelogen wordt in de
media, om bepaalde beleidsrichtingen in te kunnen zetten.
Het is natuurlijk nooit te bewijzen dat er iets niet klopt, maar keihard hard maken dat het verhaal wel klopt
doet men niet. We moeten maar geloven dat er straks 4 kisten klaar staan voor begrafenis of crematie. En
wat daar dan in zit…‘Joost mag het weten‗. Als de scheiding wederom de aanleiding is, dan ga ik daar niet
eens meer een woord aan wijden (zie hier), maar als dit de manier is om het ingrijpen van Jeugdzorg
(zonder tussenkomst van de kinderrechter de kinderen weg halen) te rechtvaardigen, dan vreet ik mijn
schoenen op!
In het AD lezen we namelijk al de volgende opmerking [quote] ―Eén keer nam hij contact op met Jeugdzorg
in Groningen – al kort na de scheiding. Hij vroeg om informatie over de omgang met kinderen na een
scheiding. Bij dat ene contact bleef het, zegt Jeugdzorg-directeur Martin Sitalsing, die spreekt van een
„klassieke vechtscheiding‟. „Bij mij doemt meteen het gezinsdrama in Zeist op, waarbij de twee kinderen in
de meest extreme vorm de dupe van zijn geworden.‟”
Daarbij moet ik overigens melden dat je als vader wel contact met Jeugdzorg op kunt nemen, maar dat daar
de reactie dan van is ―U bent de vader en dus bent u geen onpartijdige partij, dus kunnen wij niets voor u
betekenen―. Jeugdzorg heeft inmiddels wel bewezen er niet te zijn om de gezinssituatie te verbeteren, maar
zuiver en alleen af te wachten tot de zaak ontploft en dan op de kinderen te duiken.
In mijn optiek worden in dit land de False Flags net zo hard geproduceerd als aan de andere kant van de
oceaan. Je krijgt er alleen de vinger niet achter, want de politie houdt alles hermetisch afgesloten. Maar het
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onderbuikgevoel knaagt! Ook deze afscheidsbrief geeft mij het gevoel van ‗To good to be true‗ dat de man
dit op internet gezet zou hebben… Ik kan niet keihard stellen dat dit een false flag operatie is, want je kunt
geen bewijs leveren, maar de stank zit al weer in mijn neusgaten.
______________________________________________________________________________
Schoonloo 8 september 2013
Dag achterblijvers,
Ik heb er lang over nagedacht of ik een afscheidsbrief zou achter laten.
Ik vind wel dat ik jullie een verklaring schuldig ben.
Ik ben na 7 jaar vechten met Lucelle en 5 jaar procederen helemaal op. Ondanks dat Lucelle geen gelijk
heeft gekregen in Hoger beroep. Ik kan dit niet echt vieren. Lucelle heeft nu de mediator aansprakelijk
gesteld wat de vriendschap tussen de mediator en mij inmiddels heeft gekost. Er is heel veel kapot gemaakt.
En heeft bakken met geld gekost. Het is afwachten wat de volgende stap is. Haar motto is dan ook: Ik rust
niet eerder dan dat ik jou ten gronde heb gericht.
Dat is dan nu gelukt.
Ook in de afgelopen jaren zakelijk gezien heb ik het niet erg makkelijk gehad (mede door gezeik privé) en
ben het vechten meer dan zat. Sinds januari 2013 heb ik zoveel strijd gehad binnen mijn huidige bedrijf
(Mijnschoolinfo) dat ik hierdoor bijna er financieel aan onder door gegaan ben. Het is mooi dat er nu een
doorbraak is met de huidige aandeelhouder en de toetreddende aandeelhouder. Ik kan alleen niet meer de
energie er voor opbrengen. Als ik bij een baas had gewerkt had ik mij een jaar geleden allang ziek gemeld.
Mijn eigen diagnose is dat ik zwaar depressief ben.
Ook de strijd met Jeanine heeft mij niet koud gelaten. In mei van dit jaar had ik al aan Jeanine laten weten
dat ik graag vrienden wilde zijn. Afgelopen woensdagavond liet Jeanine mij telefonisch weten dat het uit was
nu voor haar. En dat ze afgelopen tijd het niet gerespecteerd had mijn keuze dat we vrienden waren. De
opstelling van Jeanine afgelopen week die hierop volgende, het mij kwetsen en mij een schop na geven was
het laatste zet tot deze stap. Als ik er achteraf naar kijk heeft Jeanine nooit echt achter mij gestaan en
deugde er maar heel weinig van mij.
Vanavond was ik bij Jeanine, Jeanine liet mij weten dat ze na onze eerste aanvaring niet voor mij als
persoon meer is gegaan. Ze ging voor de relatie, en het gezinsleven liet ze weten. Kortom ze heeft toneel
gespeeld in periode hierna. Ze geeft ook toe dat ze niet eerlijk naar mij is geweest. Ik voel mijn goed
belazerd door Jeanine! Ondanks dat we ook samen leuke dingen hebben gedaan.
Waarom de kinderen meenemen:
Losse handjes Harry de vriend van Lucelle
Sinds april 2008 heeft Lucelle een relatie met Harry uit Winschoten welke zij leerde kennen via Match4me
(datingsite). Dit leek in het begin allemaal prima totdat Jasper en Marijn bij mij kwamen dat Harry losse
handjes had. Na een gesprek bij de mediator en ontkenning van Lucelle leek het rustig. Helaas bleek dat
niet definitief te zijn. In de laatste jaren is dit meerdere keren voorgekomen en heb ik daar Lucelle op
aangesproken. Wat overigens niet door haar ontkend wordt! Het vervelende is dat ik Jasper en Marijn niet
kan beschermen als Harry in de buurt is.
Kunnen Lucelle en Harry verder met elkaar zonder dat Harry last van Jasper en Marijn heeft.
En heeft Harry, Lucelle helemaal voor zich zelf. Niet dat Harry nu al veel ondernam met Jasper en Marijn. De
mannen moesten hem niet.
Seth
Voor Seth kan ik het niet verkroppen dat hij alleen achter blijft zonder zijn 2 grote broers waar hij helemaal
gek van is. En Seth bv niet meer kan beschermen tegen de bijtende hond van Jeanine haar moeder waar ik
zelf achter moest komen en er door Jeanine en Aafke (moeder Jeanine) erg laconiek mee omgegaan werd.
(Jeanine was het in zoals ze dat zelf zei: in haar onder bewust zijn bewust vergeten te vertellen omdat ze
bang was voor gezeik) Ook vond Jeanine het vanavond lullig dat ze zelf nog 18 jaar met mij door een deur
moet ivm Seth!
Jeanine heeft nu haar vrijheid terug, kan alles weer doen en laten wat ze ook kon voor je mij tegen kwam en
Seth kreeg, en hoeft geen rekening meer te houden met Seth en mij.
En alle helemaal niet meer van mij!
We hebben dit laatste weekend overigens een heerlijk weekend gehad met ze 4en.
Heerlijk geknuffeld en plezier gehad!
Ik verwacht op geen enkele manier begrip van jullie. Weet dat ik heel veel hou en gehouden heb van mijn 3
geweldige mannen en ze heel graag wat anders gegund had.
Geen ruzieende ouders en gesleep meer met de kinderen.
Wij hebben nu eindelijk rust!
Meer wil ik er niet over zeggen.
Bernd - Bron: AD.nl
http://martinvrijland.com/2013/09/10/de-volledige-afscheidsbrief-van-bernd-k-b/
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Kein Ring, Kein Volk, Kein Fuhrer
Maandag, 09 september 2013
Wij hebben een nieuwe koning en er is iets aan de hand met dit
staatshoofd want hij heeft zijn trouwring niet meer om.
Is dit toeval? Of is er een heel andere, sinistere reden dat hij, net als
Prins William in Engeland, geen trouwring (meer) draagt?
One Ring to rule them all, One Ring to find them
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
Lord of the Rings
De aanleiding van dit artikel is de ontdekking die Martin Vrijland deed
toen hij toevallig ergens het staatsieportret van onze koning zag hangen:
―Toen ontdekte ik iets waarvan ik me afvroeg of het een onbedoelde
boodschap moet uitstralen. Willem Alexander droeg zijn trouwring niet op
dit staatsieportret. Kom ik nu in aanmerking voor het ‗Idioten filter‗ of wil
Willem ons iets duidelijk maken?‖.
Tijdens de troonswisseling draagt Willem Alexander nog zijn trouwring,
zoals te zien is op onderstaande foto:
Kort daarna, op het staatsieportret, is de ring, zoals geconstateerd door
Martin Vrijland, verdwenen. Ook op foto‘s die recent genomen zijn, zoals
hieronder bij de uitreiking van het ―Droomboek‖, ontbreekt de trouwring.
Dit betekent dat tijdens het maken van het staatsieportret niet net
toevallig de ring zoek was, maar dat het een bewuste keuze was om
hem niet langer te dragen.
Het is eveneens geen toeval dat ook de Engelse Prins William na zijn
huwelijk met Kate Middleton weigerde zijn trouwring te dragen. Dit werd door Buckingham Palace afgedaan
met de mededeling dat het heel normaal is voor iemand uit die sociale kringen om geen trouwring te dragen.
Dat klopt inderdaad.....
Echter, alle wegen leiden naar Lucifer en dat is in bovenstaande geallen zéker, niet anders.
Iemand uit de sociale kringen zoals die van William en Willem Alexander, behoren eigenlijk standaard bij een
aantal illustere genootschappen zoals de vrijmetselaars en andere geheime clubjes.
Zo is Willem Alexander bijvoorbeeld lid van een duistere, geheimzinnige kring die de Zwanenbroeders heet.
Er is weinig over bekend. Al deze clubs, ongeacht hoe ze heten, stammen in oorsprong af van dezelfde bron
en hanteren voor de hoger ingewijden dezelfde doctrine (strikte leer).
We nemen hier als voorbeeld de vrijmetselarij:
De vrijmetselarij is van oorsprong grotendeels gebaseerd op de Joodse kabbala.
Zo schreef de bekende Rabbi Isaac Wise in 1855:
―De vrijmetselarij is een Joodse aangelegenheid, waarbij de geschiedenis, graden, officiële benoemingen,
wachtwoorden en uitleg Joods zijn, van begin tot eind‖.
In 1927 stond er in een redactioneel artikel in de Jewish Tribune:
―Vrijmetselarij is gebaseerd op het Judaïsme. Haal de leringen van het Judaïsme uit het vrijmetselaarsritueel
en wat hou je over?‖
Zo schreef Ray Novosel in 2004: ―De zionistische wereldleiders, mensen op invloedrijke posities binnen de
verschillende vrijmetselaarsorganisaties, hebben nauw samengewerkt om een universele wereldrevolutie te
bewerkstelligen waardoor één wereldreligie zal ontstaan en één wereldregering. Veel vrijmetselaarsloges
zijn uitsluitend Joods, evenals de controlerende B‘nai B‘rith loge, wat ook wel de moeder wordt genoemd van
de beruchte en erg gevaarlijke Anti Defemation League (ADL).‖
De eveneens zeer beruchte Albert Pike zei, ―Iedere vrijmetselaarsloge is een religieuze tempel en haar
leringen zijn onderricht in religie‖. Verder stelde Pike vast dat de werkelijke betekenis van hun mysterieuze
symbolen gevonden kunnen worden in de occulte filosofie van de Joodse kabbala en dat vrijmetselarij al
haar geheimen heeft te danken aan de kabbala en een religie is, gebaseerd daarop..
De geheime en perverse doctrine die uiteindelijk ieder hoog ingewijde van de kabbala dient te accepteren is
dat er maar één God is en dat is satan. Hij wordt gezien als de enige en echte God. Lucifer is koning. Deze
doctrine is dezelfde die door de Illuminati en andere geheime genootschappen wordt gehanteerd. In Latijn
betekent Illuminati letterlijk 'de verlichten', wat in deze context ook een directe verwijzing is naar het
hellevuur en de duivel.
Doordat geheime genootschappen van oorsprong zijn gebaseerd op de kabbala zullen ook hier de hoger
ingewijden de satan doctrine dienen te accepteren. Om een heel lang verhaal kort te maken: Aangezien
bijna alle invloedrijke lieden op deze wereld wel ergens in de één of andere loge terug te vinden zijn en velen
van hen hoger ingewijden zijn, waaronder onze koning, wordt dús de wereld op dit moment geregeerd door
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satanisten.
Uiteindelijk zijn al deze duistere clubs in de loop der eeuwen ingelijfd door de Jezuïeten. De historie hiervan
en hoe dat precies in zijn werk ging, kun je lezen in een uitgebreid artikel bij Wanttoknow. Hier volgt een
klein stukje:
Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt?
Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde dat zou doen. Eens
opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier
het roer over, dat hen ‗de ogen toe‘ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de
financiën enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt,
is het te laat. Getekend ‗Ignatius‘: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen,
nietszeggende taal, politiek gemanoevreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide
aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie en… Klaar is
Kees..!
Hierdoor is er een machtsstructuur op aarde ontstaan die er als volgt uitziet:

Waarom is Alexander's trouwring verdwenen?
De trouwring, het symbool dat wordt gebruikt bij een christelijk(!) kerkelijk huwelijk staat voor alles wat
satanisten willen vernietigen. Het symboliseert het huwelijk, een instituut dat in de New World Order geen
plaats meer heeft en zo snel mogelijk dient te verdwijnen. Het huwelijk en het gezin vormen een geweldig
obstakel voor de doelstellingen van de satanisten.
Door het afdoen of niet dragen van de trouwring wordt een signaal afgegeven. Het signaal dat de werkelijke
meester wordt gediend. Het is niet zonder reden dat in al deze genootschappen liegen als een deugd wordt
gezien.
En zo kijkt de wereld toe hoe ―de belangrijken‖ op deze wereld zich via al deze geheime genootschappen
druk bezighouden (belachelijk maken) met rituelen, speciale gewaden, handgebaren, het afdoen van de
christelijke trouwring tijdens inauguraties en andere symboliek om zo de illusie te wekken dat deze occulte
genootschappen geheimen bezitten die zó uniek zijn dat ze "no matter what" voor de mensheid verborgen
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dienen te blijven.
Dit trekt weer andere mensen aan die ―hun rechter arm‖ zouden geven om lid te mogen worden van deze
occulte genootschappen zodat ze na het steeds een trapje hoger komen op de ladder (piramide) uiteindelijk
het geheim der geheimen zullen ontdekken.
Hiermee wordt wederom een illusie gecreëerd, of zoals John Rappoport deze week schrijft, de ultieme mind
control. De geprogrammeerde geest krijgt precies dat wat het verwacht. Dat het grootste geheim wat ze
uiteindelijk tegen zullen komen grote misdaden zijn zoals kinderofferingen, en geenszins iets te maken
hebben met mystiek of goddelijkheid, is iets wat in bijna alle gevallen te laat duidelijk wordt bij de
deelnemers.
Als iemand dan uitéindelijk na het betalen van de prijs (het aanvaarden van satan als God met alle misdaden
die zijn begaan op de weg daar naartoe) in de binnenste en hoogste cirkels terechtkomt en de schatkist mag
openmaken om het ultíeme geheim te mogen aanschouwen, dan kan het maar zo dat daar een briefje ligt
met de tekst, ―Alles is niets en niet is alles‖.
Ook wijzelf met onze beeldvorming en verwachtingen geven deze onzinnigheden mee vorm en staan ze toe.
Het is een belachelijk setje mensen die via gruwelijkheden en perversies de buitenwereld de idee willen
geven dat zij iets bezitten, macht, waar wij geen toegang toe zouden hebben. Dát is de horror en zijn de
beschamende activiteiten van de kabbala. Onzin dus! Een lullig excuus voor ziekelijk gedrag, punt!
Bronnen: Henry Makov ; Crossroad ; Martin Vrijland ; Want To Know ; John Rappoport ; Jesus is Savior ;
Corrupte Kamer ; Herstel de Republiek
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5808:kein-ring-kein-volk-keinfuhrer&catid=69:occult&Itemid=81

Voedselbanken kampen met oplopende tekorten
Kabinet weigert subsidie te vragen uit ‟armenpot‟
Volkskrant.NL, Door: Marjon Bolwijn, Jonathan Witteman − 07/09/1
Voedselbanken in Nederland zijn genoodzaakt voedselpakketten te verkleinen en wachtlijsten aan te
leggen. Dit komt door de toestroom van nieuwe armen en een afname van de hoeveelheid
aangeboden voedsel. De overheid zou kunnen bijspringen door miljoenensubsidies van de Europese
Unie te benutten, maar doet dat niet.
De nieuwe armen die aankloppen zijn vooral zzp'ers © ANP.
Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Nederland telt 150 voedselbanken die wekelijks 70 duizend
huishoudens van voedsel voorzien. Van Friesland tot Limburg heerst er schaarste aan producten en een
forse toename van de vraag. De nieuwe armen die aankloppen zijn vooral zzp'ers.
Door de recessie hebben supermarkten en producenten minder overtollig voedsel en zijn burgers minder
vrijgevig. Diverse voedselbanken, zoals in Drenthe, Noord-Holland en Arnhem, maken daarom
noodgedwongen kleinere pakketten. Limburg-Zuid en Utrecht hebben een wachtlijst ingevoerd voor
honderden gezinnen. 'Ik moet tegen moeders zeggen dat ze over drie maanden kunnen terugkomen', zegt
Hannie Verweij van de voedselbank Zuid-Limburg.
'Zinloos rondpompen van geld'
De regering weigert al jaren gebruik te maken van het Europese voedselhulp programma voor armen.
Kabinet en Tweede Kamer vinden dat armoedebeleid een nationale kwestie is. Bovendien zou het fonds een
voorbeeld zijn van zinloos rondpompen van geld. Alle lidstaten dragen eraan bij en kunnen er vervolgens
een beroep op doen.
'Een ten hemel schreiend standpunt, als je weet dat veel armen in Nederland nu niet geholpen kunnen
worden door de Voedselbank. Tienduizend kinderen gaan 's morgens met honger naar school. Dat zou niet
nodig hoeven zijn', zegt voorzitter Leo Wijnbelt van Voedselbanken Nederland.
Een woordvoerder van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken noemt als oplossing een
intensieve samenwerking tussen voedselbanken, bedrijven en gemeenten om voedselverspilling tegen te
gaan, zodat extra voedsel beschikbaar komt voor voedselbanken. 'Klijnsma stimuleert deze samenwerking.'
Voor dit jaar was er in de EU 500 miljoen aan voedselhulp te verdelen uit het hulpfonds. Er hebben 19
landen een beroep op gedaan. Frankrijk bijvoorbeeld besteedt dit jaar 71 miljoen euro uit het fonds aan
voedselhulp voor armen, België 12 miljoen. Onder druk van Duitsland en Nederland leek de Europese
voedselhulp te worden afgeschaft. Maar de Europese Commissie staat erop deze voort te zetten. Volgens
het dagelijks bestuur van de EU lijden 40 miljoen Europeanen aan 'materiële ontberingen'.
En Nederland betaald ‗per kop‘ meer dan enig ander EU land aan ‗Brussel‘. In 2009 betaalde één
Nederlander zelfs meer dan één Duitser en één Fransman samen betaalden aan de EU! Wat een dwazen
zitten er in Den Haag!
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Wat weet FEMA dat wij niet weten? (video)
Zondag, 08 september 2013
De scheidende Minister van Binnenlandse Veiligheid in Amerika,
Janet Napolitano, zegt dat er een natuurramp verwacht kan worden
van ongekende omvang.
Als je dat afzet tegen hoe de natuur om ons heen zich gedraagt, dan kon
ze daar misschien wel eens gelijk in hebben.
Vorige week was het afscheid van het Janet Napolitano, Minister van Binnenlandse Veiligheid en daardoor
ook hoofd van het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS), waarvan ook het beruchte FEMA
een onderdeel vormt.
In haar afscheidstoespraak noemde ze een paar merkwaardige zaken. Zo zei ze dat er een serieuze ―cyber
aanval‖ op Amerika zal plaatsvinden en dat er een ongekende natuurramp gaat komen, een zoals het land
nog nooit eerder heeft meegemaakt. Ze adviseerde haar opvolger dan ook om vooral niet zonder
hoofdpijntabletten op de nieuwe werkplek te verschijnen.
De vraag die dan onmiddellijk rijst: ―Hoe weet Napolitano zo zeker dat er een enorme natuurramp zal
plaatsvinden?‖.
Zeker als je weet dat FEMA ongekende voorbereidingen heeft getroffen voor bepaalde delen van Amerika.
Ondertussen gaan de natuur en het weer door met het produceren van steeds meer en grotere extremen. Zo
is onze planeet alleen al in de nog maar net begonnen maand september opgeschrikt door een serie heftige
aardbevingen, letterlijk van de ene kant van de aarde naar de andere.
Zo heeft een groot deel van de wereld weer te maken met grote wateroverlast.
Ondervinden er meer dan 5,2 miljoen mensen in de Chinese provincie Heilongjian hinder van de zware
regenval en overstromingen. In een totaal van 904 steden en dorpen zijn inmiddels 331.000 inwoners
geëvacueerd. Er zijn 18.300 huizen ingestort en 1315 wegen afgesloten en de schade bedraagt tot nu toe al
meer dan 3 miljard Dollar.
Ook in het Russische Siberië is het water tot ongekende hoogte gestegen als gevolg van zware regenval en
overstromingen. Er zijn inmiddels al tienduizenden mensen geëvacueerd en daar zullen naar verwachting
nog ongeveer 40.000 mensen bijkomen.
av 3
Ook in het letterlijk steeds dieper wegzinkende Vietnam hebben zware regens gezorgd voor grote
overstromingen waarbij al 14 mensen om het leven zijn gekomen.
av 4
Meer dan 30 mensen zijn omgekomen bij zware overstromingen in Mali. Meer dan 100 huizen zijn
weggespoeld doordat de rivier de Niger buiten haar oevers trad. Nu waren dit niet echt solide huizen, een
soort constructie van modder en stenen, maar toch.
Ook in India blijft de ellende van overstromingen maar voortduren. Miljoenen mensen zijn getroffen in Bihar,
een deelstaat in het oosten van het land. De voorspellingen zijn dat ook de komende week deze streek
verder zal worden getroffen door wolkbreuken die voor nog veel meer ellende gaan zorgen. Alleen al in deze
staat zijn bijna 6 miljoen mensen getroffen door wateroverlast. Er zijn tenminste 176 doden gevallen en
tienduizenden mensen zijn dakloos.
Wellicht is Pakistan het land wat het zwaarst is getroffen door overstromingen. Volgens de autoriteiten zijn er
meer dan 20.000 huizen verwoest met daarbij 7.693 dorpen en 1,47 miljoen mensen die getroffen zijn door
overstromingen.
Het fenomeen sinkholes neemt alleen maar toe in aantal en omvang. Zo was er de afgelopen week in het
Amerikaanse Oklahoma de volgende sinkhole ontstaan. Een enorm gat dat zo groot was dat je er bang van
zou worden. De kleine figuurtjes aan de bovenrand zijn mensen die in het gigantische gat staren.
Nadat wij deze week temperaturen hadden van dik boven de dertig graden, zag de wereld er net iets
verderop, in het Engelse Cornwall, zo uit na een bui van natte sneeuw en hagel.
Ook Zuid Amerika heeft te maken met een ongewone periode van kou en sneeuw. Mede omdat men dit niet
gewend is, zijn er al meer dan tien mensen omgekomen vanwege het weer. De temperaturen zakten op
sommige plekken tot 20 graden Celsius onder nul en zelfs de Atacam woestijn in Chili ontkwam niet aan de
ergste sneeuwval in 30 jaar. Het zwaarst getroffen is Peru, waar inmiddels al meer dan 30.000 dieren zijn
omgekomen door de bittere kou.
av 8
Het gebeurde allemaal in de afgelopen dagen op onze wereld, die steeds heftiger tekeer gaat. En ook in de
maand daarvoor, augustus, gebeurden er vreemde dingen op onze planeet.
Bronnen: Sott Nett ; Extinction Protocoll ;ABC News ; Pole Shift
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5803:wat-weet-fema-dat-wij-nietweten-video&catid=37:wereld&Itemid=50

Nieuwsbrief 184 – 15 september 2013 – pag. 17

Gigantisch anti-Obama protest in VS genegeerd door media
Protest gericht tegen 'fundamentele verandering VS door president Obama' - 'President oorzaak van
vloedgolf politieke islam in Midden Oosten en Noord Afrika'
Tussen de 1 en 2 miljoen 'bikers' kwamen in Washington bijeen om te
protesteren tegen het linkse, totalitaire pro-islam beleid van president
Barack Hussein Obama.
De 'progressieve', politiek correcte reguliere media hadden gisteren
geen enkele boodschap aan een gigantisch anti-Obama annex antiislam protest in de Verenigde Staten. Klaarblijkelijk zijn 2 miljoen
mensen die zich eensgezind verzetten tegen Obama's vernietiging
van de Amerikaanse vrijheid, en zijn openlijke steun voor de
wereldwijde verspreiding van een intolerant, discriminerend,
racistisch en fascistisch religieus systeem, voor bijvoorbeeld NOS.nl en NU.nl niet belangrijk genoeg om er
ook maar één item aan te wijden. De gemeente-raad van Washington DC had het massaprotest zoals
verwacht verboden, maar dat hield 2 miljoen Amerikaanse en Canadese motorrijders er niet van op de 12e
gedenkdag van 9/11 gezamenlijk naar de hoofdstad te rijden. Op talloze filmpjes is op straten en andere
wegen een letterlijk oneindige rij 'bikers' te zien.
2 miljoen vs. 25 demonstranten
Het massaprotest was het gevolg van een plan van een moslimbeweging om een 'moslim miljoenmannenmars' op Washington te organiseren. Hoewel die demonstratie wél werd toegestaan, werd die een
enorme flop; volgens de Weekly Standaard werden hooguit enkele honderden moslims en links-liberalen
verwacht, en dat terwijl de organisatoren de naam van de mars nog hadden gewijzigd in 'miljoen Amerikanen
marcheren tegen angst'. NBC berichtte dat er uiteindelijk slechts 25 demonstranten kwamen opdagen.
Het American Muslim Political Action Committee (AMPAC) had de totaal mislukte miljoen-mannenmars
georganiseerd. AMPAC wordt geleid door M.D.Rabbi Alam, die de complottheorie verspreidt dat de Joden
de aanslagen op 9/11 hebben veroorzaakt.
'Amerikanen hadden geen benul van Obama's 'change''
Het tegenprotest van 2 miljoen motorrijders -volgens de politie om 13.00 uur bijna 1 miljoen- was des te
indrukwekkender. In een verklaring lieten de organisatoren weten dat het protest was gericht tegen de
'fundamentele verandering van de VS door president Obama'. Volgens de populaire radiotalkshow
presentator rush Limbaugh hadden de Amerikanen er in 2008 geen benul dat Obama met zijn credo
'change' bedoelde dat hij 'de Amerikaanse Grondwet op zijn kop wilde zetten, en het kapitalisme zou
vervangen door het socialisme.' (2)
Steun voor Moslim Broederschap
In het boek 'Impeachable Offenses: The Case to Remove Barack Obama from Office' tonen New York Times
bestseller auteurs Aaron Klein en Brenda J. Elliot aan dat Obama doelbewust Moslim Broederschap
regimes, die een bedreiging vormen voor de stabiliteit van de VS en de hele wereld, aan de macht helpt.
'Door Obama's beleid overspoelt de politieke islam als een vloedgolf van 'change' het hele Midden Oosten
en Noord Afrika. De desastreuze gevolgen voor die regio's en voor de VS zijn inmiddels zichtbaar.'
De auteurs vergelijken Obama met de tot dan toe minst populaire Amerikaanse president ooit: Jimmy Carter.
Carter verzwakte het regime van de Shah van Iran, en veroorzaakte daardoor een Shi'itische islamitische
revolutie die tot op de dag van vandaag het wereldwijde terrorisme ondersteunt en vrijwel wekelijks roept dat
Israël moet worden vernietigd.
Obama creëert chaos
Tunesië, Libië, Egypte, Jemen, Syrië - al deze landen zijn slachtoffers van Obama's beleid om chaos te
creëren, zodat extremistische (terreur)bewegingen zoals Al-Qaeda en de Moslim Broederschap aan de
macht kunnen en konden komen. Ook Marokko is niet aan Obama's aandacht ontsnapt; onder Amerikaanse
druk heeft de koning Mohammed VI een aan de Broederschap verwante islamistische partij tot zijn regering
toegelaten. Deze partij streeft ernaar om Marokko totaal door de islam te laten regeren.
Tal van redenen om Obama af te zetten
Daarnaast noemen de auteurs nog een groot aantal andere redenen om Obama af te zetten. Zo werd het
Congres bij het invoeren van het peperdure 'Obamacare' gezondheidsstelsel gepasseerd, wat tegen de
Grondwet is. Ook gaf hij een uitvoerend bevel om miljoenen illegalen amnestie te verlenen en grote
aantallen criminele illegalen vrij te laten uit de gevangenissen. Hij begon de oorlog tegen Libië zonder
instemming van het Congres, en verdonkeremaande bewijs van de werkelijke oorzaak en daders van de
aanslag op het consulaat in Benghazi op 11 september 2012. (3)
Xander - (1) Infowars (YouTube filmpjes: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7), (2) World Net Daily, (3) World Net Daily
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Global Cooling bevestigd: record toename van zee-ijs
Al 16 jaar uitblijven van opwarming nu ook door grootste global warming-profeten erkend
Terwijl de Nederlandse overheid zijn milieubeleid nog steeds
baseert op de al lang ontkrachte 'Co2/global warming' mythe, en
jaarlijks miljarden euro's subsidies geeft om de 'groene energie'
zwendel in stand te houden, bevestigen wetenschappers wat critici
al jaren zeggen, namelijk dat we een periode met 'global cooling'
tegemoet gaan. De 60% toename van zee-ijs in één jaar, een
absoluut record, is daar het onweerlegbare bewijs van.
Zelfs de meest verstokte 'warming'-wetenschappers beginnen nu
met zware tegenzin toe te geven dat hun Russische collega's altijd
al gelijk hebben gehad. Men heeft het nu over een 'pauze' in de opwarming van de Aarde sinds 1997. Het is
slechts een halve erkenning, die valselijk de indruk wekt dat de opwarmingstheorie nog altijd overeind is
gebleven. Sinds het laagterecord aan zee-ijs vorig jaar is er tussen Canada en Rusland in slechts één jaar
tijd een ononderbroken ijsvlakte ter grootte van half Europa bijgekomen - zo'n 1,5 miljoen vierkante
kilometer, en dat terwijl de nieuwe winter en herbevriezing er nog aan moeten komen.
Computermodellen zaten er compleet naast
Als de computermodellen van de klimaat'wetenschappers' van rond de eeuwwisseling gelijk hadden
gekregen, dan zou de Noordelijke IJszee dit jaar geheel ijsvrij moeten zijn geweest. De noordwestelijke
passage van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan wordt echter al het hele jaar geblokkeerd door
een dik pak ijs, waardoor schepen gedwongen worden een andere route te kiezen.
Uit een gelekt rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de VN dat jarenlang doelbewust frauduleus
'bewijs' van global warming fabriceerde, blijkt dat een aantal gevestigde wetenschappers nu 'om' zijn en
zeker tot aan het midden van deze eeuw een periode met afkoeling verwachten. Het IPCC heeft inmiddels
een crisisbijeenkomst georganiseerd om de situatie te bespreken.
'Afkoeling reeds begonnen'
Niettemin blijft het IPCC beweren dat het 95% zeker is dat de -dus niet bestaande- opwarming door mensen
wordt veroorzaakt. 'Hoe kan dit waar zijn?' vraagt de Amerikaanse klimaatexpert professor Judith Curry zich
af. 'De onzekerheid in de academische wereld wordt steeds groter.' Volgens professor Anastasios Tsonis
(Universiteit van Wisconsin) 'bevinden we ons reeds in een afkoelingstrend, die minstens 15 jaar gaat duren.
Het leidt geen twijfel dat de opwarming van de jaren '80 en '90 is gestopt.' (1)
Minder Co2 = ongekende humanitaire ramp
De totaal ontkrachte global-warming theorie heeft alleen in al in eigen land geleid tot het weggooien van
tientallen miljarden euro's aan volstrekt zinloze Co2-reductiemaatregelen en subsidies voor volstrekt
onrendabele windenergie. Sterker nog, deze maatregelen zijn extreem contraproductief, aangezien minder
Co2 in de atmosfeer betekent dat gewassen minder goed groeien, en steeds meer oogsten zullen
mislukken. Bij een snel groeiende wereldbevolking betekent dit dat we een humanitaire ramp van ongekende
omvang tegemoet kunnen zien.
Xander - (1) Telegraph

Breek de dag, tik een eitje
Eieren zouden goed voor je ogen zijn. Klopt dat? En hoe zit dat dan precies? Eieren zijn inderdaad heel
goed voor je ogen, de eigelen bevatten een natuurlijk pigment luteïne, dat belangrijk is voor de gezondheid
van je ogen.
Nou denk je misschien meteen aan je cholesterolgehalte, omdat we altijd geleerd hebben dat teveel eieren
je cholesterolgehalte zou verhogen. In een ei zit zo'n 220 milligram cholesterol en je mag 300 milligram per
dag binnenkrijgen, dus zou je met een ei per dag al snel boven die waarde zitten. Toch zijn er veel
onderzoeken die aantonen dat de cholesterol in het eigeel niet zo'n grote invloed heeft op het gehalte ervan
in het bloed als men altijd had gedacht en komen we er steeds meer achter dat eieren helemaal niet zo'n
slechte invloed hebben op het cholesterolgehalte in het bloed als werd gezegd.
Een onderzoek op de Universiteit van Surrey had ook die uitkomst. Professor Griffin van de Universiteit van
Surrey liet een grote groep proefpersonen 12 weken lang dagelijks twee eieren eten. Aan het eind van die
periode was hun cholesterolgehalte niet toegenomen. Deze studie bevestigt dus dat het cholesterol in het
eigeel geen slechte invloed heeft op het gehalte van je bloed en dat een te hoog cholesterolgehalte dus
veroorzaakt wordt door bewerkte producten met transvetten zoals worst, koekjes en frituursnacks.
"Breek de dag, tik een eitje!"
Bron : http://www.biojournaal.nl/artikel/13255/Eieren-hebben-positief-effect-op-gezondheid-van-de-ogen

Nieuwsbrief 184 – 15 september 2013 – pag. 19

De Apple iPhone 5S, de droom van iedere Big Brother overheid
Uw vingerafdruk vrij toegankelijk voor Apple en de overheid, en kwetsbaar voor fraude door hackers - Ook
Blackberry's en Android-smartphones eenvoudig te kraken
De recentste versie van de populair iPhone van Apple is een
droom die uitkomt voor iedere 'Big Brother' overheid die zijn
burgers onder steeds strakkere controle wil onderwerpen. De
iPhone blijft niet alleen behept met talloze apps die via GPS uw
locatie traceren en deze direct doorgeven aan bedrijven en de
overheid, maar beschikt tevens over een vingerafdruksensor die
gebruikt kan worden om uw toestel te ontgrendelen of om apps te
kopen. En dat is nog maar het begin.
Inlichtingendiensten zoals de beruchte Amerikaanse NSA zijn in
pure extase vanwege de nieuwe iPhone. Burgers hoeven niet langer eerst te worden gearresteerd om hun
vingerafdrukken te moeten afgeven. Miljoenen iPhone gebruikers laten hun biometrische gegevens vrijwillig
opslaan in een database die zonder enige twijfel vrij toegankelijk is voor Apple en de overheid.
Fraude met uw vingerafdruk
Zoals bekend heeft dezelfde fabrikant via het -inmiddels niet meer zo topgeheime- PRISM programma van
de NSA al uw persoonlijke gegevens en chats weggegeven. Beveiligingsexperts en hooggeplaatste hightech analisten waarschuwen dat al die zogenaamde 'veiligheids'opties waarmee nieuwe smartphones
worden uitgerust, in werkelijkheid zeer kwetsbaar zijn. Zo kunnen hackers de enorme database met
vingerafdrukken hacken en deze gebruiken voor allerlei vormen van fraude.
Apple beweert dan wel dat de vingerafdrukscans enkel op uw telefoon worden opgeslagen, maar gezien de
ervaringen met de NSA en de FBI is dat nauwelijks geloofwaardig. Grote bedrijven zoals Apple verdienen
tenslotte bakken met geld met de persoonlijke gegevens van hun klanten. Bedenk dat u met uw vingerafdruk
apps kunt kopen. Dit betekent dat uw vingerafdruk op zijn minst door een derde partij ergens moet zijn
opgeslagen.
Kwetsbaar voor hackers
'Kan biometrische authenticatie worden gehacked,' vraagt een beveiligingsspecialist op CNET retorisch.
'Vrijwel zeker. Ik ben ervan overtuigd dat iemand met een goede kopie van uw vingerafdruk en enige
vaardigheid om wat basismaterialen te maken - of gewoon een goede printer - op deze manier toegang tot
uw iPhone kan krijgen... Het grootste probleem met biometrische systemen is de database. Als dit systeem
wordt gecentraliseerd, is er een grote database met biometrische informatie die kwetsbaar is voor hackers.'
Big Brother systeem
Stap voor stap wordt de maatschappij gecentraliseerd rond identificatie door middel van biometrische
gegevens (vingerafdruk, irisscan, aderenscan, et cetera). De meeste mensen hebben er echter geen benul
van dat ze met behulp van bijvoorbeeld gehypte smartphones zoals de iPhone met open ogen in een 'Big
Brother' totale-controlesysteem worden gelokt. (1)
Alle grote besturingssystemen te kraken
Overigens zijn niet alleen iPhones, maar ook Blackberry's en smartphones die draaien op Android eenvoudig
te bespioneren. De Duitse Spiegel citeerde onlangs interne NSA-documenten waaruit blijkt dat de
inlichtingendiensten vrij toegang hebben tot uw contactpersonenlijst, verzonden en ontvangen SMS'jes en
zowel huidige als vorige locaties. De NSA heeft voor ieder besturingssysteem een aparte werkgroep, die
verantwoordelijk is voor clandestiene operaties waarmee de persoonlijke gegevens van smartphones
worden verzameld. Wel zou de NSA het meeste 'succes' bij iPhones behalen.
De Blackberry's gaven de NSA aanvankelijk de meeste problemen, maar in 2010 slaagde de organisatie erin
het door de Canadese fabrikant 'ondoordringbaar' genoemde mailsysteem van het toestel te kraken. Met één
woord, 'champagne!', vierde de NSA deze voor hen belangrijke mijlpaal. (2)
Disconnect
'Disconnect' is een goede Amerikaanse dramafilm uit 2012 waarin op pijnlijke wijze is te zien hoe eenvoudig
mensenlevens kunnen worden verwoest met behulp van valse identiteiten en misbruik van bestaande
internet- en identificatiemethoden. Zo weet een hacker via een simpele chatroom in te breken op een
computer van een goed opgeleid stel, en op deze wijze al hun geld te stelen. Dit soort 'kleine'
(gezins)drama's zijn helaas dagelijkse realiteit geworden.
Xander - (1) Infowars, (2) Russia Today
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Zijn geloofwaardigheid staat steeds meer onder druk
Door: Franklin ter Horst
Op dinsdag 10 september was de wereld er getuige van dat Barack Hoessein OBOMba, zijn aanvalsplannen
op Syrië voorlopig moet uitstellen. De Syrische dictator Bashar al-Assad zegt namelijk bereid te zijn, zijn
chemische wapenarsenaal te ontmantelen. Het begon allemaal met de slip op de tong van Scull&Bones
John Kerry die zei dat Assad een aanval zou kunnen voorkomen door toezicht op zijn chemische
wapenarsenaal toe te staan. Binnen een oogwenk kwamen de Russische minister van BZ Lavrov en zijn
Syrische ambtsgenoot Muallem met het antwoord akkoord te gaan met het voorstel. Poetin lacht in zijn
vuistje. OBOMba was juist druk doende de wereld ervan te overtuigen dat Assad gestraft moet worden voor
de gifgasaanval in Ghouta, een buitendistrict van de Syrische hoofdstad Damascus. Overtuigende bewijzen
dat Assad voor deze aanval verantwoordelijk is, zijn echter niet door hem geleverd. Nog voor de
onderzoekscommissie van de VN op de betrokken lokatie haar werk kon doen, riep hij al dat Assad gestraft
moest worden. Een jaar geleden zei hij dat wanneer Syrië chemische wapens zou gaan gebruiken tegen de
eigen bevolking, daarmee een rode lijn zou worden overschreden die door hem niet getolereerd zou worden.
Om zijn woorden kracht bij te zetten zei hij dat er bij de aanval in Ghouta, minstens 1.429 doden zijn
gevallen waaronder meer dan 400 kinderen. Volgens de BBC ligt het werkelijke dodental echter tussen de
281 en 355. Uitermate vreemd is dat Kerry een verzoek bij de VN heeft ingediend om een onderzoek van
VN-inspecteurs af te gelasten naar de gifgasaanval in Ghouta. Dit verzoek is echter door de secretarisgeneraal van de VN, Ban Ki-Moon afgewezen.
Een brief van een groep inlichtingenexperts aan Obama, dat Assad niet schuldig is, is door hem
klakkeloos terzijde geschoven. Al in december 2012 vertelde een overloper dat het mogelijk is toegang te
krijgen tot de chemische wapens van Assad. De Amerikaanse journaliste Dale Gavlak vernam van de
rebellen zelf dat zij het waren die de chemische wapens, door Saudi-Arabië geleverd, gebruikt hebben. Uit
talrijke gesprekken met artsen, inwoners van Ghouta, strijders van de opstandelingen en hun families, komt
naar voren dat bepaalde Jihadisten chemische wapens via de chef van de geheime dienst van SaoediArabië, prins Bandar bin Sultan, hadden gekregen en verantwoordelijk zijn voor de dodelijke gifgasaanval. In
een video zeggen jihadisten inderdaad verantwoordelijk te zijn voor het gebruik van chemische wapens.
Volgens Carla Del Ponte, de voormalige voorzitter van het Yoegoslavië-tribunaal, is de Syrische
overheid ook niet verantwoordelijk voor de eerdere gifgasaanvallen in het voorjaar. In een interview
in mei 2013, met de Zwitserse televisiezender ‘RSI’ zegt zij dat onderzoekers die gesprekken hebben
gevoerd met onder meer slachtoffers en doktoren, concrete aanwijzingen hebben gekregen, dat de
jihadisten verantwoordelijk zijn voor deze aanslagen. Vitaly Churkin, de permanente vertegenwoordiger voor
Rusland bij de VN, presenteerde in juli 2013 aan de vijf leden van de VN-veiligheidsraad bewijs dat een
aanval met chemische wapens in Aleppo in maart 2013 het werk was van de jihadisten, maar daar is niets
mee gedaan. Na de aanval op 21 augustus in Ghouta kwam Churkin opnieuw met bewijzen op basis van
satellietgegevens. Ook nu bleef de informatie binnenskamers. En zo zijn er meer berichten over hoe en
wanneer rebellen hun handen hebben kunnen leggen op chemische wapens. Associated Press schrijft dat
de VS allang niet meer weet wie welke wapens in handen heeft. Het Duitse blad Bild am Sonntag meldt dat
Assad een verzoek van zijn militaire commendanten om chemische wapens in te zetten, heeft afgewezen.
Deze video laat zien hoe jihadisten een vat met een chemisch goedje (zenuwgas) op een raket plaatsen om
deze vervolgens af te vuren.
Onder de War Powers Act, mogen Amerikaanse presidenten militair geweld toepassen zonder goedkeuring
van het Congres. Bombardementen op Syrië zullen echter het geweld niet stoppen en kunnen enorme
consequenties hebben voor het hele Midden-Oosten en zelfs wereldwijd. Poetin is van mening dat een
aanval op Syrië kan resulteren in een nucleaire catastrofe. ‗Het is alsof ik naar de George W.Bush en
consorten kijk’ zegt Alexei Pushkov, voorzitter van het comité voor internationale betrekkingen van
het Russische parlement. ‘Het is net alsof George W. Bush, Dick Cheney en Donald Rumsfeld het
Witte Huis nooit hebben verlaten. Niemand begrijpt nog wat ze daar allemaal aan het doen zijn.’
Wat ook opvalt, is dat de mainstream media er alles aan doet Obama en Kerry met hun misleidende
propaganda zo geloofwaardig mogelijk over te laten komen. Volgens Kerry zijn de Amerikanen moe van de
oorlog, en hijzelf ook. Zijn woorden klinken weliswaar erg overtuigend maar zelfs regelrechte leugens
worden door hem tot waarheden getransformeerd. Poetin zei het al: ze liegen alles aan elkaar vast en zijn
bezig het hele Midden-Oosten te destabiliseren. ‗Wij dachten met een fatsoenlijke man van doen te hebben,
maar John Kerry is een leugenaar en hij weet dat zelf ook.‘ Kerry vergelijkt Assad met Hitler en dat werkt
natuurlijk altijd. Dergelijke doembeelden doen het goed bij de grote massa.
Scull&Bones John Kerry, aartsleugenaar
Hoewel Poetin zegt niet bij een eventuele oorlog betrokken te willen worden, staan er Russische snelle
interventie-eenheden gereed op bases aan de Zwarte Zee en in de Kaukasus om eventueel in actie te
komen. Poetin zal beslist niet vergeten zijn dat Obama hem ‗een verwend jongetje achter in de klas‘ heeft
genoemd. Rusland heeft herhaaldelijk uiting gegeven aan zijn verzet tegen militaire actie tegen Syrië en
waarschuwde dat de interventie een ―tragische vergissing‖ zou zijn. Rusland is een van de grootste

Nieuwsbrief 184 – 15 september 2013 – pag. 21

wapenleveranciers van Syrië.Een confrontatie met de Amerikanen behoort dan ook zeker niet uitgesloten te
worden geacht.
Washington heeft sinds de Tweede Wereldoorlog al meer dan zeventig conflicten geïnitieerd en nu is Syrië
aan de beurt. Van uitstel komt in dit geval geen afstel. Indien nodig, toveren ze zo een valse vlag uit de grote
hoed. De Elite heeft nu eenmaal besloten dat Assad van het wereldtoneel moet verdwijnen en daar
veranderd de huidige patstelling niets aan. Libanon, Iran, Soedan en Somalië volgen ook nog.
De meest in het oog springende groep belanghebbenden in het conflict met Syrië zijn de Jihadisten. Er
bestaan naar schatting zo‘n 1200 kleinere en grotere terreurgroepen, waarvan een belangrijk deel afkomstig
is uit het buitenland. Deze figuren kunnen op de volledige steun van Obama rekenen, is het niet met geld,
dan wel met wapens. Niet rechtstreeks natuurlijk maar via een aantal omwegen zoals Saoedi-Arabië, Qatar
en Turkije, om zelf uit beeld te blijven. Zo verzorgen de voormalige kamelendrijvers uit Qatar voor een
belangrijk deel de financiën van de internationale strijd tegen Syrië. Het land heeft er al drie miljard dollar in
gestoken.
Syrië heeft gedreigd Israël bij de crisis te betrekken indien Obama mocht besluiten tot de aanval over
te gaan. Syrische staatsmedia heeft een lijst van ‘legitieme’ doelen gepubliceerd, waaronder de
kernreactor in Dimona in de Negevwoestijn, diverse luchtmachtbases en de petrochemische fabriek
in de dichtbevolkte havenstad Haifa. Premier Netanyahu zei buiten de Syrische burgeroorlog te
willen blijven, maar dat Israël niet zal aarzelen om met volle kracht terug te slaan als Damascus zijn
dreigementen waarmaakt. Of Assad zijn plannen ook daadwerkelijk zal uitvoeren is de vraag omdat
hij weet dat een tegenaanval van Israël, het verkeerd voor hem zou kunnen aflopen.
De Koeweitse krant Al Rai citeerde een hoge Syrische official die zei dat er Scudraketten op Israël zullen
worden afgeschoten. ‗Als Israël dan vergelding wil, zal ons antwoord nog verder gaan, omdat wij dan niets
meer te verliezen hebben.‘ Ook een lid van de Syrische Nationale Baath partij, Halef al- Muftah, zei dat
Israël ―onder vuur zal komen‖ mocht Syrië worden aangevallen door de VS. Hij vertelde de Amerikaanse
radiozender Sawa: ―We hebben strategische wapens en we kunnen terugslaan. Feitelijk staan de
strategische wapens gericht op Israël‖.
Volgens schattingen heeft het Syrische leger zo‘n 100.000 raketten en projectielen in haar bezit. Enkele
duizenden van hen worden beschouwd als zeer krachtig en nauwkeurig en kunnen elk doelwit in Israël
bereiken. In Libanon houdt de terreurbeweging Hellsballah, naar schatting 50.000 projectielen gericht op
Israël. Tientallen van hen zijn geleide raketten die zelfs Israëls zuidelijke gemeenschappen kunnen bereiken.
Hoe zei de profeet Jeremia het ook alweer: Jeremia 1:13 En het woord des Heren kwam andermaal tot
mij:Wat ziet gij? Toen zeide ik: ik zie een kokende pot, verschijnende van de noordzijde. Daarop
zeide de Here tot mij: Uit het Noorden zal het onheil losbreken. Deze profetische woorden klinken
vandaag wel erg luid en duidelijk. Volgens een Syrische legerofficier heeft het leger ook een groep
‗martelaren‘ klaar staan om Amerikaanse gevechtsvliegtuigen met kamikazeaanvallen te stoppen: „Dertien
piloten, en een totaal van meer dan 8000 Syrische militairen hebben uitgesproken de bereidheid te hebben
om te sterven in zelfmoordacties‟.
Terwijl Assad dreigt Israël te zullen vernietigen, redt Israël intussen het leven van talrijke Syriërs die gewond
zijn geraakt tijdens gevechtshandelingen. Tot begin september heeft Israël meer dan 150 Syrische
gewonden behandeld in onder meer het Rambam ziekenhuis in Haifa, het Ziv ziekenhuis in Safed en het
Poria ziekenhuis bij Tiberias. Bijna dagelijks vluchten gewonde Syriërs naar de Syrisch-Israëlische
grensovergang bij Quneitra en op de Golanhoogvlakte en vragen daar om hulp.
Intussen gaat het geweld in Syrië gewoon door. Alle partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden,
maar de ogen van Obama en consorten zijn gericht op Assad en niet op de moordende en verkrachtende
jihadisten. Die blijken een vrijbrief te hebben hun gruwelijke misdaden ongestoord te mogen uitvoeren. In
een rapport van de VN wordt een beeld van algemene wetteloosheid geschetst waarbij de daders zich
onkwetsbaar voelen.

Smakelijk eten
Binnen de Nederlandse slachterijen komen ziekteverwekkende bacteriën als E.coli op vlees terecht dat voor
menselijke consumptie wordt geproduceerd. Ook vlees dat afkomstig is van zieke dieren belandt in de
voedselketen.
‗Mestbezoedeling‘ is de oorzaak van het feit dat bacteriën als E.coli op consumptievlees terecht komen,
doordat de darmen tijdens het slachtproces worden kapot geprikt. Daardoor verspreidt de darminhoud zich
over het karkas. De keurmeesters vertellen in ZEMBLA dat er dagelijks grote hoeveelheden vlees onder de
stront zit. ―Ik denk dat wij op ongeveer 60 procent van de karkassen mestbezoedeling hebben. Het komt
door een te hoge bandsnelheid, mensen die hun handen niet ontsmetten of die hun messen niet
schoonmaken‖, aldus een keurmeester.
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Keurmeesters hebben slechts enkele seconden om een karkas te keuren, waardoor zij afwijkingen missen.
Bovendien mogen zij als gevolg van de in 2005 in de grote slachterijen ingevoerde zicht- of ketenkeuring
karkassen slechts visueel controleren, en geen organen meer insnijden ter controle op ziekten of
afwijkingen. Een keurmeester: ―De kans dat wij afwijkingen, abcessen en ontstekingen, missen is zeer groot.
Dus die komen in de voedselketen terecht.‖
De keurmeesters van de KDS werken onder verantwoordelijkheid van de NVWA en in de grote slachterijen
is permanent een dierenarts van de NVWA aanwezig. De keurmeesters daarover in ZEMBLA: ―De
afwijkingen die wij constateren, worden vaak niet door dierenartsen herkend. Een ziek dier dat niet voor
menselijke consumptie geschikt is, wordt vaak goedgekeurd.‖
ZEMBLA - uitzending 'Sjoemelen met vlees' van donderdag 5 september:
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/05-09-2013
Smakelijk eten : Een wereld aan voedsel ligt het hele jaar door op ons bord. En wat op ons bord ligt
verandert de wereld. Is ons eten van een verleiding voor de smaakpapillen en een bron van samenzijn
verworden tot een gewetenszaak? : http://www.youtube.com/watch?v=krp5E8s7_58
Europa (EFSA) waakt over ons voedsel : http://www.youtube.com/watch?v=KSluc9igxkA&rel=0
Nederland, 'pilotland gezondheidsclaims' (codex alimentarius), heeft de laatste 2 jaar zijn beste beentje
voorgezet met het uittesten van (vooral financieel vaak drastische) maatregelen om 'ongeoorloofde'
verwijzingen naar voedingssupplementen af te straffen. Op 20 november a.s. komen de EFSA (European
Food Safety Authority) leden in Parma bijeen om de te nemen stappen op een breder Europees niveau te
bespreken :
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/131120.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
content=hl&utm_campaign=20130904

Brzezinski: Oorlog voeren moeilijker door publieke kennis
Zbigniew Brzezinski beklaagde zich in een interview met DW News over
de groeiende inefficiëntie om oorlog te voeren door de toegenomen
politieke kennis van het publiek. Brzezinski, voormalig US National
Security adviseur, mede oprichter Trilaterale Commissie en
Bilderbergbezoeker, ziet de groeiende wereldwijde bewustwording met
lede ogen aan.
Brzezinski waarschuwingen voor het ‗wereldwijde politieke ontwaken‘ zijn
intensiever geworden in de afgelopen jaren. Vorig jaar tijdens een speech
in Polen merkte Brzezinski op dat het ‗steeds moeilijker wordt om het
volhardende en uiterst gemotiveerde populistische verzet van de politiek
ontwaakten te onderdrukken en controleren‘. Hij gaf de wereldwijde
toegang tot internet, radio en televisie onder meer de schuld van ‗de massale universele groei van het
politieke geweten‘.
‗De grootste wereldmachten, nieuw en oud, lopen tegen een nieuwe realiteit aan. Terwijl de dodelijke
efficiëncy van hun militaire macht groter dan ooit is, is hun vermogen om controle over de politiek ontwaakte
massa uit te oefenen op een historisch dieptepunt. Om het bot te zeggen: vroeger was het makkelijker om 1
miljoen mensen te controleren dan te doden. Nu is dat andersom.‘ zei Brzezinski in een speech voor de
Council on Foreign Relations in Montreal 2010.
Ondanks verwoede pogingen van zowel Republikeinen als Democraten om steun te krijgen voor een oorlog
in Syrië, onthulde een recente Reuters poll dat slechts 9 % van Amerikanen militaire interventie in Syrië
steunt. Als de VS ingrijpt, wordt dat de minst populaire oorlog in de Amerikaanse geschiedenis.
De alternatieve media is massaal op het Syrië verhaal gedoken. Naast groeiende bewijsvoering van een
door de VS gesteunde chemische aanval door Al Qaeda geleide opstandelingen waar Assad‘s troepen de
schuld van kregen, verschijnen er berichten over John Kerry die een aantal jaren terug kind aan huis was bij
de familie Assad. Samen met talloze ongefilterde en ongecensureerde internationale berichten zorgen ze er
voor dat de massamedia nog slechts door 23 % van het Amerikaanse publiek wordt vertrouwd.
Waar de alternatieve media tot dan toe genegeerd of geridiculiseerd werd, lijken er nu barsten te komen
getuige de uitspraken van Brzenzinski. Het kan lang duren maar uiteindelijk zal de waarheid overwinnen
hoeveel propaganda je er ook tegen aan gooit.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/09/brzenzinski-oorlog-voeren-moeilijker-door-publieke-kennis/#more-122165
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Het is even wennen voor de Rotschilds (video)
Donderdag, 12 september 2013
Het komt niet vaak voor dat de Rothschild familie er niet in slaagt om
hun zin door te drijven.
Hun agenten doen dan ook hun stinkende best om alsnog een poging te
wagen de Derde Wereldoorlog te forceren.
De wereld wacht in spanning af of het gebaar dat Syrië heeft gemaakt om
de controle op de aanwezigheid van chemische wapens onder
internationaal toezicht te stellen voldoende zal zijn voor het afwenden van
een militaire interventie door Amerika.
Iedereen die liever geen dood en verderf op deze planeet wil zien vindt dit
goed nieuws, maar er zijn er altijd die er anders over denken. Zo schrijft de Joodse auteur Gilad Atzmon het
volgende op zijn weblog:
"De komende dagen zullen, volledig tegen de wil van de Amerikaanse bevolking in, honderden AIPAC
activisten het Amerikaanse Congres belagen om te proberen alsnog een oorlog te forceren".
De AIPAC, The American Israeli Public Affairs Committee, is volgens hem één van de grootste bedreigingen
voor de wereldvrede. Want deze machtige Joods Zionistische lobby wil koste wat het kost een oorlog
forceren in het Midden Oosten.
Verder vraagt hij zich af, hoeveel van deze oorlogszuchtige Joden hun eigen zonen en dochters dienst
hebben laten nemen in het Amerikaanse leger om mee te vechten. Deze zelfde Lobby was het ook die er het
hardst om schreeuwde een invasie Irak te bewerkstelligen in 2003.
Gilad merkt verder op dat het altijd deze Lobby is die iedereen onder druk zet om oorlog te voeren, maar het
vechten en sterven altijd aan anderen overlaat, de niet Joden, de ―gentiles‖ zoals ze genoemd worden.
De AIPAC is niets anders dan een belangrijk orgaan voor de Zionisten oftewel de Rothschild Zionisten zoals
ze door David Icke worden genoemd. Zij op hun beurt zijn een hele belangrijke schakel voor de Jezuïeten
voor het verkrijgen van volledige wereldcontrole.
En dus, terwijl iedereen probeert de lont uit het kruitvat te halen, doet de AIPAC haar uiterste best om deze
weer aan te steken.
Obama en Kerry zitten in een lastig parket, want wat moeten ze tegen de Rothschilds, hun bazen, zeggen?
De Jezuïeten/Zionisten hebben het moeilijk op dit moment. False Flag operaties waar ze tot voor kort nog
mee wegkwamen, mislukken. De wereld is in razend tempo aan het ontwaken. Mede dankzij het nog steeds
redelijk vrije internet en de nieuwe of alternatieve media.
Zelfs een wanhoopspoging, een False Flag aanval op Israël, is al ontmaskerd voordat deze goed en wel op
gang is.
RT News kwam met een reportage waarin melding wordt gemaakt van een voorgenomen aanval van
Syrische rebellen met chemische wapens op Israël, maar uitgevoerd vanuit een gebied wat in handen is van
de regeringstroepen waardoor Assad uiteraard de schuld weer toegespeeld gaat krijgen.
Deze aanval zou natuurlijk alsnog kunnen plaatsvinden en daarom is het van het grootste belang dat dit
soort berichten zo snel mogelijk wordt verspreid waardoor de hele wereld op de hoogte is van de plannen
voordat deze kunnen worden uitgevoerd.
Een en ander maakt een paar zaken helder.
De Jezuïeten/Zionisten/Rothschilds willen koste wat het kost dat de situatie in het Midden Oosten zal
exploderen. Zij willen in feite niets anders dan dat die Derde Wereldoorlog er nu zo snel mogelijk komt.
Een tweede is dat zo langzamerhand duidelijk begint te worden dat hun plannen niet meer werken. En dat is
onder andere heel duidelijk te merken door de volgende feiten:
Officiële leugens werken niet meer. Er was een tijd dat de bevolking officiële leugens accepteerde, maar
vandaag de dag zijn er meer en meer mensen die hier doorheen prikken. Er is geen enkel vertrouwen meer
in de politiek. Recente cijfers uit Amerika tonen aan dat nog slechts 10 procent van de bevolking vertrouwen
heeft in het eigen Congres.
Er is geen enkel vertrouwen meer in de mainstream media. De meest recente cijfers laten zien dat 77
procent van (Amerikaanse) bevolking de ―normale‖ berichtgeving via televisie wantrouwt. Niet zo vreemd
dus, dat men er niet in is geslaagd om de leugens over de chemische aanval in Syrië aan het publiek te
verkopen. Door de bovenstaande feiten en de opkomst van de nieuwe/alternatieve media, zijn er binnen het
Amerikaanse leger ook steeds meer militairen die weigeren zich voor het karretje van deze Rothschilds te
laten spannen. En ja, wie weet leven we misschien wel in de eindtijd, voor de wereldwijde psychopathische
elite dan wel te verstaan.
Bronnen: Gilad ; Waking Times ; Aipac ; JPost ; RT News ; David Icke ; Activist Post
YT: http://www.youtube.com/watch?v=WS8CthsUcxU&feature=player_embedded
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5828:het-is-even-wennen-voor-derotschilds-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Een petitie om niet te tekenen
Vrijdag, 13 september 2013
Eén van de moeilijkste dingen in onze huidige maatschappij waar het ene
bericht het andere tegenspreekt, is om door de bomen het bos nog te zien.
Een petitie overhandigen aan een aantal wereldleiders met als doel om aan de
onderhandelingstafel te gaan zitten, is een goede zaak toch? Of niet?
Het is van het grootste belang om iedere keer de grote lijnen goed te blijven volgen,
zodat je niet onbewust wordt meegesleurd in iets wat je denkt dat goed is, maar dat
in feite het tegenovergestelde beoogt van wat je denkt en wilt.
Momenteel stuurt de organisatie AVAAZ nieuwsbrieven rond met daarin het verzoek mee te tekenen bij een
petitie die ze hebben opgesteld. Deze zal, wanneer de 1 miljoen handtekeningen zijn bereikt (is inmiddels
gebeurd), worden aangeboden aan de ―strijdende partijen‖ in het Syrië conflict. Dat zullen zijn de
Amerikaanse President Obama en merkwaardig genoeg niet de Syrische President Assad, maar de Iraanse
President Rohani.
AVAAZ zegt het volgende:
―Nog geen paar weken geleden werden deze kinderen vergast in hun slaap, maar het lijkt alsof de wereld ze
al is vergeten en meteen is overgestapt op een debat tussen de twee kwaden van Amerikaanse aanvallen
en niks doen. Gelukkig is er nu een straaltje hoop voor een vreedzaam einde aan de moordpartijen in Syrië.
De bloedige oorlog daar wordt aangespoord door rivaliteit tussen Iran, de hoofdbeschermer van Assad, en
de VS en zijn bondgenoten.
Maar de walgelijke chemische aanval van twee weken terug heeft hun betoog veranderd: de nieuwe
gematigde President Rohani van Iran heeft de gifgasaanval veroordeeld en Obama heeft aangegeven dat hij
bereid is met "iedereen" samen te werken om dit conflict op te lossen. Nú is het moment om beide leiders op
te roepen om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten en de vechtende partijen bijelkaar te brengen
voordat het nog meer levens kost‖.
Mooi initiatief toch? Of zit hier een addertje onder het gras?
Na de twee grote wereldoorlogen was de wereld klaar voor oplossingen die zouden moeten voorkomen dat
dit soort gebeurtenissen nog een keer zouden kunnen voorvallen. Dat deze twee strijdtonelen waren
gepland om juist de bevolking in die stemming te krijgen, werd er uiteraard niet bij vermeld.
Het gevolg was dat men overging tot de oprichting van de Verenigde Naties (VN). Een wereldwijde
organisatie die een vitaal onderdeel vormt binnen de vorming van The New World Order.
De VN bestaan weer uit verschillende onderdelen zoals de Wereldbank. Nee, helaas wederom geen bank
die in het bezit is van de bevolking, maar van de familie Rothschild is en nog een aantal rijke families. De
Wereldbank werkt samen met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en is grotendeels verantwoordelijk
voor het wurgen en leegstropen van landen en het vernietigen van economieën.
Een ander onderdeel van de Verenigde Naties is de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De club die
verantwoordelijk is voor het uitroepen van een wereldwijde pandemie voor de varkensgriep en ook in de
toekomst alles in het werk zal stellen om de wereldbevolking te reduceren door ondermeer vaccinaties.
Het onderdeel binnen deze grote "oplossing" wat de grootste invloed zal hebben op ons leven op aarde in de
komende jaren is de beruchte Agenda 21, eveneens een onderdeel van de Verenigde Naties. Wij hebben
hier reeds diverse malen uitgebreid over geschreven en enkele kernpunten zijn:
"Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde
Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op
natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van
macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.
Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo‘s (non
overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO‘s
die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de
media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.
En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige
kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een
gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat
daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te
dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.
Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat
iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde
regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een
categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten
van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking".
Degene die achter dit misselijkmakende plan zit is niemand minder dan George Soros. Naast de Wikipedia
informatie zijn er ook andere gegevens beschikbaar over George Soros (Member: Council on Foreign
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Relations, Member: Carlyle Group, Multi-billionaire, Major Stockholder: Halliburton, Hungarian Jew, SocialistCommunist, Financial Backer of Barack Hussein Obama, Friend of Rupert Murdoch, Freemasonic Jewish
Labor Zionist).
Zo schreef de in Texas zetelende Amerikaanse Senator Ted Cruz ondermeer:
―De initiatiefnemer van dit grootse plan is George Soros die openlijk pleit voor socialisme en gelooft dat de
globale ontwikkelingen dienen plaats te vinden door het opheffen van de nationale soevereiniteit en privé
eigendom. Agenda 21 probeert ―niet duurzame‖ zaken zoals golfbanen, weilanden en verharde wegen af te
schaffen. Zij hopen dat moeder aarde ongeschonden zal blijven door de mensheid. Iedereen wil schoon
drinkwater en schone lucht, maar met Agenda 21 wordt alles onmenselijk door juist dát weg te halen wat
vanaf het begin typerend is geweest voor de Amerikanen, vrijheid‖.
Het is deze zelfde George Soros die de AVAAZ organisatie financiert, steunt en in de achtergrond aanstuurt.
Het is dan ook niet voor niets dat ook Ricken Patel, één van de medeoprichters van AVAAZ, gewerkt heeft
voor bepaalde type organisaties:
• De ‗International Crises Group‘ welke door George Soros e.a is opgericht; hier werkte Patel als
‗Conflictanalyst‘,
• The Rockefeller Foundation, (link)
• The Simons Foundation, (link)
• The Bill & Melinda Gates Stichting (link)
• Het ‗International Center for Transitional Justice‘ Dit is een NGO, een zg. non-overheidsorganisatie, echter
onder de vleugels van de VS-regering, die kantoor houdt in New York. Deze werd in 2001 opgericht en wil
gruweldaden en mensenrechtenschendingen voor het internationale hof brengen.
De AVAAZ organisatie is niets anders dan een instrument wat in het leven is geroepen om de mensheid te
conditioneren en te programmeren. De doelstelling van deze club is identiek aan de stemmen die opgingen
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog die riepen: ―Dit nooit meer‖.
Het speelt handig in op de menselijke emoties en de angst en onzekerheid die er heerst bij velen. Het stuurt
de mensen naar ―oplossingen‖ die altijd weer uitkomen op een overkoepelend controlerend wereldorgaan,
zoals de smerige agenda van hun baas, Agenda 21. ―We zijn dichtbij een oorlog geweest, gelukkig is er
niets gebeurd en dus wordt het hoog tijd dat we ons wereldwijd verenigen‖.
Verdeel en heers, het creëren van chaos en angst en het presenteren van de ―oplossing‖. Een New World
Order die díegenen die het "mogen" meemaken een wereld biedt onder een wurgend totalitair regime.
De stemmen van deze petitie zullen worden misbruikt om Assad te straffen en júist de aanval op Syrië te
kunnen verantwoorden. Heel misselijk hoe je dus op het gevoel geen oorlog te willen, wordt misbruikt. Assad
is niet zonder reden geen onderdeel van deze beoogde "vredesonderhandelingen".
Wij kiezen voor een vrije onafhankelijke wereld met (respect voor) soevereine landen die heel goed in staat
zijn om hun eigen boontjes te doppen en geen Soros en consorten nodig hebben als Politbureau.
Bronnen: Unity Publishing ; Now The End Begins ; Want to Know ; AVAAZ ; Wikipedia
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:een-petitie-om-niet-tetekenen&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nanovoer
Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om bepaalde nanodeeltjes in voedsel op te
sporen. En ze hebben die methode direct toegepast. Uit hun onderzoek blijkt dat mogelijk bedreigende
nanodeeltjes vrij gemakkelijk ons voedsel en lichaam binnen kunnen dringen.
―Meer dan duizend producten op de markt zijn gebaseerd op nanotechnologie,‖ vertelt onderzoeker Mengshi
Lin. ―En dat is een zorg, omdat we niet weten of nanodeeltjes giftig zijn. Ons doel is zo spoedig mogelijk
nanodeeltjes detecteren, identificeren en vaststellen hoeveel er in voedsel en voedselproducten zitten en
hun giftigheid bestuderen.‖
In een eerste poging daartoe richtten de onderzoekers zich op zilveren nanodeeltjes. Boeren gebruiken deze
als een pesticide: de nanodeeltjes onderdrukken namelijk de groei van organismen die gewassen schade
toe kunnen brengen.
―Nanodeeltjes zijn gevaarlijk voor consumenten, omdat ze in staat zijn om zich nadat ze zijn verteerd naar
een andere plek in het lichaam te begeven.‖ De deeltjes belanden in het bloed en lymfesysteem, blijven door
het lichaam circuleren en bereiken dan heel kwetsbare plekken zoals het brein, het hart en de lever. In
navolging van deze studie zullen er hoogstwaarschijnlijk nog vele volgen. We weten namelijk nog te weinig
van de nanodeeltjes die in toenemende mate in de voedselindustrie gebruikt worden.
Nanodeeltjes worden niet alleen als pesticiden gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook om de smaak van voedsel te
verbeteren, het voedsel een mooiere kleur te geven of om het langer vers te houden.
http://www.scientias.nl/giftige-nanodeeltjes-dringen-wellicht-voedsel-lichaam-binnen/91254
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Miljoenen dode vissen wereldwijd
Miljoenen en miljoenen vissen sterven plotseling over de hele wereld, en
niemand lijkt te weten waarom. In veel nieuwsberichten worden bewoners
geciteerd die melden dat ze nog nooit eerder zoiets gezien hebben.
Afgevraagd moet worden of er een verband gelegd kan worden tussen alle
vis sterfgevallen die nu plaatvinden over de hele planeet?
Als er een verbinding is, is er misschien iets dat we kunnen doen om de vis
niet te laten sterven, maar tot nu toe kunnen er geen verbanden worden
aangetoond. In de media wordt helemaal niet over dit fenomeen gemeld. De meeste mensen hebben geen
idee wat er aan de hand is. Miljoenen vissen sterven elke maand massaal in de hele wereld en het grootste
deel van de wereld heeft er geen benul van.
Hieronder staat een lijst met de gebeurtenissen van de afgelopen 3 maanden. Deze lijst is origineel gestart
door Frank DiMora en is verder uitgebreid door Michael Snyder, Als deze items maar drie of vier keer
voorkomen dan is het een toevalligheid, maar samen genomen is deze lijst zeer schokkend.
Natuurwetenschappers staan voor een raadsel
-July 18, 2013: 20 acres of fish ponds full of dead fish in Shandong, China
-July 18, 2013: Hundreds of dead Stingrays wash ashore in Veracruz, Mexico
-July 18, 2013: 10,000 lbs of dead fish found in a lake in Nanjing, China
-July 18, 2013: Thousands of fish dead from ―lack of rain‖ in Sugar Lake, Missouri
-July 18, 2013: Large numbers of fish washing up on the shores of Lake Michigan
-July 19, 2013: 2,000 dead fish found in a lake in Vollsmose, Denmark
-July 19, 2013: Hundreds of fish turning up dead in Holter Lake, Montana
-July 19, 2013: THOUSANDS OF TONS of fish have died in Lake Tondano, Indonesia
-July 20, 2013: 3,000 fish found dead in a creek in Madison County, Ohio
-July 21, 2013: Hundreds of fish found dead in a creek in Laille, France
-July 22, 2013: Hundreds of dead fish found in Lake George, Massachusetts
-July 22, 2013: Large fish kill at Grand Lake in St. Marys, Ohio
-July 23, 2013: Hundreds of dead fish in a park pond in Youngstown, Ohio
-July 24, 2013: Massive fish kill washes up in a lagoon in Venice, Italy
-July 24, 2013: Thousands of dead fish in Lake Bulwell causes shock in Nottingham, England
-July 24, 2013: 30,000 fish dying PER DAY in fish farms in Ratchaburi Province, Thailand
-July 24, 2013: Masses of dead fish found in River Lea in England
-July 24, 2013: Hundreds of dead fish found in Provo River, Utah
-July 25, 2013: Hundreds of fish found dead in a park pond in Birmingham, England
-July 26, 2013: Hundreds of thousands of fish dying from ―red tide‖ in South Korea
-July 26, 2013: Thousands of dead fish found floating in River Dender, Ath, Belgium
-July 26, 2013: Mass fish die-off in a river in Moscow, Russia
-July 26, 2013: 25,000 dead fish ―is a mystery‖ in Pittville Lake in Gloucestershire, England
-July 26, 2013: 20,000 fish die along a 5 mile stretch of river in Jiangshan, China
-July 27, 2013: 10,000 dead fish found in Lake Ariel, Pennsylvania
-July 27, 2013: Mass death of fish ―is a mystery‖ in a river in Skane, Sweden
-July 27, 2013: Large fish kill in the Bahlui river, ―cause unknown‖ in Romania
-July 28, 2013: 1100 King Salmon found dead in a river in Petersburg, Alaska
-July 29, 2013: Hundreds of dead fish wash ashore ―due to pollution‖ on beach in Veracruz, Mexico
-July 29, 2013: 7 TONS of dead fish recovered from the Keelung river in Taiwan
-July 29, 2013: Thousands of fish die ―due to heat and storms‖ in Handsworth Park, Birmingham, England
-July 31, 2013: 3 TONS of fish die due to ―lack of oxygen‖ in a river in Pilsen, Czech Republic
-August 2, 2013: Thousands of fish dying all over Alaska
-August 6, 2013: Up to 1000 lbs of dead fish washed ashore in Ylane, Finland
-August 6, 2013: 840 dead Salmon found in a creek in Port Coquitlam, Canada
-August 6, 2013: Hundreds of dead fish lining the shore of a pond in Toronto, Canada
-August 6, 2013: 100,000 fish die in the Arkansas River
-August 7, 2013: Thousands of dead fish found floating in a river in Hangzhou, China
-August 8, 2013: Tons of fish washed up on the shores of Karachi, Pakistan
-August 8, 2013: Tens of thousands of fish dying in lakes and rivers all over the U.K.
De bovenstaande lijst zijn gebeurtenissen die in nog geen maand tijd hebben plaats gevonden. Tot nu toe
zijn er nog geen verklaringen gevonden voor deze massale vissterfte.
http://www.fokt.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=36&t=16039
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Britse topwetenschappers brengen grootste 'doomsday' bedreigingen in kaart
Kunstmatig intelligente computers één van snelst groeiende gevaren: kans op slavernij of uitroeiing
aanzienlijk
Eindigt de mensheid net als in 'The Matrix' trilogie als batterijen
voor intelligente machines? Volgens topwetenschappers is het
risico dat AI's ons tot slaven maken of ons uitroeien beslist niet
ondenkbaar.
Aan de meeste gewone mensen zijn gevaren die het einde van de
beschaving of zelfs de hele mensheid kunnen betekenen, niet
besteed. Het risico dat bijvoorbeeld een oorlog met
massavernietigingswapens miljoenen slachtoffers eist wordt dan
ook meestal overdreven geacht, of op zijn minst onder 'complottheorieën' geschaard. In de wetenschap
denkt men daar inmiddels heel anders over. Topgeleerden van 's werelds meest prestigieuze universiteiten
Cambridge en Oxford gaan de grootste 'doomsday' bedreigingen, die de uitroeiing van de hele mensheid
kunnen veroorzaken, in kaart brengen. Het Cambridge Centre for the Study of Existential Risk (CESR) werd
speciaal voor dit doel opgericht. Onder de deelnemers bevinden zich Jaan Tallinn, de medeoprichter van
Skype; Lord Rees, astronoom en oud-president van de Royal Society; Huw Price, Cambridge filosoof, en
kosmoloog Stephen Hawking. De groep wetenschappers wil het publiek en de wereldleiders een lijst met de
grootste eventuele rampen voorleggen, die een einde kunnen maken aan het leven zoals we dat kennen.
Tijdens een toespraak op het British Science Festival in Newcastle zei Lord Rees dat het essentieel is dat
politici het best mogelijke advies krijgen over wat ze moeten doen als scenario's met een laag risico, zoals
een wereldwijde pandemie, toch plaatsvinden.
Bioterreur en cyberaanvallen: 'We zijn minder veilig dan we denken'
Volgens Rees is het uitbreken van een kernoorlog sinds halverwege de 20e eeuw het grootste gevaar
geweest. Inmiddels zijn er echter steeds meer andere, door mensen veroorzaakte bedreigingen die steeds
gevaarlijker worden, zoals bioterreuraanvallen, cyberaanvallen op essentiële infrastructuur en intelligente
computers die zich tegen de mensheid keren. 'Degenen die zo gelukkig zijn in de ontwikkelde wereld te
leven, piekeren teveel over de kleine gevaren van het dagelijkse leven, zoals onwaarschijnlijke vliegtuigongelukken, kankerverwekkende stoffen in voedsel, lage doses straling, enzovoorts,' betoogde Rees. 'We
zijn echter minder veilig dan we denken. In mijn ogen zouden onze politieke meesters zich veel grotere
zorgen moeten maken over scenario's die gelukkig nog niet zijn gebeurd - zaken die even onverwacht
kunnen optreden als de financiële crisis in 20080, maar die wereldwijde ontwrichtingen kunnen veroorzaken.'
Steeds kwetsbaarder door afhankelijkheid technologie
David Spiegelhalter van de Cambridge Universiteit waarschuwde dat de samenleving steeds kwetsbaarder
wordt door de almaar groter wordende afhankelijkheid van technologie. 'We gebruiken voor alles elektriciteit, voedsel en bankieren- met elkaar verbonden systemen, wat grote problemen betekent als deze
zaken mislopen of worden gesaboteerd.' 'In een moderne, efficiënte wereld slaan we niet langer voedsel op.
Als de toevoer om wat voor reden dan ook wordt verstoord, dan is het na circa 48 uur op en breken er rellen
uit,' vervolgde hij. 'Energiezekerheid is ook een punt, want we importeren veel van onze brandstof uit het
buitenland. Daarom is in de toekomst een conflict over hulpbronnen mogelijk.'
De wetenschappers gaan al deze bedreigingen in kaart brengen. 'In de komende decennia kunnen minder
waarschijnlijk gebeurtenissen met catastrofale gevolgen wel eens hoog op de politieke agenda komen te
staan,' verwachtte Lord Rees. 'Daarom plannen sommigen van ons in Cambridge -zowel natuurlijke als
sociale wetenschappers- samen met collega's in Oxford en elders een onderzoeksprogramma, om een
completere lijst existentiële risico's samen te stellen, en te beoordelen hoe we beter bestand kunnen zijn
tegen de meest geloofwaardige.'
Kunstmatig intelligente computers
Eén van de snelst opkomende nieuwe bedreigingen is de ontwikkeling van kunstmatig intelligente computers
(AI's, Artificial Intelligence). Wetenschappers van over de hele wereld verwachten dat het niet lang meer zal
duren voordat computers intelligenter zijn dan mensen. En dan? Zullen ze zich tegen de mensheid keren,
bijvoorbeeld als de natuurlijke hulpbronnen opraken?
In het H+magazine wordt geconstateerd dat 'als evolutie de drijvende kracht voor de ontwikkeling van AI's
wordt, we niet mogen hopen dat die machines onze bedienden worden of zelfs maar om ons zullen geven...
Het kan worden verwacht dat toekomstige AI's zich zullen bevrijden uit onze controle, omdat hun overleven
beter verzekerd is als ze vrij zijn. De controle over hun eigen energiebronnen en hardware is namelijk minder
risicovol dan blootstaan aan de grillen van mensen.'
'Kans op slavernij of uitroeiing aanzienlijk'
'Het is moeilijk te zeggen of de mensen het in deze situatie zullen overleven... We moeten er op voorbereid
zijn dat de nieuwe dominante soort ons tot slaven maakt of ons uitroeit als wij ons niet aan hen
onderwerpen. De volgende Freudiaanse verspreking ligt op de loer: wij zullen niet langer de 'trots van de
schepping' zijn, maar ingehaald worden door intelligente machines.' (2)
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In de legendarische The Matrix sciencefiction trilogie wordt een hypothetische toekomst geschetst waarin de
mensheid inderdaad onderworpen is aan intelligente machines, die eerst het complete oppervlak van de
Aarde hebben vernietigd en daarna hebben overgenomen. De mensen worden als natuurlijke batterijen
gebruikt om deze machinale wereld van energie te voorzien. Zij hebben echter niets in de gaten, omdat zij in
hun hersenen in een virtuele wereld leven die er precies zo uitziet als de onze nu.
Xander - (1) International Business Times, (2) H+ Magazine

Prikbord nr 360 (leo j.j. dorrestijn)
Geen onderscheid
Terecht heeft staatssecretaris Teeven aangegeven dat er hier geen voorkeursbehandeling zal zijn voor een
paar honderd Syrische vluchtelingen. Dat de SP en Vluchtelingenwerk dit wel willen, lijkt meer ingegeven
door eigenbelang, want daarmee los je het probleem van 2 miljoen niet op. Die moeten straks gewoon terug
naar huis en niet in allerlei kampen blijven zitten met VN-subsidie. De wereld zit al vol met dergelijke kampen
die steeds verder uitpuilen. En waar de ‗humanitaire‘ subsidies terecht komen, kan in Bosnië worden
nagevraagd bij de corrupte bestuurders en de lokale maffia.
KWF
De samenwerkingsconstructies van allerlei goededoelen-organisaties met onduidelijke stichtingen die geld
inzamelen of juist uitgeven, onttrekken zich veelal aan controle door buitenstaanders. Bij het KWF blijkt dit
ook buiten de interne controle te vallen, waardoor € 3 miljoen werd toegezegd aan een stel oplichters die
inmiddels € 1,4 miljoen hebben opgemaakt. Indien het KWF geen aangifte doet, worden de aanwijzingen
alleen maar sterker, dat iemand in de directie hier zelf belang bij had. De onbenullige uitvluchten – ook van
sponsor DNB – bevestigen die indruk alleen maar.
Noordanus in opspraak
Tilburg treft het niet: drie PvdA-burgemeesters op rij kwamen in opspraak. Mr. Noordanus heeft nu naar
verluidt onder ede verklaard dat hij in feite zonder onderzoek en zonder functionele bevoegdheid de
pensioenbrief van dhr. Staal (Vestia) heeft getekend. Let wel: een jurist die niet weet wat zijn handtekening
inhoudt. Overigens zou de 3,5 miljoen dan niet aan Staal mogen worden uitgekeerd, want een ‗onbevoegde‘
handtekening is niet rechtsgeldig.
Onderscheid
C. Janssen uit Amsterdam (Tel. 3/9) kan maar beter het ‗culturele‘ onderscheid leren tussen Roemenen en
Roma, bijv. in Duisburg, voordat er luchtig wordt gedaan over de absurde EU-regels.
De politiebonden maken bezwaar tegen de terugkeer van Brinkman, omdat zijn zwarte vlekjes bekend zijn.
Kennelijk geldt er een onderscheid met de overtollige politiebobo‘s waarvan de zwarte vlekken al jaren
worden getolereerd.
Voor begaafde leerlingen komen er aparte opleidingsinstituten, waarbij volgens een decaan er nagenoeg
geen onderscheid wordt gemaakt tussen uitblinken op studie-, sport- of reisgebied. Het belangrijkste
criterium is of je het hoge studiegeld kunt betalen. Net als in Groot-Brittannië en Frankrijk sinds een paar
eeuwen.
Onderzoek
Indien het nog dagen gaat duren voordat bekend is wat zich in Syrië heeft voorgedaan, zonder dat kan
worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor het eventuele gebruik van gifgas, dan worden de
Amerikaanse beweringen een stuk minder geloofwaardig. Want eerst beweren dat je Assad gaat afstraffen
als hij gifgas gebruikt en vervolgens dat hij het heeft gebruikt, lijkt op het Irak-scenario. En hoe worden straks
de terroristen ‗afgestraft‘, indien ze onmenselijke moordpartijen uitvoeren tegen burgers of zich verschuilen
tussen burgers? De VN maakt zich afhankelijk van de VS om de schuldige(n) aan te wijzen, of is zelfs
helemaal niet van plan in te grijpen.
Sinterklaas
Niet alleen burgemeester Noordanus speelde voor Sinterklaas als toezichthouder bij Vestia. Ook Nout
Wellink (DNB) vond het normaal om een ex-werknemer weer in dienst te nemen tegen een ministersalaris:
€ 63.000 voor twee dagen werken per week.
En dit soort figuren wordt geacht anderen de maat te nemen??? Wanneer wordt DNB (De Nederlandse
Bank) zelf eens doorgelicht…
P.S. Let op de Kamervragen? Curatorenbrief aan de Hoge Raad 14937 HR Fokkens
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Syrische rebellen passen Nazi-methoden toe bij afdwingen Sharia
Rebellen woedend dat VS geen oorlog tegen Assad begint - 'Syrië begonnen met verplaatsen chemische
wapens naar Libanon en Irak' - WikiLeaks: Eind 2011 eerste impliciete plannen voor false-flag in Syrië
Het Westen wil dat deze figuren de macht overnemen in Syrië.
In deze video is te zien hoe de door Obama gesteunde rebellen de
streng islamitische Shariawetten in Syrië afdwingen en daarbij
methodes gebruiken die sterk doen denken aan de Nazi's. Zoals we
al veel vaker schreven zijn er nul komma nul aanwijzingen dat de
rebellen 'onderdrukte' burgers zijn die vechten voor hun levens en
vrijheid, zoals de politici en media in het Westen graag beweren.
Integendeel, het zijn wilde barbaren die vechten voor islamofascistische organisaties zoals de Moslim Broederschap en Al-Qaeda. Uit de video blijkt dat de islamistische
rebellen in dorpen en steden hun politiemacht gebruiken om mensen op te pakken, die er alleen al van
worden verdacht loyaal aan de regering van president Assad te zijn. Dit is een exacte herhaling van wat de
beruchte Nazi 'bruinhemden' deden in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
'Mensen mogen niet denken dat wij barbaren zijn'
Leiders van met elkaar rivaliserende moslimgroepen proberen nader tot elkaar te komen en hun verschillen
te overbruggen, zodat hun Sharia-rechtbanken nog machtiger worden. Een terrorist bekend onder de naam
Abu Suliman staat aan het hoofd van deze Sharia-rechtbanken, die uitsluitend 'recht'spreken op basis van
de Koran. Op 6 minuten in de video is te zien hoe een man die voor de rechtbank verschijnt stokslagen
tegen zijn voetzolen krijgt. Als de rechter binnenkomt eist hij dat het filmen wordt gestopt, omdat hij 'niet wil
dat de mensen denken dat wij barbaren zijn.'
Biljarten verpest de moslimjeugd
Vanaf 8 minuten ('De boodschap is allah') valt de prediker een halletje binnen waar de jeugd een potje biljart
speelt. Hij probeert de eigenaar ervan te overtuigen om hiermee te stoppen, omdat de kinderen in de lokale
moskee zouden moeten zitten. Waarom? Omdat de verliezers van het biljartspel het risico zouden lopen hun
tegenstanders te gaan 'haten', en dat zou niet gezond zijn. (1).
Een commentator merkt hierover treffend op: 'Het is dus beter om in een moskee te leren de tegenstanders
van de islam te haten, dan een spelletje biljart te verliezen... Je kunt deze logica alleen begrijpen als je het
product van honderden jaren incest bent, of een laag IQ hebt... en in het geval van de meeste jihadisten en
zelfmoordterroristen gaan inteelt en een laag IQ samen.'
Syrische rebellen woedend om uitblijven aanval
De Syrische rebellen hebben overigens woedend gereageerd op de deal tussen de VS en Rusland,
waardoor militair ingrijpen voorlopig lijkt te zijn afgewend. Een lid van de Opperste Militaire Raad van de
oppositie verklaarde dat de 2 1/2 jaar durende strijd om Assad af te zetten hierdoor een zware klap heeft
gekregen (2). Volgens hem is Syrië reeds begonnen de chemische wapens, die tussen nu en half 2014
zouden moeten worden vernietigd, naar Libanon en Irak te verplaatsen.
Qassim Saadeddine, een ander lid van de militaire raad, reageerde fel: Naar de hel met het plan van Kerry
en Lavrov. We verwerpen het en zullen de inspecteurs Syrië niet binnenlaten en hen niet beschermen.' (3)
False-flag incident al in 2011 gepland?
Uit de al vaak besproken WikiLeaks blijkt dat al aan het einde van 2011 impliciet gesuggereerd werd dat er
een (false-flag) incident met veel slachtoffers in Syrië zou moeten plaatsvinden, zodat de media er alle
aandacht aan zou geven en er tot militaire interventie besloten zou kunnen worden.
Reva Bhalla, vicepresident van de bekende strategische inlichtingenorganisatie STRATFOR, schreef in
december 2011 een email over een bijeenkomst in het Pentagon met een onder andere een Amerikaanse
kolonel en twee Britse en Franse afgezanten. Wat blijkt: toen al waren er Amerikaanse special forces actief
in Syrië om de rebellen niet alleen te trainen, maar ook bij te staan in hun guerrilla- en moordcampagnes.
'Media aandacht voor slachtpartij nodig'
Bovendien schreef Bhalla dat het Amerikaanse leger 'niet gelooft dat interventie vanuit de lucht zal
plaatsvinden, tenzij er voldoende media-aandacht voor een slachtpartij is, zoals Ghadaffi's acties tegen
Benghazi... De intel-man van de Luchtmacht is het meest bezig met de uitdaging de Syrische ballistische
raketten en chemische wapens uit te schakelen. Met Israël vlak om de hoek ziet hij dat als een grote
complicatie voor iedere militaire interventie.'
Bhalla's email is extra opvallend in het licht van de geheime ontmoetingen in augustus van dit jaar tussen
hoge Amerikaanse, Turkse en Qataarse commandanten en officials op een Turkse basis in Antakya, die
fungeert als het hoofdkwartier van het Free Syrian Army. De regionale commandanten werden toen op de
hoogte gesteld van een 'aanstaande escalatie in de strijd door een 'oorlogsveranderende ontwikkeling', die
tot Amerikaanse bombardementen op Syrië zou leiden. (4)
Xander - (1) Shoebat, (2) Reuters, (3) Infowars / YouTube, (4) Shoebat
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'Gevaarlijkste drug van deze tijd' zit bijna overal in
maandag, 16 september 2013
Lees de etiketten op voeding en al snel blijkt dat in heel veel
voedingsmiddelen ongemerkt suiker zit. Het is dus niet alleen oppassen
met frisdrank en snoep. Wie suikers eet wil steeds meer, ook als het
hongergevoel is verdwenen. Geef iemand eieren en hij of stopt op den
duur met eten. Geef hem koekjes en hij blijft eten.
Suiker kan dus eigenlijk worden gezien als een vorm van verslaving. Het
is net zo zwaar om van de drang naar zoet voedsel af te komen als van roken.
Endocrinoloog Aart Jan van der Lelij stelt dat de voedingsindustrie van dit mechanisme gebruikmaakt en
voedingsmiddelen daarom (onnodig) zoeter maakt.
Drug
Het motto van de voedingsindustrie is: er bestaat geen verkeerde voeding. Slechte voeding bestaat dus wel
degelijk: voeding die het evenwicht in ons lichaam verstoort en leidt tot verslaving.
Suiker kan net als alcohol en tabak worden gezien als een drug. GGD-directeur Paul van der Velpen pleit
voor ontmoediging van het gebruik van suiker door de overheid. Hij vindt dat gebruikers gewezen moeten
worden op de gevaren.
Verslavingstherapie
―De overheid zou geen vet-tax maar een suiker-tax moeten invoeren,‖ aldus Van der Velpen. ―En net als bij
zout regelgeving moeten opstellen met betrekking tot de hoeveelheid suiker die in een product mag worden
verwerkt. Zorgverzekeraars zouden verslavingstherapie moeten financieren voor hun obese klanten. Op
scholen zouden geen snoep en frisdranken meer aangeboden mogen worden. Producenten van
sportdrankjes die barsten van de suiker moeten worden aangeklaagd vanwege misleidende reclame en ga
zo maar door.‖
Van der Velpen besluit: ―Het lijkt misschien overdreven en vergezocht, maar suiker is de gevaarlijkste drug
van deze tijd en ook nog overal en makkelijk te verkrijgen.‖
Bron: GGD.nl
Gerelateerd:
Aspartaam gemaakt van ontlasting E. colibacterie
Frisdrank leidt tot agressie bij kinderen
Vijf vragen en antwoorden over kunstmatige zoetstoffen
Stevia: heilige graal in de strijd tegen suiker
Hoe de voedingsindustrie ons voortdurend bedondert
© Copyright (c) Niburu.nl

Verbod mobieltjes België
Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte
hebben een koninklijk besluit uitgewerkt om de verkoop van gsm‘s speciaal gemaakt voor kinderen onder
de zeven jaar te verbieden. Het gaat om gsm‘s die op speelgoed lijken en maar een beperkt aantal
knoppen hebben. Daarnaast wil ze ook reclame voor gsm‘s verbieden gericht op kinderen tot veertien tijdens
kinderprogramma‘s op radio of tv, in jongerentijdschriften en -websites.
De maatregelen komen er omdat de elektromagnetische golven die gsm‘s uitstralen mogelijk
kankerverwekkend zijn. Met het verbod worden de risico‘s voor de gezondheid van kinderen, zo veel
mogelijk beperkt. Zij absorberen gsm-straling immers meer dan volwassenen en zullen tijdens hun leven ook
meer blootgesteld zijn aan aan straling.
Onkelinx vraagt verder mensen beter te informeren over de stralingen van mobiele telefoons. Verkopers
zullen voor elke gsm de SAR-waarde moeten vermelden.
Die geeft aan in welke mate de gebruiker aan de radiogolven wordt blootgesteld, zodat hij bewuster kan
kiezen voor een gsm met een lagere SAR-waarde. Ook sms‘en of een oortje gebruiken bij het bellen
beperken de straling. Daarom wil Onkelincx voor het einde van het jaar nog de verkoop van oortjes bij gsm‘s
verplichten.
http://www.klasse.be/ouders/33819/kindergsm-binnenkort-verboden/#.UiWXin__Qj0
Noot : het is te hopen dat dit bericht niet bij de grens ter hoogte van Breda stopt...
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Wat u officiëel wel en niet mag weten over DEW-wapens
http://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon - Vertaling: Eheu
Wat officiëel bekend is over dew-wapens en wat officiëel verboden is over dew-wapens te weten
Dit artikel is uit maart 2013. Het is veelzeggend dat het zo recent is, en dat er op de Nederlandse Wiki geen
gelijknamig artikel bestaat. Het zegt iets over hoe gevoelig deze materie is en welke belangen een rol spelen
bij het achterhouden van informatie over wetenschap en technologie door verschillende machtige instanties
waaraan onze regeringen en ‗volksvertegenwoordigingen‘ gehoorzamen/onderworpen zijn.
De redactie geeft aan dat het om een artikel gaat dat om ‗bijdragen‘ vraagt van het publiek voor verdere
onderbouwing en verheldering. Zie ook de verschillende links in de tekst naar ‗main articles‘ over de
verschillende onderdelen van het artikel.
Dus als u zich geroepen voelt uzelf en het publiek te informeren….
Zie voor verdere uitleg van ‗deze mijn‘ aantekening mijn ‗NB‘ bij sectie 2.1 hieronder.
————————————Een ‗DEW‘ wapen schiet met energie op een doel zonder gebruikmaking van een projectiel. Het is bedoeld
om energie te verplaatsen naar een bepaald doel om er een bep. gewenst effect op uit te oefenen. De
effecten op menselijke doelen kunnen dodelijk of niet-dodelijk zijn.
De effecten vallen onder te verdelen in fysieke, fysiologische en psychologische [1].
DEW‘s worden gebruikt tegen menselijke doelen in het kader van Informatie Operaties (Info Ops) door
landen als de VS en het VK [2] [3]. Deze operaties worden naar beweerd gebruikt door militaire organisaties
tegen zowel de eigen bevolking als tegen mensen in het buitenland [4] [5] [6].
Deze technologie bestaat al decennia en werd ontwikkeld en gebruikt door de The United States Energy
National Laboratories [7] , de Navo , Rusland, en het Tsjechische ministerie van Defensie [8].
Er zijn meerdere vormen van energie die voor die wapens gebruikt kunnen worden.
-Electromagnetische straling, inclusief ‗radio-frequency‘ wapens, ‗microwave‘ wapens, lasers en masers
-Deeltjes met een massa, -in zgn. ‗particle-beam‘ wapens (een vorm van micro-projectilen dus).
-Akoestische wapens, d.w.z. wapens die werken met geluid.
———Engelse inhoudsopgave
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Contents
1 Operational advantages
1.1 General
2 Examples of DEW‘s
2.1 Radio frequency
2.2 Microwave Weapons
2.3 General information on lasers
2.4 Electrolaser
2.5 Pulsed Energy Projectile
2.6 Examples
2.7 Other
3 Problems and considerations
3.1 Blooming
3.2 Evaporated target material
3.3 Beam absorption
3.4 Lack of indirect fire capabilities
4 Masers
4.1 Some common types of masers
5 Particle-beam weapons
5.1 Plasma weapons
5.2 Electric beam in a vacuum
5.3 Speed of the weapon
6 Sonic weapons
7 History
7.1 Ancient inventors
7.2 Robert Watson-Watt
7.3 Engine-stopping rays, urban legend made real
7.4 Tesla
7.5 German World War II experimental weapons
7.6 Strategic Defense Initiative
7.7 Iraq War

Nieuwsbrief 184 – 15 september 2013 – pag. 32

7.8 Alleged tracking of Space Shuttle Challenger
7.9 Law enforcement
8 Future
9 Non-lethal weapons
10 See also
11 Notes
12 References
13 External links
——————————————————————————————————————(Ben u er nog? Góeoeoed…Eg jofel van‘u . Is móeilijk, maar VOLHOUDEN hé, en ‗roestieg‘ ma‘, -kom alles
goe‘. Doe ik zovast hier het vervolg, -de vertaling van heel het artikel punt per punt volgens voorgaande
inhoudsopgave:)
1. VOORDELEN VAN DE WERKING VAN DEW-WAPENS
1.1 Algemeen:
DEW-wapens kunnen op een onzichtbare manier gebruikt worden in het spectrum van radio-frequenties,
gaande van 3Kh tot 300 Gigaherz, die door alle soorten muren heen kunnen [8] [9].
De effecten van DEW zijn grotendeels onbekend bij het publiek. Medici kunnen zo makkelijk de symptomen
van slachtoffers ervan misdiagnosticeren omdat ze in hun opleiding niet bekend worden gemaakt met het
bestaan en de werking van deze wapens.
2. VOORBEELDEN VAN DEW:
Dews worden gewoonlijk ingedeeld naar de frequentie die ze gebruiken (bv ‗radio-golven‘), of naar de wijze
waarop ze werken.
2.1. RADIO-FREQUENTIE WAPENS:
Ze worden gebruikt bij Info-Ops, maar de reikwijdte en de mogelijkheden van de wapensystemen worden
geheim gehouden voor het publiek. [2] [3] [10]
NB (Noot van de Vertaler) : zie daarvoor deze link, waarop te zien is welke FOIA verzoeken van Mindcontrolslachtoffers over dit gebruik van Dew in het VK zijn afgewezen of botweg niet eens beantwoord:
https://www.whatdotheyknow.com/search/dew/all
Al die info is dus ‗officieel‘ dwz ‗met uw democratische instemming!!!!‘ geheim!
That says is all, -zie mijn andere artikelen over Tesla en DEW en Mindcontrol om te beoordelen wat er
verder nog over andere militaire toepassingen van deze wapens ‗officieel‘ geheim gehouden wordt, en
vergelijk dat met wat er wél ‗officieel‘ bekend is daarover en dat in onderstaande lemma‘s van dit artikel
opgesomt wordt.
En vraag u af wat daarvan zoal de gevolgen kunnen zijn, van uw ‗fully informed consent‘ tenslotte met die
geheimhouding, -bijv. voor de slachtoffers van die wapens, en voor uw recht op informatie-vergaring en verspreiding, de vrijheid van wetenschap, en uw vrijheid ‗tout court‘ tenslotte.
En ook wat die situatie voor ‗verwarring‘ en ‗cognitieve dissonance‘ (zeker ook bij ‗erkende‘ wetenschappers
en de gangbare ‗intelligentsia‘) met alle ‗onrust‘ die daarbij bij hoort (en die weer bijna geheel automatische
en ‗vanzelfsprekend‘ de ‗noodzaak‘ van ‗security maatregelen‘ mbv dezelfde soort wapens o.a.).
2.2. MICRO-WAVE WAPENS:
Hoewel sommige wapens als ‗micro-wave‘ wapens worden betiteld, werken ze met de frequenties tussen de
300 Megaherz en 300 Gigaherz, waardoor ze binnen het spectrum van radio-golf (‗Radiofrequentie‘, RF)
wapens vallen [11]
Sommige van die wapens zijn door militaire instanties ‗vrijgegeven‘ voor publikatie:
- ‗Active Denial Systems‘: een wapen dat werkt met millimeter-golven en dat het water in de huid verwarmt,
hetgeen bij het doelwit enorme pijn veroorzaakt waardoor het uitgeschakeld wordt. Het wordt gebruikt door
het US Airforce Research Laboratory en door Raytheon, voor doeleinden van ‗riot- control‘. Hoewel beweerd
wordt dat de effecten ervan slechts tijdelijk zijn, wordt er getwijfeld of ze geen blijvende schade kunnen
veroorzaken aan de ogen van het doelwit . Er zijn nog geen tests waaruit de lange termijn effecten van
‗micro-wave‘ straling blijken. Dit wapen kan ook onbeschermde electronica beschadigen (zie TEMPEST:
research into unintended release of electronic information [12]). Het wapen is voorhanden in verschillende
afmetingen en kan worden gemonteerd op een ‗humvee‘.
- ‗Vigilant Eagle‘ is een wapen dat gericht kan worden op elke soort projectiel dat afgevuurd wordt op een
vliegtuig, en het wordt voor verdediging van luchthavens gebruikt [13]. Het systeem is voorzien van een
raket-detecteer en -volg systeem (MDT), een besturings en navigatie systeem en een scan-antenne. Het
MDT is een ingebouwd relais van infra-rood (IR) camera‘s. Het besturings- en navigatiesysteem bepalen de
plek van waaraf een e.v. raket wordt gelanceerd. De ‗scanning‘ antenne projecteert microwaves die het
besturingssysteem van de raket verstoren en zodoende de raket uit zijn koers brengen.[14]
-‗Bofors HPM Blackout‘ is een wapensysteem waarvan beweerd wordt dat het in staat is om op grote afstand
met behulp van krachtige micro-waves allerlei gangbare commerciële electronica onklaar kan maken [16]
[17] [18]. Er wordt beweerd dat het niet dodelijk is voor mensen.
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2.3 ALGEMENE INFORMATIE OVER LASERS:
Laser stralen worden vaak gebruik voor het detecteren, afstellen en richten van wapens. Maar de
laserstralen zelf zijn niet de bron van de vuurkracht.
Laser stralen genereren vaak korte maar krachtige pulsen van energie-golven. Een laser puls van éen
megajoule levert ruwweg dezelfde hoeveelheid energie als 200 gram krachtige springstof en heeft hetzelfde
effect op het doelwit ervan. De voornaamste werking ervan bestaat uit het vernietigen van het omhulsel van
het doelwit dat door de kracht van het wapen verbrand/verpulverd wordt.
De meeste wapens die laser-golven gebruiken zijn ‗gas dynamic lasers‘. Ze worden afgeschoten met behulp
van brandstof-explosies of turbine-kracht door een aantal circuits of een systeem van met elkaar verbonden
buizen. De hoge druk die door de gas-explosie ontstaat veroorzaakt een plasma-wolk en een ‗lase‘ (‗light
accellerating stimulation‘). Een probleem met deze systemen is dat het moeilijk is de benodigde precisie te
behouden in de positie en afmetingen van de spiegels en de holtes waarin de laserstraal resoneert. De
meeste systemen maken gebruik van ‗oscillator‘ lasers die met weinig vuurkracht worden afgevuurd om een
eenvormige golf te genereren die dan daarna versterkt wordt. Er zijn experimentele versterkers voor
laserstralen die geen gebruik maken van spiegels en onderling verbonden holtes, maar van open gaten die
niet door wapens die krachtige energie afvuren vernietigd kunnen worden.
Sommige lasers worden gebruikt als ‗non-lethal‘ wapens, zoals ‗dazzlers‘ waarmee mensen tijdelijk verblind
of afgeleid kunnen worden, en waarmee electronische apparatuur uitgeschakeld kan worden (zie verder
beneden).
2.4 ELECTRO-LASER (zie uitgebreid artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolaser ) :
Een electrolaser veroorzaakt ‗blooming‘ (zie verder hier onder), en stuurt vervolgens een elektrische stroom
door de ioniserende plasma die door die ‗blooming‘ gevormt wordt, ongeveer zoals bij bliksem het geval is.
Het werkt als een reusachtig krachtige lange afstands versie van de Taser-gun of stun-gun.
2.5 GEPULST ENERGIE PROJECTIEL (MAIN ARTICLE:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulsed_Energy_Projectile ) :
‗Pulsed Energy Projectile‘ (PEP) produceert een infra-rood laser-puls die met grote snelheid plasma afvuurt
op het doelwit. De explosie, de inslag en micro-waves veroorzaken bij het doelwit een tijdelijke schock en
verlamming. Het wordt gebruikt als niet-dodelijk ‗crowd-control‘ wapen en is nog in de experimentele fase.
2.6 VOORBEELDEN:
-Northrop Grumman maakt in maart ‗09 bekend dat het een elekrisch laserwapen ontwikkeld heeft en met
succes getest. Het wapen produceert een licht straal van 100 kilowatt, -krachtig genoeg om raketten,
artillerie-granaten en mortier vuur te vernietigen [18]. Een elektrische laser is volgens Brian Strickland van
het United States Army‘s Joint High Power Solid State Laser program, een geschikt wapen omdat het veel
minder plaats inneemt dan een gas-laser wapen, zodat het op een schip, vlietuig of voertuig geïnstalleerd
kan worden [19]
-Op 6 april 2011 maakt de Research chef van de Navy, Nevin Carr, bekend dat de Navy voor de kust van
Califorinië met succes een door Northrop Grumman ontwikkeld laserwapen heeft getest, door ‗een
vernietigend effekt teweeg te brengen bij een op hoge snelheid vliegende kruis-raket‘ [20]. De aktieradius
van het wapen wordt geheim gehouden, maar het licht voor de hand dat ze eerder kilometers groot zal zijn
dan een paar meter…
-Op 13 november 2008 maakt Northrop Grumman bekend dat het een hoge-energie laser wapen met de
naam FIRESTRIKE in de verkoop heeft. Het is laserwapen dat vaste stof als ontstekings-brandstof gebruikt.
Het systeem is ‗moduleerbaar‘ en gebruikt 15 kW modules die verschillende niveau‘s van vuurkracht
genereren.
-Het ‗Zeus laser weapon‘
-Het ‗Laser Area Defense System‘.
-Het ‗Mid-Infrared Advanced Chemical Laser‘ (MIRACL), een deutorium fluoride laser wapen dat door de
Navy getest werd ‗97 op een Air Force Satelite.
-Zie voor verdere voorbeelden noten [21] tot en met [28] en de sectie 2.4 hierboven over ―Elektrolasers‘ voor
meer informatie.
2.7 VERGELIJKING MET ANDERE WAPENTYPES:
Laser wapens kunnen verschillende voordelen hebben vergeleken met traditionele wapensystemen:
-De laserstraal plaatst zich voort met lichtsnelheid, waardoor er geen afwijkingen in haar baan optreden
(behalve op extreem grote afstanden), en het doelwit als de straal eenmaal afgevuurd is haar onmogelijk kan
ontwijken.
-Omdat laserstralen op lichtsnelheid vuren, is het niet nodig ze te corrigeren tijdens hun traject, behalve als
ze door massieve objecten gevuurd worden, omdat zwaartekracht en windsnelheid nauwelijks vat op ze
hebben.
-Ze kunnen met veel grotere ruimtelijke precisie afgevuurd worden, en ze zijn veel wendbaarder zodat ze
over een veel groter gebied ingezet kunnen worden dan met traditionele vuurwapens mogelijk is.
-Als er genoeg brandstof is om het wapen af te vuren, kan een laserwapen oneindig veel munitie opleveren.
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-Omdat licht praktisch geen weerstand ontmoet, is er nauwelijk sprake van terugslag bij het afvuren van
laserwapens.
-De reikwijdte van laserwapens is oneindig veel groter dan die van ballistische wapens, -ze is enkel
afhankelijk van de toestand van de atmosfeer en van de hoeveelheid energie die nodig is om ze af te vuren.
-Ze produceren bij het afvuren geen geluid of licht, zodat het doelwit niet kan detecteren van waaruit ze
afgevuurd worden.
Maar moderne ballistische wapens compenseren veel van de ongewenste effecten die het werken met
laserwapens oplevert, -zodat de ontwikkeling ervan waarschijnlijk vooral bepaald zal worden door
overwegingen van ‗elegantie‘ en de kosten die eraan verbonden zijn.
3.0 PROBLEMEN EN OPMERKINGEN:
De bestaande methoden voor het opslaan, richten, bijstellen en afvuren van laserswapens verhinderen het
gebruik ervan als ‗handvuurwapen‘. De huidige generatie lasers verspillen veel energie als hitte, waardoor
omvangrijke koelsystemen nodig zijn om oververhitting te voorkomen.
Mogelijke methoden om die praktische problemen te verhelpen zijn:
-het gebruik van super-conductoren in de constructie van de wapeninstallatie, zodat te hoge temperaturen
kunnen worden vermeden.
-apparaten met meer opslag- en generatie-capaciteit voor electriciteit zodat een deel van de electriciteit
gebruik kan worden als koelmiddel.
Chemische lasers gebruiken een geschikte chemische substantie voor de benodigde energie. ‗Chemical
oxygin iodin lasers‘ en ‗deuterium fluoride lasers‘ (nucleair fluoride dat reageert met deuterium) zijn twee
alternatieve laserwapen-systemen die geweldige vuurkracht en reikwijdte hebben. Maar chemische
laserwapen hebben hun eigen problemen wat betreft hanteerbaarheid, koeling en precisie.
Die problemen zouden opgelost kunnen worden als die systemen op een beschutte plaats in de buurt van
een grote elektriciteitsbron/ -centrale geplaatst worden of op een schip dat door atoomkracht wordt
aangedreven, -in het laatste geval zou het zeewater voor de benodigde koeling kunnen zorgen.
3.1 ‗BLOOMING‘:
Laserstralen die afgevuurd worden veroorzaken een desintegratie van het plasma dat ze produceren in de
atmosfeer zodra deze een dichtheid heeft van een megajoule per kubieke centimeter. Dat heeft tot gevolg
dat de laserstraal minder compact wordt en dat ze haar energie verliest in de lucht die haar omringt. Rook,
stof of mist in de lucht kan dat effect versterken.
Technieken om dat effect tegen te gaan zijn bestaan uit het gebruik van grote spiegels die de laser-straal
concentreren, of micro-antennes die de laserstraal over een grote afstand door-zenden [29], het gebruik van
uiterst korte pulsen die korter duren dan de tijd die nodig is om ‗blooming‘ te vormen, of van laserstralen die
reflecterende elementen op het doelwit doen oplichten zodat men het doelwit precieser kan lokaliseren en de
laserstraal waarmee het doelwit beschoten wordt zo compact mogelijk maken waardoor het ‗blooming‘ effect
via ‗feedback‘ door de reflecties van het doelwit geneurtraliseerd wordt, -of men kan meerdere laserwapens
tegelijk vanaf verschillende posities afschieten om het doelwit te raken (zie links in het Eng. Wiki-artikel voor
meer info over deze methoden).
3.2 VERBRANDING VAN HET OMHULSEL VAN HET DOELWIT:
Door de impact van een laser straal verdampt het omhulsel van het doelwit, waardoor het via ‗blooming‘ de
bereikbaarheid van het doelwit voor de laser vermindert.
Dat kan wellicht opgelost worden door een ‗staande‘ schokgolf te induceren in de wolk die het verbrandend
omhulsel van het doelwit veroorzaakt, of door sneller te schieten dan de snelheid waarmee zich de wolk
vormt, of door het absorptie niveau van de wolk te meten en vervolgens met een ander laserwapen de
stuwkracht van de wolk om te keren, -waardoor na het eerste schot dat het doelwit raakt doorgegaan kan
worden met het beschieten ervan.
3.3 ABSORPTIE VAN DE LASERSTRAAL:
Een laserstraal kan door regen, sneeuw, rook, stof etc. verstrooid raken in de atmosfeer waardoor het
‗blooming‘ effect versterkt wordt. De US-Army en het MIT studeren op de mogelijkheid om dit effect te
gebruiken om wolken op te lossen, in het kader van ‗weermanipulatie‘.
3.4 DE ONMOGELIJKHEID OM ‗MET EEN BOCHT‘ TE SCHIETEN:
Gewone balistische wapens kunnen in een boog afgevuurd worden om doelwitten over een obstakel (zoals
een heuvel) heen te raken. Wegens de lichteigenschappen van lasers kan dat niet met laserwapens. Een
oplossing is mogelijk het gebruik van spiegels, op vliegtuigen of in de ruimte, of het monteren van die
wapens zelf op vliegtuigen of ruimtevaartvliegtuigen/satelieten.
4 MASERS: (MAIN ARTICLE : http://en.wikipedia.org/wiki/Maser )
Een maser is een apparaat dat ‗coherente‘ magnetische golven genereert via versterking door ‗stimulated
emission‘ (LINK). Historisch gezien komt de term ‗maser‘ van het met hoofdletters geschreven ‗MASER‘
(‗Microwave Amplification by Stimulated Emmission of Radiation‘). De term ‗maser‘ met kleine letters
ontstond als gevolg van het feit dat moderne ontwikkeling van de technologie het gebruik voor wapens van
Elektromagnetisch golven (d.i. micro-waves en radio-golven) over een bredere wijdte van het
Elektromagnetische spectrum mogelijk maakte. Daarom stelde C.H. Townes voor om de ‗M‘ in ‗MASER‘ te
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vervangen door de ‗m‘ in ‗maser‘, waarin die ‗m‘ stond voor ‗molecular‘. [30] ‗Laser‘ staat voor ‗Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation‘, een term bedacht door Gordon Gould in ‗57, maar het
wapen werd aanvankelijk ook wel ‗optical maser‘ genoemd.
4.1 ENKELE GANGBARE TYPEN MASERS:
-Atoom-straal masers : -ammoniak maser ; -vrije elektron maser; -waterstof maser (zie link op Eng.
wikipedia)
-Gas masers: Rubidrium maser
-Vaste stof maser: -Rubijn maser; -‗whispering-gallery modes‘ (zie link op Eng. Wikipedia) ijzer-safier maser
Het ‗dual noble gas‘ van het medium waarmee ‗masing‘ geproduceerd wordt is niet-polair [31]
5 DEELTJES-STRAAL WAPENS (PARTICLE BEAM WEAPONS): (MAIN ARTICLE :
http://en.wikipedia.org/wiki/Particle-beam_weapon )
Deeltjes wapens kunnen geladen of niet-geladen deeltjes gebruiken, en ze kunnen zowel binnen als buiten
de aardse atmosfeer werken. Deze wapens zijn mogelijk, maar er zijn geen bewijzen bekend dat ze ook
bestaan. Bepaalde van die wapens hebben het voordeel dat ze zelfrichtend werken in de atmosfeer.
Ook met deze wapens bestaat het probleem van ‗blooming‘: dwz dat de straal desintegreert in de lucht waar
het doorheen gevuurd wordt:
-Thermische ‗blooming‘ kan optreden wegens thermische vibratie van de deeltjes waardoor ze onderling
gaan botsen, of omdat ze botsen op luchtmoleculen.
-Electrische ‗blooming‘ treedt op als deeltjes/ionen met gelijke lading elkaar afstoten
5.1 PLASMA WAPENS (Main article: http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_weapon ):
Plasma wapens produceren een bliksemschicht of stroom van plasma, wat materie in een ‗geagiteerde‘
toestand is die bestaat uit electronen, atoomkernen en vrije elektronen als het om ge-ioniseerde deeltjes
gaat, of uit andere deeltjes als het om ‗pinched‘ deeltjes gaat (zie bovenstaande link voor verdere uitleg).
De ‗MARAUDER‘ (Magnetically Accelerated Ring to Achieve Ultra-high Directed-Energy and Radiation )
gebruikte het SHIVA STAR project (zie link op Eng. Wiki) om wervelingen van plasma te accelereren tot
bijna de snelheid van het licht. [32]
5.2 ELEKTRISCHE STRALEN IN EEN VACUÜM:
In een vacuüm (i.e. het heelal) kunnen elektrische stralen zich bijna met de snelheid van het licht
verplaasten, omdat ze nauwelijk elektrische geladen tegenstand ontmoeten. Daarmee zou men dus
elektronische apparatuur van raketten of satelieten kunnen vernietigen. Het probleem is dat je een
elekrische straal niet op een laser-straal kunt monteren, zodat net als bij ‗deeltjeswapens‘ een ander middel
nodig zou zijn om het ‗blooming‘ effect te vermijden.
5.3 DE SNELHEID VAN HET STRALINGSWAPEN:
De snelheid van het Stralingswapen hangt af van haar dichtheid/compactheid. Hoe dichter/compacter hoe
krachtiger. Maar deeltjes-wapens vuren met een snelheid die ver onder die van het licht ligt. Hun snelheid
hangt af van de massa, de lading en de dichtheid/compactheid van de deeltjes/de energie-straal.
6 AKOESTISCHE WAPENS (Main article: http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weaponry ):
Er kunnen luchtbelletjes (‗cavitation‘) ontstaan in de huid, hetgeen invloed heeft op de gasmoleculen in de
menselijke huid, en verhitting door blootstelling aan ‗ultrasound‘, en dat kan weefselschade en schade aan
organen tot gevolg hebben. Studies wijzen uit dat blootstelling aan intens geluid van 700 Khz tot 3,4 Mhz bij
muizen tot ernstige darm en longproblemen leidt. Blootstelling aan stimulering dmv geluid en de vibraties
ervan kunnen leiden tot heftige beweging van de bloedaders en tot vertraging van het hartritme. Hoge
geluidsniveaus kunnen tot permanente gehoorschade leiden.
Een door meerdere organisaties gezamelijk uitgevoerd onderzoek [33] toont aan dat de blootstelling aan
intense geluidsniveaus kan leiden tot schadelijke effecten op het functioneren van verschillende interne
organen en het zenuwstelsel, -verstoring van de auditieve waarneming, gewaarwording van abnormale
vibraties, cardio-vasculaire stoornissen, stoornissen van het centrale zenuwstelsel, evenwichtsstoornissen,
pleuritis-achtige klachten en problemen met de longen.
Onderzoekers hebben bewezen dat blootstelling aan ultra lage tonen ‗bubbles‘ (‗cavitation‘) en onderkoeling
kunnen veroorzaken, en weefsel-schade.
‗Follow-up‘ experimenten op dit gebied werden te riskant bevonden.
Experimenten met muizen tonen aan dat long en leverschade optreedt bij blootstelling aan geluid van 184
decibel, en vanaf dat niveau neemt de schade snel toe. Mensen die langer dan 15 minuten aan continue
laag-frequente tonen worden blootgesteld, vertonen neurologische problemen wegens onmiddellijke schade
aan het hersenweefsel, die langdurige effecten kan hebben. De problemen waren te vergelijken met die van
mensen die een lichte hersenbeschadiging hebben. Vermoed wordt dat dat het gevolg is van de mechanisch
veroorzaakte spanning die blootstelling aan geluid oplevert in het hersenweefsel. [34]
7 GESCHIEDENIS
7.1 De legende wil dat in de Oudheid Archimedes van zijn kennis gebruik heeft gemaakt om een aanval van
de Romeinse vloot op Syracuse te saboteren door gebruik te maken van grote spiegels waarin hij het
zonlicht weerkaatste en concentreerde om zo de Romeinse schepen in brand te zetten.
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Experimenten van studenten van de MIT bewijzen dat zo‘n onderneming mogelijk is, hoewel niet erg
praktisch [35].
7.2 ROBERT WATSON WATT:
In ‗35 vroeg de Britse Luchtmacht aan Robert Watson van het Radio Research Institute of het mogelijk was
een ‗deathray‘ te fabriceren. Hij antwoordde dat dat niet mogelijk was, maar gaf door zijn adviezen om
radiogolven te gebruiken voor de detectie van vliegtuigen wel de start voor de ontwikkeling van het laserwapen. (zie link op Eng. Wiki ‗The History of Rader‘).
7.3 SABOTAGE VAN AUTO‘S: VAN ‗URBAN LEGEND‘ NAAR WERKELIJKHEID:
In ‗38 deed het verhaal de ronde dat de Duitsers auto‘s van toeristen vanaf afstand tot stilstand konden
brengen. Waarschijnlijk was dat een vervorming van de feiten die bestonden uit de gewoonte die de Duitsers
hadden om wegens de elektrische storingen de ze veroorzaakten, auto‘s in de buurt van de toen pas
ingerichte experimentele televisie-zender van Feldberg tijdens de duur van de metingen van het bereik van
de zender tot stilstand te dwingen [36].
Moderne auto‘s hebben een elektronisch besturingssysteem. De OnStar heeft een ‗remote control‘
mogelijkheid, maar dat is geen wapen, het is een ‗add-on‘ in de elektronica van de auto. Het
besturingssysteem van een auto is een gesloten systeem, zodat een auto alleen tot stilstand gebracht kan
worden van afstand door het hele systeem te laten doorbranden, via laser of Elektro-Magnetische Puls
wapens ( http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_pulse ), maar die laatste zijn géén Directed (=
‗richtbare‘) wapens.
7.4 TESLA:
Nikola Tesla (1856-1943) was een uitvinder, wetenschapper en elektrisch ingenieur die werkte aan het
ontwikkelen van technische toepassingen van hoge frequenties. Vanaf 1900 tot aan zijn dood werkte hij aan
de ontwikkeling van een directed energy wapen. In ‗37 schreef hij een verhandeling: ‗The Art of Projection of
non-dispersive concentrated Energy through the Natural Media‘ die ging over het gebruik van geladen
deeltjes als wapen [37].
7.5 DUITSE EXPERIMENTELE WAPENS UIT DE 2e WO:
In het begin van de jaren ‗40 ontwikkelden ingenieurs in Duitsland een akoestisch kanon dat letterlijk in staat
was om iemand van binnen uit uit elkaar te schudden. Een methaan verbrandingsmoter was verbonden met
twee schotel-antennes die zorgden voor een trilling op 44 Hz. Deze lage tonen veroorzaakten duizeligheid
en misselijkheid bij mensen op een afstand van 200 - 400 meter door het middenoorbeentje aan het trillen te
brengen en de vloeistof in het slakkenhuis. Op de afstand van 50 tot 200 meter veroorzaakte het
samentrekkingen en uitdijingen van innerlijke organen die solide zijn, zoals de nieren, de mild en de lever
(maar op meer weke organen zoals het hart, de maag en de darmen had het weinig effect). De longen
werden enkel vanaf heel kleine afstand aangetast omdat lucht geen vaste substantie is , -enkel de
longblaasjes reageren op die trillingen omdat ze bloed bevatten.
Het wapen was niet erg efficient, omdat de omvangrijke installatie die er voor nodig was een gemakkelijk
doelwit was voor vuurwapens [38]
Later in de oorlog richtten de Duitsers zich meer en meer op de ontwikkeling van revolutionaire
wapentechnologie: de zgn. Wunderwaffen.
Ze experimenteerden met Directed Energy Weapons, zoals de Röntgen-wapens van Heinz Schellenmeier,
Richard Gans en Fritz Houtermans..Ze onwikkelden een elektronen-versneller met de naam Rheotron
(uitgevonden door Max Steenbeck van Siemens-Schuckert in de jaren ‗30), -later noemden de Amerikanen
die uitvinding Betatron (zie link op Eng. Wiki). De bedoeling was om harde ‗synchroton‘ röntgenstralen voor
de Duitse luchtmacht als wapen te ontwikkelen waarmee vliegtuigen via pre-ionisatie van de brandstof
zouden kunnen worden gesaboteerd zodat ze binnen het bereik van de FLAK kwamen. De Rheotron werd
door de Amerikanen op 14 april ‗45 in Burggrub buitgemaakt.
Een andere van die uitvindingen was Ernst Schiebolds ‗Röntgenkanon‘ dat vanaf ‗43 in Grossostheim bij
Afschaffenburg ontwikkeld werd. De Hamburgse Company Richard Seiffert & Co leverde onderdelen voor
het wapen [39].
Verder werkten de Duitsers aan akoestische wapens waarmee ze -via parabool-antennes die als klankkast
gebruikt werden- behoorlijk destructieve resultaten bereikten.
Samen met de Japanners werkten ze ook aan de ontwikkeling van micro-wave wapens.
7.6 STRATEGIC DEFENSE INITIATIVE (SDI):
In de jaren tachtig begon Reagan aan het Strategic Defense Iniative programma waarvan de bedoeling was
dat het intercontinentale raketten zou onderscheppen. Het programma werd ook wel Star Wars genoemd.
Het wordt tot op de dag van vandaag voortgezet, door het Strategic Missile Defense Agency, maar de
meeste onderdelen ervan zijn in de la verdwenen.
Boeing heeft nog wel wat successen behaald op dit gebied met de Boeing YAL-1 en de Boeing NC-135,
waarvan de eerste in 2010 twee raketten uit de lucht haalde. Maar beide projecten zijn inmiddels
afgebroken.
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7.7 DE EERSTE GOLF-OORLOG:
Tijdens de Irak-oorlog werden door de VS elektromagnetische wapens gebruikt, -ook extreem krachtige
micro-wave wapens, om de elektronica van het Irakese leger te saboteren en wellicht voor ‗crowd-control‘
doeleinden. De schaal waarop deze wapens werden ingezet en het vermogen ervan zijn tot op heden
onbekend [40].
7.8 DE VERMEENDE AANVAL OP DE CHALLENGER SPACE-SHUTTLE:
De Russen hebben veel energie gestoken in de ontwikkeling van rubijn en koolstof-dioxide lasers als antiraket en anti-sateliet wapen. Er zijn berichten dat het Terra-3 complex in Sary Shagan meermaals is gebruikt
om Amerikaanse spionage satelieten te ‗verblinden‘ in het infra-rood spectrum.
Er is beweerd dat de Russen laserwapens vanaf Terra-4 hebben gebruikt in ‗84 tegen de Challenger spaceshutle. In die tijd waren de Russen bang dat de shutle gebruikt zou worden als een verkennings/spionage
wapen. Toen de shutle in ‗84 over het Terra-4 complex vloog, zou het met laserwapens beschoten zijn.
Aanvankelijk werd beweerd dat dit storingen had veroorzaakt in de apparatuur aan boord van de shuttle en
stress bij de bemanning. De VS tekende via haar diplomaten protest aan tegen deze daad [41] [42]. De
bemanning zelf van de shutle en de inlichtingendiensten van de VS ontkennen echter dat dit incident heeft
plaatsgevonden [43].
7.9 DEW wapens en ordehandhaving:
Dazzlers zijn apparaten die mensen tijdelijk uitschakelen of verblinden. Ze kunnen ook tegen mechanische
sensoren of vliegtuigen gericht worden. Ze zenden infrarood licht uit om electronische sensoren te
saboteren, of zichtbaar licht om mensen te verblinden, waarbij geen blijvend oogletsel beoogd wordt. De
zenders voor de straling zijn meestal lasers, en het zijn draagbare apparaten, dazzler-lasers genaamd, en ze
opereren in het rode en groene deel van het elektromagnetische spectrum.
8 DE TOEKOMST VAN DEW-WAPENS:
Op dit moment worden dew-wapens vooral ontwikkeld met het oog op bescherming tegen botsingen van de
aarde met asteroïden [44]
9 NON-LEATHEL WEAPONS (Main article: http://en.wikipedia.org/wiki/Non-lethal_weapons ):
Het TECOM-symposium in ‗97 concludeerde over non-leathal weapons: ―Het grote probleem is dat van het
bepalen van de effekten van deze wapens op de test-objecten binnen de gemeenschap van
experimentatoren. Want het risico op serieuze verwonding en dodelijke ongelukken vormen een belangrijke
hindernis bij die tests‖ [45].
Ook zullen experimenten die het centrale zenuwstelsel aantasten of neuro-fysiologische schade aanrichten
de Conventie op het Gebruik van Conventionele Wapens van ‗80 schenden. Wapens die meer dan enkel
oppervlakkige verwondingen aanrichten of ernstig lijden, zullen ook in strijd zijn met Protocol I van de
Geneefse Conventie [46].
Veel voorkomende bio-fysiologische effekten van elekrtromagnetische wapens zijn:
-ademhalingsproblemen
-desoriëntatie
-misselijkheid
-pijn
-duizeligheid
-andere vormen van ernstig onwelzijn.
De veroorzaakte ademhalingsproblemen zullen het grootse gevaar inhouden voor een dodelijke afloop voor
het test-object.
Licht en repeterende licht-signalen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken. Ook evenwichtstoornissen
en reisziekte kunnen veroorzaakt worden door elektromagnetische wapens.
Cruise-schepen gebruiken akoestische wapens (zoals LRAD) om piraten af te weren [47]
=======================================================================
See also
Active Denial System (ADS), a non-lethal directed-energy weapon developed by the U.S. military, for area
denial, perimeter security and crowd control
Electronic warfare
Electromagnetic weapon
German WW 2 Sonic Cannon
Laser applications
List of laser articles
List of plasma (physics) applications articles
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Obama’s oorlog tegen de christenen
Uit het nieuws 05-09-2013 Door: Franklin ter Horst
Barack Hoessein Obama laat er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen zijn met het
christendom in eigen land en daarbuiten. Zijn steun aan de christenen hatende moslimextremisten in Libië,
Egypte en Syrië, laten zien dat deze zoon van een hele generatie soennitische moslims in Kenia, het
christendom als een vijand ziet. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd er alles aan gedaan, zijn
islamitische achtergrond te bagatelliseren, en juist zijn 'christen' zijn te benadrukken. Maar vanaf het begin
van zijn ambtstermijn vereenzelvigt hij zich steeds vaker en openlijker met de moslimwereld. Zo roept hij de
moslims wereldwijd op zich te verenigen en hun onderlinge geschillen op zij te zetten. Hoe gecharmeerd
Obama is van de islam en van de fascistische Moslimbroederschap blijkt onder meer uit het feit dat hij de
rode loper voor deze extremisten heeft uitgelegd in het Witte Huis. Hij laat zich zelfs adviseren door deze
figuren. Een Egyptische krant beweert dat hij lid is van de Moslimbroederschap.
Daarnaast worden ook andere extremisten in het Witte Huis gesignaleerd waaronder terroristen van Hamas,
Hezbollah en andere islamitische militante organisaties. Zo was op 13 juni 2013 Sheikh Abdullah bin
Bayyah, een afgevaardigde van de islamitische extremist Yusuf al-Qaradawi, de spirituele leider van de
Moslim Broederschap, te gast in het Witte Huis. De ontmoeting met Bayyah zou hebben plaatsgevonden op
verzoek van de Obama-administratie met de bedoeling van hem te horen hoe de relatie met de Association
van Muslim Scholars verbeterd kan worden.
Obama‘s bemoeienis met de bloedige revoluties in het Midden-Oosten is volkomen duidelijk. Hij noemde het
de verantwoordelijkheid van de VS de ‗mensenrechten‘ van de bevolking van Libië te verdedigen zoals hij
verklaarde in april 2011. Na het verdwijnen van Gadhaffi werd de kleine christelijke gemeenschap in Libië
het slachtoffer van aanvallen door de door Obama gesteunde terroristen. Kerken werden aangevallen,
nonnen die sinds 1921 de zieken en armen hielpen werden gedwongen te vluchten; buitenlandse christenen
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die Bijbels in hun bezit hadden werden gearresteerd en gemarteld. In Egypte steunde hij zijn vrienden van
de Moslimbroederschap in het omverwerpen van het bewind van Hosni Moebarak, Amerika‘s stabiele
bondgenoot voor dertig jaar. Obama‘s favoriet Muhammed Mursi werd president, de man die de Koptische
christenen betitelde als ―kruisvaarderchristenen‖ die bestreden moesten worden. Het resultaat is bekend:
massale vervolging van christenen, verwoestingen van kerken, scholen huizen en winkels, verkrachtingen
en moordpartijen. ―Er zijn onder het door Washington en Brussel gesteunde bewind van Mursi, meer
christenen vermoordt dan in de laatste 30 jaar‖. Sinds Mursi is afgezet zijn de christenen nog meer onder
vuur komen te liggen aangewakkerd door de Moslimbroederschap. En wat te denken van het lot van de
christenen in Syrië. In dit land zijn het opnieuw de christenen die een verschrikkelijke tol betalen door het
barbaarse optreden van de door Obama gesteunde islamitische koppensnellers.
Koptische christenen in Egypte slachtoffer van bruut geweld.
In Amerika worden onder het beleid van Obama in snel tempo alle verwijzingen naar de Bijbel, het
christendom en christelijke leerstellingen uit de Amerikaanse klaslokalen verwijderd of zelfs verboden. Het
hardop bidden en noemen van de naam van Jezus Christus kan een aanklacht wegens belediging en
discriminatie tot gevolg hebben, en het openlijk verwijzen naar Bijbelteksten omtrent homoseksualiteit kan
een boete en zelfs gevangenisstraf opleveren. Christelijke gewetensbezwaarden ten aanzien van het
homohuwelijk worden in de categorie 'racisten' geplaatst.
Christenen worden gedwongen mee te betalen aan abortussen, en mogen zich niet meer pro-life uitspreken
in ziekenhuizen. Franklin Graham werd geweerd uit het Pentagon tijdens de nationale gebedsdag in 2010
vanwege kritische opmerkingen over de islam. ,,Zelfs in onze regering vandaag, kun je niet meer tot Jezus
bidden in tal van openbare vergaderingen. Je mag Boeddha noemen en Mohammed, maar je mag de naam
Jezus niet noemen. Ze spotten met de naam van Jezus Christus. De geest van de anti-Christ is overal. Alles
wat te maken heeft met het christelijk geloof wordt langzaam weggenomen uit de samenleving”, aldus
Graham, die opmerkte dat verslaggevers van de tv- netwerken de Christengerelateerde onderwerpen van de
voorpagina hebben gehaald.
Franklin Graham
Als hij moslims op dezelfde manier zou behandelen als hij de gelovige christenen in Amerika behandeld dan
zouden de moslims onmiddellijk een heilige oorlog uitroepen. Uit alle maatregelen die Obama neemt blijkt hij
het christendom tot staatsvijand heeft verklaard. Zo heeft hij David Hamilton benoemd tot rechter aan het
Amerikaanse Hof van Beroep. Deze Hamilton heeft onder andere de gerechtelijke uitspraak gedaan dat in
het parlement van Indiana gebeden in Jezus' naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél
worden toegestaan. Bidden in de naam van Jezus is volgens Hamilton 'sektarisch' en zou 'de grondwet
geweld aandoen'. Hamilton heeft net als Obama een verleden bij de corrupte ACORN-organisatie, die onder
andere gefraudeerd heeft met kiezersregistraties en waar -mede tijdens Obama's activiteiten voor ACORNmiljoenen dollars 'verdwenen' zijn.
Mikey Weinstein, oprichter van de Military Religious Freedom Foundation (MRFF) en beleidsadviseur van
het Pentagon op het terrein van religieuze tolerantie, noemt christenen 'fundamentalistische monsters' wier
'extremistische, militante' Bijbelse geloofsovertuiging leidt tot 'gemeen gedrag'. Christenen die het evangelie
verkondigen vormen 'een bedreiging voor de nationale veiligheid' en maken zich volgens Weinstein schuldig
aan 'spirituele verkrachting‘ en zijn in Weinsteins ogen 'gedrochten' en 'meelijwekkende ongrondwettelijke
avonturiers'. Weinstein deed zijn gewraakte uitspraken in de Huffington Post en werd ook geciteerd door de
Washington Post.
Weinstein wil legerpredikanten voor de Krijgsraad laten slepen als ze het wagen het christelijke evangelie te
delen met Amerikaanse troepen. Ook steunt hij luitenant-kolonel Jack Rich, die aan zijn onderdanen schreef
dat soldaten met een Evangelische of Katholieke geloofsovertuiging 'niet verenigbaar zijn met de waarden
van het Leger' en daarom uit de militaire dienst zouden moeten worden gezet. 'We moeten de inspanningen
steunen, die deze pathologische antihomo, islamofobische en intolerante onruststokers ontmaskeren als
gezworen vijanden van de Amerikaanse Grondwet. Het zijn allemaal monsters.‟ Deze man, die overduidelijk
een intense haat koestert tegen christenen en het verkondigen van het evangelie 'spirituele verkrachting'
noemt, wordt dus ingeschakeld door het Pentagon om te adviseren over religieuze 'tolerantie' en 'vrijheid' in
het Amerikaanse leger. Kortom, Obama's niet aflatende strijd tegen het traditionele christendom begint
onrustbarende vormen aan te nemen.
Het idee dat Amerika altijd een christelijke natie is geweest, blijkt trouwens niet anders dan een mythe die
door historici en door de Founding Fathers is gecreëerd om latere generaties de overtuiging mee te geven
dat Amerika deel uitmaakt van een goddelijk plan. Er is bij hen geen enkele intentie geweest om Amerika op
christelijke en Bijbelse principes te funderen. Religie in Amerika heeft eigenlijk weinig te maken met het
Bijbelsevangelische geloof. Uit diverse publicaties zoals 'The Secret History of America's Beginning - the
Hidden Faith of the Founding Fathers' en 'Secrets of the Founding Fathers' (DVD) en de 'Myths of the
Founding Fathers', blijkt dat de meeste oprichters van de Amerikaanse republiek vrijmetselaars, rationalisten
en deïsten waren. Zij hadden weinig of niets met het christelijk geloof. Enkelen hielden er uiterst
antichristelijke denkbeelden op na die zij in woord en geschrift geuit hebben.
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Het idee van Amerika als christelijke natie is geconstrueerd om latere generaties overtuigd te laten zijn van
de christelijke intenties van de oprichters van de Verenigde Staten. De belangrijkste hoofdrolspelers in deze
eerste geschiedenis waren George Washington, John Adams, Thomas Paine, Benjamin Franklin en Thomas
Jefferson. Zij waren rationalisten en Verlichtingsdenkers. Zij geloofden wel in een god, maar niet in de
christelijke God zoals die in de Bijbel beschreven staat. Vijf jaar geleden zette Amerika een christenhater in
het Witte Huis die de goddeloze krachten vertegenwoordigd die zich hebben verzadigd aan mateloze luxe en
weelde, rijk geworden van waanzinnige hebzucht en bezig zijn de wereld richting ongekende rampspoed en
een satanische wereldregering (de Nieuwe Wereld Orde) te leiden. Achter alles wat vandaag gebeurd zit
een plan. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt
zal worden door vervolging van christenen, bedrog, verraad en oorlog. Dit grote antichristelijke
wereldcomplot is thans volop in werking. Velen in Amerika en daarbuiten geloven dat Obama de antichrist is,
maar hij lijkt eerder een wegbereider voor de komst van deze megalomane schurk ‗de mens der zonde‘, de
tegenstander van God en vijand van mensen.
Daniël 12:10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos
handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.
Met vriendelijke groet, Franklin ter Horst (zie ook: www.franklinterhorst.nl)

Prinsjesdag: Slechts 12% heeft nog vertrouwen in regering Rutte
Een schamele 9% denkt dat premier Rutte crisis kan oplossen
Rutte scoort extreem slechte cijfers, zowel met zijn kabinet als
persoonlijk.
Nog voordat de officiële cijfers bekend zijn, is het iedereen duidelijk
dat Prinsjesdag 2013 donkere wolken voor bijna alle Nederlanders in
het vooruitzicht stelt. De € 6 miljard extra bezuinigingen, die zoals
onze lezers bekend is in werkelijkheid 'nodig' zijn om de euro overeind
te houden en die eenvoudig zouden kunnen worden ingevuld door
enkel de gigantische subsidies op windenergie te schrappen, zullen
een zware wissel trekken op de gewone man. Niet voor niets heeft nog maar 12% (Nipo, Ipsos: 14%) van de
Nederlanders vertrouwen in de tweede regering van premier Mark Rutte.
Ondanks de bezuinigingen zal het begrotingstekort volgend jaar op 3,3% uitkomen, duidelijk boven de EUnorm. De werkloosheid zal verder stijgen naar 7,5%, volgens andere berekeningen zelfs naar ruim 9,25%
(2). Ook zal de koopkracht opnieuw dalen. Deze cijfers zullen verder verslechteren als de aanname dat onze
economie uit de recessie klimt en met 0,5% zal groeien, ongegrond blijkt te zijn.
Oppositie kritisch over verhogen belastingen
De opstelling van de oppositie is van groot belang voor het VVD-PvdA kabinet, dat immers geen
meerderheid in de Senaat heeft. CDA en D66 hebben al laten weten niet bepaald blij met de voorgestelde
maatregelen te zijn. Vooral de verhoging van de belastingen valt beide partijen zwaar. Ook willen de
Christendemocraten en de links-liberalen snellere hervormingen van de arbeidsmarkt en het onderwijs.
PVV tegen bezuinigingen voor Europa en windmolens
De PVV van Geert Wilders, in de peilingen met 22% virtueel de grootste partij, is tegen de
miljardenbezuinigingen, met name om de reeds genoemde redenen: ze worden in werkelijkheid doorgevoerd
om de torenhoge schuldenlast van Zuid Europa te kunnen blijven financieren en daarmee de euro overeind
te houden. Ook ziet de PVV niets in het in stand houden van de miljardenverslindende subsidies op
onrendabele windmolens, die -zo leren de ervaringen in Duitsland- de elektriciteitsprijs de komende jaren
fors zullen doen stijgen. (1)
Slechts 9% heeft vertrouwen in Ruttes crisisbeleid
Ook bij hun eigen achterban doen VVD en PvdA het volkomen verkeerd: 89% van de mensen die nu op de
socialisten zouden stemmen, zijn negatief over het gevoerde crisisbeleid. Bij de liberalen is dat 70%. Slechts
17% van de Nederlanders vertrouwt erop dat de regering de crisis kan oplossen. In Europa is dat vertrouwen
nog lager: 13%. De geloofwaardigheid van premier Rutte haalt wat dit onderwerp betreft met slechts 9% nog
beschamendere cijfers. Ook in algemene zin doet hij het met 16,3% uiterst slecht (3).
Xander – (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU, (3) NU
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