0900-nummers, alternatieven
11 (getal), belang voor illuminatie
11 (getal), symboliek
11 (getal), symboliek
11 september 1990, redevoering Bush
11 september 2001, resten slachtoffers op stortplaats
11 september 2001, wat er echt gebeurde
11/9/2012 - wat gebeurde er?
11-11 in Illuminati kaartspel
11-11-11 occulte symboliek
11-11-11, geruchten en complotten
1776, 2012 en UFO's
1984
2011 - tot nu al topjaar voor meteorologische rampen
2011 en jaren '30, overeenkomsten
2011, 11 gevallen leiders
2011, 29 september
2011, 4e kwartaal wereldwijde financiële implosie (Europese Denktank)
2011, terugblik
2011, terugblik op een vreemd jaar
2011, waar zitten de ‘leiders’ in de laatste week van september
2011-2018, mogelijke verklaring
2012 (2011-), voorspelling strenge winter VS en Europa
2012 (herfst), wereldcrisis
2012 (oktober), religieuze conferentie, Rome
2012 = 1938, de ellende begint pas
2012, 11 september - toch iets gebeurd
2012, 20 mei, speculaties
2012, 21-12 - graancirkelklok tikt af
2012, 22 september de cruciale datum?
2012, aanval op de euro
2012, bank holiday
2012, complotauteur Jan van Helsing
2012, de komst van de allerlaatste paus?
2012, elite verwacht buitengewone gebeurtenis
2012, gebeurtenissen
2012, het jaar van de Draak
2012, hét jaar van de NWO
2012, het jaar van de NWO?
2012, komst antichrist?
2012, Mayastad die verwijst naar eindtijd 2012
2012, opinie complotauteur Jan van Helsing
2012, situatie eerste kwartaal
2012, totale chaos verwacht
2012, tweede Maya-verwijzing
2012, UEFA-cup 2012, bizarre Chinese video
2012, verwachtingen financiële experts
2012, vooruitzichten
2012.09.09, testcase project Blue Beam?
2013 op 23 maart (chippen Amerikaanse burgers)
2013, 11 september - toekomst EU ontvouwd
2013, geheime afspraken over opheffen financiële soevereiniteit eurolanden
2013, het jaar van de geimplanteerde chip
2013, nieuw ontdekte komeet vlak langs zon
2013, vanaf 23 maart VS-burgers gechipt
2013, vernietigende zonnestorm
2013, versnelde invoering één-wereldmunt
2013, voedselcrisis heel reëel
2013, voedselcrisis in aantocht (VS)
2013, zonnestormpieken of iets anders groots
2014 = 1940?
2014, tolsysteem voor personenwagens in heel Europa
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164-63
149-71
140-102
148-30
144-09
148-03
149-21
162-47
138-84
138-41
138-83
144-77
147-17, 92
133-87
136-18
142-67
135-51
135-17
146-54
149-56
134-17
132-56
137-50
156-84
144-57
155-56
162-47
153-38
167-85
159-24
156-25
149-20
138-18
138-69
137-56
146-36
149-84
142-82
149-63
137-56
140-97
137-28
142-66
137-53
140-123
154-41, 75
137-37
149-54
162-06
146-111
162-53
133-13
158-57
163-55
141-35
163-46
164-89
163-14
167-23
162-81
155-57
163-35

2015, politieke unie in 2015
2016, NWO
2017-2018 - 5778, jaartallen mbt Israël
2020 (jaar), Europa onleefbaar
2025, de wereld in geopolitiek opzicht
2045, NWO en toekomstige ontwikkeling mensheid (Russia 2045)
2045, onsterfelijkheid mogelijk voor de elite, project 2045
2045, Russia 2045, plan
21e eeuw wordt de eeuw van de islam
288, overwinningsgetal
2Pac, optreden dode zanger
30-er jaren 20e eeuw - parallellen met nu
322 en Skull and Bones
33 (getal), betekenis voor Ahmadinejad
33, getal
432 Hz, de kosmische toon
432 Hz, de natuurlijke “stemtoonhoogte" in de muziek
432 Hz, voordelen boven 440 Hz
444 (getallen)
60-er jaren, vergelijking toen en nu
666 - dossier
666 (getallen)
666 biochip, massale invoering
666 en de islam
666, 18-cijferige bankcode in 2013
666, secrets of The City of London
666, symboliek
666, tatoeage op pols door sekte
666, toepassing en voorbeelden
888 (getallen)
9 (getal), symboliek
9/11 - explosieven gebruikt bij aanslagen
9/11 - NSA bespioneert alle burgers in de VS
9/11 - tram 9 botst op 9/11 op lijn 11
9/11 - waarheid omtrent 9/11
9/11 en de bizarre ‘bal’
9/11 en Jesse Ventura
9/11 en wereldelite - onthulling Russische officier
9/11 waarheidsonderzoek
9/11, $100 miljoen, vlak vóór 9/11-aanslagen weggesluisd
9/11, 100 redenen waarom 9/11 doorgestoken kaart is
9/11, de grootste leugen uit onze geschiedenis
9/11, de ontknoping
9/11, explosievenexpert (NL) omgekomen
9/11, geen brokstukken van vliegtuigen
9/11, illuminati kaartspel en 9/11 voorkennis
9/11, klokkenluidster Sibel Edmonds en de waarheid achter 9/11
9/11, NOS wil gevolgen weten voor u
9/11, parallellen
9/11, poging VS Iran de schuld te geven
9/11, reddingswerkers niet welkom op 10e herdenking
9/11, wetenschappelijke benadering 9/11 werkt
906 (getallen)
Aalders (Jos), pedojager
aanpak van ‘samenzweringstheoretici, technieken’
aanslagen, doel creëren chaos en angst
aanval op religie (Protocol 14 WVS)
aardbeving en zonneactiviteit, update
aardbeving tijdens de aardbevingsoefening
aardbeving, voorspelling voor 20.5.2012
aardbeving, waarschuwing megabeving
aardbeving, waarschuwing megabeving mei 2012
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135-29
165-18
132-56
148-09
136-47
158-34
162-75
155-09
159-69
149-84
152-03
158-77
149-70
157-98
146-57
157-88
149-48
149-48
149-10
162-30
149-06
149-10
141-35
144-77
144-49
157-83
149-71
153-35
149-06
149-10
151-44
133-108
161-10
163-03
133-91
157-57
156-86
163-68
134-75
135-64
134-55
134-74
134-35
132-74
134-34
134-84
134-42
132-73
154-08
149-69
133-10
133-58
149-10
148-26
156-70
152-37
140-29
147-18
149-103
152-92
149-06
153-05

aardbeving, waarschuwing tegen grote
aardbeving, waarschuwing wetenschapper
aardbevingen (zware), tienmaal zo veel
aardbevingen en gebruik Tesla apparaten
aardbevingen van grote omvang in omgeving Noord- en Zuidpool
aardbevingen, 7000 aardbevingen in oktober 2012
aardbevingen, in Tokyo wordt een grote verwacht
aardbevingen, invloed planeten
aardbevingen, kettingreactie na 11.4.2012
aardbevingen, verheviging zwaarte
aardbevingen, voorspelbaarheid
aarde barst open zegt aardbevingsdeskundige
aarde nadert kantelpunt van grote ecologische verschuivingen
aarde warmt al 16 jaar niet meer op
aarde, bedreiging planeet
aarde, geodynamische processen
aarde, ingang naar de Holle Aarde?
aarde, interne energieveld en vreemde geluiden
aarde, omkering van de draairichting (2012?)
aarde, verandering oriëntatie
aarde, verdwijning electromagnetisch veld
aarde, Zie ook: holle aarde
aardwarmte met voldoende energie voor 130.000 jaar
Abbas (Palestijns leider) over afwijzen staat in 1947
ABN Amro en ING,, nieuwe betaalmethode
abortus als oplossing voor onze zelf gecreëerde problemen
abortus en hondenvoer
abortus en verkrachting
abortus vs dodenherdenking, hypocrisie
abortusindustrie en vaccins
abrikozenpitten, genezende kracht
ACTA-antipiraterijverdrag, getekend door de EC, gevolgen
ACTA-verdrag, Europarlement stemt tegen
actuele ontwikkelingen in de wereld
acupuntuur, een voorbeeld van hoe het wél kan!
ADHD is een gedragsprobleem
ADHD is geen stoornis in de hersenen
ADHD, vaak verkeerde diagnoses
Admiralty Law (Maritieme wetgeving)
Admiralty Law, betekenis
advocatuur, criminele organisatie
Afghanistan, blokkering NAVO bevoorrading
Afghanistan, drugssmokkelaars executeren boeren
Afghanistan, kernwapengebruik door de VS
Afghanistan, minister GB pleit voor inzet neutronenbom
Afghanistan, VS laten Rusland in de val lopen
afleidingen (Protocol 13 WVS)
afluisteren door overheid en illuminatie kaartspel
afluisteren van smartphones
afwijkende meningen, radicaal en in potentie ‘terroristisch’
Agenda 21 - u moet kanker krijgen
Agenda 21 verwoest welvaart Westen
Agenda 21, doel
Agenda 21, verborgen onderdeel van de VN
Agenda 21, verborgen plan voor de wereld
Agenda-21 en controle bevolking EU
Agenda-21 maakt einde aan welvaart Westen
Agent Orange, chemische ontbladeringsmiddel (Vietnam)
Ahmadinejad (pres.), ontkenner Holocaust
Ahmadinejad en getallen
AIDS, nieuwe AIDS van Amerika door hardnekkig infectie
AIPAC conferentie
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140-60
151-67
152-59
135-58
161-35
165-25
159-36
149-06
152-04
152-42
150-32
151-67
155-87
165-09
147-65
145-33
160-06
163-52
141-73
149-56
165-61
134-64
138-52
165-58
142-47
164-61
161-08
153-18
152-25
139-69
144-39
158-29
137-61
133-18
153-37
153-37
151-31
136-67
136-67
138-80
141-22
158-78
141-15
167-48
134-32
140-28
139-44
141-30
152-10
163-71
155-12
149-109
150-41
151-06
164-48
156-99
141-41
149-98
146-57
155-23
148-06

AIVD, infiltratie
AIVD, infiltratie in nieuwe politieke partijen
AIVD, machtsmisbruik (NL)
AIVD-dossier opvragen
Akerboom, nationale terreurbestrijdingscoördinator
Albert Pike en ‘Het Testament van Satan’
alcoholgebruik
ALEPH weekoverzicht nr. 26
Alex Jones over Olympische Spelen 2012
Algemeen Nederlands Persbureau, Zie ANP
Algerije, voorbereiding vernietiging
alien basis Dulce, top secret
Alien Invasion War Plan
alien ontvoering, Illuminati Kaartspel
alien op Canadese munt
alien-aanval (fake) staat voor de deur
aliens komen uit andere dimensie (tv-serie)
aliens op illuminatie kaartspel
aliens zijn niet onze broeders of zusters
aliens, 62 bases gebouwd voor aliens
aliens, bbuitenaardse technologie
aliens, contact
aliens', gematerialiseerde geestelijke wezens
aliens, invasie, discussies tv-media
aliens, landing op aarde
aliens, rampengids FEMA
aliëns, schedels en DNA
aliëns, the Starchild skull, schedel van ‘aliën’
aliëns, the Starchild skull, schedel van ‘aliën’
aliens, ufo’s, transhumanisme en satans grote misleiding
aliens, valse alien aanval
aliens, verdrag met buitenaardse entiteiten
aliens, vijandige aanval
allochtonen kunnen zich alles permitteren
Alpen, afgebroken rots
alternatieve energie, tegenwerking e-cat
aluminium in vaccins
aluminium steeds meer in ons milieu
Alzheimer, genezing
alziend oog, symboliek
Amazone regenwoud en geneesmiddelen
ambtenaren, duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis
Amerika in de eindtijd (interpretatie)
Amerikaanse volk, onwetend over wereld situatie
Amerikanen in opstand tegen 'het grote geld'
amero, de munt van de komende Noord-Amerikaanse Unie
amero, munt gaat dollar niet vervangen
Amnesty International, instrument voor oorlogspropaganda?
Amsterdam overweegt naaktscans op straat
Amsterdam, haatprotest op de Dam
Anastasia uit Rusland, natuurmens, boeken
andersdenkenden
angst, door angst zijn mensenmassa's het makkelijkst te sturen
angstpropaganda, Tavistock Instituut is verantwoordelijk
Annunaki gevonden in Russische grotten?
Annunaki, illuminati, en oprichters van de NWO
Anonymous en ACTA
Anonymous, dreiging platleggen internet
Anonymous, hackerscollectief
ANP, wijze van nieuwsverwerking
ANPR Zie ook: nummerplaatherkenning
ANPR, kentekenregistratie
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152-11
152-36
149-51
156-86
142-16
156-68
150-76
158-68
157-69
166-80
156-63
156-87
139-62
144-51
149-87
165-46
158-50
159-90
158-48
159-90
146-75
139-65
132-60
147-60
149-48
160-66
160-66
161-23
135-05
159-90
135-56
149-48
144-31
149-76
132-16
153-67
153-73
146-8, 14
147-98
155-45
159-63
152-23
141-52
137-26
137-15
140-08
160-18
163-66
154-56
142-05
145-74
137-31
137-68
149-29
149-29
144-39
150-55
145-58
149-101
134-16

Antarctica record hoeveelheid ijs
Antarctica was ijsvrij (kaart 1513)
Antarctica, 5 uur licht op kortste dag
Antarctica, asteroïde in 2012?
Antarctica, brand
Antarctica, enorme scheur
Antarctica, inslag asteroïde herfst 2012
Antarctica, oude piramides gevonden
Anti Counterfeiting Trade Agreement., Zie ACTA
anti globaliseringboek
antibacterieel koper
antibacteriële zeep werkt averechts
antibiotica en visvangst
antibiotica in drinkwater toenemend probleem volksgezondheid
antibiotica leidt tot resistente bacteriën of superbacteriën
antibiotica mede oorzaak astma, allergie, eczeem, vetzucht, diabetes
antibiotica, effectiviteit
antibiotica, schadelijke effecten
antibiotica, verliezen van werking
antichrist en Engelse monarchie
antichrist en Illuminati Kaartspel
antichrist moslimcoalitie
antichrist stijgt op vanuit nucleaire gebeurtenis
antichrist, DNA
antichrist, gelijktijdige verschijning over de gehele wereld
antichrist, geplande komst in 2012
antichrist, komst in 2012?
antichrist, ruimteshow
antichristelijk, BBC schrapt 'jaar des Heren'
antidepressiva, gebruik in België
antieke Joodse munt, opgeëst door de Palestijnen
anti-NWO beweging (échte), genegeerd door de media
antiracisme is onderdrukkende ideologie geworden
anti-zwaartekracht technologie en ruimtevaart
antizwaartekrachtaandrijvingssystemen
AOW en huisbezoek, wetsvoorstel
apocalyps, verwacht door 15%
Apollo Zero, documentaire
Apollo, grote misleiding, cover-up, of echt?
apotheek van God
Apparaat (het), het operationele orgaan van een NWO
apparaat ontdekt tijdig kanker
apparaten die jou gaan besturen
apparaten, stilleggen conversaties
appelazijn, de onbekende, heilzame krachtpatser
Arabieren gebruiken olie als chantage
Arabische Lente dreigt om te slaan in Nucleaire Winter
Arabische lente grote bedreiging voor Joodse staat
Arabische lente heeft een ‘inlichtingenramp’ gecreëerd
Arabische lente leidt tot islamitische winter en totale oorlog
Arabische Lente lijkt voor niets geweest
Arabische Lente, het ware doel
Arabische lente, update
Arabische superstaat, vorming unie 10-17 landen
Arabische vluchtelingen, zwendel
Arafat stierf aan AIDS
Arafat, homoseksuele en pederastie voorkeuren
ARCA-DIA project voor de ‘komende zware tijden’
Arcelor Mittal Orbit tower (Londen), in profetie
archeologie, Israël
Area 51 (Nevadawoestijn), ontwerpen supergeavanceerde wapens
Area 51, special (M.Messing)
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164-59
164-44
150-30
139-25
147-55
139-27
144-39
164-11
153-48
149-49
151-62
159-36
150-59
152-48
134-12
146-112
134-12
150-40
139-47
139-52
157-30
155-67
159-53
139-53
142-15
137-56
145-09
135-31
148-15
149-92
137-68
160-47
134-43
136-05
165-23
153-30
148-34
148-52
135-32
156-82
156-24
144-68
148-37
133-114
135-26
163-27
159-58
133-106
134-81
138-38
161-14
136-02
149-14
136-49
158-26
158-26
167-45
157-67
141-104
156-65
156-65

Area 51, voortzetting project Bell
Area 51, VS bouwen grote piramides, waarom?
Argentinië opnieuw failliet?
Argentinië, nieuwe aangifte tegen Zorreguieta
Arizona dreigt Obama ivm geboortebewijs
Ark van Noach, vinding, resten zijn echt
Armageddon, voorspelling door John Moore
armoede NL, zorg betalen door huis te verkopen
armoede, instandhouding door de VN
armoede, spoedig miljoenen Europeanen dakloos of onder armoedegrens
arm-rijk - rijkste 1.3% bezitten 39% van het totale vermogen NL
Arnhem Nijmegen, camerabeelden
arrestaties kinderen om 'ongepast gedrag'
arrestaties, verontrustende’ stijging van doden
artiesten en MK Ultra
artiesten en satanisme
arts en zijn artseneed
artsen frauderen voor miljard euro
artsen vormen de derde doodsoorzaak
artsen, wat hen (vooral niet) verteld wordt tijdens hun studies
asbest en milieuhysterie in NL
ascorbinezuurtherapie
Ashton (Catherine), uitspraken tegen Israël
aspartaam
aspartaam en light drinks
aspartaam en neataam
aspartaam in meer dan 6000 producten
aspartaam memo FDA 37 jaar na dato opgedoken
asperges tegen kanker
Assad, onderschepping e-mails
asteroïde op Antarctica in 2012?
asteroïde, impact met aarde in 2013?
asteroïde, inslag op Anarctica herfst 2012
asteroïde, mogelijke inslag in 2013
asteroïden (inkomend), top tecret geclassificeerd sinds 2009
asteroïden, afweersystemen
asteroïden, bestrijding
asteroïden, delving voor mineralen, edele metalen
asteroïden, ex-NASA astronauten en wetenschappers willen private telescoop lanceren
astma bij jonge kinderen gelinkt aan paracetemol
Aswandam, bij breuk heel Egypte onder water
atheïsme is dodelijkste ideologie
atheïst en zijn ‘religieus hoofddeksel´
atheïstische campagne VS
Atlantis, het Britse Atlantis is gevonden
atomen
atoomwapens en vervalste rapporten IAA
Augmented Reality bril (van Google)
Augmented Reality, misleiding op grote schaal
Augmented Reality-bril, proef
Aurora Borealis, Zie Noorderlicht
Auschwitz - Codex Alimentarius, relatie
Auschwitz en IG Farben
Auschwitz, concentratiekamp in reclame
Australië schrapt christelijke jaartelling
Australië, extreme regenval (3.2012)
Australië, gezondheidsproblemen door windturbines
Australië, homo- en lesbische parade
Australië, protesten anit-islamfilm
Australië, sekten
autisme en BMR-prik bij jonge kinderen, relatie
autisme en migrantenkinderen
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140-47
162-70
167-24
134-17
154-24
140-09
137-23
159-21
142-12
159-82
166-10
150-87
149-17
134-49
162-13
146-81
133-19
138-79
133-19
161-64
159-65
164-25
149-100
147-77
149-87
146-11
155-31
158-43
150-63
149-32
139-25
148-41
144-39
148-41
136-11
151-72
147-47
152-43
157-31
158-29
153-32
167-21
159-49
160-42
157-84
146-89
141-10
158-25
150-28
150-105
152-76
146-29
149-81
134-51
148-27
154-18
148-58
162-46
146-65
149-27
147-69

autisme en migrantenkinderen
autisme en thimerosal
autisme, stijging bij Amerikaanse kinderen
auto, aanschaf, totale kosten
autofabrikanten Duitsland manipuleren cijfers
auto's, chip in kentekenplaat ter voorkoming benzinediefstal
auto's, chip op kentekenplaten
auto's, E-CALL, verplicht in nieuwe auto's
auto's, van kentekenplaat naar chip
auto's, verstoring radiogolven door 'Jammer'
auto's, waarschuwing inbraak in auto's
AVAAZ en Syrië
avatarkrabben in Hawaiï
avocado's, verrassende feiten
Awakened World, conferentie in Rome
Azië bereidt zich voor op voedselshock
azijn voor je gezondheid
baantjesjagers en schandalen
baarmoederhalskanker en Big Pharma
baarmoederhalskanker, geen werking vaccins
babies nemen giftige chemicaliën uit PVC vloerbedekkingen op
babyboomgeneratie, demografische tijdbom
babyfoons en DECT
Babylon (Arabië) verwoest in de eindtijd
baby's gedood om pillen te maken
bacteriebestrijding door koper
bailout Spanje zal mislukken (DB)
bailouts misbruikt door Griekenland, Spanje en Italië
bailouts, doel
Baja Beach Club in Rotterdam
BajaBeach club te Rotterdam
Balkenende geeft demon Baphomet cadeau aan Rutte
bank holiday op komst (2012)
Bank of England, 19e eeuw, gedomineerd door Rothschild
Bank of International Settlement, goudbezit
bank Zwitserland laat klanten betalen voor sparen
bankcrisis, 10 biljoen dollar nodig
banken en opium
banken lanceren nieuwe betaalmethode
banken moeten $ 4,5 biljoen activa gaan verkopen
banken veroorzaken hoge benzineprijs
banken willen geen geld meer uitlenen
banken, 11 feiten die je moet weten
banken, cyberaanval dekmantel voor instorting bankensysteem?
banken, cyberoorlog met hackers
banken, faillissement is beter
banken, megabank Morgan Stanley op omvallen
banken, nationaliseren onvermijdelijk
banken, ontslag personeel
banken, rekeningnummers, aanpassing
banken, spoedige afwaardering NL en Duitsland, speculaties
banken, Zie ook: Goldman Sachs
bankencrash, waarschuwing
bankencrisis, meltdown mogelijk binnen 3 weken (IMF-adviseur)
bankencrisis, de volgende komt er aan
bankencrisis, dreiging enorme crash
bankencrisis, Europese kapitaalmarkten op slot
bankencrisis, IMF waarschuwt voor nieuwe crisis
bankensysteem, bankroet
bankensysteem, binnen 3 weken instorting verwacht (11.2011)
bankenunie, begin is een feit
bankenunie, eurobonds en politieke unie
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144-27
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160-50
138-73
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139-80
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158-96
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160-58
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142-16
144-43
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135-25
153-46
149-49
156-46
156-59
146-36
151-13
148-78
133-22
149-20
139-17
132-19
167-58
144-51
154-22
165-58
165-06
150-25
165-15
137-45
157-75
148-21
149-93
161-38
144-51
144-05
149-78
167-78
134-65
137-16
153-08
133-79
133-14
133-70
145-64
137-13
165-14
156-61

bankfraude verkocht als “crisis”
bankfraude, bewijs
bankiers Goldman Sachs
bankiers, het macabere spel van bankiers (1)
bankiers, het macabere spel van bankiers (2)
bankiers, het macabere spel van bankiers (3)
bankiers, hoge Europese ministerposten
bankiers, kwade rol in GB (rellen)
bankiers, pleidooi voor ophanging
bankiers, uitspraken
bankiers, uitspraken
bankiersfraude blootgelegd
bankiersmacht
bankprotest, moedig gezin weigert bank te betalen
bankrekeningen, plundering via virussen
bankrekeningen, toename plunderingen
bankrekeningnummer, wijziging
bankroet, nieuwe start maken en snel weer economische groei en welvaart (optie)
bankrun (stil) in Frankrijk, België en Italië
bankrun Europa, slechts 2000 euro per persoon beschikbaar
bankruns Griekenland en Spanje
bankruns in slow-motion in andere landen
bankwezen smerige rol
Baphomet
barbiepoppen in Iran
Bass (Kyle), hedgefund topman, uitspraak eurozone
Bayer en de bijenholocaust
BDE, getuigenis
BDE, Zie bijna-dood ervaringen
Beatles, heksenprofetie
Beatrix blokkeert wens Kamer
Beatrix en bezuinigingen 2012
Beatrix en co., aanklacht
Beatrix en het ex-jacht van Freddy Heineken
Beatrix treedt bijna af (volgens de Volkskrant)
Beatrix, geen inzage in haar uitgaven
Beatrix, kerstrede 2011
Beatrix, kersttoespraak 2011
Beatrix, open brief
Beatrix, Shell, milieu en miljarden
Beatrix, troonrede 2011 (satire)
Beatrix, Tweede Kamer in conflict met Beatrix
Beatrix, voorzitter van het Politburo (RvS)
bedreigde diersoorten vervangen Global Warming
bedrijfsleven en koningshuis
Beest (het) in Brussel is ontwaakt
begraafplaatsen van misbruikte slachtoffers
begrotingstekorten, vergelijk NL met andere landen
beïnvloeden wereldwijde kringlopen
bekende personen en criminaliteit
bekering neurochirurg
bekering tot het christendom
bekering tot het christendom, jaarlijks 6 miljoen moslims
bekering van massamoordenaar
belasting op (financieel) bezit
belasting wereldwijd, heffing door VS
belasting, éénmalige belasting (6 biljoen) om crisis op te lossen
belastingdienst VS. Zie IRS
belastingen en auto
belastingen hoger door euroreddingsplan
belastingen, de BetaalPartij
belastingen, nieuwe wet maakt fiscus almachtig

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 8

154-21, 43
146-98
141-70
132-17
132-18
132-19
149-03
132-53
158-21
144-46
146-88
166-68
139-19
157-03
149-101
148-21
144-48
153-54
154-83
155-32
154-16
155-32
154-21
149-39
145-60
141-48
154-36
149-50
140-50
158-24
135-54
137-39
135-69
138-85
137-42
149-04
149-21, 35
138-63
140-117
135-49
159-29
137-49
155-26
144-21
155-27
148-79
152-39
148-24
148-84
164-03
145-04
136-56
144-35
136-70
144-05
136-70
148-23
141-69
138-66
160-64

belastingen, rijken houden tot 32 biljoen dollar verborgen
belastingen, waar blijven onze belastingcenten
belastingplicht voor onredelijke wetten
beleggen, Griekse staatsobligaties
Belfort-groep
België op rand afgrond (schuldencrisis)
België splitst (NYT)
België, afwaardering S&P en Moody's
België, binnenlands overzicht 2011
België, bloedbad in Luik
België, Brussel wil hoofdstad worden van islamitische banken
België, gedicht over het Belgisch welzijn
België, incidenten met allochtonen
België, karakteristiek
België, kinderporno
België, nieuwe wet maakt fiscus almachtig
België, nummerplaatherkenning
België, opmars van de islam
België, paradijs voor criminele immigranten
België, salafisme is de grootste bedreiging
België, stroomtekort winter 2012-2013?
België, vakantieland voor Oost-Europeanen
België, vergelijking met Noord-Korea
België, wetgeving m.b.t. buitenlanders
Bell of Caliban, tekst en symboliek
bemande ruimtevaart, mededeling stopzetting
bendes uit Oost-Europa
bendes uit Oost-Europa, stijging
Benedictus kan niet meer lopen
Benedictus overweegt in april 2012 terug te treden
Benedictus XVI, ernstig ziek
Benedictus XVI, geruchten moordcomplot
Benedictus XVI, moordcomplot
Benghazigate (Obama)
Benoe Vogel (occultisme)
benzineprijs, hoogte
benzineprijs, record hoogte, echte reden
bergen, 32.000 onderwater bergen in de wereld
berichten die de Nederlandse MSM niet haalden
Berkland (Jim), geoloog
Berlijn, Poolse en Roemeense bendes
Bermuda Driehoek, piramides
Bernhard (prins) wilde massa-executie
Bernhard (prins), lid van SS en NDSAP
beschaving en zorg voor zwakken in de samenleving
beschaving, ondergang gewild en gepland
beschaving, piek tussen nu en 2020
beschaving, totale instorting verwacht
betalen zonder contanten
betalen, met je vinger betalen steeds dichterbij
beurzen, instorting in april 2012
beurzen, rampjaar 2011
beveiligingscamera 36 miljoen herkenningen p/s
bevolking gaat strijd aan met bankiers
Bevolkingscontrole door chemtrails en vaccins
bevolkingscontrole en Illuminati Kaartspel
bevolkingsreductie in films
bevolkingsreductie zie: depopulatie
bevolkingsreductie, opdracht Rockefeller opgedoken
bewakingstechnologie, Duitsland speelt grote rol
bewustzijn, verplaatsing naar ander lichaam
bexaroteen
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159-20
136-37
147-33
142-24
145-74
152-49
163-05
144-64
144-15
142-18
167-12
164-70
144-31
165-47
135-73
160-64
164-07
152-29
142-18
159-21
162-61
137-09
164-04
145-59
156-89
134-43
148-39
142-33
139-78
138-69
151-09
145-33
148-57
166-51
132-37
150-21
150-25
154-06
156-10
150-32
148-08
150-56
166-50
156-66
150-38
151-08
151-07
160-12
146-26
166-33
149-79
149-41
150-99
137-46
147-57
139-29
161-45
157-62
133-98
144-23
146-14

BICOM, propagandamedia (GB)
biechtgeheim en melding seksueel misbruik aan politie
bier en gezondheid
Big Ben en terroristendoel
Big Ben Toren en Illuminati Kaartspel
Big Brother een feit, aldus Celente
Big Brother gevangenis, 31 signalen
Big Brother is googling you
big brother, etalagepop die je begluurt
Big Brother, gebruik camerabeelden
Big Brother, grootste computer in Utah
Big Brother, internetidentiteitskaart voor elke Europeaan?
Big Brother, invoering centrale database in NL
Big Brother, nieuwe chip weet precies waar je bent
Big Brother, pre crime technologie
Big Brother, vragenformulieren
Big Farma industrie en ADHD-gedrag
big farma, criminaliteit
Big Pharma criminaliteit geen samenzweringstheorie
Big Pharma, meest frauduleuze bedrijfstak ter wereld in 2011
Big Pharma, Zie ook: farmaceutische industrie
bijbel - Amerika in de eindtijd
Bijbel Code
bijbel en aliens
bijbel en HAARP
bijbel en islam (8)
bijbel en islam in de eindtijd (10)
bijbel en Israël
bijbel en profetie mbt Israël
bijbel en profetische getallen
bijbel en trompetgeluiden (Apocalyps)
bijbel over de islam in de eindtijd (8)
bijbel over de islam in de eindtijd (9)
bijbel waarin Jezus Mohammed voorspelt
bijbel, beenderen Johannes de Doper mogelijk gevonden
bijbel, belijdenis islam = ultieme godslastering in bijbel
bijbel, de 10 hoornen
bijbel, erkenning Palestina vervulling eindtijdprofetie Joël?
bijbel, Ezechiël 38,2 - Rosh
bijbel, falsificatie
bijbel, geheime codes
bijbel, NASA-telescopen laten Bijbels scheppingsverhaal zien
bijbel, oudheidkundige vondsten, Israël
bijbel, profetieën
bijbel, reuzen op aarde – voor en na de zondvloed
bijbel, satanische versie
bijbel, vals evangelie van Barnabas
bijbel, vervalding, "Evangelie van Jezus vrouw"
bijbel, vervalsing historie
bijbel, vinding van de Ark van Noach
bijbelteksten m.b.t. demonen en onreine geesten
bijeenkomsten in huis verboden
bijeenkomsten thuis verboden (VS)
bijen en giftige pesticiden
bijen en pesticiden
bijen, antibioticaresistentie
bijen, sterfte door parasiet
bijen, verdwijning vs DECT (straling)
bijenholocaust en Bayer (bedrijf)
bijenhoning, een uitstekend medicijn
bijensteken en remedie
bijensterfte veroorzaakt door twee pesticiden
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142-28
158-96
145-16
139-48
139-47
152-14
166-08
153-99
167-10
150-87
159-17
154-78
153-65
151-39
144-71
150-23
153-37
165-08
158-38
156-31
152-23
166-24
159-90
151-25
142-56
142-60
159-57
167-61
144-77
157-37
135-22
135-25
148-22
156-55
135-22
155-35
167-61
155-38
148-22
150-49
136-66
141-104
146-108
138-71
145-38
154-58
163-20
150-99
140-09
145-57
150-43
150-21
161-55
150-48
166-34
149-77
167-60
154-36
164-41
157-88
154-36

bijna-dood ervaringen
bijna-doodervaring van een neurochirurg
bijna-doodervaringen en ziel, verklaring kwantumwetenschappers
bijna-doodervaringen, Zie BDE
Bilderberg - verplichte internet-ID door voor Europa
Bilderberg 2012
Bilderberg 2012, presidentskandidaat VS aanwezig?
Bilderberg conferentie 1966, verslag uitgelekt
Bilderberg conferentie 2012, Beatrix vreest aanslag
Bilderberg en de EU
Bilderberg en Rutte
Bilderberg groep zet islamisering Europa voort
Bilderberg groep, fundament voor de EU
Bilderberg pusht voor verplichte internet ID voor Europa
Bilderberg, lijst is een rookgordijn
Bilderberg, schema organisaties en connecties
Bilderberg, spoedzitting in Rome vanwege eurocrisis
Bilderbergclub, Retinger belangrijk initiator
Bilderbergconferentie 2012 in de VS
Bilderbergers en ‘bedreiging’ voor hun verborgen agenda
Bilderbergers willen euro in stand houden
Bilderbergmeeting en Filmfestival gelijktijdig
biobrandstof veroorzaakt voedselschaarste
biochip 666
bio-implantaten en internet
biologische aardbeien vol pesticiden
biologische landbouw onbetaalbaar door nieuwe EU-regels
biologische landbouw ruim voldoende voor 9 miljard monden
biologische oorlogsexperimenten
biologische winkels, lijst
biometrie, veelgestelde vragen
biometrisch id en centrale database
biometrische gegevens en gezichtsherkenning
biometrische gegevens, mobiele vingerscan
biometrische identiteitssystemen
biometrische systemen, risico's
bioscoopfilms, conditionering en voorbereiding mensen
biosurveillance
biowapens en DNA wereldleiders
biowapens en Montauk monsters
BIS, het ideale witwasstation
BIS, IMF en Wereldbank, drie-eenheid
Bisfenol A (BPA), giftige stof in voedsel
bisine vertraagt voedselbederf
BitsOfFreedom en internetvrijheid
bizar, babysoep 4000 dollar
bizar, experimenten
bizarre boetes (downloaden muziek)
black chemtrails
Blair (Tony), medeverantwoordelijk voor vele doden in Irak
Blair (Tony), voorvechter voor één wereldwijd religieus systeem
blanke vrouw niet-moslim gediscrimineerd
Bleeker (Anneke) boek over eten uit de natuur
bloedlijnen (13) en de Annunaki
bloedlijnen en Europa
bloedrode maan, betekenis
bloedsuikerspiegel op peil, 5 manieren
Blue Beam Project, stappenplan
Bluebeam (Project), Zie Project Blue beam
bodyscan van alle burgers
bodyscanners (röntgen), verbod EU
bodyscans, invoering (mobiel) in Amsterdam
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164-03
166-17
155-79
153-69
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155-61
155-18
156-77
146-75
133-20
134-24
154-85
156-03
153-07
166-66
156-67
153-60
156-85
155-12
166-61
155-25
140-100
164-81
137-08
158-45
165-07
134-21
140-110
153-42
167-52
160-41
132-28
153-13
151-08
139-61
167-25
165-54
153-64
139-21
139-22
162-20
132-59
164-82
140-115
146-82
154-51
146-77
159-26
140-94
141-13
149-59
154-52
141-80
149-52
142-82
140-46
144-63
141-62
163-66

boek ‘De dreiging’, fact fiction van wereldniveau
boek ‘De mens als God’
boek ‘Fascistisch Amerika, in 10 eenvoudige stappen’
boek ‘Sluiproutes van de macht’
boek ‘The Jewish Religion’ (Elizabeth Dilling)
boek ‘The structure of light’
boek ‘The Universal Order of the Creation of Matters’
boek 'Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn'
boek 'Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken'
boek 'Corrupting the Image' (over DNA antichrist)
boek 'De 13 satanische bloedlijnen'
boek 'De Boogeyman, geschiedenis als complot' (download)
boek 'De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11.9.2001'
boek 'Der Untergang des Abendlandes' (1937)
boek 'Der Urzeit-Code' over revolutionaire landbouwmethodes
boek 'Germaanse geneeskunde' (kankerbestrijding)
boek 'Hoodwinked' (2009) over werkelijke oorzaak ineenstorting wereldeconomie
boek 'Marked for Death - Islam's war against the West and me’ (Wilders)
boek over bankiersfraude
boek over energetische wetenschap 'Blauwdruk'
boek 'Proof of Heaven' (Bewijs voor de hemel)
boek 'Sophie van Württemberg, vrouw van Willem III, koning Gorilla' (2011)
boek 'Temple at the Center of Time'
boek 'The Climax of Civilisation' (1917) van Correa Moylan Walsh
boek 'The End of America' (teloorgang vrijheid)
boek 'The Nazi roots of the ‘Brussels EU'
boek 'The Tavistock Institute of Human Relations'
boek 'The truth about Rockefeller (1964)'
Boek van Henoch
boek, tips hoe te genieten op andermans kosten
boeken - Europa, globalisering en het komende wereldwijde kalifaat
boeken over sterrenwapens
boekhoudfraudes, boek van Kat en Lakeman
boetes voor overtredingen
Bohemian Grove
Bohemian Grove, mysterie ontrafeld
Bolivia-VS, nieuw dieptepunt
Bolkestein (Frits), uitspraak over Griekenland
boorinstallatie op de Noordzee, gaslek
Bos (Wouter), verkeerde onderhandelingsstrategieën Fortis
Bosnische piramides en de ultrasone straal
boter (roomboter), voordelen
boter vs margarine
boter, margarine en Becel
bouwwerken - mysterieuze bouwwerken niet door mensenhanden
bovennatuurlijk geluid, voorafgaand aan komst antichrist
BP vermoordde de Golf van Mexico
Braingate, microchip in verlamde mensen geïmplanteerd
brandend stuk grond in Colombia
brandstof, revolutie
brandstof, superbrandstof
brandstof, VS moet productie biobrandstof met maïs stopzetten
brandstoffen, revolutionaire nieuwe brandstof?
brandstofprijzen, paniek, staking GB
brandstofprijzen, verlaging
brandstofverbruik, extreem laag
brandwonden, eiwit paardenmiddel
brandwonden, natuurlijke genezing
Braun (Werner von), voorspelling
Brazilië, verplichte chip voor scholieren
Breitbart (Andrew), onderzoeksjournalist, vermoord
Breivik (Behring), wie is de ware schuldige?
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148-24
136-15
144-25
134-38
141-95
141-95
148-15
144-49
159-53
132-63
153-48
132-63
156-69
137-41
136-60
156-67
152-53
166-68
148-46
167-03
133-106
144-77
156-69
152-09
136-52
156-69
156-67
149-75
139-87
132-13
156-65
138-14
146-12
145-39
154-89
133-05
153-59
150-52
151-70
157-03
137-10
156-44
160-64
138-72
139-52
154-97
157-26
136-36
147-46
146-10
160-06
165-38
150-54
148-14
149-12
155-82
154-64
150-22
150-41
148-10
152-37

Breivik (moordenaar), geprogrammeerde zombie
Breivik genoot bescherming van NWO
Breivik, bescherming NWO
Bretton Woods Akkoord van 1944
Bretton Woods, systeem
BRICS-landen, verandering economie
brief aan belastingdienst
brieven, corrupte overheid
brillen en contactlenzen, beroving van je energie
Brink (Ben van den), onterechte vervolging
Britain Israel Communications and Research Centre, Zie BICOM
Britse koningshuis, occulte zaken mbt prinses Diana
Britse koninklijke familie, occulte achtergronden
Britse steden, migrantenbendes
Broadcom, grootste leverancier van GPS-chips
broccoli voor gynaecologische klachten
brood, prijzen in anderhalve maand 50% gestegen
Bruinsma (Klaas)
Bruinsma (Klaas), crimineel - dossier
Brussel, machtsovername door moslims
Brusselse alleenheerschappij
Brusselse EU-maffia, uitspraken
Brusselse geest is uit de fles en EIST
buitenaards leven, Maya’s kenden buitenaards leven
buitenaardse hulp, Illuminati Kaartspel
buitenaardse invasie
buitenaardse invasie, plannen afwering
buitenaardse technologie in reuil voor mensen
buitenlanders en Belgische nationaliteit
buitenlandse troepen in VS ivm staat van beleg
Bulgarije, aanslag begin van nieuwe terreurgolf
bunkers bouwen voor doomsday
Bureau Jeugdzorg
burger- en familierechten
Burger Service Nummer en de wet
burgerbewegingen
burgergroeperingen, intimidatie door overheid
Bürgermeister (Jane) waarschuwt voor griep-valse-vlag
burgeroorlogen hebben altijd weer dezelfde wortels
burgers als testvoorwerpen voor uittesten gevolgen chemicaliën op gezondheid
Bush (GW) en consorten beschuldigd van oorlogsmisdaden
Bush (Prescott), banden met nazi's
Bush Sr., redevoering 11 september 1990
Busher (kerncentrale), sabotage of Stuxnet-virus
busongeluk België - ongeluk of ritueel offer?
C02 afspraken doden planten en bomen
cacao goed voor bloeddruk en cholesterol
cacao, voordelen van rauwe cacao
Caliban = satan
California, aardbeving 7.1
Californië, bijeenkomsten in huis verboden
Californië, exponentieel toenemende vulkaanactiviteit supervulkaan
Californië, nieuw wereld hitterecord
Californië, verbod roken buitenshuis
Californië, waarschuwing catastrofale aardbeving
Camelot, Zie Project Camelot
camera’s en verkeer (GB)
camera's met gezichtsherkenning, minder overvallen
Canada, geheimzinnige geluiden
Canarische Eilanden, toename aardbevingen
cannabis werkt als anti-epilepticum
cannabis Zie (ook) hennep
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133-41, 48
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149-20
159-61
145-32
148-62
140-98
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159-62
155-27
136-29
139-63
145-09
151-46
165-37
145-59
134-07
159-05
163-30
144-36
136-68
136-68
145-74
152-11
157-56
164-77
163-61
159-26
136-14
144-09
167-58
149-31
142-12
164-32
164-32
156-90
151-29
150-43
157-77
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148-39
149-06
132-72
155-06
135-08
137-59
162-28

Caribische Plaat, vulkanisch ontwaken
Carrier IQ, afluistersoftware
cash geld, invoering transactieverbod, 144-48
cash geld, speciale belasting
cash geld, verdwijning
cashloze maatschappij
cashloze maatschappij door creëren computervirussen
cashloze maatschappij, ontwikkelingen
Catalonië wil onafhankelijkheid
Catalonië, dreigende afscheiding en reactie Spanje
Catalonië, dreigende afsplitsing
Catalonië, islamitische republiek
catastrofale ontwikkelingen in de wereld
catastroika, docu met onderzoek naar effecten privatiseringsprogramma's
Cayce (Edgar), tien voorspellingen
Cayce (Edgar), voorspellingen
Cayce, Edgar
cayennepeper, gunstige werking
cayennepoeder, genezende kracht
CCC, Zie Hackersconferentie
CCD (bijensterfte)
CDC en vaccingeheimen
CDC, Center for Disease Control
CELAC, Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten
Celente (Gerald), euro zal instorten
Celente (Gerald), sombere toekomstvisie
Celente (Gerald), top trends 2012
Celente (Gerald), visie op 2012
Cella, brandstof
censuur, 377 verboden woorden
Central Intelligence Agency, Zie CIA
centrale banken, interventie (12.2011)
centrale overheid
Centrale Wereld Bank, pleidooi Vaticaan
CERN en Hindoegod Shiva (vernietiging)
CERN en wormgaten of dimensies
CERN toch geen doomsday machine
CERN wetenschapper suggereert poort naar andere dimensie
CERN wetenschappers, discussie met theologen over oorsprong bestaan
CERN, Goddeeltje gevonden
CERN, groot experiment op Maya einddatum 21 december 2012
CERN, Obama en hindoegod Shiva
CFR pleit voor militair conflict met Iran
CHAMP schakelt met ultra krachtige microgolven elektronica uit
channeling
charagma, het 'teken', stempel, een ingeprent (merk)teken
chemicaliën, miskramen en onvruchtbaarheid
chemische bestrijdingsmiddelen toegelaten op de EU-markt
chemische stoffen gelinkt aan gezondheid
chemotherapie geweigerd door veel artsen
chemotherapie versnelt kanker
chemotherapie, 75% artsen weigert dit voor zichzelf
chemotherapie, 75% artsen weigert dit voor zichzelf
chemotherapie, alternatieve natuurlijke manier
chemotherapie, leugen
chemotherapie, leugen
chemtrails - Grieken geloven dat de overheid hun bewustzijn wil manipuleren
chemtrails – NASA
chemtrails en aluminium
chemtrails en depopulatie
chemtrails en nano-vezels
chemtrails en redding planeet (adviseur Obama)
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164-34
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137-68
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141-43
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149-20
137-53
147-46
155-19
141-67
146-16
138-21
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152-89
165-44
165-44
165-44
157-45
167-81
165-45
142-76
165-29
145-07
142-57
149-17
158-45
154-33
157-97
160-49
157-97
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149-12
154-32
157-96
139-95
162-29
147-57
149-99
153-29

chemtrails en VN-conferentie in oktober 2010 te Nagoya
chemtrails in handen van de iluminati
chemtrails in Nederland
chemtrails kunnen RFID-chips bevatten
chemtrails met HAARP bepalen het weer
chemtrails op de agenda van de Tweede Kamer, petitie
chemtrails via motorfietsen en trucks
chemtrails, autoriteiten VS gaan waarheid vertellen
chemtrails, basisinformatie
chemtrails, bestaan wereldwijd toegegeven
chemtrails, bestanddelen
chemtrails, doelen
chemtrails, dossier
chemtrails, Duits burgerinitiatief
chemtrails, Duitse regering informeert haar bevolking
chemtrails, effect op de gezondheid van de mens
chemtrails, interview Vereecke
chemtrails, keihard bewijs in officiële berichten
chemtrails, ontmaskering leugens overheid
chemtrails, oorzaak chemische sneeuw in Turkije?
chemtrails, overzicht gezondheidsklachten
chemtrails, samenstelling
chemtrails, samenstelling
chemtrails, tekenen petitie
chemtrails, wettelijk verbod richtlijn-76/464/EEG
chemtrails, zendmasten, haarp - gevolgen
chemtrailsvluchten en CO2-uitstoot
chemtrailvliegtuigen verschijnen niet op radar
Chicago-experimenten mbt bevolkingsreductie
Chili, gebruik antibacterieel messing in metro's
China - Japan conflict, wie provoceert?
China - Japan, toename spanningen
China - Romney's pro-Israël standpunt Jeruzalem kan oorlog veroorzaken
China bouwt EMP wapens voor gebruik tegen Amerika
China dreigt Japan met oorlog over Senkaku eilanden
China en maanbases
China provoceert Japan, het waarom
China trekt stekker uit Europa, stopt transacties met Franse banken
China, Bank of China stopt valutahandel met Europa
China, begin Grote Depressie
China, bekendmaking einde communistische alleenheerschappij
China, bloedrode rivier
China, Chinees varkensvlees en wereldeconomie
China, de Chinese crisis van 2017
China, einde Communistische Partij in zicht
China, enorme ondergrondse netwerken
China, gigantisch antennesysteem
China, instorting China steeds waarschijnlijker
China, Japan en Amerika - machtstrijd en spanningen nemen toe
China, mysterieuze locaties onthuld door Google
China, nachtvlinders verpesten oogsten
China, NYT onthult over miljarden van Chinese premier
China, oorlogstaal mbt Philippijnen
China, paddestoelwolk boven Beijing
China, schulden-zeepbel
China, sneller bankroet dan de VS
China, steeds meer Chinese ondernemingen failliet
China, vastgoedcrisis begonnen
China, WO3 bij aanval Iran
China, zeepbel 100x groter dan Amerikaanse
China, zeepbel dreigt uiteen te spatten
China's schuldenlast en inflatie (2011)
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Chinese Communistische Partij (CCP), agendapunten
Chinese één-kind politiek naar de EU
chip in 2013
chip in kentekenplaat ter voorkoming van benzinediefstal
chip in mobiele apparaten kan dwars door muren heen kijken
chip is onderdeel van een veel groter project
chip op kentekenplaten
chip, alle Amerikanen binnenkort een microchip
chip, festivalgangers gechipt
chip, geen chip maar een tattoo?
chip, vergevorderde plannen geïmplanteerde microchip
chip-organen voor het lab
chippen (in schoenen), bejaarden, Assen
chippen en wat daarna?
chippen van mensen komt toch echt steeds dichterbij
chippen, vrijmetselaar-chip ‘masonichip’, kinderen
chips (geïmplanteerd)
chips die je precies weten te traceren
chips en hersentumoren
chips, inslikbare chip in lichaam van patiënt
chips, Zie ook RFID chips
Chipshol schandaal
chlorella, het zuiverste en meest natuurlijke voedsel
chocola en cacao
chocolade (puur) goed voor het hart
chocolade, snoep of medicijn
cholesterolgehalte niet van invloed op hartkwalen
Chossudovsky (Michel), Global Research, over Syrië
chrislam
christendom, einde aangekondigd
christenen, eliminatie dmv guillotines (VS)
christenen, gevangenisboxen en guillotines voor christenen
christenen, islamitische uitroeiingsoorlog
christenen, weggezuiverd door de Palestijnen
christenenvervolging in Egypte
christenvervolging door islamitische zuiveringen
christenvervolging in de VS
christenvervolging in Syrië
christenvervolging in VS neemt in rap tempo toe
christenvervolging, Amerikaans hof van beroep verbiedt publieke christelijke gebeden
christenvervolgingen doodgezwegen
christenvervolgingen door moslims nakend, waarschuwing
Christus vervult joodse feesten
Churchill (Winston), beschrijving wereldwijde samenzwering
CIA beheerst drugshandel
CIA doorspit social media als Twitter, Hyves en Facebook
CIA en Mind Control implantaten
CIA en Turkije, voorbereiding regionale oorlog Syrië
CIA heeft Raad van Europa opgericht
CIA MKULTRA projecten (mind control)
CIA zit achter éénwording en aanstaande instorting Europa
CIA, NASA en nazi's
CIA, Petraeus ontslagen om Obama te beschermen
CIA, spionage via huishoudelijke apparaten
CIA, symboliek
CIA-alien basis Dulce, ondergronds in New Mexico
citroenen ontgiften en vernietigen bacterieën
civiele wet
Civil Law (‘Code Civil’ of ‘Code Napoléon’)
Claus (prins) - dossier
Claus (prins) en Demmink
Claus (prins) en zijn 'gevangenschap'
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145-38
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134-09
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152-84
137-44
164-53
135-19
156-52
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138-54
136-46
158-10
132-55
149-22
159-05
158-91
149-89
165-23
165-12
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133-73
136-13
166-51
149-78
147-98
156-63
158-31
136-69
136-67
149-29
141-14
135-69

Claus (prins), achtergronden
Claus (prins), dochter
Claus (prins), geheime zoon in de VS
Claus (prins), pedofilie, feiten
Claus van Amsberg, homoseksuele relatie
Clay, Rik
CleanIt - absurde voorstellen tegen terrorisme uitgelekt
CleanIT, beperking internet
Climategate, 2e ronde
Clinton (Bill and Hillary), dossier
Clinton (Bill), rol 'president van de wereld'
Clinton (Hillary) en PA-moslimterroristen
Clinton (Hillary), steun aan Palestijnen
Clinton, steun voor Moslim Broederschap
cliothianidine veroorzaakt bijensterfte
Club van Boedapest
CME, Zie ook: zonnevlammen
CMOS-chips in smartphones
CNN, verspreiden nepnieuws
CNN, voortijdige uitzending opnames van oorlog tussen U.S.-Iran
CO2 en opwarming van de aarde
Co2 is zegen voor natuur en mensheid (oprichter Greenpeace)
Coca-Cola en kanker
code mysterieus manuscript gekraakt
Codex Alimentarius
Codex Alimentarius - Auschwitz, relatie
Codex Alimentarius, NAZI-oorsprong
Codex Alimentarius, rol
Collins Family, illuminatie
collodaal zilver tegen virussen en bacteriën
colloïdaal zilver(water), alternatief voor antibiotica
colloïdaal zilver(water), natuurlijk antibioticum
colloïdaal zilver, eigenschappen
Colony Collapse Disorder, Zie CCD
columnist (Rene Tissen, Nyenrode) bedreigd voor schrijven waarheid
Comité van 300, een soort voorlopige wereldregering
Comité van 300, leden en instituties
commissie Deetman, schijnonderzoek
Commissie van 300 representeert de huidige zwarte adel
Commonwealth-immigranten
communicatie via gedachten door implantaat in het hoofd
communicatie, alles wat traceerbaar is vastgelegd
communicatie, bepaalt Israël onze communicatie?
communicatiegedrag van werknemers (systeem), volgen en analyse
communisme (1992), verre van dood
communisten VS planden al in 1983 overname Witte Huis
Communistische Partij, gerund door Illuminati
Complotauteur Jan van Helsing over 2012
complotauteur Jan van Helsing over 2012
complotdenkers, voorwaarden
complotten, FBI creëert eigen terreurcomplotten
complottenkers, Lyndon LaRouche
complottheorie als doelbewuste misleiding
complottheorieën?
computerovername
computers (afgedankt) en privacy
computers lezen voortaan onze gedachten
computers op afstand uitschakelbaar
computers, harde schijven, waarschuwing
computers, opslaan data in DNA in enorme dichtheid
computervirus
computervirus bedreigt overheidscomputers
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computervirus bespioneert overheidscomputers Midden-Oosten
computervirus bij eerste geïmplanteerde mens
computervirus Zie ook Stuxnet-virus
computervirussen en illuminati
computervirussen, Flame virus
concentratiekampen, achtergronden
concentratiekampgoud
Consemulder (John), neuropsycholoog
consumenten dupe van (crisis) EU
consumptie, zwaar vervuilde vis in de Nederlandse supermarkten
consumptiemaatschappij
contant betalen steeds meer gecriminaliseerd
contant geld nóg niet weg uit supermarkt
contant geld verdwijnt rap
contant geld, snelle verdwijning, redenen
contante betalingen vanaf 2013 verboden in Italië
contantloos betalen, 2 banken lanceren nieuwe betaalmethode
controlewaanzin EU commissarissen
Cooper (Milton), de meest gevaarlijke man in Amerika
Copiale Codex, code gekraakt
Corexit (giftig oplosmiddel) gebruikt in olieramp
Coronale Massa Ejectie (zonne-uitbarsting), Zie CME
corporatisme
corporatisme, maatschappijsysteem (uitleg)
corruptie, Obama in lijst top-10
Costa Concordia (cruiseschip), gezonken
Costa Concordia, opzettelijk veroorzaakte ramp
Council of Foreign Relations. Zie CFR
Cray Research computer
crematie, menselijke as in kralen
CR-gas, gifgas (tegen demonstraties)
criminaliteit en gelddiefstal
criminaliteit in Nederland - dossier
criminaliteit, auto's, trucs
criminaliteit, bendes uit Oost-Europa
criminaliteit, bestrijding dmv techniek
criminaliteit, test Precriminaliteit Programma
criminaliteit, verband criminele veelplegers en IQ
crises kunnen opgelost worden door de superrijken
crisis erger door winst links Frankrijk en Griekenland
crisis nu opgelost?
crisis, een oplossing uit de crisis
crisis, gebruikt om Europese nationale staten te verwoesten
crisis, parallellen met jaren 1930-40
cruiseschip Concordia gezonken (Italië)
cultuurvernietiging door islam
curcumine
Cutting Edge en Illuminati Kaartspel
cyber oorlogsvoering, lasers
cyberaanval, Chinese televisie toont per ongeluk cyberaanval
cyberaanvallen op Israël
cyberplasm, een microrobot in het lichaam
cybersecurity en controle internet
cyberterreur
Cyprus, gasvelden, bestookt door Turkije
Cyprus, Turkije dreigt EU met crisis vanwege Cyprus
dagbladen (NL) en hun achtergronden
Daily Bell, doorzien plan elite
Dalrymple (Theodore), belangrijk conservatief essayist (GB)
Danneels (kardinaal) en rituele moorden
darmkanker en kurkuma als geneesmiddel
Darpa, genetisch gemodificeerde mensen (hybrides)

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 18

155-03
149-30
139-33
155-75
160-44
139-21
148-46
156-57
166-57
146-11
163-17
133-76
158-54
153-12
161-60
165-64
159-80
160-63
141-69
137-47
146-100
133-32
149-41
144-52
144-74
149-63
144-67
142-52
158-32
148-62
153-72
142-33
144-71
137-50
158-30
160-40
153-53
152-91
159-61
152-39
144-66
144-52
149-44
145-48
139-54
142-37
133-39
161-63
150-96
150-94
155-75
142-84
135-21
149-103
142-19
132-16
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Darpa, genetisch gemodificeerde soldaten
DARPA, het experimentele onderzoekslab van leger VS
datamining vervangt medische onderzoeken
dataverkeer wereldwijd alles opgeslagen
datumgrens, verschuiving
Dayan (Moshe), bekering
DECT, gevaar voor babyfoons
Deepwater Horizon - olie breekt niet af
defensie, NAVO-landen spenderen 70% van het wereldwijde defensiebudget
defensie, supersnelle gevechtstoestellen
deflatie, dan hyperinflatie
delta’s zijn moord alters
dementie tsunami op komst
Demmink (Joris) en Den Haag / KH
Demmink (Joris) in vrije val?
Demmink (Joris) vs Micha Kat
Demmink (Joris), affaire
Demmink (Joris), onderzoek OM
Demmink (Joris), publieke verantwoording geëist
Demmink (Joris), PVV steunt verzoek heropening ‘zaak Demmink’
Demmink (Joris), rechtszaak
Demmink (Joris), relatie koningshuis
Demmink (Joris), tekenen petitie
Demmink affaire, protest VS
Demmink, aangifte verkrachting tegen topman justitie Demmink
Demmink, benoeming was coup Beatrix
Demmink, nieuw bewijs
Demmink, roep om arrestatie Demmink steeds luider
Demmink-affaire, VS wil betrekkingen met Nederland verbreken
democratie en dictatuur, dunne scheiding
democratie is dictatuur
democratie, einde van de democratie op komst (uitspraak)
democratie, onder druk door EAB
democratie, ondermijning, technieken
demonen en onreine geesten in de bijbel
demonen, gevallen wachters
demonische muziek
demonstraties en infiltraties
demonstraties in Europa
demonstraties in wereldsteden
Denemarken, bescherming kinderspeelplaatsen
Denemarken, overweging invoering Sharia
denktank EU, wereldcrisis in de herfst van 2012
denktank, de grootste militaire denktank ter wereld
Denver Airport en Maya symboliek
Denver Airport, occulte bouw
Department of Homeland Security, bestelling kogels
Department of Homeland Security, Zie DHS
depleted uranium, DU, Zie ook verarmd uranium
depleted uranium, opslag
depopulatie chemtrails
depopulatie en Agenda 21
depopulatie, van Zyklon B naar GMO en vaccinatie
depotisme & moderne vooruitgang (protocol 5 WVS)
derde geheim van Fatima, vervalste verklaring
derde oog, Zie pijnappelklier
Derde Rijk en ontwikkeling ruimtevaartuigen
Derde wereld proeftuin westerse medicijnen
derde wereldoorlog, Zie WO3
derivaten twv $ 700 biljoen
desinformatie, Syrië
detailhandel, helft winkeliers op rand faillissement
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150-80
147-57
163-71
163-37
140-19
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140-46
162-62
155-29
157-47
162-80

Dewey (John), professor in de filosofie
Dexia en het wereldwijde piramidespel
DHS, inkoop van 450 miljoen 0.40 kaliber holle punt munitie
Di Rupo (Elio), pedofilie
diabetes met moringa behandeld
Diana (prinses)
Diana (prinses), occulte betekenis door en herdenktekens
Diana (prinses), vermoord
dictatuur en democratie
dictatuur in aantocht?
dictatuur in Hongarije, grondwet
dictatuur, oprichting, 10-stappenplan
dieren, genetische aanpassingen
dieren, implantering microchips
dieren, onbekende (avatar)krabben
dieren, verplichte registratie dmv chip
dierensterfte, 50.000 dode zeesterren gevonden op een Iers strand
dierensterfte, dolfijnen (Peru)
dierensterfte, raadsel
dierensterfte, weer massale dierensterfte, mogelijke oorzaken
dierlijk gedrag, voorbode ramp
dieselprijs, EU wil verhoging 22 cent
Digitaal Klantdossier, gebruik
Digitale Agenda
digitale media, verbannen uit de scholen
Dirk Scheringa Bank
Disclosure Project
Disclosure Project, persconferentie 2001
Discovery Channel over (geheime) ruimtevaarttechnologie
discriminatie door moslims
Disney, voorgeprogrammeerde pret door rfid-chip
dissidente denkers en overdraagzaamheid jegens hen
DKD, Zie Digitaal Klantdossier
DNA - waarom verzamelen de vrijmetselaars kinder-DNA?
DNA beschadigd door elektromagnetische straling
DNA bewaard in ziekenhuizen
DNA en historisch bewijs dat de Joden geen Khazaren zijn
DNA en Oranje
DNA gemengd van mens en dier
DNA kan worden gebruikt om informatie op te slaan in enorme dichtheid
DNA profiel van een persoon bestaat niet
DNA vaccins, commerciële diefstal
DNA valt uit elkaar door nieuwe generatie microchips
DNA wereldleiders verzameld voor ontwikkeling biowapens
DNA, de achilleshiel van koninklijke families
DNA, elk gewenst DNA-bewijs kan gefabriceerd worden
DNA, manipulatie, agenda transhumanisme
DNA, mensheid en haar DNA is onder vuur
DNA, nephilims in mensen
DNA, vernietiging door TeraHerzgolven
DNA, wat betekent een 100% DNA match?
documentaire (ORF) ‘De Revolutieprofi’s’
documentaire 'Banking with Hitler' (1998)
documentaire film, geheime genootschappen
documentaire film, mind control agenda
documentaire 'Moon Rising' (kleurenfotografie maan)
documentaire 'The Clinton Chronicles'
documentaire 'The End of America' (Naomi Wolf)
documentaires, Alternative 1, 2 en 3
documentaires, Apollo Zero
documentaires, militair industrieel complex
documentaires, Thrive, NL taal

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 20

149-87
137-09
152-80
150-20
134-16
147-106
133-41
133-48
147-73
156-77
149-76
152-81
144-69
145-09
158-96
140-11
166-63
151-41
147-41
166-28
147-67
151-65
150-67
155-44
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140-114
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141-13
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145-74
165-07
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150-06
135-50
161-11
167-27
150-41
153-80
165-54
133-33
167-39
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135-07
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153-36
167-27
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139-21
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142-35
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164-40
148-34
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151-48

documentaires, water
dode vissen aangespoeld in Noorwegen
dodelijk traangas
dodelijk virus en brand, relatie
dodelijke straal
dodelijke technologie, hoge straling doodt DNA
dodelijke virussen, ontwikkeling
doden van wetenschappers
Doggerland, het verborgen land op bodem Noordzee
doktersrecept en microchips
dollar, aanval door BRICS-landen
dollar, dollar en niet de 'amero'
dollar, losgelaten door aantal landen
Donner (Piet Hein)
donoren, hebben organen een herinnering?
donorschap, straks allemaal automatisch donor?
doodgaan, gen ontdekt dat tijdstip van sterven kan aangeven
doodstraf Iraanse predikant
doodstraf, Turkse opmerking over doodstraf schokt Europa
doofpot - openbaringen
doofpotaffaires, overheid geeft miljoenen uit
Doomsday klok naar 5 voor 12
Doomsday Plan, een topgeheim
doop, ongedaan maken
draadloze netwerken, gevaren
draadloze technologie en gezondheid
Draco, supermedicijn’ dat elk virus kan genezen (?)
Draghi (Mario) en opkopen obligaties
Draghi (Mario), kerstcadeau voor bankiers
draken die de eindtijd aankondigen
drank in blikjes, gevaar
Dresden Codex van de Maya
Dress Rehearsal (Generale Repetitie), oktober 2012 tegen Iran
drones
drones boven Amerikaanse steden
drones en oorlogvoering
drones in je lichaam?
drones krijgen apocalyptische trekken
drones maken slachtoffers maar niemand weet precies hoeveel
drones met vuurkracht, Reaper en Predator
drones voor oorlogsvoering
drones zenden geheime video’s uit die iedereen kan zien
drones, dodelijke Predator drones in Londen
drones, gehackt door Iran
drones, iedereen kan signaal drones VS volgen
drones, kwetsbaarheden
drones, moorden voor de sport?
drones, opname menselijke communicatie
drones, spionage
drones, zwermen van Cyborg insecten
drugs > krokodil
drugs, levensgevaarlijke harddrugs of levensgevaarlijke medicijnen?
drugs, synthetische marihuana en zombie-attacks
drugshandel beheerst door de CIA
druïden en heksensabbath
DSB (bank), ondergang en rol Zalm
DSM-5, handboek psychiatrie
Duisland, acceptatie hogere inflatie
Duitse autofabrikanten manipuleren cijfers en kopen massaal eigen auto’s op
Duitse CSU wil landen met hoge schulden uit eurozone zetten
Duitsland (links), ESM ook zonder fiscaal pact
Duitsland blijft fel tegen eurobonds
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160-50
133-65
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Duitsland blijkt nog erger bankroet dan Griekenland
Duitsland eist bankroet Griekenland in ruil voor groter reddingsfonds
Duitsland en Frankrijk, onenigheid oplossing problemen eurozone
Duitsland en Nederland uit de eurozone (zegt top Duits bedrijfsleven)
Duitsland en relatie Marokkanen
Duitsland -eurocrisis- laat zich niet afpersen
Duitsland mogelijk uit de eurozone (topman DB)
Duitsland nog tegen eurobonds
Duitsland ondersteunt folterstaten (dictaturen)
Duitsland wil geen schuldenunie
Duitsland, AAA-rating op de tocht
Duitsland, Berlijn vrijheid van mening vs islam
Duitsland, betogingen tegen banken
Duitsland, bevolking wenst referendum over de Euro
Duitsland, blokkering spaartegoeden
Duitsland, burgerinitiatief tegen chemtrails
Duitsland, CDU-raad eist aftreden Barroso om eurobonds
Duitsland, corruptie (Schröder)
Duitsland, criminaliteitsexplosie door zigeuners en immigranten
Duitsland, fiscale unie stuit op verzet Duitsers
Duitsland, gedreigd door Italië vanwege eurobonds
Duitsland, geen uitkeringen meer voor buitenlanders
Duitsland, geruchten uittreding eurozone en herinvoering D-Mark
Duitsland, gratis verstrekking miljoenen korans
Duitsland, Helmut Kohl over het huidige Duitsland
Duitsland, hooggerechtshof blokkeert voorlopig nieuwe bijdrage aan reddingsfonds
Duitsland, Karlsruhe, het hof dat de euro kan opblazen
Duitsland, meerderheid Duitsers wil D-Mark terug
Duitsland, Merkel (Angela), bondskanselier, biografie
Duitsland, moslimgeweld
Duitsland, Oostenrijk socialisten willen schuldenunie
Duitsland, planning Europese Superstaat
Duitsland, polygamie onder Duitse moslims neemt toe
Duitsland, RKK, geen hostie zonder kerkbelasting
Duitsland, roep om verlaten Eurozone
Duitsland, Roergebied in verval
Duitsland, supervulkaan, Eifelgebergte
Duitsland, Ulfkotte (Udo), auteur, interview
Duitsland, verzwijgen criminaliteit Arabische migranten
Duitsland, voorbereiding verplichte belasting op bezit burgers
Duitsland, weigering reddingsfonds te dekken met goud
Duitsland. migrantengeweld
duivel, materialisering in lege stoel
dumbs en de Black Budget
dumbs ivm gebruik kernwapens
dumbs van de elite en CIA opgeblazen
dumbs, minstens 131 dumbs alleen al in de VS
dumbs, ondergrondse steden voor 2012 overlevenden?
dumbs, relaas van een ingenieur
dumbs, twee ondergrondse NWO bases vernietigd
dumpsterdivers (leven van voedsel uit afvalbak)
Duqu worm, de opvolger van de Stuxnet worm
Durban, klimaatconferentie
Durban, Wereld Conferentie
Dutroux affaire
DU-wapens sinds 1976
EAB, Zie Europees Arrestatiebevel
East India Company, corporatie
EC opent grenzen voor 160 miljoen moslims
EC opent grenzen voor Turkse immigranten
EC wil bankenunie
EC, machtsgreep
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EC, opstelling EU-lidstaten inzake begroting irriteert Brussel
EC. de problematische euroregels
ECB en Lehman Brothers, vergelijk
ECB krijgt verstrekkende bevoegdheid over 6000 banken
ECB veroorzaakt bankrun
ECB, 22 biljoen dollar “zoek”
ECB, inschakelen ECB voor oplossen schuldencrisis laakbaar
Echelon-database en andersdenkenden
ecologie, alternatief voor GMO
economie is geen financiën
economie wereldwijd, vijf enorme schokgolven
economie, alle Westerse landen in uiterlijk 2040 blut
economie, alternatief, herinvoering wisselkoers mechanisme
economie, bedrijfsleven zinkt steeds verder weg
economie, crash op 12 oktober 2012?
economie, drie soorten van economieën in de wereld
economie, Duitse professor over redden banken
economie, ergste financiële crisis sinds 1930 (Engelse CB)
economie, instorting financieel systeem uitgesteld
economisch praatje
economische crisis en winkelpanden
economische doomsday, experts voorspellen ‘totale ramp'
economische oorlogen (protocol 2 WVS)
economische recessie zal 15 jaar duren
econoom VS (Roubini), Griekenland uit euro
ecoterrorisme en wereldregering
eén volk, één rijk, één leider
eenheid, de nieuwe godheid
eenzijdige berichtgevingen
eerste centrale bank van de wereld, oprichting
eeuwig leven d.m.v. robots
eeuwig leven op aarde
EFSF
EFSF noodfonds op papier vergroot naar € 1 biljoen
EFSF reddingsfonds mislukt
EFSF reddingsfonds, verveelvoudiging
EFSF, forse vergroting
EFSF, instemming 2e Kamer
EFSF, pot schuldgeld van 440 miljard
EFSF-ESM noodfonds wankelt
Egypte en Arabië verwoest, profetie bijbel
Egypte en invoering sharia
Egypte en Iran, herstel van de diplomatieke betrekkingen
Egypte en Israël, spanningen
Egypte en sharia
Egypte gedoemd tot achterlijkheid (L.de Winter)
Egypte kruisigt tegenstanders
Egypte sluit zich al aan bij Turkije
Egypte stort steeds sneller in elkaar
Egypte trekt ambassadeur uit Israël terug (8.2011)
Egypte verkiezingen gewonnen door Mursi
Egypte wil banden aanhalen met Iran
Egypte, Arabische lente (update)
Egypte, Aswandam vol scheuren
Egypte, christenen nu ook doelwit van militairen
Egypte, islamisering
Egypte, Israëlische ambassadeur Egypte gevlucht vanwege geweld Moslim Broederschap
Egypte, militaire- of moslimdictatuur
Egypte, Nijldelta - 50 miljoen mensen zakken weg
Egypte, oproep vernietiging piramides door islam
Egypte, president wil nauwe band met Iran en verdrag met Israël herzien
Egypte, seks hebben met dode echtgenote

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 23

159-81
137-18
142-69
161-39
156-95
163-72
159-49
153-99
137-41
137-18
149-53
138-56
136-71
159-95
161-10
139-45
137-07
137-14
164-89
142-38
138-48
137-37
140-16
144-24
154-57
155-12
156-57
161-40
137-11
139-12
148-09
161-42
145-64
138-33
141-21
141-21
137-14
137-04
138-76
159-16
167-61
150-93
161-52
132-76
157-66
157-65
160-34
134-27
137-44
132-76
157-11
157-17
136-02
153-32
137-44
154-17
134-71
137-44
167-22
158-35
157-11
152-28

Egypte, situatie Koptische meisjes
Egypte, snelle verandering in islamitische Sharia staat
EHS (Electro Hyper Sensitivity) Zie elektrostraling
ei eerst, of de kip?, bijzondere wending
eiland El Hierro, angst vulkanische uitbarsting
einde van de wereld in aantocht
einde van de wereld, 1 op de 7 gelooft dit
einde van de wereld, Illuminati Kaartspel
einde van Nederland (deel 6)
Eindhoven al een autonome orthodoxe islamitische enclave waar sharia is ingevoerd
eindspel is begonnen
eindtijd, tekenen, opsommingen
eindtijd, waarschuwingen nemen toe
eindtijddenkers, groeiende invloed
eindtijdleer volgens de islam
eindtijdprofetie - de 6 draken die de eindtijd aankondigen
eindtijdscenario's
Einstein (Albert) dialoog
Einstein, de puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit
Eisenhower (president) en aliens
Eisenhower, dochter geronseld voor geheime Marskolonie
E-klasse asteroïden’
El Hierro (vulkaan), update
Electromagnetic Pulse Effects, Zie EMP
Electronic Privacy Information Center
elektriciteit, gevolgen uitvallen
elektriciteitsnetwerk, vernietiging door zonnestorm
elektrische auto’s, vernietiging patenten
elektrohypersensitiviteit, onthullend verhaal
elektromagnetisch veld aarde, afname 5% per eeuw
elektromagnetische apparatuur, gevolgen
elektromagnetische gevoeligheid verhoogd door giftigeheid zware metalen
elektromagnetische puls, gevolgen
elektromagnetische straling beschadigt DNA
elektromagnetische straling en hypnose
elektromagnetische straling en slimme energiemeters
elektromagnetische straling erger dan we dachten
elektromagnetische straling, absorbtieniveau in schedels
elektromagnetische straling, Radio Vaticaan veroordeeld
elektromagnetische velden en DNA
elektromagnetische wapens
Elektronisch Patiënten Dossier Zie EPD
elektronische oorlogvoering, Israël
elektroplasma velden
elektrosmog detector
elektrosmog, gevolgen
elektrosmog, gratis brochure
elektrostraling, symptomen
Elenen lijkt uit elkaar te vallen
Elenin (komeet), de aankondiger van iets groters
Elenin (Planeet X), nog door velen geloofd
Elenin / planeet X, nog steeds geloofd door velen
Elenin Code
Elenin en de uitlijning van de planeten in 8-9/2011
Elenin en het briefje van 10 Zwitserse franc
Elenin en NEO’s dichtste nadering deze dagen
Elenin getroffen door een zonnevlam en afgebroken
Elenin, ‘recon’ (geheime) missie
Elenin, de feiten
Elenin, het verhaal gaat verder
Elenin, Obama naar Denver Bunkers 27 september 2011
Elenin, twee zonnen waargenomen

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 24

141-87
158-35
152-16
157-35
161-36
153-30
139-53
154-90
137-16
156-64
140-41
134-28
136-18
137-24
155-34
136-19
147-42
136-31
146-56
162-14
136-06
137-59
Zie EPIC
141-73
149-65
141-16, 60
162-10
165-61
141-65
161-46
141-73
159-37
150-30
165-05
167-60
135-31
162-05
151-59
166-35
150-82
141-100
141-59
141-65
152-38
161-46
133-88
149-89
134-18
134-66
134-47
133-51
134-70
137-81
137-81
136-05
134-67
134-68
135-08
135-48

Elenin, vreemde beweringen
ELF-stralingswapens en ELF-weermodificatiewapens
ELF-technologie, doel
elitaire leugens slaan niet meer aan
elite controleert wereld door 147 bedrijven
elite en europroject
elite vleugellam, onthulling aanstaande?
elite, jongeren trainen voor lidmaatschap van de Elite
elite, kenmerken, manier waarop zij opereren
elite, militairen blazen bunkers van de elite en CIA op
elite, protest van militairen en politie
elites, betrokkenheid bij moorden
Elizabeth (koningin), historische rechtszaak ivm misdaden tegen de mensheid
Elsevier en Leistra (Gerlof), journalist - beschudiging door M.Kat
e-mail, wachtwoorden van toeristen geëist
embryo’s, gebruik menselijke niercellen
Emmen (gemeente), Big Brother
EMP bom, Israël dreigt deze te gebruiken
EMP door object in Oostzee
EMP en kwetsbaar electriciteitsnet VS
EMP gevaar voor Europa en VS
EMP wapens voor gebruik tegen Amerika
EMP, miniwapen (CHAMP)
EMP, oorzaken en gevolgen
EMP-wapens
EMU, terugkeer mogelijk?
End Game 2012-2013, Europa zal volledig instorten
endgame - wereld van na 1945 zal instorten
Endlösung en de situatie in de VS
energie uit aardkern
energie, nieuwe ontwikkelingen zonnepanelen of…?
energiebron met voldoende energie voor 130.000 jaar
energielijnen, Frankrijk
energiemeter (slimme) en privacy
energieverbruik auto's in 1946
Engeland schrapt christelijke jaartelling
Engeland, Queen Elisabeth ontvangt tonnen EU-subsidie
Engeland, verkrachtings-epidemie door moslims
E-nummers en toevoegingen
E-nummers, koken zonder E-nummers
E-nummers, negatieve werking
enzymen, vergiftiging door statines
EP, de juichpopjes van het EP
EP, vacante zetel
EPD is een feit
EPD Zie ook IZC
EPD, arts en apotheker verdienen aan elke patient
EPD, weigeraars geen medicijnen
EPIC, allesomvattende database met gegevens van burgers
epifyse, Zie pijnappelklier
Erdogan chanteert Amerika (ivm Israël)
ESA ‘Rosetta missie naar ‘Steins’
ESM = financiële dictatuur
ESM = opgave soevereiniteit
ESM betekent enorme risico's voor Nederland
ESM en Nederland
ESM 'hoogverraad' aan het volk (gezaghebbende Duitse econoom)
ESM inzichtelijk gemaakt, financiele dictatuur
ESM is 'pinautomaat' geworden
ESM kan onbeperkt Nederlandse miljarden opeisen
ESM media blackout
ESM niet groot genoeg om ook Italië te redden
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133-88
156-71
140-46
149-82
133-36
158-33
135-16
158-05
149-22
136-25
154-68
151-43
157-76
148-44
156-96
144-80
150-23
160-48
156-94
158-71
139-27
134-30
165-29
148-90
148-90
150-92
155-29
156-84
141-29
145-33
134-40
134-64
132-37
155-55
141-51
135-31
135-60
159-15
149-86
136-25
152-40
149-63
165-42
135-32
152-47
167-44
167-21
165-24
134-71
136-06
154-59
155-90
156-39
145-37
157-80
156-12
157-43
157-43
154-46
165-14

ESM reddingsfonds voor steeds meer landen
ESM verdrag, petitie tegen ratificatie
ESM vergelijkbaar met machtsovername Hitler
ESM zal crash Europa alleen maar erger maken
ESM, de nieuwe Europese dictator
ESM, de staatsgreep is vrijwel voltooid
ESM, een belangrijke stap naar de NWO?
ESM, een Europese ‘FED’ in de maak
ESM, een staatsgreep in 17 landen
ESM, een zwarte dag voor de democratie
ESM, financiële almacht EU
ESM, gevolgen
ESM, invoering vervroegd?
ESM, ongelimiteerde stortingen
ESM, onthulling bewuste misleiding nationale parlementen
ESM, problematiek
ESM, special
ESM, stemming einde Nederlandse democratie
ESM, Van Rompuy en Barroso breinen achter bedrog
ESM, verzet oppositie NL
ESM, wetsartikelen
ESM-verdrag, petitie tegen ratificatie
esotherische agenda
ET, het ongelooflijke verhaal van Niara Isley
eten van planten en bloemen
EU - hele EU failliet?
EU (gedemilitariseerd) vs Russische supermacht
EU en uw gezondheid
EU grijpt crisis aan om macht uit te breiden
EU hanteert Sovjet systeem, instorting volgt spoedig
EU heeft plan om Griekse regering over te nemen
EU in de NWO
EU is anti-Europees
EU is een dictatuur
EU is een fictie
EU is een Ponzifraude (Farrage)
EU moet ongelimiteerd uitkeringstoerisme slikken
EU moet politieke unie worden volgens internationale banken
EU moet weer enkel een handelsblok worden
EU naar superstaat door Duitsland
EU reddingsfonds mislukt
EU superstaat, opkomst
EU verdeeld in betalers en profiteurs
EU wil controle over sociale zekerheid
EU wil internetidentiteitskaart voor elke Europeaan
EU wil overal zelfde (lage) levensstandaard
EU ziet haar lidstaten uiteen vallen
EU, 70% van de Nederlanders is voor referendum
EU, absurde regelgeving
EU, afschaffing nationale democratie
EU, bewijzen dat CIA achter éénwording en aanstaande instorting Europa zit
EU, biologische landbouw onbetaalbaar door nieuwe regels
EU, Chinese één-kind politiek
EU, communistisch logo in EU-poster
EU, de Europese superstaat komt
EU, democratie in cijfers
EU, doel - dominantie over en totale controle van alle burgers
EU, drastische maatregelen om bevolking EU te controleren
EU, een federaal Europa?
EU, Europa van drie snelheden
EU, extreem gevaarlijke opvolger totalitaire regimes uit 20e eeuw
EU, financiële ramp begonnen
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152-39
142-09
157-80
155-90
136-61
157-41
135-61
136-16
137-17
154-10
144-79
147-77
136-28
154-24
157-95
138-76
154-10
154-59
157-95
154-31
135-62
147-71
147-88
157-58
149-60
138-10
164-19
153-55
140-99
156-46
156-45
137-68
165-35
159-79
155-88
156-92
136-63
154-84
163-49
140-63
140-107
138-36
164-12
136-63
154-78
155-27
164-88
165-11
148-54
163-38
133-73
158-45
164-48
165-16
165-40
165-11
156-79
164-48
164-69
142-35
165-35
133-72

EU, geen stemmingen meer
EU, geld voor absurde projecten
EU, grootste nettobetalers in 2009
EU, Hitlers plan door Bilderberg uitgevoerd
EU, huidig beleid leidt tot burgeroorlog
EU, incassering daggelden ambtenaren
EU, integratie zal nieuwe oorlog Europa veroorzaken
EU, maatregelen totalitair, fascistisch en rampzalig
EU, machtigste leider Merkel
EU, ministers willen 'superleider' aan hoofd
EU, nazi fundament (1)
EU, nazi fundament (2)
EU, nazi-achtergrond
EU, nieuwe ‘superpresident
EU, Nobelprijs 2012
EU, ondemocratisch gedrag handelsmerk
EU, onderwerping aan neofeodale agenda
EU, parlementen schaden EU en moeten macht kwijtraken (Van Rompuy)
EU, plan voor baangarantie versnelt instorting eurozone
EU, politieke unie via chaos
EU, poster verboden
EU, regels over voedingssupplementen
EU, scheur steeds breder
EU, sociale structuur valt uiteen
EU, soevereiniteitskwestie en begrotingspact
EU, spoedige installatie dictatuur
EU, steeds meer regio's willen autonomie
EU, superpresident
EU, superstaten als onderdeel van een meesterplan
EU, toekomst
EU, verbod op huismiddeltjes
EU-ambtenaren, stijging lonen in crisistijd
EU-commissarissen, controlewaanzin
EU-Commissie omvormen tot Europese regering (Merkel)
Eufraat (rivier), droogt verder op
Eufraat levert alleen nog zout
eugenetica, voorbereiding
EU-landen gaan elkaar bestrijden
EU-landen, tegenvallers
EU-leiders, gevolgen mislukking topontmoeting
EU-president directe kiezing door de burgers
Euraziatische Unie, oprichting tegen westerse expansie
euro - mislukt de euro, dan mislukt de elite
euro al sinds jaren '60 voorbereid
euro en Brussel scheuren Europa uit elkaar
euro grotere bedreiging voor vrede, vrijheid en welvaart
euro heeft heeft alléén maar nadeel gebracht
euro heeft volken uit elkaar gedreven
euro lijdt aan drie ziekten
euro reddingsfonds (vergroot) over hooguit 5 maanden leeg
euro reddingsfonds € 1 biljoen
euro, 5 mogelijke scenario’s
euro, aftakeling
euro, bailout Italië grens voor Duitsers
euro, bij voorbaat kansloos
euro, crash medio 2012
euro, Duitse bevolking wenst referendum
euro, Duitse gezaghebbende hoopt op einde euro
euro, een oplossing uit de crisis
euro, exit medio 2012
euro, financiële markten geven Spanje op
euro, IMF lijkt de euro af te schrijven

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 27

162-53
152-17
166-45
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155-88
142-07
159-59
154-77
149-45
152-18
159-77
159-79
162-48
152-41
165-25
138-10
142-20
167-82
167-80
140-63
165-50
156-25
135-15
159-82
157-41
153-85
164-12
153-46
156-73
147-77
148-54
149-38
159-80
166-32
153-34
156-35
142-65
135-53
132-51
156-95
148-32
140-10
158-33
133-73
163-49
154-69
137-60
154-69
133-99
137-14
138-33
135-20
134-50
158-52
141-76
142-26
139-03
158-51
159-61
142-71
159-60
159-08

euro, introductie, bedrog politici
euro, invoering enorme fout volgens wereldanalisten
euro, invoering nooit wetenschappelijk onderzocht
euro, invoering vreselijke fout (president Tsjechië)
euro, invoering was vreselijke fout (Klaus, pres.)
euro, Juncker voor nieuw opkoopprogramma
euro, leugens om euro te redden leiden tot oorlog
euro, meerderheid Duitsers D-Mark terug
euro, na invoering euro rijken steeds rijker
euro, nieuw muntstuk
euro, ontwikkeling (video)
euro, redding door vertrek sterke landen
euro, redding euro kan Duitsland 465 miljard kosten' Nederland 100 miljard?
euro, risico's invoering bewust achtergehouden
euro, Rothschild gokt op val euro
euro, val, politieke satire
euro, vasthouden leidt tot nieuwe grote oorlog in Europa
euro, werkelijk doel invoering
Eurobonds betekenen Transferunie
eurobonds genadeklap voor eurozone
eurobonds in 2012
eurobonds zullen welvaart in Europa verlagen
eurobonds, druk om akkoord te gaan
eurobonds, Duitsers fel tegen
eurobonds, eerste fase invoering een feit
eurobonds, gemeenschappelijke euro-obligaties, invoering
Eurocommissaris pleit voor één leider Europa
Eurocrash update, de Griekse revolte
eurocraten, protest tegen zakkenvullende eurocraten
eurocrisis - Italië = Spanje = Griekenland
eurocrisis (gepland) en de NWO
eurocrisis gepland, maar instorting niet
eurocrisis, actuele situatie
eurocrisis, Duitsland eist bankroet Griekenland
eurocrisis, euro werkt niet, maar opbreken betekent chaos
eurocrisis, Griekenland en Portugal uit eurozone
eurocrisis, noodmaatregelen ter voorkoming acute instorting financiële systeem
eurocrisis, onthutsende cijfers
eurocrisis, update
eurocrisis, vooruitzicht
Eurocrisis. symptoom van mondiale machtsverschuiving
Eurocritici hebben gelijk gekregen
Eurogendfor
Eurogendfor, neerslaan onlusten in Europa
Eurolanden, geheime afspraken over opheffen financiële soevereiniteit (2013)
Europa (continent) verdwijnt langzaam onder Afrika
Europa brak alle beloftes aan burgers
Europa en immigratie ten koste van sociale voorzieningen
Europa gaat een donker tijdperk tegemoet
Europa is mijn Europa niet meer
Europa van twee snelheden
Europa wacht absolutistische heerschappij vanuit Brussel
Europa, afhankelijk gemaakt van de Russische energiebronnen
Europa, afschaffing nationale rechten
Europa, beginnend verzet tegen islam
Europa, bevolking begint zich te verzetten tegen de islam
Europa, crisishaarden
Europa, dit is Europa!
Europa, één direct gekozen leider nodig
Europa, een islamitische visie op Europa
Europa, één politieke Unie, doel
Europa, Europese superstaat steeds dichterbij
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145-20
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139-92
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132-64
140-107
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154-30
140-99
155-64
138-05
159-95
156-18
135-36
135-46
155-81
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149-42
134-65
154-65
151-64
136-64
132-14
156-45
145-62
154-29
133-13
164-58
133-35
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139-88
140-98
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144-64
167-59
155-64
135-34
154-70
139-88

Europa, fictieve kaart
Europa, financiële crisis, hulp van China
Europa, geteisterd door zware stormen
Europa, macht bij één persoon
Europa, machtsovername door Goldman Sachs-Vaticaan
Europa, onleefbaarheid in 2020
Europa, oorlog juist door invoering eurozone
Europa, op termijn hoge inflatie
Europa, politiek, linkse koers vanaf mei 2012
Europa, toekomst op 11/9 ontvouwd
Europa, uiteenvallen
Europa, waarschuwing voor burgeroorlog
Europact, kosten en gevolgen voor Nederland
Europarlement stemt tegen ACTA-verdrag
Europa's toekomst
Europa's toekomst, de islam
European Financial Stability Facility), Zie EFSF
Europees arrestatiebevel
Europees Arrestatiebevel, wat het inhoudt
Europees leger, aangedrongen op snelle vorming
Europees Stabiliteits Mechanisme, Zie ESM
Europese bank naar eén Wereldbank
Europese banken redden door politiek misdadig spelletje
Europese Commissie, Zie EC
Europese Denktank LEAP/E2020, Zie LEAP/E2020 (Europese Denktank)
Europese financiële dictatuur
Europese interventiemacht, Zie Eurogendfor
Europese leiders, wat het volk kan verwachten in 2012
Europese Opstand van de Verontwaardigden
Europese reddingsfonds EFSF, Zie EFSF
Europese Reddingsfonds Zie ook EFSF
Europese schuldenunie - besluiten leiden tot herhaling jaren '30
Europese Stabilisatie Mechanisme, Zie ESM
Europese struisvogelpolitiek
Europese Superstaat, gepland door Duitsland
Europol (ivm pedonetwerk)
eurorisis maakt weg vrij voor politieke Unie
Eurosceptici, Klaus (Vaclav)
Euroteken uit 1917?
eurozone
eurozone en het bedrog van Griekenland
Eurozone in eindfase volgens Deutsche Bank Advisers
eurozone in nieuwe crisis, dreiging van Spanje
Eurozone is al ingestort volgens FinansInvest
eurozone kost nu al bijna € 100 miljard per maand
eurozone opgegeven door de financiële markten
eurozone, aanbeveling opsplitsing
eurozone, banken spreken van 'totale rampsituatie'
eurozone, Barroso geen voorstander van regering voor de eurozone
eurozone, crash eurozone en aandelenmarkt (voorspelling)
eurozone, crisis duurt 20 jaar (Roubini)
eurozone, D-day 23 woensdag 26 oktober?
eurozone, dreigende ineenstorting
eurozone, Duitsland wil landen kunnen uitzetten
eurozone, EU-plan voor baangarantie versnelt instorting
eurozone, extra bezuinigingen versnellen val
eurozone, gaat Spanje de stop eruit trekken?
eurozone, instorting bijna zeker
eurozone, instorting, voorbereiding GB
eurozone, instorting, waarschuwing IMF
eurozone, kredietwaardigheid omlaag
eurozone, niet geld maar Europees socialisme is het probleem
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144-79
149-68
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158-77
155-56
140-63
144-36
134-63
162-78
150-17
146-88
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150-65
138-24
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139-94
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141-21
140-07
167-80
150-44
163-59
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eurozone, onenigheid oplossing problemen
eurozone, ontwikkelingen (juli 2012)
eurozone, oorlog na instorting
eurozone, oplossing is splitsen eurozone
eurozone, opsplitsing
eurozone, pleidooi voor opdeling
eurozone, prestigieuze prijs voor econoom die pleit voor opheffing
eurozone, rapport PVV
eurozone, Rusland in eurozone?
eurozone, target-2 bedrog
eurozone, verlaten van een lidstaat, chaos
Eurozone, verlating door minstens één land in 2012
eurozone, vier grote denkfouten
EUSSR, over dreigend collectief bankroet hele EU
Eutelsat, communicatiesysteem
euthanasieartsen die aan huis komen
EU-top, gevolgen - schulden hoger, crisis dieper
EU-verdrag, vernieuwd
evangelie van Barnabas
evangelie van Barnabas, vervalsing
evolutie en piramides
evolutiefilosofie, weerlegging, documentaires
excorcisme, tijdschrift in Polen
experimenteel wapens, gebruik door de VS
experimenten (gif) in het geheim
experimenten met bewustzijn
experimenten met de aarde
experts (financiële) spreken zich uit
explosies uit de grond (nieuw fenomeen)
extreem weer maakt infrastructuur VS kapot
extreem weer, frequenties opgevoerd
Eyck (gebr. van), Lam Gods
Eyre (Peter), onderzoeksjournalist
Ezechiël 38 en 39
Facebook en gezichtsherkenningsfunctie
Facebook en Google, pseudoniemen niet gewenst
Facebook en inlichtingendienst CIA
Facebook gebruikt geavanceerde software om uw privégesprekken door te spitten
Facebook veel erger dan Oost-Duitse Stasi
Facebook, biometrische gegevens en gezichtsherkenning
Facebook, gevaar voor uitgezonden militairen
Facebook, oproep tot revolutie en mars op Brussel
Falkland eilanden, kernwapens
Falkland Eilanden, oplopen spanning
false flag aanslagen mbt Midden-Oosten
false flag Alien-invasie, voorbereiding
false flag mediacmapagne tegen Syrië
false flag VS via provocatie
false flags, Olympische Spelen 2012
familie Lange van Bergen
families, de (echte) rijksten ter wereld
Farage (Nigel) - we zijn op weg naar een wereldregering
Farage (Nigel), beboet vanwege beledigen Van Rompuy
Farage (Nigel), eindspel begint nu
Farage (Nigel), spoedig poging dictatuur
Farage (Nigel), uitlatingen
Farage (Nigel), uitlatingen over de EU en Rompuy
farmaceutica, fraude
farmaceutische industrie, klokkenluider
farmaceutische industrie, klokkenluider, bedrog
farmaceutische industrie, megaboetes geen effect
Farmageddon en de medische maffia
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157-36
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147-57
141-09
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157-44
132-59
158-91
167-77
167-55
160-41
148-96
133-35
146-14
148-93
159-39
151-30
147-27
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141-71
165-75
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144-42
142-36
134-15
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165-08

Farrage (Nigel), waarschuwing aan Barroso
fase, in welke fase leven we nu?
FAST, Precriminaliteit Programma
fastfood, ingrediënten
fastfood, McDonald, ingrediënten vlees
FATCA
Fatima, derde geheim
Fatima, machtsstrijd en compromis
FBI creëert eigen terreurcomplotten
FBI documenten en aliens
FBI, nationale database met gezichten
FBI, symboliek
FDA, manipulatie handtekeningenactie
FDA, vitamines, mineralen en kruidensupplementen potentieel gevaarlijk
FED en bankfraude
FED en creatie dollars
FED en het Zwitserse en Duitse goud
FED leende $ 8 biljoen aan financiële instellingen
FED moest op 12 september 2001 uitbetalen
FED onder vuur door Occupy Beweging
FED onthult - 16,7 triljoen geheime deals
FED planning devaluatie dollar en invoering nieuwe munt in 2012
FED redde Europa in november 2011
Fed weigert inspectie Duitse goudvoorraad
FED, belangrijkste aandeelhouders
FED, oproep tot hervorming
FEMA camps
FEMA concentratiekampen… er is niets veranderd sinds WO2
FEMA detentiekampen (800)
FEMA doodskisten naar elders getransporteerd
FEMA doodskisten, echtheid
FEMA kampen op GoogleMaps
FEMA kampen, activatie (12.2011)
FEMA kampen, getuigenis
FEMA, het geheime nazibestuur van Amerika
FEMA, nationale test van het Noodgevallen Alarm Systeem
FEMA, omgaan met aliens, gids
FEMA, voorbereiding op natuurramp
FEMA-kampen, bestaan echt
Fiala (Christian), klokkenluider HPV-virus
Filipijnen, RFID-microchip nu gedwongen geïmplanteerd bij burgers
Filippijnen, conflict met China
film "Jay and Seth v.s the Apocalypse' (doomsdag gebeurtenis in 2012)
film & televisie en de mainstream muziekindustrie
film ‘Battleship’ (2012)
film ‘Close Encounters of the Third Kind’ (aliens)
film ‘In time' (2011) (opleggen merkteken 666)
film ‘Jezus geboren omdat Maria was verkracht'
film ‘Lord of the Rings’, symboliek
film ‘Minority Report’, tijdperk van totale surveillance
film ‘Quarantaine’ (2008) (virus dat aanzet tot vampirisme)
film ‘Rock of Ages’ (Rots der Eeuwen), occult
film ‘Super 8’ 2011
film ‘The Day After Tomorrow’ (klimaatveranderingen)
th
film ‘Vanishing on 7 street’ 2010
film “A view to a kill' (olieboringsstations en aardbevingen)
film '11-11-11' (duistere macht op aarde)
film '11-11-11', bizarre horrorfilm
film '444 Last day on earth' (vergaan van de wereld)
film 'Avatar' (Project 2045, transhumanisme)
film 'Casino Royale' (2006) - James Bond gechipt
film 'Conspiracy' (1997) - chippen
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137-46
141-26
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164-71
141-29
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141-93
134-07
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133-112
149-48
149-86
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142-51
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152-70
142-79
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138-83
138-84
151-75
155-09
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151-15

film 'CSI Miami' (2004) ep. 305, Legal - verichip
film 'Demolition Man' (1993), slecht voedsel, implantatie chip
film 'Fortress' (1992), impantatie intestinator in iedere gevangene
film 'Freedom to Fascism' (oplichting door banken)
film 'Fringe' (2009), ep. 9 - tracking device
film 'Heroes', 3e serie ep. 14 - chipimplantaat
film 'Iron Sky' (2012) (Nazi's hebben tijdens WO-2 een geheime basis op de maan)
film 'Iron Sky’ (2012) - nazi's op de maan
film 'Knowing' 2009
film 'Knowing’ voorspelt BP ramp (en 11.3.11 Fukushima)
film 'Live Free or Die Hard' (2007) (cyberterrorisme)
film 'Logan’s Run' (1976) - pasgeboren baby met chipimplantaat
film 'Minority report' (voortijdige misdaadherkenning)
film 'Mission Impossible 2' (2000) - transponder chip
film 'Prometheus' (2012) (schepping menselijk ras)
film 'Revolution' (de aarde wordt na een periode van duisternis gered)
film 'Revolution' (totale ineenstorting beschaving)
film 'Slumdog Millionaire' (2008) - chip en intelligentie
film 'South Park' (1999) - V-chip in voorhoofd
film 'Take shelter' (voorgevoel over een rampzalige gebeurtenis)
film 'The Bourne Identity' (2002) - implantaat in heup
film 'The Hunger Games'
film 'The Hunger Games', onthulling geheimen
film 'The Last Enemy' (2008) - minister gechipt
film 'The Manchurian Candidate' (2005) - chipimplantaat
film 'The Matrix' (1999) - mechanisch insect in lichaam
film 'The Phantom Menace' (1999), geimplanteerde transmitter in slaven
film 'Thrive’ (gemaakt en gecontroleerd door de elite)
film, ‘Operation Trojan Horse’ (NWO)
film, '2012', gezonken cruiseschip
filmindustrie VS, oorlogsfilms, doel
films (opsomming), satanische agenda
films Hollywood, invloed op onderbewustzijn
films NWO, Minority Report
films over Alien Invasions in 2012
films over Apocalyps, fictie of voorspellend?
films 'The Matrix' (1999 - wereld is een computersimulatie)
films, fabricage dmv mindcontrol
films, onderwerpen eindtijd
films, Shade (over bevolkingsreductie)
films, Skyline (komst van meestal vijandige UFO's)
films, tv, en muziek vs illuminati
filosofie
financieel Armageddon, voorspelling op bijbelse basis
financieel programma en (Protocol 20 WVS)
financiële crash, planning tijdstip
financiële crisis, complete ineenstorting in 2013
financiële crisis, explosie medio 2012
financiële staatsgreep gepland
financiële wereldcentrum, verhuizing naar de Nederlanden
Finland bij schuldenunie uit eurozone
fiscale unie snel dichterbij
flame, gevaarlijk computervirus
Flame, zeer krachtig computervirus
Flavius Josephus, verslagen (mbt geluiden)
fluor in drinkwater, Illuminati Kaartspel
fluor wel degelijk in Nederlands leidingwater
fluoride in tandpasta
fluoride is afvalstof
fluoride verlaagt het menselijk IQ
fluoride voorkomt tandbederf, een mythe
fluoride, effecten op de mens
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fluoride, wetenschappelijke feiten, biologische effecten
Flynn (David), researcher
FMRI, kennis veroorzaken in iemand
FOCA, Obama's voorgestelde extreme pro-abortuswetgeving
foetussen en smaakersterkers
Fokker (Anthony), raadsels
Food and Drug Administration, Zie FDA
Food Stamps en biometrische identificatie
Foreign Account Tax Compliance Act, Zie FATCA
formaldehyde en aspartaam
Forrestal (James), minister VS, klokkenluider
Fortis, slimme onderhandeling België
Fortuyn (Pim) en de 10 leugens
Fortuyn (Pim), gedachtegoed overgenomen door SOPN
Fortuyn (Pim), moord met 2e betrokkene
Fortuyn (Pim), moordenaar vrij (gerucht)
Fortuyn, Pim, moord
fosfor raakt op, lagere voedselproductie
Fouchier (Ron), NL ontwikkelaar virussen
Fouchier (Ron), ontwikkelaar virussen
Frankrijk dreigt volgend jaar begrotingstekort 3% niet te halen
Frankrijk en Monsanto
Frankrijk geeft Griekenland vier onzichtbare oorlogsschepen cadeau
Frankrijk het nieuwe probleem van Europa?
Frankrijk in augustus 2012 volgende slachtoffer eurocrisis
Frankrijk in oorlog met immigranten'
Frankrijk nog groter risico dan Italië
Frankrijk verdeelt oorlogsbuit Libië
Frankrijk volgende probleemgeval eurozone
Frankrijk, 751 wijken overgenomen door migranten
Frankrijk, afwaardering Franse banken
Frankrijk, gigantische bankrun en instorting verwacht
Frankrijk, homomoskee in Parijs
Frankrijk, islam verdringt katholicisme
Frankrijk, jongerenbeweging verklaart oorlog aan multiculturalisme
Frankrijk, krijgt een zwakke president
Frankrijk, macht van de moslims
Frankrijk, moslims dreigen met oorlog tegen de Fransen
Frankrijk, naam premier, betekenis in het Arabisch
Frankrijk, nationalisatie Franse banken?
Frankrijk, nieuwe president is Bilderberger
Frankrijk, Sarkozy bedreigt ook Iran
Frankrijk, veel bedrijven willen na winst socialist Hollande weg
Frankrijk, verkiezingspunten kandidaten
Frankrijk, waarschuwing aanHollande tegen kaalplukken Duitsers
Frankrijk, zware rellen (Amiens)
Fraternal Orders ('Broeder Ordes')
fraude en hoax in medische wereld
frisdrank, vermijding
Friso (prins)
Friso (prins) en gevolgen koningshuis
Friso (prins) naar Londen
Friso (prins), brief van Willem Oltmans
Friso (prins), financieel directeur Urenco
Friso (prins), onduidelijkheden ongeluk
Friso (prins), speculaties
Friso, ongeluk, cover-up
frituurvet als duurzame grondstof
fruit en vruchten
fruit eten, te veel is ook niet goed
FSC en waardeloze milieusticker
ftalaten (chemicaliën), gevaar volksgezondheid
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ftalaten, een groep man-made chemicals
Fukushima 4 bedreigt hele mensheid
Fukushima en het verband met the Georgia Guidestones
Fukushima en radioactieve neerslag Kokio
Fukushima kernramp, desinformatie
Fukushima kernreactor 4 ingestor
Fukushima ramp, gevolgen voor de wereld
Fukushima update, grond als kernafval
Fukushima, 14.000 Amerikaanse doden
Fukushima, bevel om dood te gaan
Fukushima, de grond onder centrale zakt weg
Fukushima, delen van Tokyo moeten misschien worden ontruimd
Fukushima, enorm veel gevallen van kanker
Fukushima, evacuatie 40 miljoen mensen
Fukushima, fallout in 40 dagen rond de aarde
Fukushima, foto’s van radioactieve golf die de oceaan instroomt
Fukushima, gedwongen herstelwerk
Fukushima, heel noordelijk halfrond besmet
Fukushima, hoge radioactieve besmetting over de wereld
Fukushima, radioactief afval overspoelt Japanse waterzuiveringsstations
Fukushima, radioactieve besmetting noordelijk halfrond
Fukushima, radioactieve regenbui bereikt Amerika
Fukushima, radioactieve straling op meerdere systemen
Fukushima, radioactieve straling steeds dieper in de bodem
Fukushima, radioactieve vis zwemt naar Amerika
Fukushima, radio-activiteit stroomt rijkelijk door de grote oceaan
Fukushima, splijtstofbaden bedreigen mensheid
Fukushima, Stille Oceaan verdunt radioactiviteit niet
Fukushima, straling sterk uitgebreid
Fukushima, uitstoot bereikte al op 22 maart 2011 Europa
Fukushima, update kernramp
Fukushima, waarschuwing voor cover up
Fukushima, wereldbereik verspreiding plutonium
Fukushima, wereldwijd probleem bij instorten reactor 4
Fulford (Benjamin), bestrijder elite
Function Creep, houdt burgers in de gaten
functionele magnetische resonantie machine, Zie FMRI
Fuskushima, instorting reactorgebouw 4
Future Attribute Screening Technology Zie FAST
G500, 500 jongeren die de oude politiek bestrijden
Gadaffi bewust aan rebellen uitgeleverd door NAVO
Gadaffi verbergt zich in de Sahara
Gadaffi vocht tegen illuminatie
Gadaffi, prijs voor mensenrechten
Gadaffi, werkelijke toedracht achter zijn dood
Gaddafi en zijn familie
Gardasil en HPV-vaccins, gevolgen
GAS-boetes in België
gascontract Europa
gascrisis in Europa, voorbereiding
Gates (Bill) en wereldregering
Gates (Bill), verborgen agenda m.b.t. GMO
Gazastrook, nieuwe inval, dreiging
Gazprom, Europese handlangers
GB - macht terug of uit EU
GB en christendom
GB en islam
GB en migrantenbendes
GB mogelijk uit de VN
GB vernedert zichzelf tegenover de islam
GB vs EU, standhouding
GB, afbraak van het gezin kernprobleem
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GB, autochtonen worden gediscrimineerd
GB, bankrekeningen miljoenen Britten al dagen ontoegankelijk
GB, Britse relschoppers, wat ze stelen
GB, Britten hebben 9 van de 10 landen op aarde aangevallen
GB, Britten trainen rebellen om Assad te liquideren
GB, christenvervolging
GB, draconische maatregelen
GB, droogte 2012
GB, eerste totalitaire staat
GB, gewelddadige anarchie (8.2011)
GB, grenssluiting bij eurocrash
GB, martelingen en verkrachtigen van weeskinderen op Jersey
GB, minister pleit voor inzet neutronenbom in Afghanistan
GB, pers, controle en manipulatie
GB, privatiseren politie
GB, tankstations, paniek
GB, toegang tot e-mailverkeer van burger
GB, verplichte vaccinaties pasgeborenen UK?
GCC, Arabisch tegenwicht voor Iran
GDV camera, registratie ontsnappende ziel
geaborteerde baby's en ontwikkeling medicijnen
gecreëerde crises, verwezenlijking doelstellingen
gedachten lezen door techniek
gedachten lezen nabij
gedachten lezen, nieuwe technologie
gedachtenlezen door pc binnen 5 jaar
gedachtenpolitie en illuminatie kaartspel
gedenknaalden, symboliek
gedicht over het Belgisch welzijn
gedrag, controle door geïmplanteerde microchip
gedragsstoornissen (ADHD) en mobiele telefoons
geheim project 'site 911'
geheim ruimtevaartprogramma van de illuminati
geheim ruimtevaartprogramma?
geheim van eeuwige jeugd, ontdekking
geheime diensten zitten vaak achter aanslagen
geheime genootschap en adellijke families
geheime genootschappen in Spanje
geheime genootschappen, Majestic 12
geheime genootschappen, Yaluminati
geheime ruimtevaartuigen (VS)
geheime technologieën en buitenaards-gerelateerde, geheime operaties
geheime verborgen religieuze kennis
geheime vluchten en (vliegtuig)technologie
geheimen, geheim ruimtevaartuig jaar in de ruimte
geheimzinnig object in Oostzee stoort apparatuur
geheimzinnige geluiden in Canada
geheugenpil en PKR-molecuul
geld creëren uit niets
geld en het machtssysteem, uitleg
geld is op!
geld Zie ook contant geld
geld, alien op Canadese munt
geld, bescherming tegen de instorting van de euro
geld, het geld is op
geld, jongeren mogen nog maar 250 euro pinnen bij ING
geld, waarde biljoen
geld, wat is nu eigenlijk geld?
geldhoeveelheid wereldwijd
geldontwaarding zelf berekenen
geldstromen, manipulatie
geluid, de kosmische toon 432hz
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geluiden, Zie ook: mysterieuze geluiden
gemodifcieerde droogresistente mais goedgekeurd
gemoedstoestand beter door gebruik selenium
geneeskunde, 40% ouderen foutief recept
geneeskunde, dodelijke pillen, nieuwe wetten
geneesmiddel met ingebedde microchips
geneesmiddelen, DRACO, supermedicijn?
geneesmiddelen, paracetamol en Ibuprofen nefast voor gehoor
geneeswijzen, complementaire geneeswijzen, open brief
genetica, knoeien met menselijke genen, doos van Pandora
genetisch gemanipuleerde dieren
genetisch gemodificeerde dieren
genetisch gemodificeerde mensen in de toekomst?
genetische gemanipuleerde zaden, Zie GMO
genetische manipulatie van ons voedsel, effecten
genetische oercode
genocide op peuters
gentech gras doodt massaal kudde runderen in de VS
gentech, de verborgen gebreken
gentech, epidemie
geo-engeneering, zwavelinjecties en SPICE
geo-engineering d.m.v. kunstmatige wolken
geo-engineering en chemtrails
geo-engineering en chemtrails
geo-engineering technieken Zie ook: chemtrails
geologie, dramatische verandering zeebodem in 2 weken
geomagnetische stormen, gevolgen voor mens en dier
georganiseerde misdaad, Zie criminaliteit
Georgia Guidestones en Fukushima
Georgia Guidestones, doel
Georgië, lidmaatschap NAVO
geothermische energie met voldoende energie voor 130.000 jaar
geplande chaos volgens complotauteur in 2012
geprogrammeerde moordenaars
geruchten van oorlog, update
Geryl (Patrick), klokkenluider
geschiedenis, herhaling, overlevende Holocaust
geschiedenis, herschrijving
getal van het beest, uitleg
getallen en hun symboliek
getallen en woorden (namen)
getallen, 11 (symboliek)
getallen, belang voor illuminatie
getallenleer
gevaarlijke bacterie MRSA
gevallen engelen en reuzen
gevangenen, kwart ter wereld in Amerikaanse gevangenis
gevangenis, massaleger met een plan
gevangenisbox spoorwagons, VS
gevangenkampen in Australië
gevangenname van tegenstanders en (Protocol 18 WVS)
gevaren draadloze netwerken
geweld en protest - trap niet in de 'woede agenda' valstrik
geweld van de politie tegen de burger
gezamenlijke oefeningen, code Austere Challenge 12
gezichtsherkenning door Google
gezichtsherkenningssysteem, risico's
gezinnen, het gezin moet verdwijnen
gezondheid - chemische en genetische vervuiling
gezondheid - kefir, een natuurlijk antibioticum
gezondheid - stevia, het beste alternatief voor suiker
gezondheid en azijn
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gezondheid en obesitas door frisdrank
gezondheid, 50% Nederlandse bevolking ziek
gezondheid, 8 leugens
gezondheid, appelazijn is heilzame krachtpatser
gezondheid, aspartaam (zoet vergif)
gezondheid, avocado's
gezondheid, bier
gezondheid, bijenhoning, een uitstekend medicijn
gezondheid, bloeddrukverlaging door olijven
gezondheid, bloedsuikerspiegel
gezondheid, brandwonden, genezing
gezondheid, broccoli
gezondheid, cannabis tegen epileptische aanvallen
gezondheid, chlorella, het zuiverste en meest natuurlijke voedsel
gezondheid, chocolade
gezondheid, chocolade (puur) goed voor het hart
gezondheid, citroenen zijn erg gezond
gezondheid, Coca Cola en Pepsi, kankerverwekkende
gezondheid, consumeren van hennepbladeren
gezondheid, een drone in je lichaam?
gezondheid, eiwit paardenmiddel bij brandwonden
gezondheid, fruit
gezondheid, gebruik van antidepressiva
gezondheid, genezende kracht van cayennepoeder
gezondheid, genezing vingertop
gezondheid, gezond zout, goed of fout?
gezondheid, gojibessen, de voedingsrijkste vrucht ter wereld
gezondheid, gunstige werking cayennepeper
gezondheid, heilzame werking van mineralen
gezondheid, hennepplant zeer geneeskrachtig
gezondheid, hoge bloeddruk en hoge cholesterol
gezondheid, hoge bloeddruk niet gevaarlijk voor ouderen
gezondheid, honing met kaneel geneest de meeste ziekten
gezondheid, honing vernietigt schadelijke bacteriesoorten
gezondheid, houtpulp tegen verouderingsproces
gezondheid, kamille tegen angstgevoelens
gezondheid, kamille tegen depressie
gezondheid, kanker, goedkoop geneesmiddel mebendazol
gezondheid, kankerbestrijdende producten
gezondheid, knoflook 100x krachtiger dan antibiotica
gezondheid, kokosolie
gezondheid, leatrile / vitamine B-17
gezondheid, magnesium
gezondheid, magnesium, tekorten
gezondheid, Master Mineral Solution (MMS) tegen kwalen
gezondheid, melk niet goed
gezondheid, metaalvergiftiging
gezondheid, natuurlijk supplement tegen griep en verkoudheid
gezondheid, noten goed voor lager lichaamsgewicht
gezondheid, noten, gezonde eigenschappen
gezondheid, paardenbloem tegen kanker
gezondheid, pijnappelklier
gezondheid, remedie (koper) tegen bijensteken
gezondheid, selenium tegen kanker
gezondheid, spirulina vermindert stralingsvergiftiging
gezondheid, spirulina, vitaminen- en mineraalbron
gezondheid, stof in Chinese plant vernietigt kanker in 40 dagen
gezondheid, teflon pannen
gezondheid, Triclosan gevaarlijk voor spieren en hart
gezondheid, veel zonnebrandcrèmes kankerverwekkend
gezondheid, verbetering, 15 tips
gezondheid, vitamine B12 tekort, symptomen
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145-65
141-65
144-55
133-114
149-87
164-31
145-16
164-41
164-15
142-83
154-64
149-20
162-28
164-37
146-101
160-27
158-31
148-13
150-75
165-17
155-82
146-16
148-15
164-34
151-28
164-21
164-35
152-44
137-74
163-06
142-36
153-50
154-50
149-51
153-51
142-77
142-77
141-55
154-32
153-73
146-08
149-27
140-42
149-57
164-36
135-64
144-27
166-16
155-05
138-78
150-71
146-91
157-88
153-52
140-118
164-35
165-18
166-60
160-42
152-83
161-06
152-76

gezondheid, vitamine C
gezondheid, vitamine C en kanker
gezondheid, vitamine D
gezondheid, vitamine D tegen Alzheimer
gezondheid, vitamines op een rij
gezondheid, voedsel als medicijn
gezondheid, voorkomen kanker door vitamine D
gezondheid, walnoten verlagen de cholesterol
gezondheid, water en menselijk lichaam
gezondheid, zeewier voor medicijnen
gezondheid, zonnebrandcrèmes en kanker
gezondheidsinstanties, weerlegging van indianenverhalen
gezondheidsklachten door ronddraaiende windturbines
gezondheidsmythes
gezondheidsproblemen kinderen door weekmakers
gezondheidsproblemen, vermijden van giftige stoffen
gezondheidszorg en ruimtevaarttechnologie
gezondheidszorg maakt mensen afhankelijk van chemicaliën
gezondheidszorg NL, eigen risico zorg naar 350 euro
gezondheidszorg, artsen frauderen voor miljard euro
gezondheidszorg, chip-organen
gezondheidszorg, Duitse verzekeraars betalen cliënten geld terug
gezondheidszorg, kosten chronische ziekten door antibiotica
GGO baby’s, creatie in laboratoria
gif en vergif in onze maatschappij
gif in veel groente en fruit, noodklok geluid
gifstoffen in alledaagse producten, alarmbel
giftige bijproducten, 4-MI
giftige medicijnen, voorbeelden
Gilles de la Tourette, parallelle symptomen
Gladio, geheime organisatie
Glass-Steagall wet, sanering schuldenberg
gletsjers in Azië worden steeds groter
gletsjers, groei (Azië)
global cooling
Global Greens, 91 groene partijen
Global Warming bedrog gebruikt voor eerste vorm van planetaire wereldregering
Global Warming CO2 zwendeltheorie
global warming en Planeet X
global warming hoax
global warming hoax, geldstromen
Global Warming leugen opgevolgd door nieuwe VN hypes
global warming, aarde warmt al 16 jaar niet meer op
global warming, bedrog of niet
global warming, doel kunstmatig gecreëerde angst
global warming, tegenstrijdige gebeurtenis
global warming, wolken tegen global warming
globalisme, wensenlijstje
Globalistische Agenda, uitroeiing bevolking
glucose-fructosestroop
glucose-fructosestroop in koeken Peijnenburg
glucose-fructosestroop is gif
glucose-fructosestroop, Amerikanen eten jaarlijks 17 kilo
GMO baby’s ter wereld geboren, elk met twee ‘moeders’
GMO is anti-humane technologie
GMO leidt niet tot grotere opbrengsten
GMO voedingsmiddelen kunnen leiden tot voedselallergieën
GMO, ecologisch alternatief
GMO, gemanipuleerde rijst (VS)
GMO, gentech gras doodt massaal kudde runderen in de VS
GMO’s en ontslag biochemici
GMO’s synoniem voor massavergiftiging
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164-24
151-49
149-85
148-05
136-20
150-42
140-120
164-62
151-55
155-06
154-64
150-46
154-18
163-08
155-22
155-14
141-100
134-15
153-32
138-79
158-39
162-77
134-12
167-68
154-03
156-63
154-33
148-13
133-19
144-59
145-30
149/11
152-28
151-64
145-11
151-07
155-12
150-97
137-33
151-06
149-97
156-93
165-09
144-40
142-82
152-28
161-04
137-67
149-21
145-65
157-76
157-86
158-73
157-32
162-67
140-109
140-109
137-41
153-66
157-21
166-55
162-67

GMO’s, gevaar, protest Polen
GMO’s, vaccinaties, pesticiden - verbanden
GMO-gewassen
GMO-gewassen en giftige onkruidbestrijders
GMO-gewassen, schadelijkheid
GMO-industrie op de helling
gnostiek en vervalste evangelies
God wordt gewist uit de geschiedenis
God, bewijs, virtueel computermodel
God’s werk 'doen' c.q. 'overdoen'
GOD-dag
goedkope brandstof
Gog, Magog past niet in 'Europese antichrist' theorie
Gogh (Theo van), reden liquidatie
gojibessen, de voedingsrijkste vrucht ter wereld
Gold Swaps
Goldman Sachs bevestigt komende financiële instorting Europa
Goldman Sachs en Nederland
Goldman Sachs en seksadvertenties minderjarigen
Goldman Sachs ziet EU-top mislukken
Goldman Sachs, bankiers worden minister
Goldman Sachs, directeur neemt ontslag, verklaring
Goldman Sachs, overname Europa
Goldman Sachs, rovers van de democratie?
Goldman Sachs, schandalen
Goldman Sachs, Zie ook: Monti (Mario)
Goldman Sacks, uitspraken bankiers
Golf van Mexico, BP-olieramp geënsceneerd
Golf van Mexico, olie breekt niet af
Golf van Mexico, olieramp, tsunamigevaar steeds groter
Golf van Mexico, olieramp, Ventura spreekt
Golf van Mexico, verminkt zeeleven
Golfstroom, ontwikkelingen
Google en de CIA werken samen aan toekomstvoorspelling
Google en NASA verbergen Niburu (Planeet X) voor publiek
Google en privacy
Google en privacy, EU-beleid
Google USA blokkeert 'gezonde' zoekopdrachten
Google zoekmachine, alternatief (ixquick)
Google zoekt gezichten in video’s
Google, nieuw privacybeleid
Google, nieuwe privacyregels
Google, privacybeleid, bezwaren tegen superprofiel
Gorbatchov, goede relaties met Kissinger en Rockefeller
Gorbatsjov en Occupy Wall Street beweging
Gorbatsjov, dreiging WO3
Gorbatsjov, gemanipuleerd dmv mind control?
Gore, Al en zijn 'Inconvenient Truth', controversieel
goud Duitsland, Fed weigert inspectie Duitse goudvoorraad
goud, 80% van het goud dat de wereld bezit bestaat niet
goud, confiscatie (VS), compensatie in (waardeloze) dollars
goud, diamanten en illuminati
goud, macht (Protocol 22 WVS)
goud, manipulatie
goud, oorbereiding confiscatie van goud
goud, waar is al het goud gebleven?
goudreserves China vergroot
goudreserves, Duitsland en Zwitserland
goudreserves, Nederland
goudvoorraad Nederlandse bank
goudvoorraad NL, kamervragen SP
goudvoorraad prooi voor ECB en EFSF
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142-41
163-12
147-26
148-36
148-12
162-50
163-20
162-60
140-44
158-92
161-40
147-46
155-39
152-12
164-35
132-20
134-41
146-92
150-73
141-90
141-70
149-84
140-56
156-74
161-13
144-46
153-09
135-65
137-47
153-09
160-21
137-34
138-73
138-35
147-79
145-11
160-41
148-34
158-25
148-04
147-39
145-13
156-71
142-82
142-81
157-25
144-40
166-32
156-96
132-17
154-52
140-38
156-96
136-39
166-13
134-48
149-92
149-92
139-25
135-33
138-86

graan, modern graan bevat verslavend opiaat
graancirkelklok tikt af naar 21 december 2012?
graancirkels en getallensymboliek
Grameen Bank en microkrediet, 16 geboden
Grammy Awards en occultisme
graviola, natuurlijke kankerbestrijder
gravitatiekrachtvelden, creatie
Greada Verdrag (met buitenaardse entiteiten)
Greenpeace en Co2 in atmosfeer (pleidooi)
Greenpeace, gevolgen bedrog
grenscontrole en RISER
grensoverschrijding, vergelijking met Nederland
Grieken hebben volgens IMF 3e hulppakket nodig
Grieken kopen goud met ons geld
Grieken krijgen meer geld
Griekenland ‘koopt’ 4 oorlogsschepen
Griekenland 'Aardappelbeweging'
Griekenland bereidde exit eurozone al jaar geleden voor
Griekenland en Israël, defensiepact tegen Turkse dreiging
Griekenland en Italië, vlammen slechts voorspel
Griekenland en Spanje gaan bankroet en uit de euro (opinie)
Griekenland en uitkeringen
Griekenland gebruikt Europees geld voor bouw moskeeën
Griekenland geeft miljarden uit aan defensie vanwege 'Turkse dreiging'
Griekenland in 2013 alsnog uit de euro (?)
Griekenland is kapot en wordt verkocht aan Duitsland
Griekenland krijgt vier onzichtbare oorlogsschepen cadeau
Griekenland leeggeroofd door de elite
Griekenland mogelijk toch uit eurozone
Griekenland onder curatele
Griekenland rijp voor radicale verandering
Griekenland schendt alle beloften
Griekenland waarschuwt om NIET te helpen
Griekenland zinkt weg in chaos en anarchie
Griekenland, (bewust) geen exploitatie grondstoffen
Griekenland, 2/3 Grieken onder armoedegrens
Griekenland, bankroet verwacht in maart 2012
Griekenland, bankrun
Griekenland, bankrun begonnen
Griekenland, bankrun gaat door
Griekenland, bedrog om eurozone te kunnen betreden
Griekenland, burgerwachten, mogelijke volksopstand
Griekenland, coup voorkomen in november 2011
Griekenland, dreiging door IMF (Lagarde)
Griekenland, echte situatie beschreven door een Griek
Griekenland, economen eisen biljoenen van EU
Griekenland, eenderde winkels en bedrijven in centrum Athene gesloten
Griekenland, éénjarige rente naar 1000% (3.2012)
Griekenland, endgame begonnen
Griekenland, enorme goud-, olie- en gasvoorraden
Griekenland, EU onbeperkt geld om militaire coup te voorkomen
Griekenland, exit euro kost NL 19 miljard
Griekenland, exit uit eurozone door 57% verwacht
Griekenland, financieel debacle, conclusies boek
Griekenland, geldgebrek, niemand komt nog buiten
Griekenland, gevolgen exit
Griekenland, gezondheid Grieken holt achteruit door crisis
Griekenland, honderden kilometers lege snelwegen
Griekenland, humanitaire noodtoestand
Griekenland, krankzinnige besteding EU-gelden
Griekenland, kredietstatus (3.2012)
Griekenland, leugens, Duitse documentaire
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163-55
167-85
144-77
147-60
146-81
155-44
141-99
135-56
158-72
156-94
141-35
144-76
162-24
132-20
162-19
138-17
153-14
137-22
135-11
138-10
165-43
144-24
134-77
165-57
167-49
137-26
137-69
137-52
152-21
151-65
166-48
152-21
155-49
133-72
165-15
157-81
147-70
153-97
153-95
156-29
137-51
152-21
163-18
154-67
138-39
157-81
162-66
148-55
155-48
165-15
163-18
154-21
153-70
145-49
135-76
157-07
137-36
154-62
150-61
160-11
148-22
153-58

Griekenland, miljarden gaan vooral naar banken
Griekenland, minister dreigt met inzet leger
Griekenland, mislukte redding
Griekenland, nakend faillissement
Griekenland, neonazistische partij 'Gouden Dageraad'
Griekenland, nieuw record 1-jarige rente
Griekenland, nieuwe concentratiekampen
Griekenland, Onafhankelijken op ramkoers met EU
Griekenland, oplossing financieel probleem
Griekenland, overname - wie volgt?
Griekenland, plan sluiting grenzen bij instorting
Griekenland, rellen
Griekenland, rest EU al aangestoken
Griekenland, rijken vrezen lynchjustitie
Griekenland, rijkste land van Europa
Griekenland, salaris politici
Griekenland, schrappen directe vluchten
Griekenland, situatie en vooropgezet plan ter mislukking
Griekenland, tweede bailout nu al mislukt, rente 46%
Griekenland, verkiezingen - kleine bankrun en hamsteren
Griekenland, voedingsbodem voor fascisme
Griekenland, voorbereiding staatsgreep
Griekenland, waar zijn de 500 miljard euro gebleven?
Griekenland, waarom we Griekenland ‘moeten’ helpen
Griekenland, zinloze bouwprojecten
Grieks bankroet, update
Griekse euro’s evenveel waard als Duitse en Nederlandse?
Griekse exit, voorbereiding beperking geldopname bij cashautomaten
Griekse instorting - 30% winkels, bedrijven in Athene gesloten
Griekse regering gaat opzettelijk bankroet
griep en verkoudheid, natuurlijk supplement
griepprik, gevolgen weigering
griepprik, volksverlakkerij?
griepprik, werking in 98,5%
grieppril en slaapziekte
griepvaccinatie bevordert Mexicaanse griep
griepvaccinaties veroorzaken onvruchtbaarheid en spontane abortussen
griepvaccins werken niet
griep-valse-vlag, waarschuwing
griepvirus, superdodelijke variant door Nederlanders
groene levensstijl gedwongen, geen vliegreizen meer
Groenland, grote ijsberg afgebroken
groente, fruit in welke tijd van het jaar?
groenten gekweekt op dode bodem
grondwet
Groot-Brittanië, Zie GB
Grote Depressie
Grote Zegel van de VS (1776)
gsm op afstand uit te zetten door Apple
gsm, experiment met gsm-stralen dodelijk voor mieren
gsm, gyroscoop smartphone verraadt alles wat je doet op de pc
gsm, na 33 minuten mobiel bellen al herseneffect
GSM, neuwe generatie microchips mobieltjes vernietigt menselijk DNA
gsm’s, raadgevingen hoe deze goed te gebruiken
Guantanamo Bay, uitbreiding
guillotine, achtergrond
guillotines
guillotines, elimineren christenen
guillotines, nieuwe lading in Long Beach
guillotines, onthoofden wereldwijd in opkomst
Gül (Abdullah), president Turkije in NL
Gülen (pres.) wil Turks-islamitisch wereldrijk
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151-31, 37
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155-07
146-85
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165-15
145-64
154-45
153-58
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132-34
154-63
134-04
157-07
156-31
163-05
160-25
166-16
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138-22
149-47
147-53
163-32
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140-89
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142-23
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146-63
142-78
153-64
156-04
151-66
152-05

Gulf Cooperation Council, Zie GCC
gyroscoop smartphone verraadt alles wat je doet op de pc
H1N1
H1N1-virus nader bekeken
H5N1 vogelgriep onderzoek, publicatie
H5N1 Zie (ook) vogelgriepvirus
H5N1, ontwikkeling dodelijke variant NL wetenschappers
HAARP als opvolger Star Wars-project
HAARP de piramides activeren?
HAARP en de TIJD
HAARP en effecten op je geest
HAARP en EU
HAARP en invloed op bewustzijn
HAARP en realiteitscontrole
HAARP holes
HAARP in actie bij storm 23.5.2012
HAARP in China
HAARP in de Apocalyps
HAARP kan ruimte en tijd bedwingen
HAARP kan zwaartekracht manipuleren
HAARP met chemtrails bepalen het weer
HAARP of scalaire golven en Illuminati Kaartspel
HAARP stormen, foto's
HAARP teleportatietechnologie
HAARP veroorzaakt Hydro Seismiciteit (aardbevingen)
HAARP, activering piramides?
HAARP, de verbeterde versie van Death Ray (Tesla)
HAARP, geschiedenis en special
HAARP, informatie gelekt
HAARP, mobiliteit van het systeem
HAARP-installaties in de wereld
hackers
hackers, omzeilen censuur overheid
hackersconferentie CCC
Hamas en Moslim Broederschap
Hamas sluit militair pact met Iran, Syrië en Hezbollah
Hamas verliest controle over Gaza
Hamas, 24-jarig bestaan (2011)
Hamas, haar ware gezicht
handel, uitschakelen tussenhandelaars
Handvest voor Wereldwijde Democratie
Hanke-Henry permanent kalender
harddrug 'badzout' em kannibalisme
Harper (Diane), klokkenluider
Harry Potter, brief van een ex-heks
hartaandoeningen, ware oorzaak
Hattemerbroek, martel-/moordvoorstellingen, kinderen148-75
Hawaii, aanspoelen radio-actief afval
Hawaii, dreiging grote vulkaanuitbarsting
HDTV en mind control
HDTV en totale controle
Healthcare, wetsvoorstel HR 3590 aangenomen en ondertekend
Heartland Institute
Heaven’s Gate Cult (Hemelpoort Sekte), occulte zelfmoord
Heavy Mass Object, Zie HMO
Hedge Funds, weigering deal Griekenland
heelal, geheime sluiproutes in de ruimte
heelal, ontdekking enorm zwart gat in klein sterrenstel
heelal, voorwerpen
heerser, kwaliteiten en (Protocol 24 WVS)
heersers & mensen en (Protocol 19 WVS)
heidense rituelen
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147-57
142-59
152-75
140-54
151-17
158-18
155-78
152-36
151-27
146-04
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146-27
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151-25
155-79
155-78
158-22
139-42
156-20
155-79
138-42
158-18
150-105
151-17
155-78
151-21
153-26
145-58
149-85
149-85
149-19
162-80
133-12
142-54
167-54
153-14
149-108
149-46
155-58
144-43
138-30
149-28
167-47
148-51
148-28
150-51
151-52
146-89
152-87
144-58
167-67
167-49
147-36
140-39
140-34
146-08

hekserij en druïdisme in Engelse scholen
hekserij, religie van de illuminati
hekserijsymbolen en televisie
hel, wetenschappelijke documentatie
helderziende, raadselachtige tekeningen mbt de toekomst
helium (gas), verkwisting
hemel, de kleur van de hemel verandert
hemel, unieke samenstand van sterren en planeten
hemel, 'vreemde' planeet naast zon (Maleisië)
hennep, Gods wonderplant
hennep, verbod door de zware industrie
hennepsap als geneesmiddel
Henoch, boek van
heropvoeding (protocol 9 WVS)
hersenbeïnvloeding door implantaat in brein dichtbij
hersencellen, verbinding met microchips
hersendood ivm orgaandonatie
hersendood, gevolgen wegnemen organen
hersenen en digitale media
hersenen, kinderhersenen reageren op fastfoodlogo’s
hersenimplantaten om mensen passief te maken
hersenspoeling en (Protocol 16 WVS)
hersenspoeling, hoe je een land succesvol hersenspoelt
Heulmeisje (Senta uit Graz)
Hezbollah heeft ‘precision-guided’ raketten
HIRE
Hiring Incentives to Restore Employment, Zie HIRE
Hitachi Kokusai Electric, nieuw camerasysteem
Hitler (Adolf) zoon
Hitler en de vermeende zelfmoord
Hitler in Argentinië
Hitler, plan om EU te vormen
Hitler, zijn financiers
Hitler's geheime agenda
Hitler's kritiek op het christendom
Hitlers plan om de EU te starten gelukt
HMO beroep op astrofotografen om HMO vast te leggen
Hoessein, werkelijke toedracht achter zijn dood
Hof van Eden, documentaire Kent Hovind
Holdren (John), redding planeet door chemtrails
Hollande (Francois) is een toegewijd globalist
Hollande (François), vrijmetselaar
Hollande (Francois), winst door moslimstemmen
holle aarde - ondergrondse tunnels, bases en aliens
holle aarde, principe
Holleeder (Willem)
Holleeder (Willem), criminaliteit
Hollywood en alien propaganda
Hollywood en de oorlogsmachine, doel
Hollywood en voorspellende films
Hollywood, films en televisie
Hollywood, onthulling satanische agenda
holografische beelden in de hemel
holografische ruimteshow
Homeland Security, Zie DHS
homeopathie dreigt uit winkel te verdwijnen
homeopathie, kopen homeopatisch middel wordt lastig
Homeopathie, tegenwerking minister NL
homeopathische geneesmiddelen, verwarring door nieuwe wet (beleid)
homo- en lesbische parade in Sydney
homofilie en homohaat
homohuwelijk volgens Babylonische Talmud
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140-48
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159-40
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141-16
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160-46
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160-11
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156-09
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160-49
156-81
163-13
148-58
149-40
149-55

homohuwelijk, gesteund door Obama
homo's, gezinshereniging
Hongarije duwt Oostenrijk in crisis
Hongarije, diabetici, totale controle
Hongarije, economie loopt serieus gevaar
Hongarije, nieuwe grondwet, bedreiging vrijheid
Hongarije, vrijheid van meningsuiting verdwenen
hongersnoden versus opraken fosfor (kunstmest)
hongersnood in Afrika, hypocriete reacties moslims
Hongerspelen (film), diepe geheimen
honing met kaneel geneest de meeste ziekten
Honing tegen alle schadelijke bacteriën
Hoover Dam, doelwit, 11-11 onthuld
Hoover Dam… ontketend
Hooverdam, false flag vernietiging
houdbaarheidsdatum, onzinnigheid
Houla-massamoord, het wáre verhaal
hout van 200-600 jaar oud door IKEA gebruikt
houtpulp, antiverouderende werking
Hovind (Kent), documentaires
Hovind (Kent), seminars schepping
HPV-campagne, nieuwe informatie
HPV-campagnes in ontwikkelingslanden
HPV-vaccin, verplichting voor iedere vrouw
HPV-vaccinaties, dwang
HPV-vaccins en baarmoederhalskanker, desinformatie
HPV-vaccins, weigering, gevolgen, getuigenis
huidkanker, genezing door zwarte zalf?
huidkankergevallen en de zon
Huis Oranje-Nassau, verraad wereldbevolking
huisartsen, Hans van der Linde, criticus
huisbezoek AOW’ers, wetsvoorstel
huishoudelijk apparaten, aansluiting op internet
huismiddeltjes in land-en tuinbouw, verbod door EU
huiszoekingen
huizencrisis? nee, bankencrisis
huizenmarkt NL - golf verkopen dreigt
huizenprijzen, daling 4,1% in 2011
Human Farming, de mens als oogstproduct
humanoids, sociale robot met mensenlijke emoties
humor
humor, illegalen in Nederland
humor, islam
humor, islam
humor, mobilisatie oproep leger
humor, Nederlandse vlag
humor, ontwerp nieuwe euromunt
humor, overheid, mededeling aan alle burgers
humor, pensioen
humor, Sarkozy en Chaplin
humor, zorgstelsel in 2012
Hussein (Saddam), geheime agenda
Hussein (Saddam), reden doodvonnis en val Irak
huurwoningen, donkere koopkrachtwolken boven huurders
hybride embryo’s, 150 mens-dier hybriden gekweekt
hybride fokprogramma's in secret alien basis
hybride kinderen
hybrides - half menselijke, half dierlijke wezens
hybridisatie (kruisingen met o.a. buitenaardse rassen)
hygiëne mbt drank in blikjes
hyperbolisch metamateriaal, zwarter dan zwart
hypnose door elektromagnetische straling
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154-25
139-100
135-53
152-42
133-79
149-76
149-20
167-74
149-30
150-85
154-50
149-51
138-41
156-40
138-83
149-29
157-47
155-28
153-51
151-70
152-06
146-05
142-50
142-50
148-19
149-59
142-05
161-51
161-51
139-14
163-23
165-23
149-78
148-54
148-11
155-84
137-72
144-33
167-83
163-29
146-17
144-76
159-63
162-24
140-09
132-50
138-32
166-66
147-30
142-18
139-68
149-73
134-32
167-26
133-55
156-63
167-76
162-77
156-32
158-07
136-69
150-30

hypnose, mind control en trigger
hypofyse, verandering door ruimtereizen
hypotheek verplicht aflossen (Gerrit Zalm)
hypotheekproblemen in BL
hypotheekregels strenger geworden
hypotheekschuld in NL
hypotheektoppers (onder de politici)
IAA, in werkelijkheid een Israëlische inlichtingendienst
IAA, ontmaskering
IARC-comité, radiofrequente straling
IBAN-nummers, bankrekening
IBM en NWO (Bog Brother)
IBM, biometrische identificatiesystemen
IBM, innovaties
ibuprofen en paracetamol nefast voor gehoor
Ibuprofen slecht voor het gehoor
ICE in Case of Emergency
I-ching, tijdlijn
Icke (David) over de huidige wereld
Icke (David) woordvoerder NWO?
identificatieplicht, mobiele vingerscan
identiteitsfraude
identiteitsfraude, meldpunt
ID-kaart Duitsland, nazi-symbolen
IEET, oorlogsverklaring aan God
Ierland en Portugal zinspelen op 'Griekse' behandeling
Ierland wil zelfde bailout als Spanje (100 miljard)
Ierland, miljardenvondst aan olie
Ierland, onderscheiding Mary Robinson (anti-Israël),
IG Farben
IG Farben en Auschwitz
IG Farben, voortbestaan
IJsland dag afgesloten van internet
IJsland één dag afgesloten van internet, het waarom
IJsland, economie groeit nu sneller dan de VS en de EU
IJsland, economische groei na bankendebacle
IJsland, erkenning Palestina
IJsland, geen nieuws en ontwikkelingen?
IJsland, groeiende gat tussen twee tektonische platen
IJsland, kwijtschelding hypotheekschuld bevolking
IJsland, minsters
IJsland, nieuwe grondwet
IJsland, situatie na bankencrisis
IJsland, succesvolle opstand tegen internationale bankenkartel
IJsland, verzet tegen nwo, reactie elite
IJslandse revolutie
Ikea bluft Philips af mbt lampen
IKEA kapt eeuwenoude bossen
Ikea, gebruik politiegegevens voor spionage op personeel
illuminati
illuminati (satanisten), wat bezielt hen?
illuminati en hekserij
illuminati en Yale-universiteit
illuminati is in elk aspect van ons leven geïnfiltreerd
Illuminati kaart, vleesetende bacterie nu uitgebroken
illuminati kaartspel en 9/11 voorkennis
Illuminati kaartspel en aliens, ufo's
Illuminati Kaartspel en Project Bluebeam
Illuminati kaartspel en ufo's
Illuminati Kaartspel, dl. 1
Illuminati Kaartspel, dl. 2
Illuminati Kaartspel, dl. 3
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149/11
158-76
160-27
144-33
136-65
159-74
141-09
141-09
151-60
149-78
151-12
158-55
144-68
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163-11
160-25
140-123
152-62
144-28
132-28
135-16
150-31
142-40
153-24
138-56
156-05
164-42
140-88
159-77
146-29
154-37
155-08
154-76
163-72
149-93
142-22
154-26
153-62
151-63
145-47
153-98
153-98
141-76
154-76
133-102
156-42
155-28
150-90
146-08
136-80
140-48
160-68
136-79
154-87
134-84
134-44
150-29
156-87
139-28
139-33
139-41

Illuminati Kaartspel, dl. 4
Illuminati Kaartspel, special
illuminati kaartspel, Terroristisch Kernwapen (9-11)
Illuminati Kaartspel. dl. 5
illuminati kinderen en mind control
Illuminati New World Order, Zie INWO kaartspel
Illuminati NWO onderzoekers
Illuminati symbolen blootgelegd in I, PET GOAT II door HeliOfant
illuminati symboliek en het reuzenrad
illuminati symboliek, ‘Shard’, hoogste toren van Europa
illuminati, betrokken organisaties
illuminati, hun slaven dmv mind control
illuminati, offer
illuminatie families
illuminatie kaart, combined disasters
Illuminatie kaartspel, WO3
Illuminatie, de onzichtbare hand (D.Ycke)
illuminatie, rol in Gadaffi’s dood
Illuminatiekaart en kerncentrale in problemen
illuminatiekaarten, complete set
illuminatieklok die aftelt naar 9.9.2012
illusionist kan iemand niet gepleegde moord laten bekennen
iluminati, werkwijze
IMF lijkt de euro af te schrijven
IMF, dreiging aan Griekenland
IMF, Lagarde, uitspraken over Griekenland
IMF, oorzaak grootste schuldenberg
IMF, waarschuwing instorten eurozone
immigranten, opsluiting in kampen, Griekenland
immuunsysteem kinderen
immuunsysteem, afbraak door vaccins
Imperial Japanese Mission 1917
implanteerbare biochip, stand van zaken
implanteerbare chip en medicijnen
India helemaal klaar met de islam
India, bloedrode regen
Indië, 600 miljoen Indiërs hebben geen stroom
individu moet verdwijnen voor het collectief
indoctrinatie van respect en (Protocol 23 WVS)
inenten, Zie ook HPV-vaccins
inenting, juist meer kans op Mexicaanse griep
inflatie, manipulatie
informatie met opzet gelekt (overheden)
informatieonderzoek vs medisch onderzoek
Infrastuctuur Zorg Communicatie, Zie IZC
ING en Aegon onderdeel superkartel dat wereldeconomie beheerst
ING liegt en bedriegt opnieuw
ING, jongeren mogen nog maar 250 euro pinnen
ingezonden brieven, straling en vergif
ingrediënten (verkeerde) in ons voedsel
initatierituelen geheime sekten
injecteren met nano-kristallen
injectienaalden zonder naald
inlichtingendiensten, groei, uitbreiding bevoegdheden
inlichtingenorganisatie, grootste ter wereld (VS)
inquisitie en christelijke vervangingstheologie
inquisitiedemocratie
insecten, monsterwesp van 6,5 centimeter ontdekt
insectenbestrijding
inside-information - reizen naar de sterren
Institute for Ethics & Emerging Technologies Zie IEET
instorting bankensysteem door zgn. cyberaanval?

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 46

139-47
139-28
133-108
139-54
136-78
135-74
158-23
132-39
158-17
140-49
136-77
146-23
148-73
154-75
149-12
152-66
159-14
159-43
162-04
160-53
167-65
150-33
159-08
154-67
154-86
141-48
152-30
151-37
146-26
151-04
149-87
140-11
155-51
163-04
158-81
159-68
137-68
140-39
163-32
132-35
135-13
157-34
138-04
138-60
133-28
139-71
132-23
141-69
141-45
154-31
152-09
149-03
159-56
144-60
133-94
146-106
136-04
157-75

instorting euro en dollar 2e helft 2012
intelligent leven buiten de aarde (boek)
internationaal ‘recht’ ten dienste van multinationals
Internationaal Atoomagentschap, Zie IAA
Internationaal Monetair Fonds, Zie IMF
Internationale Monetaire Fonds Zie IMF
internet als geheugen
internet en BitsOfFreedom
internet en huishoudelijke apparaten
internet onder controle illuminati
internet, afsluiting
internet, afsluiting maart 2012
internet, bedreiging door copyright YouTube
internet, de luis in de pels van de elite
internet, drastische beperking door ACTA, CISPA en nu internet ID
internet, dreiging Anonymous
internet, einde aan anoniem bloggen in Noorwegen?
internet, interessante links
internet, interessante links
internet, leerlingen ziek door draadloos internet
internet, links en islam, ideologische verbintenis
internet, links, nazisme en islamisme
internet, menselijk geheugen in de toekomst op internet
internet, monitoring in Engeland
internet, omstreden Russische internetwet van kracht
internet, plotselinge totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij
internet, privacy en Google
internet, vernuftige toekomst
internet, verplichte internet ID voor Europa (plan)
internet, verplichte internet-ID
internet, vrij internet in Amerika bijna voorbij
internet, vrije (alternatieve) internet in gevaar
internet, wens VS websites wereldwijd offline kunnen halen zonder rechter
internet, zoekmachines en privacy
internetbankieren, alle pc's besmet
internetcensuur
internetcensuur in Rusland
internetcensuur, belangrijke bronnen
internetcensuur, complotsite, VS
internetcensuur, stemming Congres VS
internetcensuur, vergadering in Dubai
internetcontrole door de VN
internetcontrole door de VS
internetcontrole door VN
internetcontrole en project 'Clean IT'
internetcontrole, China blij met meer internetcontrole Londen
internetgeneratie vs machtselite, verzet
internetovername door VN
Interpol, opnieuw immuniteit verkregen
interstellair reizen dmw wormholes en zwarte gaten
interviews, pensioengeld
intimidatie, het ideale overheidswapen
intolerante reacties
i-pad, tablet voor onze kenniseconomie (artikel Smalhout)
IPCC, VN klimaatpanel
IQ verlaagd door fluoride
Iraanse expert, Bushehr kerncentrale zal 'tragische ramp' veroorzaken
Iraanse technologie ligt 30 jaar achter
Irak en sterrenpoorten
Irak en vervalst IAA-rapport
Irak, kernwapengebruik door de VS
Irak, massamoord in Fallujah door de VS
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167-03
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164-81
164-82
149-78
139-62
146-60
146-111
153-61
158-56
154-85
150-55
132-36
138-49
151-73
164-84
154-39
153-49
164-81
146-95
167-11
167-55
148-04
150-70
154-85
155-79
138-58
158-56
138-58
148-34
158-08
146-95, 111
158-41
149-94
151-36
141-07
167-66
146-97
160-07
167-69
163-62
132-62
165-48
165-60
137-65
167-67
146-73
154-94
145-74
154-80
150-97
159-44
137-71
164-10
149-73
141-09
141-15
141-31

Irak, oorlog, kosten en aantallen slachtoffers
Irak, steniging van jongeren
Irak-Iran, oorlog 1981, doel van de VS
Iran - VS, legers Arabië paraat
Iran (aanval) en WO3
Iran belegerd door vliegdekschepen VS
Iran beschikt over plutonium gebaseerde kernbommen
Iran dichtbij plutoniumbom (Duits defensie-expert)
Iran dreigt met aanval op Turkije
Iran en Egypte, herstel van de diplomatieke betrekkingen
Iran en India, overeenkomsten
Iran heeft hoger verrijkt uranium
Iran heeft hoger verrijkt uranium voor 5 wapens
Iran heeft neutronenbom
Iran legt laatste hand aan ruimtecentrum
Iran plant grootscheepse olieramp in Straat van Hormuz
Iran pleit voor kernwapens om Israël en Westen te verslaan
Iran pleit voor Nieuwe Wereldorde onder de Mahdi
Iran richt 1000 raketten op U.S.-bases
Iran verdubbelt nucleaire capaciteit
Iran vernietigt bewijs van verdachte activiteiten zegt VN waakhond ISIS
Iran volgt na Syrië
Iran waarschuwt - over enkele weken oorlog
Iran wil Christendom uitroeien
Iran, ‘Syrië moet Israël aanvallen’
Iran, 6 redenen die een oorlog aankondigen
Iran, aanslagen op kerngeleerden en installaties
Iran, aanval door Israël uitgesteld tot 2013
Iran, aanval in september of oktober 2012
Iran, alle nucleaire installaties nu ondergronds
Iran, apocalyptische vergelding
Iran, banken afgesloten van SWIFT-systeem
Iran, besluit uraniumverrijking tot kernwapenniveau
Iran, bijna megaramp met kerncentrale Bushehr
Iran, complete afsluiting eigen burgers van internationale internet
Iran, contact met Pakistaans kernprogramma
Iran, demografische tijdbom
Iran, desinformatie media
Iran, doorgte, vijanden beschuldigd
Iran, dreigement aan Israël
Iran, dreiging VS ivm vliegdekschip
Iran, executie christen
Iran, explosie nucleaire fabriek
Iran, explosies door Stuxnet virus?
Iran, geen effect olie-embargo
Iran, geheimzinnige explosies
Iran, geld, mysterieuze statistieken
Iran, genoeg uranium voor 5 nucleaire wapens?
Iran, 'Grote Profeet' raketoefening
Iran, hoe lang houdt regime zich nog staande?
Iran, inflatie
Iran, invasie vóór het einde van 2012
Iran, Iraanse basis Syrië klaar in 2012
Iran, Iraanse munt stort in
Iran, Iraanse oorlogsschepen varen richting Amerikaanse kust
Iran, kernwapenprogramma, 7 onderdelen
Iran, laatste gesprek Netanyahu en Obama
Iran, luchtaanval op Soedan was test voor aanval op Iran
Iran, Mahdi's special forces Iran plannen totale confrontatie met het Westen
Iran, mijnlegging in de Perzische Golf
Iran, moord kerngeleerde
Iran, nieuwe dreiging blokkade Straat van Hormuz
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149-63
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166-15
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149-58
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141-15
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141-40, 50
142-21
154-86
157-79
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146-97
149-13
132-32
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153-83
148-27
166-10
159-69
149-26
144-08
157-78

Iran, nieuwe ondergrondse nucleaire installatie
Iran, Noord Koreaanse kernwetenschappers daar werkzaam
Iran, Obama besluit in oktober over aanval Iran
Iran, Obama dreigt met lucht- en zee embargo
Iran, omsingeld door de VS
Iran, ondergrondse uraniumsporen gevonden
Iran, ontwikkelingen
Iran, ontwikkelingen in de regio
Iran, ontwikkelingen m.b.t. nucleair programma
Iran, onverklaarde oorlog
Iran, oorlog in september of oktober 2012
Iran, opruimen geheim nucleair werk
Iran, opschorting uraniumverrijking als Obama wint
Iran, overloper geeft VS schat aan info over geheime kernsites
Iran, overweging stop olielevering aan Shell
Iran, overzichtskaart strijdkrachten
Iran, probleem met neutronenontsteker
Iran, raketfabriek in Soedan door Israël vernietigd
Iran, raketlancering, oefening
Iran, regering werkt versneld aan kernwapens
Iran, retoriek VS is voorbereiding aanval
Iran, ruil drone tegen raketten
Iran, sabotage kerninstallatie maakt uitstel aanval Iran tot 2013 mogelijk
Iran, schema's voor krachtige Iraanse kernbom
Iran, situatie 11.2011
Iran, speelgoed
Iran, spoedig Israëlische aanval verwacht
Iran, steun van Noord Korea en China
Iran, steun van Rusland bij oorlog
Iran, totale controle internet
Iran, Turkije en Egypte kruitvaten die zullen ontploffen
Iran, twee kernbommen op raketten
Iran, veel vraagtekens in SPITS artikel
Iran, verbreking financiële transacties (SWIFT)
Iran, vergevorderd kernwapenprogramma bevestigd
Iran, vijf argumenten tegen een aanval
Iran, voorbereiden komst Mahdi is onze plicht
Iran, voorbereiding kernoorlog en komst Mahdi
Iran, voorbereiding op het 'einde der tijden’ (Khamenei)
Iran, voorbereidingen oorlog
Iran, VS pleegt valse vlag aanslag om oorlog met Iran te ontketenen
Iran, VS zal oorlog aanwakkeren herfst 2012
Irgoen, Zionistische gewapende para-militaire organisatie
Iron Mountain, enorme ondergrondse corporate atoomschuilkelder - rapport commissie
IRS
Isaías (profeet), Zie Jesaja
islam ('gematigd') als dekmantel voor radicale doelen
islam als antichrist geen nieuwe visie
islam brengt antisemitisme terug naar Europa
Islam Congres Amsterdam
islam en 666
islam en christendom, Benedictus XVI benadrukt overeenkomsten
islam en cultuurvernietiging
islam en de islamitische republiek Catalonië
islam en jodendom
islam en politieke correctheid
islam in de eindtijd (11)
islam in de eindtijd (12)
islam in de eindtijd, visie van de H.Schrift
islam in de eindtijd, visie van de H.Schrift (13)
islam in Groot-Brittannië
islam in Italië, praktijkgevallen

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 49

153-45
142-45
157-99
155-54
149-74
154-78
146-97
144-72
146-109
145-17
149-54
148-18
166-14
164-10
150-104
146-60
148-18
165-45
149-53
153-83
149-69
142-08
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165-33
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148-17
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158-27
152-51
158-27
145-37
137-27
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132-50
157-26
144-05
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149-44
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137-25
147-32
155-35
155-38
142-56
157-28
152-90
165-59

islam is deel van Amerika
islam is oorlog
islam verdringt katholicisme in Frankrijk
islam verwoest rechtsstaat, waarschuwing
islam, 8-jarig meisje roept op tot Heilige Oorlog (Sydney)
islam, alleen maar geweld
islam, Amerikaanse denktank achter uitzending anti-islamfilm
islam, anti-islamfilm false-flag operatie
islam, anti-islamfilm niet gemaakt door christen
islam, belijdenis islam = ultieme godslastering in bijbel
islam, Brussel wil hoofdstad worden van islamitische banken
islam, demonstratie tegen islam in Berlijn
islam, Europese bevolking begint zich te verzetten
islam, fascistische ideologie
islam, géén religie van de vrede, 10 redenen
islam, gematigde islam bestaat niet
islam, gigantische moskee in Moskou
islam, homomoskee in Parijs
islam, hoofddoekje symbool van terrorisme (Turkse rechter)
islam, humor
islam, imam zijn (mbt uitkeringen)
islam, in India zijn ze helemaal klaar met de islam
islam, intimidatie dmv openbare, massale gebeden
islam, islamisering Westen en uitroeiing Christendom
islam, islamitische eschatologie
islam, islamitische voorschrijvingen gaan vóór wetenschap
islam, islamkritiek op internet bestraffen met de dood
islam, kalifaat gesteund door Obama
islam, kritiek op de islam in VS mogelijk verboden
islam, makkelijke ontsnapping met boerka
islam, mondiale religieconferentie is truc van islamisten
islam, NL, Sharia4Holland wil vechten voor de wetgeving van Allah
islam, Obama houdt iftarmaaltijd
islam, offensief tegen Westen
islam, oproep vernietiging piramides van Egypte
islam, polygamie onder Duitse moslims neemt toe
islam, profetie over Obama die Mahdi zal helpen
islam, profetieën, islam zal heersen over hele wereld
islam, religie van onderwerping - slaaf van Allah
islam, salafisme is de grootste bedreiging voor België
islam, Shahadatan, de naam van het beest
islam, stelen en straffen
islam, taqiya tactiek
islam, Taqiya-tactiek
islam, totale oorlog verwacht
islam, verkrachtingen onderdeel van jihad
islam, verkrachtings-epidemie in Noorwegen/Engeland
islam, videobewijs van islamitische kruisigingen
islam, visie op Europa
islam, vrij spel door ontworteld christendom
islam, waarheid vijand nummer 1 van de islam
islam, waarom worden in Europa zoveel moskeeën gebouwd?
islamexpert - geen enkel bewijs dat historische Mohammed ooit echt heeft bestaan
islamieten en wat zij (niet) doen voor anderen
islamieten, Zie ook: moslims
islamisering Europa beleid van Bilderberg groep
islamisering van Europa, salamitactiek
islamitisch begrip van 'vrede'
islamitische moraalpolitie in moslimwijken (westen)
Islamitische moraalpolitie, steniging tieners
islamitische no-go zones
islamitische profetieën en Obama
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149-49
148-95
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islamitische sharia, Zie sharia
islamitische wetgeving in Nederland
islamkritiek verbieden
islamo-fascisme
islamvriendelijke bijbel
Israël vreest dat Iran grote oorlog uitlokt
Israël stelt grootschalige oorlog tegen Gazastrook uit
Israël 'straft' Turkije met steun Armenen
Israël en Griekenland, defensiepact tegen Turkse dreiging
Israël slachtoffer van pro-islam koers Vaticaan
Israël en samenwerking VS
Israël, in geval van nood nog hulp van Amerika te verwachten?
Israël, alle ministers nu voorstanders van aanval op Iran
Israël en geplande geplande wereldwijde mars op Jeruzalem, maart 2012
Israël gespannen wegens mogelijke aanval op Iran
Israël, succesvolle test kernraket bereik Peking
Israël, waarom het Iran zal aanvallen
Israël valt rond jaarwisseling Iran aan (11.2011)
Israël, Netanyahu impliceert aanval op Iran
Israël, weerloos tegen Iraanse raketten, dreiging
Israël, dreigingen van buitenaf
Israel, vredesverdrag met de antichrist
Israël wil actie VS tegen Iran (1.2012)
Israël en Iran
Israël en Iran, ontwikkelingen
Israël, houding Obama
Israël, gesprek Netanyahu met Obama
Israël, twijfel aan steun van VS (Iran)
Israël, vastgelopen vredesproces
Israël, ontdekking olie en aardgas
Israël en haar atoomwapenprogramma
Israël, 118 geheime kernwapens
Israël, bunker-buster bom
Israël, verkoop raketten aan China
Israël, Moshe Dayan (uitspraak)
Israël en Iran, nog 3 maanden tijd
Israël, radiostilte signaal aanval
Israël stelt aanval op Iran uit tot voorjaar 2013
Israël gelooft Amerika niet meer
Israël - Egypte groter gevaar dan Iran
Israël verantwoordelijk voor Flamevirus cyberaanval op Iran
Israël, kernwapens
Israël, tanks naar grens Egypte
Israël eist wachtwoorden toeristen om privémail te lezen
Israël, joodse Rabbi Yitzhak Kaduri bevestigt Jezus is de Messias
Israel blaast bus op om wo3 te starten
Israël, groot aantal CIA spionnen in Israël
Israël, christelijke vervangingstheologie over Israël ondergraven
Israël schakelt over op oorlogseconomie
Israël overweegt Iran aan te vallen met EMP bom
Israël heeft geheim wapen
Israël, komende 50 dagen belangrijkste sinds Yom Kippur oorlog
Israël, onzichtbare oorlog door duizenden cyberaanvallen
Israël, stille mobilisatie ivm aanval Iran
Israël werkt naar een groot-Israël?
Israël, verzoek aan Vaticaan de Tempelschatten te retourneren
Israël, luchtmacht vernietigt Iraanse raketfabriek in Soedan
Israël, waarschuwing voor 'nucleaire lente' bij herkiezing Netanyahu
Israël, luchtaanval op Soedan was test voor aanval op Iran
Israël, stafchef IDF en Mossad weigerden in 2010 aanval op Iran
Israël, voor het eerst sinds 1973 waarschuwingsschoten op Syrië
Israël lanceert Operatie Wolkkolom tegen Hamas
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155-83
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Israël meest gemilitariseerde land ter wereld
Israël, totale oorlog met Hamas nabij
Israël, minister - Gaza moet terug naar de middeleeuwen
Israël, korte Gaza-oorlog slechts oefening
Israël, controversiële pilot ID en databases
Israël, VS bouwen ondergronds complex 'site 911'
Israël, VS bouwt geheime ondergrondse faciliteit met mysterieuze inscripties
Israëlisch aanvalsplan, elektronische oorlogvoering
Israëlische revolutie
ISS (internationale ruimtestation), gestolen codes
Italië chanteert Duitsland
Italië chanteert eurozone
Italië dreigt met uittreding als er geen eurobonds komen
Italië en Spanje eisen opkopen staatsschuld
Italië verkocht aan Arabieren
Italië waarschuwt voor anti-EU regering als miljardenhulp uitblijft
Italië weigert te bezuinigen
Italië, bankroet niet meer te voorkomen
Italië, blokkering bankrekeningen vanwege geldgebrek
Italië, dreigende bankencrisis
Italië, economische tikkende tijdbom
Italië, financiële meltdown bezig
Italië, iedere 4 dagen nieuw moslimgebouw
Italië, islam verplicht op openbare scholen, voorstel
Italië, mogelijk al over 2 weken bailout nodig
Italië, politie-infiltranten escaleren demonstratie in Rome
Italië, salarissen parlementariërs
Italië, staking in Rome tegen de NWO
Italië, vanaf 2013 geen contante betalingen meer boven de € 50
Italië, vermogensvlucht
Italië, voorbereiding massadeportatie van migranten
ixquick, alternatieve zoekmachine
IZC, nieuwe term voor EPD
jaartelling, BBC schrapt 'jaar des Heren'
Jackson (pres.) over de Rothschilds
Jackson (Steve), bedenker INWO kaartspel
Jackson (Steve), ontwerper Illuminati Kaartspel
Jager (Jan Kees de), bekritiseerd
James Holmes Conspiracy (schietpartij VS)
Jansen (Hans), Arabist
Japan - China conflict, wie provoceert
Japan bedreigd door China met oorlog over Senkaku eilanden
Japan ontdekt enorme hoeveelheid zeldzame aardemineralen in zee
Japan, aardbeving, haarp of niet
Japan, China en Amerika, machtstrijd en spanningen nemen
Japan, delen van Tokyo moeten misschien worden ontruimd
Japan, evacuatie veertig miljoen Japanners door stralingsgevaar
Japan, evauatie 40 miljoen mensen
Japan, in Tokyo wordt een grote aardbeving verwacht
Japan, inwoners van Tokyo lopen gevaar
Japan, nucleaire oorlog zonder oorlog
Japan, ontdekking enorme hoeveelheid zeldzame aardemineralen in zee
Japan, plan om 40 miljoen mensen te evacueren
Japan, sterk verhoogde radioactieve straling in Tokio
Japan, torenhoge straling in voedsel en water toegestaan
Japanse walvisvaart bekostigd met tsunamigeld
Jeruzalem als hoofdstad Arabische natie
Jeruzalem, mysterieuze steengravures
Jeruzalem, wereldwijde geplande mars (3.2012)
Jeruzalem, wereldwijde mars grote flop
Jesaja, profetie over Damascus
Jesse Ventura en de moord of John F. Kennedy
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144-63
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149-103
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135-63
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151-51
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157-12
152-32
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157-08
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150-55
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jeugdwerkeloosheid in Europa
jeugdzorg aka kinderbescherming en misbruik
Jeugdzorg en valse beschuldigingen aan ouders
Jezus zou getrouwd zijn, vals papyrusfragment
Jezus, bedreigd door organisatie
Jezus, bijzondere tekenen wederkomst
jihadgroep, 35 kampen in de VS
Joden vs Khazaren, DNA en historisch bewijs
joden, aanslag joodse school, reactie VN
joden, Londense joden krijgen automatische verkeerslichten tijdens sabbat
joden, Noorwegen eerste Judenfreie land in Europa
Johan Friso, Zie Friso (prins)
Johannes de Doper, mogelijk beenderen gevonden
Johnson (pres.), tenietdoening maatregelen JFK
Joint Special Operations Command, Zie JSOC
jong en oud, een dialoog
Jordanië als deel van Israël, Irgoesposters
Jordanië volgende slachtoffer Moslim Broederschap
journalisten, 9 van 10 zijn links, groen of rood
journalistiek
JSOC, het geheime leger van Amerika
Judicial Watch, Zie VS, overheidswaakhond
Jupiter ondergaat allerlei metamorfoses
Jurassic Park, bouw echt park
Justitie, O.M. en gerechtelijke macht in NL
Kabbal ontmaskerd door Kennedy
Kadhafi, doodsoorzaak niet te achterhalen
Kalbfleisch, Pieter
kalender, nieuwe indeling
Kali Yuga kalender (Hindoes)
kalifaat eist oorlog tegen alle niet-moslims
kalifaat, het rijk van de antichrist?
kamille, een natuurgeneesmiddel
kanker door straling, in 2020 2 miljard mensen
kanker en curcumine
kanker getriggerd door onverwachte shocks en trauma’s
kanker mag niet genezen worden, het waarom
kanker tijdig ontdekt door apparaat
kanker versneld door chemotherapie
kanker, 75% artsen weigert chemotherapie
kanker, achilleshiel van kanker ontdekt
kanker, bestrijding borstkanker met supervoedsel
kanker, bestrijding dmv asperges
kanker, blokkering groei
kanker, definitie
kanker, genezing
kanker, genezing
kanker, genezing dmv selenium
kanker, goedkoop geneesmiddel
kanker, natuurlijke bestrijding
kanker, nieuw anti-kankermedicijn
kanker, preventie door vitamine D
kanker, zichzelf genezen van ongeneeslijke kanker
kankerbestrijding door abrikozenpitten en vitamine B17
kankerbestrijding door graviola
kankerbestrijding, 3/4 artsen weigert chemotherapie
kankerbestrijding, abrikozenpitten
kankerbestrijding, gekookte asperges
kankerbestrijding, hoe Dr. Hamer kanker genas en daardoor ‘n paria werd
kankerbestrijding, stof in Chinese plant vernietigt kanker in 40 dagen
kankerindustrie houdt goedkoop en effectief medicijn tegen
kankermedicijn, blokkering
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kankermedicijn, paardenbloem
kankerpatiënten in Nederland, stijging
kankerpreventie, bezoek website Kanker-Actueel
kankerspecialist/researcher Siegfried Bok, uitlatingen
kannibalisme door badzoutdrug
kapitalisme, communisme en fascisme
Kaspersky, computerbeveiliger, ontdekt gevaarlijk virus
kasteel van Amerois
Kat (Micha), aanval Rutte op Kat en klokkenluideronline
Kat (Micha), arrestatie
Kat (Micha), zijn gelijk
kathedraal VS centrum van Vrijmetselaarssymboliek
Katholiek Nederlands Persbureau (KNP)
katholieke kerk Duitsland verdient vermogen met porno
katholieke kerk en Spanje’s gestolen baby’s
katholieke kerk, schandalen
katholieke kerk, verzoening met holocaust-ontkennende bisschoppen
Katla (vulkaan IJsland) steeds actiever
Kaukasus, plan bezetting door Rusland
kefir, een natuurlijk antibioticum
Kennedy (JFK), maatregelen - reden moord
Kennedy (JFK), verklaring over de samenleving
Kennedy (John F.), verzet tegen Israël
Kennedy (pres.) en geheime genootschappen
Kennedy dood om interesse in UFO's?
Kennedy probeerde een eind te maken aan de FED – en de Koude Oorlog
Kennedy, de enige president die ooit de waarheid vertelde
Kennedy, moord, verband met Watergate-schandaal
kennis van het verleden geeft toekomst (links)
kenniseconomie en onderwijs dmv i-pad
kennispiramide (illuminatie), 13 bloedlijnen
kentekenplaten met chip
kernafval, mysterieuze substantie
kernarsenaal VS vs Rusland
kerncentrale ongelukken en illuminati
Kerncentrales dirty bombs van NWO?
kerncentrales in Europa, 25 miljard euro nodig
kerncentrales, 23 lopen risico bij tsunami
kerncentrales, eerste Iraanse kerncentrale zal een enorme kernramp veroorzaken
kernoorlog van 10.000 jaar geleden
kernreactoren, in VS 31 reactoren zoals Fukushima
kernwapens - 4.400 kernkoppen paraat
kernwapens, dreiging
kernwapens, Israël
kernwapens, Israël heeft er 118
kernwapens, landen en inzetbare kernwapens
kerstliedjes met vloeken
kersttradities geschrapt vanwege islamitische kinderen
kerstverhaal, WO2, waar gebeurd
Keshe (Mehran), plasmatechnologie
Keshe Foundation, onafhankelijk van de staat
KGB en Westerse milieubeweging
KGB, connecties Kissinger
Khadaffi dreigde donaties aan Sarkozy bekend te maken
Khaddafi, 10 mythes over de oorlog
Khazaren, joods maar niet joods
Khazaria, het legendarische ‘Joodse koninkrijk’
kijkgedrag consument
kikkers en Illuminati Kaartspel
killerchip, activatie via satelliet
killer-virus (genocide) losgelaten op de mensheid
killshot
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killshot voorspelling (zonnevlammen)
killswitch in Windows 8
kind tot 2 jaar geen mens!?
kinderbescherming, video Jones en Icke
kinderen gemarteld en verkracht op Jersey (GB)
kinderen klonen
kinderen met hersenafwijkingen door pesticiden
kinderen, buitenspelen aan banden in de VS
kinderen, gevolgen elektromagnetische straling
kinderen, het kind van de rekening
kinderen, levering voor satanische praktijken
kinderen, na het nieuwetijdskind nu het hybride kind
kinderen, onterecht bij Jeugdzorg
kinderen, ontvoering misbruik en offer, het waarom
kinderen, vrijmetselaar-chip ‘masonichip’
kinderkleding bewust ontworpen om seksueel te prikkelen
kindermisbruik en drogeren
kindermisbruik en kinderpornografie in moslimlanden
kindermisbruik in het extreme
kindermisbruik op eiland van de ‘Britse kroon'
kinderoffers
kinderporno binnen Pentagon, onderzoek
kinderporno door topambtenaren
kinderporno, België
kinderspeelplaatsen, bescherming tegen immigranten, Denemarken
kinkhoest na vaccinatie
kinkhoest, uitbraken hoger onder gevaccineerde kinderen
kip, bereiding via ammoniak
Kissinger (Henry), dossier
Kissinger, blueprint voor bevolkingsreductieplan
Kissinger, uitspraak over NWO
Kissinger, voorspellingen voor onze tijd
klimaat hoax plan, bedenker
klimaat, nieuw hitterecord
klimaatafspraken Durban is oorlogsverklaring aan mensheid
klimaatschuld, betaling aan Derde Wereld (VN!)
klimaatverandering, omkoping
KLM en frituurvet
KLM, partnership met Wereld Natuurfonds
klokkenluider Micha Kat gearresteerd
klokkenluider, vervolging vs waardevolle informatie
klokkenluideronline, hacken website - artikel M.Kat
klokkenluiders kinderporno en pedofilie
klokkenluiders NWO
klokkenluiders, Rik Clay
klokkenluiders, Vatileaks
klokkenluiders, verhaal over ET
klokkenluiders, William Cooper (buitenaardse invasie)
klonen kinderen
klonen, creatie gekloonde menselijke embryo's
knoflook 100 keer krachtiger dan antibiotica
Kodmani (Bassma), Bilderberg 2012
koeien - natuur en gezondheid
koeien aan de junkfood
Koerden winnen van Turken
Koerdische PKK gesteund door Assad bij aanslagen in Turkije
Koeweit, bekering tot christendom
Kohl (Helmut), EU-propagandist
koken op hout, schoon fornuis
kokosolie
komeet Hail Bob uit 1997 en Illuminati Kaartspel
komeet, aankondiging, profetie
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kometen, nieuw ontdekte komeet vlak langs zon in 2013
koninginnedg 2012
koningschap - constitutioneel, ceremonieel of afschaffen?
koningshuis en de islam
koningshuis en het gastvrije Nederland
koningshuis en nazisme
koningshuis en politiek
koningshuis nu, drie ontwikkelingen
koningshuis, boek van Atte Jongstra
koningshuis, de stamboom van Oranje
koningshuis, declaraties Beatrix blijven geheim
koningshuis, gevolgen ongeval Friso
koningshuis, kosten meer dan 356.000 euro per dag
koningshuis, laatste troonrede Beatrix (satire)
koningshuis, Maxima uitgescholden
koningshuis, moreel verleden
Koningshuis, paniek over Beatrix-Demmink
koningshuis, stamboom van ‘Oranje’?
koningshuis, wat kost de koningin
koningshuis, Wilhelmina en het Horst-Wessel lied
koninklijk huis en DNA
koninklijk huis en geldzaken
koninklijk huis en Rutte
koninklijk huis en wapenhandel
koninklijk Huis wil gps-locatie weten
koninklijk huis, azen op koninklijk DNA
koninklijk huis, de opvolgingskwestie
koninklijk huis, hoe zij hun hun problemen oplossen
koninklijk huis, hypocriete kerstrede
koninklijk huis, neerleggen schuld bij een ander
koninklijk huis, pedofilie, Nunspeet
koninklijk huis, veiligstellen eigen belangen
Koninklijke Shell, Zie Shell
koopwoning of een huurhuis?
koper tegen bijensteken
koper, kiemdodende werking
koran, gratis verstrekt in Duitsland
koran, verbod gevraagd door Pakistaanse vluchteling
Koran, verbod, tien onderbouwingen
koran, verspreiding in Zwitserland
Koresh (David), leider van Waco
Korthals (Benk), pedofilie
kosmische straling, herkomst?
kraanwater wel schoon?
Krakatau (Indonesië) steeds actiever
krant misbruikt photoshop
kredietverstrekking aan Italië en Spanje, explosieve stijging
Kremlin brein achter verspreiding Zionistische complottheorieën
kritiek op de ondemocratische wijze EU
kritische burgers en verborgen interventiemacht
Kroes (commissaris EU) pleit voor meer online-identificatie
Kroes (commissaris EU), verplichte internet-ID
Kroes (Neelie) en Bilderberg
krokodil (drugs)
Kröller-Müller
kruis maakt plaats voor islam in logo
Ku Klux Klan
Ku Klux Klan en relatie vrijmetselarij
kunst, schilderijen, Lam Gods
kunstmatig brein met overgedragen menselijke persoonlijkheid
kunstmatig brein voor mens 2.0
kunstmatige intelligentie, nieuwste ontwikkelingen
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kunstmest oorzaak slechte kwaliteit van voedsel
kunststof 'huid' kan bloeden
kurkuma
kurkuma
Kurkuma onderzocht als middel tegen darmkanker
kwantumfysica en HAARP
kwik en gezondheid
kwik en milieuhysterie in NL
kwikvergiftiging
La Salette, geheim
Labruyere (Joyce), klokkenluidster, dood
lady Gaga
Lady Gaga, NWO cheerleader
Lady Gaga, satanische rituelen
Lagarde (voorzitter IMF) dreigt Griekenland
lampen - gloeilampen, spaarlampen en LED-lampen
landbouw,sensationele revolutiemogelijkheid
landelijke elektronische patiëntendossier Zie EPD
landen die spoedig uiteenvallen (NYT)
landsgrenzen, controle via RISER registratiesysteem
LaRouche (Lyndon), analist
laserscanner kan elke molecuul in en op je opsporen
LEAP/E2020 (Europese denktank), waarschuwing
LEAP/E2020, Eurobonds in 2012
LED-lampen veranderen de kleur van de hemel
LED-lampen, ervaringen met felle LED-lampen
Leers (burg), actie tegen criminele kampers
leger VS en GB in de Perzische Golf
leger, Israël meest gemilitariseerde land ter wereld
legeroefeningen, Rusland en VS gezamenlijk
legitimatie via biometrische / DNA scans
Leishmaniaparasiet, resistentie
Leistra (Gerlof), beschuldigd bij aanwezigheid moord
leningen & krediet en (Protocol 21 WVS)
letter X
Leugens die verteld zullen worden om de RFID-chip te nemen
leugens en verdraaide feiten, Illuminati Kaartspel
leugens, borstonderzoek voorkomt kanker
leugens, met gevarieerde voeding krijg je alle stoffen binnen
leugens, overdosis bepaalde vitamine is schadelijk
leugens, van de zon kun je kanker krijgen
leugens, voedingssupplementen onnodig
leugens, voldoende vitamine uit een gezonde maaltijd
leven na de dood (boek, bewijs)
leven na de dood, bewijs, virtueel computermodel
leven na het leven, inzicht door techniek
levensbeëindiging (actief), wet
levensles voor onze tijd
levensmiddelen die insecten mogen bevatten
levensmiddelen, prijsstijgingen sinds 2007
levensverlenging met cybernetische technologie
leylijnen
leylijnen en symboliek
lezing Kevin Annett in Heemstede
Liberia, massamoordenaar, bekering
Libië na Kadaffi - Fransen en Engelsen azen op olie
Libië tweede Irak?
Libië, 10 mythes over de oorlog
Libië, de enige echte winnaars zijn… de Gaddafi’s
Libië, de waarheid komt naar buiten
Libië, evacuatie Mabel
Libië, getuigenis afslachten Libische burgers door NAVO troepen
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Libië, huidige situatie
Libië, Kadhafi’s gigantische arsenaal chemische wapens ontdekt
Libië, kritiek
Libië, massagraf Libië blijkt propaganda
Libië, NAVO ingrijpen om Franse banken (euro) te redden
Libië, nieuwe leider belooft islamitische Sharia in te voeren
Libië, onvoorstelbare puinhoop door NAVO
Libië, oorlog nog niet voorbij
Libië, Operatie Libië (3.2012)
Libië, pro Al-Qaeda brigades dankzij NAVO
Libië, rebellenopstand door Frankrijk georganiseerd
Libië, sterk verbeterde mensenrechtensituatie
Libië, welvaart gebracht door Gaddaffi
lichaam, zelfgenezend vermogen
lichtzuilen in Japan (mysterie)
Liga voor de mensenrechten, België
Lijkwade van Turijn, bovennatuurlijk
Linde (Hans van der), huisarts, klokkenluider
links oorzaak van morele ineenstorting
links radicalen en islamisten en opzetten Occupy Wall Street
links/liberaal medeschuldig aan moslimmisdaden
Lockheed-affaire en prins Bernhard
logo’s en symbolen
Lombardi (Michael) beleggingsexpert
Londen als het Nieuwe Jerusalem
Londen en symboliek
Londen heeft de hoogste toren van Europa (Shard)
Londen, baken van islam
Londen, burgemeester
Londen, occulte symboliek van de slang
Londen, Olympische Spelen
Londen, terreuraanslag
Londen, terroristische aanslag
London (city), secrets mbt 666
lotus voetjes
Louvre en de glazen piramide
Lovejoy (komeet), ontdekking
LTS (onderwijs) vroeger
lucht, de nieuwe brandstof
lucht, hoeveelheid giftige stoffen
luchthavenscanners veroorzaken kanker
luchtverschijnselen, wolken als brekende golven
Lucifer de schepper, misleiding
Lucifer, demoon
Lucifer-instrument en Vaticaanse Sterrenwacht
Lucky Angel Munt (1792), magie
Lybië, Zie Libië
lymfklierkanker (Hodgkin), werkzame therapie
maan, bloedrode maansverduisteringen
maan, documentaire in kleur
maan, gebouwen en structuren
maan, kanteling door poolverschuiving
maan, mensen op de maan
maan, NASA gaat no-flyzones instellen
maan, nazi's op de donkere kant (film)
maan, steden op de maan (NASA klokkenluider)
maan, supermaan in mei 2012
maan, ufo's op de maan
maan, volle maan - 11-09-2011 vs 09/11-2011
maan, waarheid over bemande missies
maanfenomenen
maanlanding, hoax, documentaire
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134-11
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maanlandingen en ruimteprogramma's
maatregelen doorvoeren, vooraf bedacht
maatschappij, afbrokkeling, 14 tekenen
maatschappij, hoge boetes belediging, België
maatschappij, snelle ineenstorting
Mabel (prinses) en Soros
Mabel (prinses) in Lybië
macht, werkelijke verdeling én concentratie
machtsblokken (economische) tegenover elkaar
machtsmisbruik en (Protocol 17 WVS)
Madonna en occultisme
Madonna, satanisch ritueel luidt NWO in
maffia in Nederland
magisch poeder, aangroeiing huid en organen
magnesium, lichaam en gezondheid
magnesium, special
magnesiumdebat in Israël
magnetisch schild rondom de aarde, gaten
magnetische poolverschuivingen en superstormen
magnetron en vernietiging voedingsstoffen
magnetron-oven, verbod voorm. USSR
magnetrons en dect-telefoons, straling
mahdi
Mahdi theologie
Mahdi, komst aanstaande
Mahdi-instituut (2004)
mainstream media, desinformatie
mainstream media, falen
mainstream media, verzwijgen rampen
Maitreya dood?
Maitreya wegbereider van de antichrist
Majestic 12, Amerikaans geheim genootschap
malware in pc’s en gsm’s
Manchurian kandidaten door MK ultra
Manchurian kandidaten via mind control
manipulatie Amerikaanse publieke opinie
margarine vs plastic
marketing, paspoppen in kledingwinkels
Marokkaanse jongeren, bekogeling Sinterklaas
Marokkanen en criminaliteit, Nederland
Marokkanen, ook na 36 zedendelicten geen gevangenisstraf
Marokko, baby's zijn hondenvoer
Mars en NASA
Mars voor het Leven (dec. 2012)
Mars, baanbrekende ontdekking
Mars, intelligent leven
Mars, kleindochter Eisenhower geronseld voor geheime Marskolonie
Mars, vegetatie op Mars?
Mars, vlucht in 2018
Marss (Jim)
martelmoorden in België
martial law
martial law (staat van beleg) in fase 4
Martial Law voor eind 2012 volgens Russiche expert
MasoniChip - vrijmetselaars verzamelen kinder-DNA
massa immigratie en gemiddelde intelligentie Nederland
massa’s, controle en onderwerping
massadeportatie migranten voorbereid door geheim Europees genootschap
massamedia, gewagmaking maken van zaken
Master Mineral Solution of MMS tegen kwalen
Masterplan Europese integratie
Masterplan 'Europese superstaat via achterdeur'
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Masterplan redding eurozone door ‘splitsing’
Masterplan voor Europa
materiaal, zwarter dan zwart materiaal ontdekt
materialisme vervangt religie (protocol 4 WVS)
Matrix-trilogy (film)
Maya kalender, einde 28 oktober 2011, uitleg
Maya’s kenden buitenaards leven
Mayakalender, 2e steen gevonden
Mayakalender, aftelling
Mayakalender, twijfel bij experts
Mayaprofetie – terugkeer van de Jaguar Slang
Mayaprofetie 'de terugkeer van de Jaguar Slang'
Maya's profeteerden, maar niet einde van de wereld
McDonald
McDonald, wat zit er echt in het vlees?
McDonald’s en gebruik ammonia in vlees
McDonalds, verwerking kip
mebendazol, goedkoop geneesmiddel tegen kanker
media negeren échte anti-NWO beweging
media ontwijken de revoluties in IJsland en Israël
media, manipulatie om situatie Syrië te verergeren
media, pro-globalistische berichtgeving
medicijn als moordmiddel
medicijnen (giftig) vormen de derde doodsoorzaak
medicijnen gemaakt van dode foetussen en pasgeborenen
medicijnen met ernstige (dodelijke) bijwerkingen
medicijnen met ingebouwde microchips
medicijnen nu doodsoorzaak nr.1 in VS
medicijnen veroorzaken meer dan 100.000 doden per jaar
medicijnen, bijwerkingen bewust achtergehouden
medicijnen, Derde wereld testgebied Westen
medicijnen, nieuwe wetten om dodelijke pillen tegen te houden
medicijnen, ontwikkelingen
medicijnen, werking zonder te genezen
medisch onderzoek vs informatieonderzoek
medische misleiding van de mensheid
meedogenloze onderdrukking en (Protocol 15 WVS)
meesterplan van meesters
mega-mind-control-programma
melk (rauw), eigen (room)boter maken
melk en kankers (prostaat)
melk mogelijk gevaarlijk voor mannen
melk niet goed voor de gezondheid
melk, koemelk draagt bij aan reuma
melk, supermarktmelk voor niemand goed
Mengele leeft voort…
Mengele, alias Dr.Green, mind control programmeur
mens 2.0, nieuwe levensvormen, mengen van soorten
mens als oogstproduct in 'Human Framing'
mens en machine, versmelting
mens heeft geen invloed op het klimaat
mens, nieuwe mens met goddelijke intelligentie
mens, ontmenselijking door transhumanisme
mens, schepper van leven door synthetische biologie
mens, vrijwillige zelfmoord door gmo en vaccinaties
menselijk geheugen in de toekomst op internet
menselijk ras, schepping door God of aliens (film)
mensen als voedsel aan buitenaardsen
mensen mogen niet genezen
mensen vervangen door intelligente robots
mensen, niet-menselijke mensen
mensheid 3000 jaar terug in de tijd geworpen
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mensheid en haar DNA is onder vuur
mensheid, genetisch modificatie
mensheid, toekomstige ontwikkeling, bespreking
Merkel (Angela), biografie
Merkel (Angela), machtigste leider in EU
Merkel is een slechte bondskanselier
Merkel, gevaarlijkste vrouw van de EU
Merkel, reddingsplan EU
merkteken een tattoo?
merkteken van het beest
merkteken van het beest, 23.3.2013
merkteken, Texas gaat kinderen chippen
merkteken, Zweden, 6000 mensen hebben geimplanteerde chip om te betalen
Messias, terugkeer
messias, terugkeer, Blue Beamproject
Messing (Marcel)
meteoren en Illuminati Kaartspel
meteorologische storingen en HAARP
methaan, de verborgen verwoester?
methylfenidaat, negatief effect op hersenen
Mexicaanse griep getriiggerd door inenting
microchip (geïmplanteerd) die gedrag controleert
microchip (geïmplanteerd), ontwikkelingen
microchip, draadloze beweging door bloedbaan
microchip, nieuwe implanteerde 'killer' microchip
microchipimplantaten nerkteken van de duivel?
microchips en geneesmiddelen
microchips en medicijnen
microchips met cyanide
microgolftechnologie
microkrediet en koninklijk huis
microrobots
Midden Oosten, explosieve situatie (Rusland)
Midden Oosten, VS wil machtsbasis veranderen
Midden Oosten-revoluties spontaan?
Midden-Oosten gevaarlijker door Obama
Midden-Oosten, 3e Wereld Conferentie
Midden-Oosten, conflict steeds complexer en grensoverschrijdender
Midden-Oosten, een vloed van geweld?
Midden-Oosten, Egypte en Jordanië dreigden vrede met Israël op te zeggen
Midden-Oosten, inzicht in diepere achtergronden
Midden-Oosten, legers Saudi Arabië, Turkije en Syrië in beweging
Midden-Oosten, massaal Amerikaans militair luchttransport
Midden-Oosten, Obama versterkt Perzische Golf
Midden-Oosten, ontwikkelingen
Midden-Oosten, oorlog op het punt van uitbreken?
Midden-Oosten, opmars wereldmachten
Midden-Oosten, retoriek
Midden-oosten, Russische vloot nadert Syrië
Midden-Oosten, ruzie over conflict Israël-Palestijnen
Midden-Oosten, Syrische tanks in Golanhoogte
Midden-Oosten, voorbereidingen oorlog
Midden-Oosten, vrees voor oorlog
Midden-Oosten, zeven zorgwekkende ontwikkelingen
Midden-Oostenconflict - Palestijnen schieten met raketten van Hezbollah
Midden-Oostenconflict en olie
Midden-Oostenconflict, Israël vs Syrië
Midden-Oostenconflict, komende maand 75% kans aanval op Iran;
Midden-Oostenconflict, ontwikkelingen (2012.11)
milieuhysterie (mbt asbest en kwik)
militair industrieel complex
militaire bewaking dmv Cyborg insecten, drones
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militaire budgetten wereldwijd
militairen en politie zien in dat ze misbruikt worden door de Elite
Millennium Project voorziet stralende toekomst
millenniumdoelen (8)
mind control bestaat al sinds 1801
mind control en hdtv
mind control en oorlogvoering dmv lage frequenties
mind control implantaten
mind control met en zonder chip
mind control slaven, ookwel Delta's
mind control ultra
mind control via tv en subliminale boodschappen
mind control, getuigenis (interview)
mind control, rapport van Iron Mountain
mind control, werking en toepassingen
mind manipulation en psych-ops
mind montrol door ‘stil geluid'
mineraalwater, leugens
mineralen en vitaminen, waar zijn ze gebleven?
mineralen, 80% uit voedsel verwijderd
mineralen, heilzame werking
Ministerie van Volksgezondheid, brochure huis-aan-huis
Ministers van Financiën, wie zijn zij?
Minneapolis, dode kamer (stilte)
Minogue (Kylie), hogepriesteres
misbruikte slachtoffers, begraafplaatsen
misdaad in door Oost-Europeanen
misleiding en omkoping
misleiding in de eindtijd
misleiding op basis van geheime technologie
misleiding, complottheorie als doelbewuste misleiding
Mitterand (Francois) en Bilderberg
mobiele telefoons en gedragsstoornissen als ADHD
mobiele telefoons en kanker
mobieltjes Zie GSM
mobieltjes, kanker en kinderen
Mohammed, geen bewijs dat hij heeft bestaan
Monaco tapes (criminaliteit)
Monarch Program
monarchie Nederland 200 jaar, kanttekening
monarchie, 'argumenten'
Mondex-chipcards, uitleg
mondiale machtsverschuivingen
mondiale religieconferentie is truc van islamisten
monetaire systeem wereldwijd, werking
monitoring door een alziend computernetwerk
Monopoly, het spel zoals dat nu gespeeld wordt
Monsanto
Monsanto
Monsanto blokkeert regeringswetgeving
Monsanto en Frankrijk
Monsanto en giftige onkruidbestrijders
Monsanto gentech-mais steeds minder resistent tegen schadelijke insecten
Monsanto maakt kleine agrariërs werkloos
Monsanto, documentaire
Monsanto, GMO maissoort goedgekeurd
Monsanto, goedkeuring voor GMO
Monsanto, Roundup, giftig herbicide
Monsanto, Roundup, kankerverwekkend
Monsanto, tegenslag door superwormen en besmette honing
Monsanto, vertaalde lijst met 10 feiten
Monsanto’s gmo corn, importstop Rusland
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monsters, IJsland
Montauk monsters en biowapens
Montenberg, onderzoeker, pedofilie
Monti (Mario), miljardeneis
Moody’s verlaagt waardering 15 banken
Moolenburgh (Hans), erudiet arts
moord door drankje met de drugsvloeistof
moord op kinderen tot 2 jaar
moord op onderzoeksjournalist
moord via de killerchip
moordcomplotten, Jowenko (Danny), explosievenexpert
moringa bevat veel voedingsmiddelen en antioxidanten
Morkhoven actiegroep
Moro (Aldo), premier van Italië, reden moord
moskeeën gebouwd met Europees geld voor Griekenland
moskeeën, groei in VS met 900 in 10 jaar
moskeeën, rol bij de terreur en de islamisering van Europa
moskeeën, vrijmetselarij en de architectuur van de moskee
moskeeën, zenuwcentra van de terreur
Moslim Broederschap Egypte kruisigt tegenstanders
Moslim Broederschap Egypte roept op Israëliërs te vermoorden
Moslim Broederschap Egypte wil oorlog met Israël
Moslim Broederschap en Jordanië
Moslim Broederschap en steun Obama
Moslim Broederschap in het Witte Huis
Moslim Broederschap in regering Obama, onderzoek geëist
Moslim Broederschap, bedrog een oorlogszucht, waarschuwing
Moslim Broederschap, Jeruzalem hoofdstad kalifaat
Moslim Broederschap, logo
Moslim Broederschap, strategische bedreiging (zegt Putin)
moslim minister
moslimbendes en sharia patrouilles in Oslo
moslimextremisme, nieuw boek van Wilders
moslimgrappen
Moslimimmigranten willen 'kwetsende vlag' van Zwitserland veranderen
moslimleider België, overname Europa door islam en sharia
moslimles, behandeling vrouwen
moslimradicalen, haatprotest op de Dam
moslims dreigen met oorlog tegen de Fransen
moslims eisen islamitisch thuisland in Zuid-Nederland
moslims en teken van het beest
moslims en vernederingen
moslims krijgen speciale privileges (GB)
moslims onderdrukken het dagelijkse leven
moslims vallen moslims aan
moslims verbieden 'christelijke' tomaten
moslims, 6 miljoen moslims bekeren zich jaarlijks tot het christendom
moslims, afslachten christenen (Nigeria)
moslims, geweld tegen linkse demonstranten
moslims, het aantal immigranten zal snel toenemen
moslims, hun macht in Frankrijk
moslims, kruis op de Zwitserse vlag is aanstootgevend
moslims, links/liberaal medeschuldig aan moslimmisdaden
moslims, provocatie openluchtmoskee
moslims, Rusland krijgt eerste moslimzender op televisie
moslims, uitzonderingsregeling strenge hygiënevoorschriften
moslims, verkrachtingsbendes teisteren Europese steden
moslims, Zie ook: islamieten
moslimterrorisme, maatregelen
moslimverpleger moet bidden, vrouw sterft
Moszkowicz (Bram) en belastingontduiking
MPS en DID slachtoffers
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MRSA bacterie
MSM en andersdenkenden
Mulo versus vmbo (onderwijs)
multidimensionale werkelijkheden (boek)
multinationals en Brusselse EU
Multiple Sclerose, een auto-immuunziekte
multiversum (boek)
Mursi (Mohamed), officiële presidentskandidaat MB
muziek, 432 Hz, natuurlijke stemhoogte
muziekindustrie en satanisme
mysterieus, onderzeese cirkels met organische vormen
mysterieuze bonkende geluiden
mysterieuze bulderende geluiden, conferentie
mysterieuze bulderende geluiden, wereldwijd
mysterieuze geluiden in Nederland
mysterieuze geluiden in Yellowstone
mysterieuze geluiden over de hele wereld
mysterieuze geluiden, raadsel
mysterieuze wezentjes in Hawaiï
mysterieuze ziekte, tienermeisjes VS
mysticisme en rock 'n' roll
mythes, 5 meest herhaalde mythes
Mythstee bij Nunspeet
Mythstee met de heilige Lijnen
Nagoya-conferentie over biodiversiteit
nanodeeltjes doden cellen
nanodeeltjes en de sojaplant, studie
nanodeeltjes giftig voor planten
nanodeeltjes passeren bloed- en celbarrières
nanodeeltjes, een nieuwe voedselbedreiging
nanofibernetwerk al lang in ieder levend wezen aangelegd
nanotechnologie
nanotechnologie en onsterfelijkheid
nanotechnologie, zegen of bedreiging?
narcolepsie
NASA
NASA - aliens kunnen ons straffen voor klimaatverandering
NASA en Google verbergen Niburu (Planeet X) voor publiek
NASA en maan
NASA en Mars
Nasa en Mars
NASA en misleiding
NASA en mogelijk buitenaards leven
NASA en Planeet X
NASA en Planeet X, gelekte info
NASA en ufo’s
NASA gaat no-flyzones instellen boven maan
NASA is gewoon maar ‘decor’ voor het publiek
NASA klokkenluider - steden op de maan
NASA maanmissies, buitenaardse basis
NASA meet zeespiegelniveau, 2010 6 mm lager
NASA volgt Planeet X (Nibiru)
NASA, bedrog mbt o.m. de maan
NASA, gebruik verf op asteroïden ter voorkoming ramp
NASA, leugens en doofpotoperaties onthuld
NASA, plannen voor grootschalige elektriciteitsnetuitval
NASA, relatie NAZI-officieren
NASA, WISE Telescoop ontdekte Planeet X
NASA-telescopen laten Bijbels scheppingsverhaal zien
National Defense Authorisation Act, Zie NDAA
National Medical Device Registry, Zie NMDR
National Oil Spill Detection and Response Agency Zie NOSDRA
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natuur, warmtegolf in Ontario (3.2012)
natuurgeneeswijzen en tegenwerking EU
natuurgeweld, superstormen door poolverschuiving
natuurgeweld, zware hagelstenen (China)
natuurgeweld, Zwitserland
natuurmensen, boek 'Anastasia'
natuurramp, voorbereiding FEMA
natuurrampen gepland (Illuminati Kaartspel)
natuurrampen, opdroging vier grootste rivieren ter wereld
natuurverschijnselen, China, bloedrode rivier
natuurverschijnselen, mysterieuze chemische ‘sneeuw’
natuurverschijnselen, zeldzaam witte regenboog
navigatie in de Middeleeuwen
navigatiesystemen, oorzaken verstoring
NAVO helpt islamisten Midden Oosten aan de macht
NAVO maakt ruimte voor islamitische fundamentalisten
NAVO nu zelf terreurorganisatie?
NAVO raketschild en reactie Rusland
NAVO slchat Libische burgers af
NAVO troepen in Turkije voor invasie Syrië
Navo veroorzaakt onvoorstelbare puinhoop in Libië
Navo veroorzaakt onvoorstelbare puinhoop in Lybië
NAVO wil Grieken binnen EU houden uit vrees voor Rusland
NAVO, “humanitaire” bombardementen
NAVO, bewijzen gruweldaden door NAVO gesteunde rebellen Syrië
NAVO, bewuste uitlevering Gadaffi aan rebellen
NAVO, uitbreiding, groot risico conflict Rusland
NAVO-beleid en opiumteelt Afghanistan
NAVO-landen spenderen 70% van het wereldwijde defensiebudget
NAVO-wapens met verarmd uranium gebruikt in Libië?
nazi fundament onder EU (1)
nazi fundament onder EU (2)
nazi ufo secrets
nazi’s en zionisten, relaties
nazi’s op de maan?
nazi’s, hoezij bij CIA en NASA terechtkwamen
nazi-Duitsland en ruimtetechnologie
Nazisme en Denver Airport
nazisme en EU, verbanden
nazisme en islam, overeenkomsten
Nazisme en Zuidpool
nazi-wetenschappers opgenomen in project Paperclip
naziwortels van de ‘Brusselse EU
NDAA, gevolgen voor de wereld
NDAA, goedkeuring
NDAA, terrorismewet, fel protest
NDAA, verdwijnen burgerrechten in VS
NDAA, wet (VS)
Near Earth Asteroïden Zie NEO's
necrofilie, wetsvoorstel in Egypte
Nederland en Bilderbergconferenties
Nederland en zijn onderkoningen
Nederland is klaar voor de onderhuidse chip
Nederland kiest voor Europese superstaat
Nederland uit kern eurozone (3.2012)
Nederland zal tot bailout gedwongen worden
Nederland, bezuinigingen, 9 miljard naar Zuid-Europa
Nederland, boetes
Nederland, criminele rechtsstaat
Nederland, crisis erger dan bekend
Nederland, dreiging aanslag dijken
Nederland, einde (V)
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156-36
152-19
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148-62
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152-08

Nederland, genocide op eigen burgers
Nederland, gerechtelijke dwalingen
Nederland, gevolgen straling, ziekte
Nederland, gulden weer terug?
Nederland, immigratie en islam
Nederland, macht van de banken
Nederland, nieuwsmedia en manipulatie
Nederland, onderwijs
Nederland, onlusten in 2012?
Nederland, pensioengeld
Nederland, politiek vroeger en nu
Nederland, privacy, situatie in 2011
Nederland, sombere economische situatie, overzicht
Nederland, televisiezenders, achtergonden
Nederland, val kabinet somber voorteken voor hele eurozone
Nederland, zware bezuinigingen op de begroting
Nederlanders: slaafs volk
Nederlandsche Bank, wie is de eigenaar?
Nederlandse overheid en samenwerking met nazi's
Nederlandse politiek en EU
Nemesis dwergster
Nemesis, Tyche, CW Leonis, Wormwood, Red Katchina, Zie (ook) Planeet X of Niburu
NEO’s, delving metalen en mineralen
neo-feodalisme, herintroductie
Neohumanity 2045
neo-humanity,tijdschema
neonazi laat haattatoeages van gezicht laseren
NEO's, geen info meer verspreid
neotaam, het nieuwe aspartaam
neotaam, het nieuwe aspartaam
nepaanklachten en nepvonnissen (Ben vd Brink)
nepbeelden van oorlog VS-Iran (CNN)
Nephilim moeders
Nephilim op aarde, bewijzen en feiten
Nephilim, terugkeer
Nephilims zijn realiteit
nephilims, DNA gevonden in mensen
NESARA tegengehouden door de elite
NESARA-wet heeft grote impact op de wereldeconomie
Netanyahu voorbereiding ondertekening 7-jarig vredesverdrag
neurologische aandoeningen, stijging lijst
neurowetenschappen krijgen militaire toepassingen
New Age groeperingen, conferentie
New Age wereldreligie, centrum kathedraal New York
New Madrid aardbeving, volgende 9/11?
New Madrid breuklijn, ontwaking
New World Order, Zie NWO
New York City is gepland te worden vernietigd
New York geteisterd door orkaan Sandy (11.2012)
New York wordt voorbereid voor nieuw polair gebied
New York wordt voorbereid voor nieuw polair gebied
New York, Ground Zero, nieuwe toren
New York, sleutelset die New York kan lamleggen
News 1244, studie van Hitlers satanische staatskerk
Nibiru vs Planeet X
Nibiru, ontdekkingen mogen niet worden vrijgegeven
Niburu, Zie ook: Planeet X
niet-eurolanden doen het veel beter
Niet-eurolanden Zwitserland en Zweden presteren veel beter dan de EU
Nieuw Europa naar Duits model
nieuw financieel systeem
nieuwe kalender, economische voordelen
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163-49
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nieuwe mondiale economische constructie
nieuwe wereldorde, zie: NWO
nieuws - verzwegen nieuws, 20 dingen
nieuws, door wie bepaald in Nederland
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuws, interessante nieuwslinks
nieuwsfeiten
nieuwsfeiten die de msm-media verzwijgt
nieuwsfeiten die de msm-media verzwijgt
nieuwsfeiten die de msm-media verzwijgt
nieuwsfeiten die de msm-media verzwijgt
nieuwsfeiten, onderbelicht in de MSM
nieuwsfeiten, onderbelicht in de MSM
nieuwslezers, cognitieve (spraak)aanvallen
nieuwslinks die de media niet bereiken
Nieuw-Zeeland, voedsel, nieuw wetsvoorstel
Nigeria en supervervuiler Shell
Nigeria, moslims slachten christenen af
Nijpels (Ed), belangen bij uitlatingen
Nixon (pres.), geruchten homofiele relatie
NL al ruim € 200 miljard kwijt aan eurozone
NL bezuinigt, maar uitgaven Griekenland stijgen met 9%
NL en ongelimiteerde steun aan Griekenland
NL in de Gouden Eeuw
NL mag Turk niet uitzetten van Europees Hof
NL tot WO2 de grootste cocaïneproducent ter wereld
NL, aanpak misbruik uitkeringen door Turken
NL, aardwarmtewinning erg interessant
NL, arrestatie, detentie en vrijlating van onschuldige burgers
NL, bezuinigingen nieuwe kabinet
NL, boetes en nog eens boetes (2011)
NL, boetes wegens samenscholing
NL, controle op goudbezit
NL, corporate leegroof
NL, cruciale verkiezingen 12 september 2012
NL, cruciale verkiezingen 12 september 2012 (4)
NL, cruciale verkiezingen 12 september 2012 (5)
NL, cruciale verkiezingen 12 september 2012 (6)
NL, cruciale verkiezingen 12 september 2012 (7)
NL, dodelijke en buitengewoon resistente schimmel
NL, Duitse Mark ligt ook in Nederland klaar
NL, er is er maar EEN die beslist wat er gebeurt
NL, ESM, 1,6 biljoen Nederlands geld op het spel
NL, geen verzet tegen ESM
NL, generatie 25-43 jaar krijgt het slechter
NL, huizenmarkt, verdere problemen
NL, hypotheekproblemen in veel gezinnen
NL, infiltranten sluizen miljoenen weg bij zorgverzekeraars
NL, invoering landelijke personendatabase
NL, Jihad op de Dam
NL, kabinet bereid meer macht over te dragen aan Brussel
NL, koopkracht daalt tot dertig procent
NL, koopkracht huurders (2013)
NL, massa immigratie zet gemiddelde intelligentie onder druk
NL, massa-aanhoudingen en arrestaties
NL, mysterieuze vissterfte
NL, na invoering euro rijken steeds rijker
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NL, Nederlandse vlag
NL, noodwet van 25 mei 1978
NL, overgave aan NWO door Rutte en Pechtold
NL, overheid plaatst kritische burgers op lijsten
NL, overheid, 5000 databases met persoonsgegevens
NL, petitie tegen de regering
NL, Politburo
NL, politici, hypotheektoppers
NL, politiek en leugens over Pim Fortuyn
NL, politiek, 6 oktober 2011, NL geeft zeggenschap financiën weg
NL, politiek, nieuwsbrief van Wilders
NL, politiek, SOPN en gedachtegoed van Fortuyn
NL, politiek, SP solidair met schuldenlanden
NL, politiestaat
NL, Raad van State, Politburo van NL
NL, rijkdom gebaseerd op uitbuiting
NL, rijkste 1.3% bezitten 39% van het totale vermogen NL
NL, Sharia4Holland wil vechten voor de wetgeving van Allah
NL, spoedige afwaardering?
NL, staatsschuld loopt op met 452 euro per seconde
NL, terrorisme door stadswachten en politieagenten
NL, totale schuldenlast opgelopen naar 327% van het BNP
NL, twee staatsgrepen sinds 1813 en ons goud
NL, veranderen criminaliteitscijfers tbv moslims
NL, vervoer, kritische brief
NL, vrouwelijke politie
NL, waar is ons goud gebleven?
NMDR, een implanteerbaar,levensondersteunend apparaat
Nobelprijs econoom voorspelde falen eurozone
Nobelprijs voor de EU
Nobelprijs voor de EU (2012)
Nobelprijswinnaar Linus Pauling (1954)
No-Go zones (verloren gebieden door moslims)
noodfonds voor schuldenprobleem
noodgevallen, levensreddend mobieltje
Noord- en Zuidpool, enorme aardbevingen
Noord Korea testte atoombom voor Iran in 2010
Noord Korea zal kernbom gebruiken (volgens remote viewers)
Noord Korea, kernexplosie
Noord, kernproeven met plutonium
Noord-Amerikaanse Unie, verdrag getekend in 2007
noorderlicht en Planeet X
noorderlicht, bedreiging voor technologie
Noord-Korea ‘op punt van nucleaire oorlog’
Noord-Korea en VS, oorlogsverklaring
Noord-Korea, raketten gericht naar het zuiden
Noord-Korea, VS droppen elitetroepen
Noord-Korea, VS en Zuid-Korea oefenen overname
Noordpool, holle aarde
Noordpool, recordgat in ozonlaag
Noordpool, verdikking ijskap
Noordzee, gasramp, ontploffingsgevaar
Noordzee, verborgen land gevonden op bodem
Noorwegen eerste Judenfreie land in Europa
Noorwegen en Finland in het vizier van Bilderberg
Noorwegen, aanslag 2011, werkelijke schuldige
Noorwegen, aanspoeling dode vissen
Noorwegen, anoniem bloggen aan banden?
Noorwegen, bloedbad, kort tevoren terreuroefening
Noorwegen, moslimbendes in Oslo
Noorwegen, profetie van een 90-jarige vrouw
Noorwegen, verkrachtings-epidemie door moslims
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155-08
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140-119
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161-35
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149-39
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145-11
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132-36
133-85
141-25
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Nordstream-aardgas-pijpleiding
NOS in opspraak
NOS, leugen over Spaanse volksopstand
NOSDRA en Shell (olieverspilling)
Nostradamus en 2012 (zwarte paus)
Nostradamus over de aardbeving in mei
noten, gezonde eigenschappen
noten, goed voor lager lichaamsgewicht
NSA data verzamelcentrum in Utah
nucleaire aanslagen, Londen
nucleaire oorlogvoering 10.000 jaar geleden, aanwijzingen
NuJij-censuur
numerologie, belangrijkheid
numerologie, occultisme
nummerplaatherkenning in België
Nunspeet, het Ronde Huis
nuttige idioten
NVVE, euthanasie aan huis
NWO (= New World Order)
NWO bezit 64.000 zwarte helikopters
NWO en alienconnectie ontcijferd
NWO en de geplande eurocrisis
NWO en de microchip-agenda
NWO en Europa
NWO en toekomstige ontwikkeling mensheid (Russia 2045)
NWO en wetgevingen, programma's en vorderingen VS
NWO in 2016
NWO onder de Mahdi
NWO perst de wereld af
NWO, de nieuwe wereldorde komt eraan!
NWO, doelen uitgedrukt in schilderingen Denver Airport
NWO, geheimhouding en absolute loyaliteit
NWO, prioriteiten
NWO, twee ondergrondse NWO bases vernietigd
NWO, visionaire figuren
NWO, wie regeert nou echt de wereld?
NWO, zijn kerncentrales hun dirty bombs?
NWO-doctrine Soros/Obama
Obama - NYT, 85% kans dat Obama wint
Obama - ontslag CIA-chef Petraeus om Obama te beschermen
Obama - uitblijven vrede Midden-Oosten zijn grootste mislukking
Obama (pres.), dossier
Obama (pres.), in gezelschap van terroristen
Obama achterkleinzoon van allereerste slaaf in Amerika
Obama Antichrist, media over christelijke overtuigingen
Obama belooft Palestijnen snel eigen staat geven'
Obama bereidt zich voor op totale overname
Obama bevestigt overeenkomst tussen VS en Israël op 9 Av
Obama blokkeert Frans-Saudische aanval op paleis Assad
Obama blokkeert grootschalige Turkse militaire actie tegen Syrië
Obama dreigt gouverneurs met landverraad
Obama en islamitische profetieën
Obama en Monsanto
Obama en steun aan Moslim Broederschap
Obama en terrorisme
Obama en verkiezingen in november 2012
Obama en zijn executive orders
Obama en zijn sterke voorkeur voor het communisme
Obama fel anti-Israël
Obama geeft Iran vrij baan
Obama haat Israël
Obama HealthCare plan, chip verplicht
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140-82
152-15
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141-38

Obama herkozen
Obama houdt iftarmaaltijd
Obama in Kenia geboren, bevestigd
Obama is een communist
Obama is een moslim, bekentenis
Obama is moslim, conclusie uitspraken
Obama lid van kerkelijke datingclub voor homo's'
Obama moet banden met Moslim Broederschap verbreken
Obama moslim volgens wetten islam
Obama naar Denver bunkers 27 september wegens Elenin
Obama nodigt nieuwe president Egypte uit
Obama ondersteunt een Turkse Kalifaat
Obama populair in het Midden-Oosten
Obama schrapt link tussen 'islam' en 'terrorisme'
Obama steunde links extremisten
Obama steunt terroristen die zich tegen het Westen keren
Obama tekent bevel - overheid in noodsituaties controle over internet
Obama verliest steun Amerikaanse joden
Obama voert zijn ‘Total War Doctrine’ uit
Obama wil dat EU Griekenland tot na zijn herverkiezing in de euro houdt
Obama wil Guantanamo gevangenis uitbreiden
Obama wilde de BP olieramp
Obama zal financiële crash in oktober gebruiken om verkiezingen te annuleren
Obama, 3 leden Moslim Broederschap in Witte Huis
Obama, afzetting ter voorkoming WO3
Obama, beperking vrije internet
Obama, blokkering energie-onafhankelijkheid VS
Obama, Bush en Romney verwant aan elkaar
Obama, CERN en hindoegod Shiva
Obama, 'christen' voor enkel de politieke show
Obama, de échte Obama
Obama, duizenden zwarte dominees VS steunen campagne tegen Obama
Obama, een rasechte communist
Obama, geboortecertificaat 100% vals, ondubbelzinnig bewijs
Obama, geboortenacte, voor de rechter
Obama, goedgezinde maatregelen jegens islam
Obama, greep naar de absolute macht in maart 2012
Obama, greep naar de macht
Obama, herverkiezing gevaar voor bestaan Israël
Obama, herverkiezing, gevolgen
Obama, invoering antichristelijke wetten
Obama, leider met Narcistische Persoonlijkheids Stoornis
Obama, link met communisten, Black Panthers en Saudi's
Obama, massale protesten tegen zijn beleid
Obama, misser met microfoon
Obama, missie Irak groot succes
Obama, moordaanslag om Israël te redden
Obama, 'my muslim faith'
Obama, naamverklaring
Obama, nauwe banden met Turkije en Iran
Obama, neo-communistische moslim annex Israëlhater
Obama, nieuwe feiten versterken twijfels over afkomst
Obama, Nobelprijs voor de vrede
Obama, ondersteuning homohuwelijk
Obama, ondertekening controversiële wet op detentie onbepaalde duur
Obama, ondertekening omstreden defensiewet
Obama, onthutsende leugenachtigheid
Obama, oorlogsverklaring aan iedereen
Obama, oudere elite is Barack Obama spuugzat
Obama, plan om de wereld te ontwapenen
Obama, pro-islam politiek
Obama, pro-islam verklaringen

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 70

166-22
132-36
140-70
140-105
164-50
150-50
164-14
164-61
150-50
135-08
158-29
154-48
162-63
153-78
138-23
162-23
158-71
165-41
158-84
160-67
133-93
139-61
161-52
132-66
149/11
140-77
150-50
162-11
165-45
164-14
133-93
159-66
140-12
158-93
144-59
164-50
149-102
150-92
148-59
149-05
140-82
140-77
164-14
140-86
150-38
142-53
144-65
154-23
140-89
148-60
165-42
154-23
140-87
154-25
149-67
149-67
160-33
149-100
164-89
158-23
156-52
140-72

Obama, rechtvaardiging opsluiting
Obama, regering, banden Moslim Broederschap Egypte
Obama, slechtste president van Amerika ooit
Obama, slogan 'yes we can'
Obama, Soros en zijn Russische connectie
Obama, top-10-lijst corrupte politici
Obama, verbazingwekkende verhaal
Obama, verbreking verkiezingsbeloften
Obama, voorbereiding interventie Syrië
Obama, voorbestemming al vóór 1992 presidentschap
Obama, vordering alle binnenlandse hulpbronnen en middelen
Obama, wie is hij echt?
Obama, zoon van hele generatie soennitische moslims in Kenya
Obama’s ‘Jugend’ (jeugd Brigade)
Obama’s abortuswetgeving
Obama’s gezondheidszorgplan (HR 3200)
Obama’s inauguratie, vrijmetselarij
Obama’s ring ‘There is no god but Allah’
Obama’s Truth Team' geeft bevel om politieke website neer te halen
Obamacare
Obamacare (wet), vonnis nadert
Obamacare RFID chip implantaten
Obama's Advance (=DEATH) care Planning Consult
Obama's banden met (crypto)communisten
Obama's banden met radicale moslims
Object in Oostzee doet elektrische apparatuur uitvallen
observatie bevolking in zeker 25 landen
observatie gedrag van de rijken belangrijk
occultisme
occultisme en hekserij, Harry Potter
occultisme en numerologie
occultisme, getallen
occultisme, Tom Cruise nieuwe look voor 'Rock of Ages', valse messias
occultisme, voodoopoppetjes voor kinderen
Occupy beweging (opinie)
Occupy beweging steeds bozer en enger
Occupy beweging, spreekbuis Michael Moore zelf multimiljonair
Occupy nieuwsflitsen
Occupy protesten als controlemiddel?
Occupy Wall Street door links radicalen en islamisten
Occupy Wall Street en ontmantelen FED
Occupy Wall Street geblokkeerd
Occupy Wall Street Movement, doelstellingen
Occupy Wall Street protesten
Occupy Wall Street, arrestaties
Occupy Wall Street, de kunstmatige, door de NWO elite geschapen oppositie
Occupy Wall Street, Soros, Obama en Bernanke hierachter?
Occupy Wall Street, uitbreidingen demonstraties
Occupy, de linkse anti-Tea Party beweging
Occupy, zorgvuldig geplande linkse campagne
Occupy-beweging in de VS
oceanen en hun geheimen
Oekraïne en de pijpleiding-oorlog met Rusland
oerknaltheorie weerlegd door wonderkind
oervoeding in onze tijd
Oezbekistan, dictator (Karimov)
ogen en vitamine C
Oldenkamp (Johan), weigering verplichte zorgverzekering
olie en de Vier Ruiters van het bankwezen
olie en politiek
olie, Arabieren gebruiken olie als chantage
olie, prijsopdrijving door tactieken VS
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138-31
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160-51
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134-32

olie, wetenschap kan in één minuut olie fabriceren
oliemaatschappijen, macht
oliemaatschappijen, rampen en vervuiling
oliemagnaten en mediatycoons, imperium
olieramp, geldspoor
olietekorten, aanvulling
olievelden bij Alaska, exploitatie door VS
olieverspilling, boetes Shell
olijven gezond, 10 redenen
Oltmans (Willem), brief aan Friso
Olympics 2012, uitvoering Project Bluebeam?
Olympisch Stadion (Londen) en Twin Towers, relatie
Olympische bomaanslagen 2012
Olympische lied (2012) over oorlog, hongersnood en zombies
Olympische Spelen
Olympische Spelen (2012) in Illuminati Kaartspel
Olympische Spelen 2012 en Project Bluebeam
Olympische Spelen 2012, ‘Bidden’ tot Zeus
Olympische Spelen 2012, ‘Green and Pleasant’
Olympische Spelen 2012, aanslag gepland?
Olympische Spelen 2012, achtergronden
Olympische Spelen 2012, bizarre voorspelling
Olympische Spelen 2012, enorme militaire macht
Olympische Spelen 2012, extreme beveiliging
Olympische Spelen 2012, false flag
Olympische Spelen 2012, infiltratie in de beveiliging
Olympische Spelen 2012, openingsceremonie details geopenbaard
Olympische Spelen 2012, Project Bluebeam?
Olympische Spelen 2012, rituele symboliek
Olympische Spelen 2012, samenzwering blootgelegd
Olympische Spelen 2012, ufo's
Olympische Spelen 2012, waarschuwing false flag
Olympische Spelen 2013, klopt voorspelling Paravicini toch?
Olympische Spelen Londen, meer speculaties over (false flag) aanslag
Olympische Spelen van München
Olympische Spelen, inzet robots
Olympische Spelen, luchtafweer op daken
Olympische Spelen, raketten mogen op Londense flats
Olympische Spelen, speculatie over een False Flag aanval
Olympische vlam
Olympische vlam, ritueel
On stage / Backstage, videopresentatie
onaantastbaarheid van het lichaam, recht
onafhankelijkheidsstreven regio's
ondergrondse bases & Nephilim bestaan echt (volgens insider)
ondergrondse bases in de meest ontoegankelijke gebieden
ondergrondse militaire basissen dmv supertechnologie
ondergrondse steden, woonplaats aliens
ondergrondse tunnels, bases en aliens
onderwijs in Nederland
onderwijs, homoles op school vanaf 12/2012
onderwijs, verandering lesstof door islam
onderwijs, vmbo, gevolgen maatschappij
onderzoeksresultaten in doofpot (landbouwmethode)
ongedierte in voedsel
ongedierte, plaag
ongelukken onder vreemde omstandigheden
onkruidbestrijders, vermindering vruchtbaarheid
online activiteiten, controle
online surveillance, toename
online surveillance, toename
onoverzichtelijk wetten
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onsterfelijkheid mogelijk voor de elite, project 2045
onsterfelijkheid slechts 20 jaar verwijderd
onthoofdingen aan het begin van de 21ste eeuw
onthullingen van geheime technologieën
ontvoeringen - verdwijningen, Vaticaan
ontzetting uit ouderlijk gezag
onzichtbaarheid (tijdelijk), uitvinding
oorlog als nodig en iets wenselijk door Iron Mountain
oorlog en Nürnberg 2.0
oorlog tegen de beschaving
oorlog verwacht na instorten eurozone
oorlog voeren, belanghebbenden
oorlog, definitie en functie
oorlog, globalisering
oorlogen, geruchten wereldwijd
oorlogspropaganda en CNN
oorlogssimulatie VS ivm Israël-Iran
oorlogsverwachting op korte termijn
oorlogsvoering dmv computervirussen
oorlogsvoering, geheime wapens
oorlogsvoering, telepathische soldaten
oorsprong bestaan, discussie CERN-wetenschappers-theologen
Oostenrijk door Hongarije in crisis
Oostenrijk, knieval voor de islam
Operatie Diepvries, NL overheid, 8000 burgers op lijsten
operatie Himmler, herhaling (i.v.m. Syrië)
Operatie Majority
operatie Paperclip
Operatie Paperclip (nazi's naar de VS)
operatie Tayfun om het anti-Amerikanisme in West-Europa aan te wakkeren
Operation Crossroads
Operation Global Blackout, protest tegen SOPA
Operation Mountain Guardian (op terrorisme gebaseerde rampenoefening)
opinie, de omgekeerde wereld
opkomst van Apollyon of, de Vernietiger, de Antichrist, kunstwerk
opname en Illuminati Kaartspel, uitleg
'opname' van christenen, verwacht door elite in 2012
oppositiebewegingen te onderdrukken door EAB
opstand tegen de banken of slavernij
opstand, onderdrukking, geheime documenten
opstanden, beproefd middel om opstand in de kiem te smoren
opstanden, plan om opstanden neer te slaan
opvoeding kinderen
opwarming van de aarde tegengaan met kunstmatige wolken
Oranje familie, Zie koninklijk huis
oranje, fascisme in de praktijk
Oranje, staatsgreep 1813
Oranje, Tempelbroeders en vrijmetselaars
orde uit chaos (Ordo ab Chao)
orde uit chaos (Ordo ab Chao)
Orde van de kousenband
orgaandonatie bij hersendode, desinformatie
orgaandonatie, consequenties
orgaandonatie, wanneer hersendood?
orgaandonoren, straks allemaal automatisch donor?
orgaantransplantatie, hebben organen geheugen?
orgaantransplantaties en persoonlijkheid van de donor
orgaanverwijdering en moord
organen op een chip
Organisatie Undo Jesus
orkanen en Illuminati Kaartspel
orkanen en stromen, Sandy (11.2012)
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orkanen, gevolg weermanipulatie?
orkanen, Sandy zet € 28.000 miljard onder water
orkanen, Sandy, nasleep
Orwell (George)
Orwell (George)
Oslo-akkoorden, gevolgen
Osterhaus (Ab), killer virus-onderzoek
Ottomaanse Rijk, ineenstorting door religieus conservatisme
oude beschavingen hebben Elenin en Nibiru reeds opgetekend
ouderlijk gezag, teloorgang
OV-chipkaart is niet anoniem
overbevolking, leugen
overbevolking, slimme energiemeter geducht wapen
overeenkomst 1939 met 2012
overheden, waarom zij falen
overheid bemoeit zich met christelijke theologie
overheid en corruptie, brieven
overheid en economie
overheid en onze kinderen, drugs of medicijnen
overheid, beslaglegging geld burgers (noodwet 1978)
overheid, contraspionage inzet op sociale netwerk sites en fora
overheid, duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis
overheid, intimidatie van burgergroeperingen
overheid, voorbereidingen mbt de eindtijd
overheidscensuur, omzeiling door hackers
overleven als doomsday komt
overleven en prepping
overleven en prepping, schuilkelders
overleven na orkaan Sandy
overlevingsschool van Tom Brown
overlijden tgv chemotherapie
overnametechniek (protocol 6 WVS)
overstromingen voorzien door spinnen
overwinningsmethoden (protocol 3 WVS)
ozonlaag, nu ook in de VS gaten in ozonlaag
ozonlaag, recordgat in ozonlaag Noordpool
paardenbloem is antioxidant en kankermedicijn
pacificatie chip
pacifisten, de Sovjets en de nazi's
Palestijnen gestraft door Congres VS voor VN-verzoek
Palestijnen kiezen kant rebellen Syrië
Palestijnen rekenen nu op Turkije
Palestijnen, aanvraag tot lidmaatschap van de VN
Palestijnen, afschieten raketten op Israël (3.2012)
Palestijnen, annulering afspraken met Israël
Palestijnen, herschrijving bijbelse historie
Palestijnen, Hitlers Jungvolk model voor Palestijnse kinderkampen
Palestijnen, steun van Clinton
Palestijnen, wegzuivering christenen
Palestijnse Autoriteit en eigen staat
Palestijnse Autoriteit wil huizen op plein Klaagmuur
Palestijnse Autoriteit, verhoging subsidie door de EU
Palestijnse etnische zuiveringen
Palestijnse raketaanvallen op Israël, de wereld zwijgt
Palestijnse staat na herverkiezing Obama
Palestina, afwijzing staat in 1947
Palestina, erkenning - vervulling eindtijdprofetie Joël?
Palestina, erkenning door IJsland
Palmolie-industrie en opwarming van de aarde
Pan-Amerika, vulkanisch en seismisch ontwaken
pandemie, waarschuwing uitbraak resistente TBC pandemie Europa
pangasius, zwaar vervuilde vis

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 74

165-51
165-39
165-68
146-82
147-17
140-95
149-54
134-83
133-52
147-45
137-75
151-06
165-05
163-69
152-64
138-54
167-15
166-29
156-17
132-08
159-71
159-63
152-11
137-36
149-85
163-30
164-05
163-67
165-68
161-37
149-12
140-21
138-55
140-17
159-34
136-48
150-71
141-45
154-55
136-38
158-80
135-47
135-03
148-96
149-19
150-99
159-96
152-06
152-84
132-68
132-68
141-25
152-84
149-16
149-05
138-52
167-61
142-22
141-16
141-28
135-45
166-57

paracetamol bij jonge kinderen gelinkt aan astma
paracetamol en ibuprofen nefast voor gehoor
Paracetamol slecht voor het gehoor
parasieten, Zie ook: superparasiet
Parijs, illuminati monumenten
Parijs, monument (occult) prinses Diana
Parravicini (1898-1974), helderziende en zijn tekeningen
Partij voor de Dieren, slachten dieren
Paspoort of ID-kaart, verplichte afgigte vingerafdrukken
paspoort, occulte symboliek
Passive Magnetic Fields (PMF)
password onnodig in toekomst
Patriot Act en Gmail (e.a.)
Patriot Act, antiterreurwetgeving
Paul (Ron) 'doodgezwegen' door de pers
Paul (Ron) en vrijmetselarij
Paul (Ron) ondanks tegenwerking media VS steeds populairder
Paul (Ron) over fiat geld anno 1970
Paul (Ron) wil FED afschaffen
Paul (Ron) wil grip op FED
Paul (Ron), handgebaren
Paul (Ron), neo-nazi’s
paus benadrukt overeenkomsten tussen islam en christendom
paus en Illuminati Kaartspel
paus en kunstwerk Apollyon
paus Petrus Romanus, 2012
paus Petrus Romanus, komst
paus Petrus Romanus, komst in 2012
paus, verzoening met antisemitische holocaust-ontkennende bisschoppen
paus, Zie ook: Benedictus
Pauwels (Jacques)
paypass
Pechtold en NWO
pedofielen, chemische castratie in Moldavië
pedofielen, gedwongen chemisch castratie in Rusland
pedofielenbendes vrij spel door angst voor racisme
pedofielennetwerk NL
pedofilie, aanklachten
pedofilie, Amerikaanse psychiaters werken aan opheffen laatste taboe
pedofilie, gruwelijkheden in het horrorweeshuis op Jersey (GB)
pedofilie, het Ronde Huis wordt ware hype
pedofilie, Nederland, hoogste ambtenaren
pedofilie, Nunspeet, koninklijk huis
pedofilie, psychiaters willen laatste taboe opheffen
pedofilie, roep om arrestatie Demmink steeds luider
pedofilie, topambtenaar VS eist verantwoording Demmink
pedofilie, VS wil betrekkingen met Nederland verbreken wegens Demmink-affaire
pedonetwerk in Nederland
pedo-netwerken in Nederland
pedoseks, de liberale beweging en islam
pedoseksuelen, strijd tegen..
Peellandbreuk
pensioen, humor
pensioenafbraak
pensioenen (rijmvorm)
pensioenen en Goldman Sachs
pensioenfonds ABP, overheid steelde uit kas
pensioenfondsen kapot gemaakt door de elite
pensioenfondsen leeghalen om banken te redden
pensioenfondsen stevenen af op een faillissement
pensioenfondsen, beroving door overheid
pensioengeld, interviews
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pensioengeld, verdwijning
pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 80 jaar
pensioenreclames, leugens
pensioenstelsel in Nederland in 2013
Pentagon en onzichtbaarheidsmantel
Pentagon, kinderporno, onderzoek
Pentagon, wereldwijd grootste vervuiler
pentagram, uitleg
Pepsi Cola, gebruik geaborteerde baby's
Pepsi en kanker
Pepsi, gebruik geaborteerd weefsel
Perestroika = Change
Perigord van St. Denis, profeet 12e eeuw
permafrost
perscontrole (protocol 12 WVS)
persoonsgegevens van bankklanten
persvrijheid aan banden door automatisch uitschakelen gsm
persvrijheid in Turkije
Perzische Golf, planning valse vlag?
pesticide resistentie
pesticiden beinvloeden navigatievermogen bijen
pesticiden in biologische aardbeiplanten
pesticiden volop in voeding
pesticiden, probleem
petitie tegen ratificatie ESM-verdrag
petities, chemtrails op de agenda van de Tweede Kamer
petities, verlaging brandstofprijzen
Petrus2 Romanus
Petrus2 Romanus
Phelan
Philadelphia Experiment
Philadelphia Experiment
pijnappelklier
pijnappelklier of het Derde Oog ivm merkteken (chip)
pijnappelklier, beinvloeding door dragen zonnebril
pijnappelklier, beschadiging door kwik
pijnappelklier, werking van het immuunsysteem
Pike (Albert) - dossier
Pike (Albert) en WO3
Pike (Albert) en WO3
Pilgrim Society, levensgevaarlijk genootschap
pillen en drones
pillen en microchips
pillen en microchips
pillen gemaakt van dode baby's, Zuid-Korea
pinautomaten verdwijnen uit angst voor plofkraken
piramide gebouwd in Area 51
piramide, sluitstuk is de Rothschild familie of het Tribunaal
piramides Bosnië, ultrasone straal
piramides geactiveerd door HAARP?
piramides in zee
piramides op Antarctica
piramides oplaadstations voor buitenaardse ruimteschepen?
piramides van glas in Bermuda Driehoek
piramides, Bosnië
piramides, energie
piramides, energie
piramides, energiestralen
piramides, oproep tot vernietiging door islam
Piri Reis Kaart en ijsvrij Antarctica
Piux X-beweging
plagen, nachtvlinders verpest oogsten in China
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145-03
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plagiaat en wetenschapsfraude
planeet aarde, oorzaken einde
Planeet X - Nibiru stelsel in kleur
Planeet X (Niburu), weergegeven als een kruis
Planeet X aka Tyche, Hercolubus, Nibiru, Nemesis - ontdekking
Planeet X en dode astronomen
Planeet X en gevolgen voor de aarde
Planeet X en noorderlicht
Planeet X en Project Bluebeam
Planeet X het dichtst langs de aarde, data
Planeet X is de 10de planeet
Planeet X oefent invloed uit op zon en aarde
planeet X vs Nibiru
Planeet X, gelekte informatie NASA
Planeet X, insider vertelt over zijn persoonlijke observatie
Planeet X, profetische betekenis?
planeet X, sinkholes en andere enge vooruitzichten
Planeet X, update
Planeet X, wereldregering en Vaticaan zijn op de hoogte
planeten
planeten, grote veranderingen
planeten, Mercurius en Venus, opgenomen door de zon (Rode Reus)
planeten, uitzonderlijke conjunctie
Planned-O-Polis
plantenziekten in de VS
Plasma Magnetische Energieën (PME)
Plasmatechnologie voor de gewone burger
plastic, 10 schokkende feiten
plastics, verpakking van levensmiddelen, gevaarlijk
pleegouders en kinderbescherming VS, werking
PLO en terrorisme
plutonium, globale nucleaire verspreiding
Poetin (pres.), opmerkelijke uitspraken
Poetin (pres.), rol van Rusland onstabielere wereld
Poetin zoals hij echt is
Poetin, de wereld moet zich voorbereiden op Harmágedon
pokerspel van de centrale banken, dl. 2
Polen, excorcisme, tijdschrift
Polen, explosieven in verongelukt vliegtuig president
Polen, geen GMO’s
Polen, Irina Sendler, redster van joden in Warschau
politici dienen niet onze belangen
politici en Bilderberg onlosmakelijk met elkaar verbonden
politici vaak niet democratisch gekozen
politie (vrouwelijk) in NL
politie scant vingerafdruk op straat
politie, onbegrip en ongevoeligheid
politiecontrole en minderjarige allochtonen
politiek en ethiek
politiek en koningshuis (koningsschap)
politiek incorrecte grapjes, straffen in GB
politiek links, openlijke pleit voor wereldregering
politiek NL, cruciale verkiezingen 12 september 2012 (3 dl.)
politiek NL, infiltratie in nieuwe politieke partijen
politiek NL, VVD-CDA kabinet maakt historische fout
politiek NL, zetelaantal VVD bijna gehalveerd in peiling
politiek NL, zonnestorm bedreigt nationale veiligheid
politiek, Beatrix weigert openbaar maken beëdiging ministers
politiek, de BetaalPartij
politiek, erfenis Balkenende-kabinet
politiek, Europese piratenpartijen
politiek, hypotheektoppers (onder de politici
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politiek, links wint, crisis verergert
politiek, linkse partijen
politiek, occulte (vrijmetselaar) symbolen van de VVD en PvdA
politiek, Tweede Kamer in conflict met Beatrix
politiek, vrije verkiezingen?
politieke correctheid
politieke correctheid en feitelijke realiteit
politieke correctheid jegens islam
politieke correctheid naar moslims
politieke correctheid, gevolgen
politieke EU
politieke partijen, geheime afspraken
Politieke Unie Europa
politieke unie in 2015
politiestaat Amerika
Ponzifraude
poolomkering zon (2012), effecten
poolomkering, zitten we al in de magnetische poolomkering?
poolshift aarde rond 2012
poolsprong oorzaak dierensterfte?
poolsprong, mysterie
poolsprong, verschuiving Noordpool richting VS
poolverschuiving en gevolgen voor noorden VS
Poolverschuiving, gevolgen
poolverschuiving, satellietonderzoek
popmuziek, dode zanger treedt op
popmuzikanten en mysticism
poppen met een camera met gezichtsherkenning
Population Council, tactieken
Portugal feitelijk failliet
Portugal vs Griekenland, schuldenproblematiek anders
Portugal, economie
Portugal, kinderen misbruikt voor medische experimenten
Portugal, terugbetaling leningen ECB over 8000 jaar
post-geboorte abortus
post-industriële samenleving
pre crime arrestaties
pre crime technologie
pre-crime en Facebook
Precriminaliteit Programma, getest door de VS
preppers (mensen die voorbereidingen treffen)
Preppers en 21-12-2012
preppers, prepperbewegingen
prepping en bunkers
preventieve oorlogvoering
priesters en schending biechtgeheim
prins Bernhard 'cultuur'fonds
prins Bernhard en Lockheed-affaire
prins Bernhard had nog een buitenechtelijke dochter
prins Bernhard, alimentaties dochters
prins Bernhard, buitenechtelijke dochter Alexia
Prinsjesdag, de dag dat het volk geplunderd wordt
privacy en gecontroleerde samenleving
privacy en 'slimme' energiemeter
privacy en terrorisme
Privacy First en situatie in NL
privacy, onthutsende documentaire VPRO
privacy, spionage via huishoudelijke apparaten
privacy, totale eliminatie
privacy, uw online gegevens
privacyschending in banksector
privacyschending, Teeven, publieksprijs
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privacyverlies door chip in schoenen
privacyverlies en HDTV's
privatiserings- en besparingsdrang
privatiseringsprogramma's, onderzoek naar effecten
probleem, reactie, oplossing (PRS)
Profeet Hologram, projectietechnologie
profetie (13e eeuw) over kometen
profetie (islamitisch) over Obama die Mahdi zal helpen
profetie, zalige Tomasuccio de Foligno (herstel Kerk)
profetieën
profetieën, Johannes van Jerusalem (1042-1119)
profetieën, Noorse vrouw van 90
programmering mens onder hypnose
programmering van mensen in vijf stappen
programmeringstechnieken mbv mind control
Project ‘Verkeerstoren’
project 2045, onsterfelijkheid mogelijk voor de elite
Project Blue Beam, debuut buitenaardse invasie
Project Blue Beam, optreden dode zanger
Project Blue Beam, techniek
project Blue Beam, was 9.9.2012 testcase?
Project Bluebeam en Augmented reality
Project Bluebeam en fake alien invasies
Project Bluebeam en HAARP
Project Bluebeam gebruikt bij Olympische Spelen 2012
Project Bluebeam gepland bij Olympics 2012?
Project Bluebeam, bij Olympische Spelen 2012?
Project Bluebeam, gebruikt voor wereldwijd nepverschijningen van religieuze figuren?
Project Camelot
project 'Clean IT', EU plant totale controle over het internet
Project for a New American Century
Project Glass, augmented reality bril
Project K (Sovjets), opwekken piekstromen
Project Pegasus, bekend met toekomstige presidenten VS
project 'Red Light' (buitenaardse ET-technologie
Project Sterrenwind
projectie in de lucht via digitale wolk
propaganda of niet (i.v.m. aanval op Iran)
propagandacampagne mbt Syrië
propagandafilms, ingrediënten
protesteren, verbod
protestverbod in Montreal, protest
protocollen van de Wijzen van Sion
protocollen van de wijzen van sion – doctrine (compleet)
Protocollen van de Wijzen van Zion
protocollen van Zion hardop geciteerd in Grieks parlement
provisionele regering (protocol 8 WVS)
psalm 83
pschychologische oorlogsvoering
psychiatrie in greep farmasector
psychofarmaca, werking zonder genezing
Psychology of Victory, militair document
psychopaat, kenmerken
psych-ops, psychologische operaties, technieken
puberteit al bij kinderen van 7, 8 en 9 jaar
puberteit op vroege leeftijd, emotionele en gedragsproblemen
publicist Jaap Spaans over gezichtsherkenningsfunctie
Putin bouwt aan militaire 'ijzeren vuist' tegen het Westen
Putin in Israël
Putin, afkeer van pro-islamitische Obama
pvc vloerbedekkingen giftig voor baby's
PVDA en VVD, occulte (vrijmetselaar) symbolen
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PVDA-revolutie
PVV en de Euro
PVV steunt verzoek heropening ‘zaak Demmink’
PVV, nieuwsbrief van Wilders
pythons, plaag, Florida
Raad van Europa opgericht door CIA
Raad van State, de koning(in) is voorzitter
raadselachtige doodsoorzaak dierensterfte
RABO Bank en Rothschild
radioactief voedsel, gebieden
radioactief water en besmetting voedselketen
radioactiviteit wereldwijd bij instorten Fukushima 4
radioactiviteit, blokkering en fixatie
radio-activiteit, inwoners van Tokyo lopen gevaar
radiologie uitbesteed aan India
raketafweersysteem VS en reactie Rusland
raketschild Europa, tegenmaatregelen Rusland
rampen en getallensymboliek
rampen, botsing asteroïde met aarde
rampen, voorspelling door dieren
rampenoefeningen, agenda's van hooggeplaatsten
rassenrellen in de Verenigde Staten
ratings van de landen van S&P
reacties van lezers
Reagan (pres.), speech, uitenaardsen
Real Madrid verwijdert kruis in logo
real time communicatie via internet
Rebozo (Charles), homofiele relatie met Nixon
rechten van de mens
Rechten van het Kind
rechtspraak, ontspoorde advocaten
rechtssystemen van EU onder druk door EAB
rechtszaak diefstal biljoenen dollars
reclame, aanstootgevende advertentie
reclame, provocatie
reclamecampagnes, misleiding
Recommendation 666
referendum voor Natuurgeneeswijzen, campagne
regeringen hebben zich overgegeven aan Kalifaat
regeringen, blunders
regimes en imperia
Registry Information Service op Europese Residenten, Zie RISER
reizen naar de sterren (blogwoordenwisseling)
relativiteitstheorie onjuist (Tesla)
religieconferentie (mondiaal) is truc van islamisten
religies, vereniging, conferentie in Rome
reljongeren, Den Haag
rellen in Britse steden
rellen Londen, mogelijke oorzaken
rellen, Britse rellen (links)
rellen, Dalrymple en de Engelse rellen
Remember2015, betere toekomst kinderen
Remote Monitoring Systeem, zien en horen wat soldaten ervaren in het slagveld
remote viewers
remote viewers zien economische ineenstorting
remote viewers, killshot door zonnevlammen
rente, de wortel van het kwaad
report from Iron Mountain ivm wereldregering
reptielen in ondergrondse grotten
republikeinen en EU separatisme
resistente bacteriën of superbacteriën door antibiotica
resistentie tegen giftige chemicaliën
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147-37
145-21
162-51
163-65
145-60
165-12
136-26
147-41
154-43
140-118
144-26
152-50
141-32
157-12
161-15
140-10
141-22
144-74
148-41
147-67
135-66
134-62
154-81
155-52
149-88
151-10
150-70
149-40
146-104
167-07
160-24
156-54
140-116
149-81
146-18
138-47
139-102
153-55
158-19
151-32
167-13
136-04
136-31
135-35
144-57
149-94
147-69
132-49
132-26
132-16
167-07
135-55
146-36
158-44
157-19
138-46
142-81
149-29
146-75
152-48
152-61

Reuters, persbureau
reuzen en gevallen engelen
reuzen, gefossiliseerde reus gevonden
reuzen, Nephilim, Titanen, Annunaki, buitenaardsen
reuzen, Zie ook: Nephilim
reuzenrad, symbolische zonneschijf (occult)
revoluties op bestelling
revoluties uiterst effectief georganiseerd
revoluties zijn geregisseerde machtswisselingen
revoluties, tijd voor een revolutie
Revolution, televisieserie NBC
RFID
RFID biochip, droom
RFID chip in mens, computervirus
RFID chip zit overal in
RFID chip, misbruik
RFID chips, moord via satelliet
RFID chips, stapsgewijze acceptatie
RFID microchip nu gedwongen geïmplanteerd bij Filipijnse burgers
RFID microchip, gedwongen geimplanteerd
RFID, dragen van RFID chip is verplicht voor scholieren VS
RFID, zonder RFID-identificatie geen voedsel
rfid-chip en Disney
RFID-chip verplicht, wet van maart 2010
RFID-chip voor festivalgangers
rfid-chip, consequenties weigeren rfid-chip
RFID-chip, leugens die verteld zullen worden
rfid-chip, weigering heeft consequenties voor studenten
RFID-chipping studenten én burger breidt zich uit
rfid-chipping, uitbreiding
RFID-chips in telefoons
RFID-chips voor een cashloze samenleving,
RFID-inkt
RFID-microchip nu gedwongen geïmplanteerd bij burgers Filipijnen
Rhodes (Cecil) en studies
ricine, gifstof voor gifaanval
rijk worden door kopen Griekse staatsobligaties
rijken (0,1%) regeren de VS
rijst met menselijke genen, binnenkort in Kansas
rijstolie, een heel gezonde olie
ring van vuur in de lucht
Ring-of-Fire, voorspelbaarheid uitbarstingen
Rio+20 is staatsgreep elite tegen het volk
Rio+20, Anti-humane VN klimaattop mislukt
RISER is hét burgerregistratiesysteem
ritueel kindermisbruik en bedrijven
ritueel slachten
ritueel slachten, onderscheid islam en joods
rituele offers, busongeluk
rituele offers, prinses Diana
RIVM, huisarts mag twijfelen aan objectiviteit RIVM
RK kerk, satanische symboliek
RKK, geen hostie zonder kerkbelasting
Robert M. leverde kinderen aan de staat
robot insect-spionnen voor militaire doeleinden
robot, Cyberplasm, lichaamsonderzoek
robots
robots krijgen gevoel in hun vingers
robots, intelligente robots vervangen de mens
rock and roll en demonische muziek
Rockefeller (David), achtergronden
Rockefeller Foundation voorspelt 13.000 doden
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149-101
149-75
161-22
138-71
132-38
160-29
160-29
137-59
137-63
154-18
146-111
141-39
149-30
156-75
161-54
141-33
141-33
155-70
155-70
161-21
167-29
165-39
141-37
158-25
167-11
157-92
165-22
164-56
167-25
151-11
158-54
153-13
153-90
154-52
132-33
142-24
132-71
153-66
164-38
154-44
150-32
156-93
156-93
141-35
149-06
156-16
142-25
149-31
133-41
163-23
134-37
162-84
142-74
157-18
150-96
147-28
157-27
163-29
148-97
156-67
156-26

Rockefeller, opdracht tot bevolkingsreductie opgedoken
Rockefellers en Rothschilds, samenwerking
Rockefellers en Rothschilds, wanhopige samenwerking
rockmuziek en boeken in huis, invloeden
rockmuziek en hekserij (als religie)
Rode regen, oorzaak onbekend
rode wijn als medicijn
roken in huis, verbod in New York
roken, verbod buitenshuis (VS)
Romanovs en DNA
Romney (pres.kand. VS), ambassade naar Jeruzalem
röntgenfoto’s en hersentumor, verband
röntgenscanners, verbod EU
Rosin (Carol), getuigenis ivm ruimtewapens
Roswell incident
Roswell ufo-onderzoek
Roswell-incident, FBI-documenten
Rothschield en Griekenland
Rothschild & Sons verlaten goudhandel (2004)
Rothschild en consorten
Rothschild familie, hun macht
Rothschild familie, ondernemingen in bezit
Rothschild gokt op val euro
Rothschild imperium, achtergronden
Rothschild manifest
Rothschild, vergaren rijkdom
Rothschild-bankiersgilde, oorlog tegen mensheid, feiten
Rothschilds - dossier
Rothschilds, vermogen
Roundup (glyfosaat) begint zijn werking te verliezen
Roundup, herbicide van Monsanto
Roundup, verlies werking, gevolgen
Round-up, Zie onkruidbestrijders
RTL Z, columns en commentaren
ruimte, exploitatie
ruimte, gevaar
ruimte, gigantische vuurballen slaan in op Rusland
ruimte, lichtbundel gericht op de aarde
ruimte, magnetische storingen
ruimte, metalen bal uit de lucht, Namibië
ruimte, scheuren in de tijd-ruimte?
Ruimteprogramma's (topgeheim)
ruimtereis en gevolgen gezondheid
ruimteschepen met aandrijvingskracht
ruimteshow in de lucht
ruimteshows, werking
ruimtevaart, gebruik van trekstralen
ruimtevaart, Space Shuttle geschrapt vanwege geheim ruimtevaartprogramma?
ruimtevaarttechnologie en trekstralen
ruimtevaarttechnologie, nieuwe ontwikkelingen
ruimtevaartuig (geheim) een jaar in de ruimte
ruimtewapens tegen fake aliens
ruimtewapens, ontwikkeling om NWO door te voeren
Ruiter (Robin de), de 13 satanische bloedlijnen
Ruiter (Robin de), onderzoeksjournalist, interview
Rusland demonstreert belangrijke militaire en politieke macht te zijn
Rusland dreigt Israël weerloos te maken tegen Iraanse raketten
Rusland en China, vernietiging vanwege dominantie
Rusland en de pijpleiding-oorlog met Oekraïne
Rusland helpt Syrië met advies en wapens
Rusland krijgt eerste moslimzender op televisie
Rusland richt S-400 raketten op luchtruim Turkije
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157-62
155-34
155-20
140-51
140-50
166-80
150-76
152-18
148-39
150-04
159-70
151-11
141-62
140-114
145-74
133-88
165-46
146-16
132-18
154-52
140-48
137-40
160-32
137-39
146-85
139-17
153-10
148-91
147-61
160-58
150-48
152-48
138-12
152-43
147-47
159-64
148-61
148-05
142-76
162-69
136-08
149/11
136-06
140-46
150-29
148-53
134-43
144-50
141-96
153-66
132-61
140-114
132-63
149-61
160-55
140-59
149/11
135-14
137-13
159-67
165-13

Rusland tweede leverancier wapens in de wereld
Rusland zet import en verkoop van Monsanto’s gmo corn stop
Rusland, Andropov, werkende strategie
Rusland, bewapening
Rusland, bommenwerpers tarten Westers luchtruim
Rusland, bouw gigantische moskee
Rusland, de nieuwe supermacht
Rusland, dreiging preventieve aanval op NAVO raketschild
Rusland, economie
Rusland, gedwongen chemisch castratie pedofielen
Rusland, gigantische vuurballen slaan in
Rusland, installatie S-300 raketten in Syrië
Rusland, internetcensuur goedgekeurd
Rusland, kosmonauten krijgen instructies voor contact met aliens
Rusland, massale 'strategische' militaire oefening (10.2011)
Rusland, mogelijke atoomoorlog tgv instabiliteit
Rusland, mysterieuze groene wolk boven Moskou
Rusland, nieuwe wet maakt miljoenen monddood
Rusland, nucleaire schuilkelders in Moskou
Rusland, omstreden Russische internetwet van kracht
Rusland, ontploffingsgevaar afgezonken kernonderzeeër
Rusland, overweging blokkering NAVO aanvoerroutes
Rusland, planning nieuwe invasie Georgië
Rusland, relatie met Syrie en Iran
Rusland, ufo's die ongewone bewegingen maken
Rusland, vloot met mariniers en wapens naar Syrië
Rusland, VS pleegt valse vlag aanslag om oorlog met Iran te ontketenen
Rusland, waarschuwing voor aanval op Iran
Rusland, waarschuwing voor revolutie
Rusland, zee van Azov bloedrood
Russia 2045 onderdeel Nieuwe Wereld Orde
Russia 2045, plan
Russische soldaten, training in de VS
Russische troepen geïnfiltreerd in de VS
Russo (Aaron), gesprek met Nick Rockefeller
Rutte (Mark)
Rutte (Mark), wie is hij?
Rutte als goed nieuwsbrenger
Rutte en ESM-verdrag
Rutte en Pechtold op Bilderbergtop
Rutte en pensioengeld
Rutte weet zeker dat de Nederlandse bijdrage aan Spanje terugbetaald zal worden
Rutte, 90 miljoen voor onderhoud papavervelden Afghanistan
Rutte, aanval op Micha Kat en klokkenluideronline
Rutte, de VVD en het verraad van rechts
Rutte, historische foutdoor EFSF
Rutte, nummer zes in de top-10 van NL pedo-criminelen
Rutte, verkiezingsbedrog
RVD, desinformatie
RVD, paniek over Beatrix-Demmink
Salomonson (Frits), pedofilie
samenleving gecontroleerd door drones
samenleving, boete wegens samenscholing
samenzweringstheorieën en Illuminati Kaartspel
Samson scenario (kernwapens Israël)
Sanders (Carl), microchip-project
Saoedi-Arabië, atoombom (bewering)
sarcoïsepatiënten
satan en zijn demonen, materialisering
Satan, uitnodiging voor toespraak
satanische bloedlijnen
satanische rituelen
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161-35
163-19
162-83
146-77
164-19
138-40
141-52
153-31
138-37
137-27
159-64
140-64
158-41
156-87
150-103
140-04
152-75
140-57
153-47
167-11
162-79
141-22
150-103
146-77
140-116
156-48
137-27
144-72
149-03
159-45
158-34
155-09
152-83
160-56
151-13
146-4, 59
165-67
144-60
142-09
155-26
146-75
156-07
154-66
133-30
136-54
137-04
133-31
137-04
144-21
138-25
150-19
147-30
164-06
139-39
140-57
157-26
141-92
145-55
156-34
153-82
146-85
145-46

satanische rituelen
satanische rituelen, Lady Gaga
satanische sekte met 2 miljoen leden
satanische, nazisymbolen op nieuw Duits ID
satanisme en Albert Pike
satanisme, infiltratie
satanisme, special
satanisme, zeven overheden
satellieten, spionage
Saudi Arabië dreigt VS met breuk als Amerika Palestijnse staat blokkeert
Saudi Arabië, islamkritiek op internet bestraffen met de dood
Saudi's kopen Chinese kernraketten
schadelijke zoetstoffen
schaduwbankierssysteem, instorting
Schaefer (Nancy), rapport kinderbescherming VS
Schauberger (Victor) en water(principes)
schending van de constitutionele rechten
schepen op kernenergie, zee radioactief?
schepping en evolutie, seminars Hovind
schepping mens-dier hybriden
schepping, eerste door mens gemaakte diersoort onthuld
schepping, verdwijning door de mens
schietpartij VS, documentaire
schilderij ‘La Grande Manipulation’, actualiteit
schimmel, dodelijk en buitengewoon resistent in NL
Schiphol, nieuwe paspoortscan
Schippers (Edith), minister Volksgezondheid
Schmallenbergvirus
Schneider (Phil) over ondergrondse tunnels & bases en aliens
scholen GB, lessen in hekserij en druïdisme
scholen VS schrappen uit geldnood lesdagen
scholen, creatie volgzame burgers
scholen, leerlingen ziek door draadloos internet
scholen, verban alle digitale media
scholen, verban alle digitale media
scholen, verplichte chip voor leerlingen
school voor diplomaten, uitspraak decaan
school, leugens in de lesboeken
Schotland, vrees afscheiding VK
Schuffert, Pamela
schuilhuizen/panden en contactpersonen in binnenland (criminaliteit)
schuilkelders steeds populairder
schuld en nepschuld, heldere uitleg
schuldeconomie vs bezitseconomie
schulden, herstructurering onvermijdelijk
schuldenberg, dodelijke vicieuze cirkel
schuldenberg, sanering door schrapping
schuldencrisis kan tot wereldoorlog leiden
schuldencrisis, niet landen maar banken worden met miljarden overeind gehouden
schuldenlast NL naar 327% van het BNP
schuldenlast van het Westen, flinke stijging
schuldenlast, schrappen deel schulden burgers
schuldenvirus slaat over van Italië op Frankrijk
Scientology
SCP, waarschuwing harde bezuinigingen
SEAL’s, moordcommando VS
seksschool, eerste in Europa
sekte 666
sekteleiders, goeroes of een profeet
selenium krachtig medicijn tegen kanker
Sendler (Irina), redster van joden in Warschau
Sentinel ruimtetelescoop tegen asteroïden
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149-109
150-60
142-40
149-36
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140-50
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135-12
158-75
157-89
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141-103
142-43
151-54
150-43
141-40
152-06
133-55
160-16
148-24
161-62
154-73
138-08
151-08
156-81
142-37
158-46
152-31
138-59
167-11
164-84
162-39
163-03
150-41
161-43
152-06
144-64
146-63
148-86
163-67
139-76
142-27
136-70
141-77
149/11
157-74
135-15
158-94
150-91
136-70
139-75
146-65
140-05
134-11
141-72
153-35
156-08
153-52
153-67
157-31

SEPA, het gezamenlijk betalingssysteem met de andere Eurolanden
149-78
separatisme door overdracht macht aan Brussel
164-12
Shard, de hoogste toren van Europa, illuminati symboliek
158-17
sharia in EU zal bestaande wetten vervangen
152-29
sharia, misverstand in het westen
144-61
sharia, totalitaire aard
163-54
sharia, uitdrukkelijke waarschuwing
144-61
Sharia4Holland wil vechten voor de wetgeving van Allah
138-70
Sharia4Holland, onderzoek
154-88
Shariah4Holland, haatprotest op de Dam
154-56
Sharon (Ariel) en profetie
158-11
Shaver (Richard), schrijver over de holle aarde
149-39
Shell en de vervuiling in de Niger Delta
140-117
Shell en Esso betaalden Hitler
144-32
Shell neemt de macht over in Syrië
167-59
Shell, grootste milieuvervuiler
141-16
Shell, opkopen uitvindingen om ze uit de productie te houden
141-16
Shell, US$ 5 miljard boete?
158-95
Shengen-akkoord, controle landsgrenzen via chip
141-35
Shoebat (Walid) - Amerika in de eindtijd
152-25
Siberië, grote hoeveelheden radioactief afval
162-79
Silent Sound Spread Spectrum, Zie SSSS
silent weapens, silent crimes
161-11
Silverstein (Larry), eigenaar Twin Towers en van Londen Olympisch Stadion
158-74
Singulariteit Conferentie in San Francisco
165-48
sinkhole in Zweden
151-75
sinkholes door droogte en hete temperaturen
159-35
sinkholes, Louisiana sinkhole wordt steeds groter
163-45
sinkholes, planeet X en andere enge vooruitzichten
167-43
Sinterklaas, bekogeling door Marokkaanse jongeren
141-80
site 911 - VS bouwen ondergronds complex in Israël
167-53
Skorzeny
146-90
Skull & Bones, families die domineren
158-06
slaapziekte, oorzaak
147-53
slavernij en de Rothschilds
137-39
slavernij in gevangenissen VS
162-37
slavernij, ultieme vorm
144-68
slimme energiemeter en overbevolkingsreductie
165-05
slimme energiemeter is te nieuwsgierig
157-82
slimme meter, consument mag weigeren
155-55
slimme meter, kijkgedrag consument
144-07
slimme pil, Zie smart drugs
Sluiproutes van de macht, boek
144-25
smaakversterkers frisdranken en abortus
149-04
Smalhout (prof), culumn
156-57
smart drugs
145-17
smart pillen
144-67
smartphones, geheime afluistersoftware
141-30
snel betalen
146-26
Sociaal en Cultureel Planbureau, Zie SCP
social media als Twitter, Hyves en Facebook doorspit door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA 158-91
sociale media misbruikt door verzekeraars
157-34
sociale netwerksites en fora, contraspionage overheid
159-71
sociale voorzieningen, binnen tien jaar geen geld meer voor
154-27
Société Générale (bank), aanbeveling
141-21
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Zie SWIFT
sociopaten, kenmerken
156-08
soda als wasmiddel
145-62
Soedan, Iraanse raketfabriek door Israël vernietigd
165-45
Soetoro (Barry) = Barack Obama
140-73
soevereiniteit opgeofferd voor Europese superstaat
155-66
soevereiniteit, geheime afspraken opheffen financiële soevereiniteit eurolanden in 2013
133-13
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soja, voor- en nadelen
Solana (Javier), carrière
soldaten van Allah
soldaten, superzicht met futuristische lenzen
SOPA (wet) heet nu CISPA
SOPA-wet in de praktijk
SOPN (NL politieke partij) en gedachtegoed van Fortuyn
Soros (George) en zijn Russische connectie
Soros, George en sponsoring
spaargeld en bezit burgers, in beslagname voor oplossen crisis
spaargeld, wat gaat er met mijn spaargeld gebeuren
spaarlampen en giftige kwikverbindingen
spaarlampen zijn radiostralend
spaartegoeden in Duitsland, blokkering
Spanje = Griekenland - Italië volgende kandidaat
Spanje dreigt met militair ingrijpen om afscheiding Catalonië te voorkomen
Spanje en dreigende afsplitsing Catalonië
Spanje en Italië, commerciële vastgoedmarkt volledig ingestort
Spanje en Italië, rente naar kritieke hoogte
Spanje het land dat de stop uit de EU trekt?
Spanje in september 2012 blut
Spanje krijgt maximaal 100 miljard euro
Spanje wil rijke Russen en Chinezen
Spanje zal instorting eurozone versnellen
Spanje, bankrun, geruchten
Spanje, begrotingstekort door bailout naar 20%
Spanje, begrotingstekort nóg hoger
Spanje, Catalonië onafhankelijkheid
Spanje, dreigt nieuwe crisis eurozone
Spanje, geheime genootschappen (lijst)
Spanje, gestolen baby’s en de Katholieke kerk
Spanje, grond scheurt opnieuw open in Spanje
Spanje, instorting breekt records
Spanje, krijgt van Italië schuld van schuldencrisis
Spanje, spoedig bailout
Spanje, topvoetballers Real Madrid betaald met Europees hulpgeld
Spanje, volksopstand, leugen NOS
Spanje, voorbereiding interventie door ECB
SpareOne mobieltje, redding in noodgevallen
speciaal onderwijs
Speech Jammer oftewel Spraakblokkeerder
Speer van Longinus op Illuminati Kaartspel
SPICE, een gevaarlijk experiment
spinnen en voorbode overstromingen
spionage bij boeren
spionage door hightech gadgets én het internet
spionage paspop
spionage via huishoudelijke apparaten
spionage via sociale media
spionage, Russische kernonderzeeër maand niet ontdekt
spionagevliegtuigen (onbemand), Zie ook: drones
spioneerprogramma overheid
spirulina, rijkste natuurlijke vitaminen- en mineraalbron
Spits (Albert), financieel deskundige, interview
spraakblokkeerder’
sprays uitgetest op burgers
sprinkhanen van bijbelse proporties in Californië
sprinkhanen, natuurlijke bestrijding
spuit zonder naald
Spy Files, de wereldwijde spionage-industrie
squaleen
SRC-programma’s
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161-16
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164-17
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167-10
149-78
167-25
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164-35
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156-35
145-51
154-31
141-30
147-53
156-71

SRM / DIS (Satanisch Ritueel Misbruik / Dissociatieve Identiteitsstoornis)
SSSS of Squad (geluidstechnologie)
staathuishoudkunde, wetenschap
staatsgeheimen lekken naar media, onderzoek VS
staatsleningen, overzicht van internationale rendementen
staatsloterijen resultaat plannen illuminati
stadswachten en politieagenten compleet doorgedraaid
Stanford Research Center (SRC) (1946)
Star Wars programma en buitenaardse aanval
Star Warsproject en HAARP
Starwars programma en aanvallen uit de ruimte
statine, risico op diabetes
stealth drone RQ-190, rol Rusland
steenkoolcentrales, wereldwijd 1.200 nieuwe gepland
stelende overheid
Stellar Wind moet in september 2013 rond zijn
Stellar Wind, operatie om elke VS-burger te bespioneren
Stellar Wind, Project, Zie Project Sterrenwind
Ster van Bethlehem, vergelijkbare conjunctie
sterfbedbekentenis moord op president Kennedy
sterilisatie (onvrijwillig) bij vrouwen (Oezbekistan)
sterrenkunde, Lucifer Vatican telescoop
sterrenpoorten in Irak
sterrenreizen (blogwoordenwisseling)
sterrenvolken
stevia, het beste alternatief voor suiker
stilste kamer ter wereld
stiltepistool
stofwisselingszuurvergiftiging
Stop Online Piracy Act, Zie SOPA
straaljagers 20x het geluid
Straat van Hormuz, dicht na embargo EU
Straat van Hormuz, geen scheepvaartverkeer
Straat van Hormuz, nieuwe false flag?
Straat van Hormuz, tijdelijke sluiting na raketdreiging
straling (hoogfrequent) en gezondheid
straling mobiele telefoons en hersenontwikkeling van ongeboren baby’s
stralingsgevaar nog veel erger dan gedacht
stralingsvergiftiging, vermindering door spirulina
stralingsvervuiling
stratospheric particle injection for climate engineering Zie SPICE
streepjescode, Zie barcode
Strong (Maurice), bedenker klimaat hoax plan
stroomstoringen
Student Locator Project, proefprogramma op scholen
Stuxnet-virus opgevolgd door Duqu valt doelen in Iran en Soedan aan
subliminale boodschappen door mind control via tv
subliminale boodschappen in media
subliminale boodschappen via tv
subsidies, geen controle op 6 miljard euro
subversieve technieken, ook Westerse samenlevingen zijn hieraan onderworpen
suiker en stevia
Sundogs, Mock Suns, Phantom Sun of Parhelia
Super Bowl
superantennes in China
superbacterie gestimuleerd door schoonmaakmiddelen
superbacteriën (resistent), middel ontwikkeld
superbacteriën, resistentie tegen antibiotica
supercomputer
supergeheugen door PKR-molecuul
superkartel dat wereldeconomie beheerst
supermarkten, gehakt en roze slijm

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 87

135-07
148-28
150-34
156-37
154-81
139-37
155-08
156-71
135-57
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158-50
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161-07
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138-37
149-73
136-04
145-55
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150-70
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149-87
152-43
144-72
149-15
144-34
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141-59
149-52
167-60
140-118
146-80

149-97
146-29
167-11
138-51
152-70
139-61
153-28
138-05
159-06
164-33
166-43
146-08
150-94
151-62
154-71
150-40
149-63
142-65
138-04
148-89

supermarkten, slagroomtaart van Hema vol E-nrs.
supermarkten, trucs met verpakkingen
supermarkten, zwaar vervuilde vis te koop in NL
superonkruid drijft boer en industrie tot wanhoop
superparasiet resistent tegen medicatie én immuunsysteem
superrijken kunnen diverse crises oplossen
supersoldaten
supersoldaten door mind control
supersoldaten, genetisch gemodificeerd
superstorm Sandy slechts voorproefje
superstorm Sandy, 7 records
supervirus bespioneert al jarenlang overheidssystemen
supervulkanen, de gevaarlijksten ter wereld
supervulkanen, Eifelgebergte
supervulkanen, gevolgen onduidelijk
superwapens en NAZI Duitsland
survival
swastika
symboliek en symbolen
symboliek, handsignalen
symboliek, uitleg diverse symbolen
symptomatologie en symptoomtherapie
symptoomtherapie ipv echt genezen
synthetische biologie
Syrië - Midden-Oosten update, toename grimmigheid
Syrië (Assad) steunt Koerdische PKK bij aanslagen in Turkije
Syrië (briefing eind augustus 2012)
Syrië en Amnesty International.
Syrië en Iran, onvermijdelijke oorlog in 2012
Syrië en Libië
Syrië erkent bezit chemische en biologische wapens
Syrië geschorst door Arabische Liga
Syrië liet Turks vliegtuig neerhalen op Russsich verzoek
Syrië maakt chemische wapens gereed;
Syrië, 12.000 Westerse en Arabische commando's bij grens
Syrië, 75.000 Amerikaanse soldaten voor invasie
Syrië, 75.000 Amerikaanse soldaten voor invasie Syrië
Syrië, activering chemische raketkoppen, geruchten
Syrië, actuele ontwikkelingen
Syrië, Assad dreigt met aanval op Jordanië
Syrië, Assad verraadde Khadaffi bij de Fransen
Syrië, beschouwing
Syrië, bondgenoot China kwijt
Syrië, connectie tussen klimaatverandering, slecht beleid en sociale onrust
Syrië, dreiging chemische wapens en weer een vals bloedbad
Syrië, eerst propaganda, dan verdeel en heers
Syrië, geruchten over chemische wapens en dood Assad
Syrië, grote vloot VS met 70 bommenwerpers
Syrië, gruweldaden door NAVO gesteunde rebellen
Syrië, het wáre verhaal van de Houla-massamoord
Syrië, Houla was false-flag operatie
Syrië, hulp van Iran
Syrië, interventie op komst
Syrië, legers Saudi Arabië en Turkije klaar voor confrontatie
Syrië, martelingen
Syrie, mediacampagne
Syrië, mijnen langs grenzen om NAVO invasie te blokkeren
Syrië, mol in het veiligheidsapparaat
Syrië, NAVO troepen in Turkije voor invasie Syrië
Syrië, ontvangst hypermoderne S-300 luchtafweerraketten van Rusland
Syrië, ontwikkelingen
Syrië, ontwrichting door huurlingen
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139-81
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159-52
137-15
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158-80
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155-10
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142-54
147-27
138-44
149-93
137-13
140-64
147-71
157-15

Syrië, opstelling Russische kruisraketten
Syrië, partijen dreigen elkaar met chemische wapens
Syrië, rebellen verwoesten kerken en moorden christenen uit
Syrië, Rusland dreigt met militaire hulp aan Iran als Westen ingrijpt
Syrië, Rusland helpt Syrië met advies en wapens
Syrië, Rusland, China en Iran sturen enorme strijdmacht
Syrië, Russische oorlogsschepen ter afwering Westerse invasie
Syrië, Russische special forces
Syrië, selectieve en subjectieve media over Syrië
Syrië, Shell neemt de macht
Syrië, snelle escalatie
Syrië, totale burgeroorlog
Syrië, troepen Israël en Turkije bij grens Syrië
Syrië, val Assad gebruikt om Iran aan te vallen
Syrië, VS kondigt militaire interventie aan, Rusland stuurt troepen
Syrië, wapenleveranties door Rusland
Syrië, Westerse propagandacampagne mislukt
Syrische conflict
Syrische opstand is Westerse leugen
systeemcrash - CB overwegen massale interventie
Talmoed, een bloemlezing
talmoedisme en Chazars
Talmud en homohuwelijk
Talmud, enkele achtergronden
Talmudische Judaïsme en de RK kerk, vijandigheid
tandarts en hersentumors
tandartsen gevaarlijke chemische stof BPA in gebitsvullingen
tandpasta zonder fluoride
taqiyya concept (misleiding, valse beloften)
Tarpley (Webster), criticus regering Bush
tarwe, een perfect, chronisch gif
Tates (Karst), rituele moord
Tavistock Instituut is verantwoordelijk voor bijna alle angstpropaganda
TBC, waarschuwing uitbraak resistente TBC pandemie Europa
technici, schreeuwend tekort in NL
techniek, door muren kijken met wifi
techniek, misbruik voor minderheden
techniek, ontwikkeling plastic huid
techniek, superzicht met futuristische lenzen
techniek, tijdelijke onzichtbaarheid
techniek, trekstraal
technische en medische revolutie, plasmatechnologie
technologie, trekstralen (ruimtevaart)
technologieën om de mensheid tot slaaf te maken
Teeffelen (Paul van), boek
Teeven (Fred), grofste privacyschender
teflon pannen en je gezondheid
teken van het beest is bewuste keuze tegen Christus
tekenen aan de hemel, mysterieuze vuurballen
tekenen aan de hemel, ring van vuur
tekenen aan de hemel, vreemd fenomeen in de lucht
tekenfilmserie 'The Simpsons' en de 'opname'
telefonie, 0900-nummers, nieuwe lijstalternatieven
telefoon, peilbaken door GPS-chip
Telegraaf, bliksemafleider voor de overheid
telepathische soldaten
televisie en symbolen hekserij
televisie, het meest gevaarlijke tv-programma ooit
televisiezenders en hun achtergonden
Tempel, herbouw
Tempeliers en het geldsysteem
Tempeliers en Oranje als vermeende afstammelingen van Koning David
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160-38
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151-44
137-68
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149-97
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144-50
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149-102
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139-05

Tempeliers naar vrijmetselarij en ons ‘protestantse’ koningshuis
Tempeliers, financiële wereldmacht achter de overheden
Tempeliers, Illuminati Kaartspel
Tempelschatten terug naar Israël?
TeraHerzgolven vernietigen het menselijk DNA
Terrestrial Trunked Radio, Zie TETRA-masten
terreur door bendes
terreurbewegingen, relatie Vaticaan
terrorisme, absurde voorstellen uitgelekt (CleanIt)
Tesla (Nikola) en HAARP
Tesla (Nikola) en vrije energie
Tesla (Nikola), Death Ray
Tesla (Nikola), introductie
Tesla (Nikola), ontdekking van vrije energie
Tesla (Nikola), opvolger is Mehran Keshe
Tesla en relativiteitstheorie Einstein
Tesla shields
Tesla, moord
TETRA-masten
Thailand, opstand en chaos in Bangkok
Thapsia garganica ‘wortel des doods’, anti-kankermedicijn
tijd = afstandsprincipe
tijdmachine, patentaanvraag
tijdmeting, verandering door aarde
tijdperk van totale bewaking
tijdreizen
tijdreizen, Mars
Titanic en Costa Concordia, overeenkomsten
Titanic, geen ijsberg maar opgeblazen
Todd (John), ex-heks, lezingen
Toegevoegde Realiteit (TR), Zie Augmented Reality
toekomstvoorspelling, CIA en Google werken samen
toekomstvoorspelling, Google en de CIA werken samen
Tokio bedekt onder radioactieve substantie van Fukushima
topambtenaren en pedofilie
Tora Code 2012, documentaire
torah, geheime codes
totaitaire staat (protocol 11 WVS)
Total War Doctrine, de 'change' van Obama
totale controle
totale controle in auto's (E-Call)
totale controle vanaf september 2013
totale controle, signalen
totale controle, telefoons op afstand draadloos uit te zetten
totalitair fascisme
totalitaire wereldcontrole via internet zeer dichtbij
Toulouse, terreur, reactie EU
tpolitiek, toespraak van een eerlijke politicus
Traa (Maarten van), geen ongeluk maar moord
transhumane evolutie - de mens als batterij?
transhumane technieken, ontwikkelingen
transhumanisme Avatar project
transhumanisme en satans grote misleiding
transhumanisme en technologische ontwikkelingen
transhumanisme, agenda
transhumanisme, presentatie
transistoren
transplantaties, varkenshart in mens
trauma conditionering
trauma-based mind control
Treasury-dollars ipv FED-dollars
treinwagons voor gevangenen, omvangrijke bouw

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 90

139-06
139-04
139-50
165-21
153-36
147-69
167-51
163-24
151-23
141-16
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134-28
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138-59
157-42
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162-14
144-52, 74
151-45
140-48
138-73
138-73
157-33
148-65
150-49
150-49
140-25
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146-85
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149-3, 78
166-08
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146-89
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136-73
136-82
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135-57

Triclosan gevaarlijk voor spieren en hart
Triclosan verstoort menselijk hormoonsysteem
trompetkoren (geluiden), nieuwe ontwikkelingen
tropische stormen en gaten in ozonlaag
truthseeker, de Brit Colin Andrews
TSA full-body-scanners, fraude met de straling
Tsjechië, interview met Klaus (pres.)
Tsjechië, president, 'invoering euro vreselijke fout'
Tsjechië, president, vernietiging democratie Europa in laatste fase
Tsjernobyl, levensverwachting Wit-Rusland
tsunami 2011, verspreiding afval
tsunami, Illuminati Kaartspel
tsunami’s, voorspelbaarheid
tsunamigevaar door gebruik Corexit olieramp
tsunami-hulpfondsen voor doden walvissen
Tsunami-risico voor 23 kerncentrales
tsunami's, mogelijk in Noordzee
Turkije (Togarma / Gomer) dreigt met oorlog
Turkije bij de EU, stop de illusie
Turkije dreigt EU met een crisis vanwege Cyprus
Turkije geleid door islamitische terroristen
Turkije overweegt binnenvallen Syrië
Turkije via achterdeur EU in
Turkije wacht chaos en ellende
Turkije wil Cyprus aanvallen, oorlog dreigt
Turkije wil NAVO aanval op Syrië
Turkije wil nieuwe leider Midden Oosten worden
Turkije wil terugkeer machtigste en gevaarlijkste islamist ter wereld
Turkije, absolute grootmacht in het Midden-Oosten
Turkije, de nieuwe supermacht
Turkije, dreigementen richting Israël
Turkije, dubbelrol m.b.t. Iran en Syrië
Turkije, Duitsland wil patriotraketten aan Turks-Syrische grens
Turkije, economie zakt weg
Turkije, eigenlijke agenda Erdogan steeds duidelijker
Turkije, Erdogan en Gül hebben 5 paleizen
Turkije, Erdogan stuurt aan op militaire confrontatie met Israël
Turkije, grote struikelblokken voor lidmaatschap EU
Turkije, IIstanbul door aardbeving verwoest
Turkije, inzet oorlogsschepen
Turkije, Israël en Griekenland sluiten defensiepact tegen Turkse dreiging
Turkije, Istanbul moet nieuwe hoofdstad van de wereld worden
Turkije, kritiek op brutale Turkse premier?
Turkije, mobilisatie miljoenen Turken in Europa
Turkije, mysterieuze substantie buiten
Turkije, neo-Ottomaanse strategie
Turkije, opkomende grootmacht
Turkije, oproepen reserves
Turkije, reactie op neerhalen vliegtuig door Syrië
Turkije, Rusland richt S-400 raketten op luchtruim Turkije
Turkije, samenwerking met CIA aan regionale oorlog Syrië
Turkije, Turkse opmerking over doodstraf schokt Europa
Turkije, voorbereiding op oorlog met Syrië
Turkse Rijk herboren, profetie Ezechiël
Turkse spionagemissies
Turkse straaljager neergehaald door Russische raket
UAO
UBS (Zwitserse bankgigant), advies voedsel
ufo’s en aliens, misleiding NASA
ufo’s en Project Blue Beam
ufo’s in Baltische Zee
ufo’s op de maan
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144-38
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140-46
140-114
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ufo’s, ingrijpen in kernarsenaal VS
ufo’s, special
ufo-invasie op 12-13 augustus?
ufomeldingen op 9.9.2012
ufo-misleiding en de bijbel
ufo's en aliens
ufo's en de grote misleiding
ufo's en holle aarde
ufo's en Londen 2012, voorspelling
ufo's en vreemde metalen kisten langs de kust
ufo's in de nazitijd
ufo's op de maan
ufo's, er zijn 2 soorten
ufo's, geheim onderzoek Britten en Amerikanen
ufo's, met ongewone bewegingen en bulderend geluid
ufo's, plasma ufo's
ufo's, Russisch luchtruim
ufo's, slachting in Kenia
uitkeringen aan buitenlanders in Duitsland stopgezet
uitkeringen voor moslims
uitkeringen, misbruik door Turken aangepakt
uitspraken, burgemeester
uitvindingen, schoon fornuis
ultrasone trillingen door Zonnepiramide Bosnië
UNESCO en cultuurvernietiging
Unidentified Audible Object, Zie UAO
Unified Commercial Code (UCC)
Universele Verklaring van de rechten van de mens, Zie rechten van de mens
universum, geheimen
uranium, gebruikt als wapen door de VS
Urenco en het “opruimen” van verarmd uranium
Urzeit-code, revolutionaire landbouwmethode
vaardigheden, uploaden hersenen
Vaatstra (Marianne) en leugens
Vaatstra (Marianne) vermoord door Irakese asielzoekers
Vaatstra (Marianne), het verhaal achter de moord
Vaatstra (Marianne), offerscenario
Vaatstra (Marianne), vermeende dader
Vaatstra (Marianne), zaak
Vaatstra, Marianne
vaccin veroorzaakte talloze verlammingen
Vaccin Vrij!, website
vaccinatie
vaccinatie massaal geweigerd door verpleegkundigen
vaccinatie tegen HPV, vrouwen, wereldwijd
vaccinatie, checklist veiligheid
vaccinatie, iedere vaccinatie is een chemokuur
vaccinatie, wereldwijde verplichting
Vaccinatiefeiten
vaccinatieprogramma, werkelijke effecten
vaccinaties en autisme, link
vaccinaties en bijwerkingen
vaccinaties en kinkhoest
vaccinaties om ziektes juist te verspreiden
vaccinaties verplicht pasgeborenen GB?
vaccinaties, 10 redenen om je nooit te laten inenten
vaccinaties, bijwerkingen weggemoffeld
vaccinaties, burgermars
vaccinaties, druk op ouders
vaccinaties, geheime vaccinatie bij kinderen in de VS
vaccinaties, mythes
vaccinaties, niet gevaccineerde kinderen minder vaak ziek
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vaccinaties, overzicht
vaccinaties, peuter sterft enkele dagen na inentingen
vaccinatietheorie onhoudbaar
vaccineren, herkomst en oorsprong is occult
vaccins baarmoederhalskanker, geen werking
vaccins en immuunsysteem kinderen
vaccins en vaccinatie, realiteit
vaccins met aluminium
vaccins met vreemd DNA-materiaal van foetussen
vaccins, (chemische) bestanddelen
vaccins, 300 nieuwe vaccins in aantocht
vaccins, belangrijke internetlinks
vaccins, beschadiging ontwikkeling hersenen
vaccins, gevaarlijke bijwerkingen
vaccins, prepandemisch griepvaccin
vaccins, samenstelling
VAERS-rapporten (meldingssysteem), Zie vaccinaties
valse bekentenis van moord
valse beschuldigdigingen, kindermishandeling
valse declaraties door zorgverleners
valse eurovlag en Europasoep
valse identiteiten (namen personen)
valse vlag - Utoya = Noors 9-11
'Van Allen'-gordels
van natuur naar chemie, uit commercieel oogmerk
Vaticaan - Iran, toenadering
Vaticaan en aliens
Vaticaan en verenigen van wereldreligies
Vaticaan pleit in VN voor oprichting wereldregering
Vaticaan pleit voor meer moskeeën
Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Centrale Wereld Bank
Vaticaan samen met islam tegen Israël
Vaticaan verzocht de Tempelschatten terug te geven
Vaticaan wil mondiale financiële hervorming
Vaticaan wil nieuwe moskeeën in Europa
Vaticaan, (vredes)overeenkomst Arabische Liga
Vaticaan, afgodsbeelden en obelisk
Vaticaan, bondgenoot van Goldman Sachs
Vaticaan, butler van paus voor de rechter
Vaticaan, geruchten moordcomplot
Vaticaan, historische rechtszaak ivm misdaden tegen de mensheid
Vaticaan, laatste paus
Vaticaan, Lucifer Vatican telescoop
Vaticaan, nauwe banden met Iran en Hezbollah
Vaticaan, ontvoering meisjes voor seksfeesten, beschuldiging
Vaticaan, ontwikkelingen
Vaticaan, pact met islam
Vaticaan, Radio Vaticaan veroordeeld voor straling
Vaticaan, rijkdom
Vaticaan, sterrenwacht en het Lucifer-instrument
Vaticaan, verdwijningen mensen (1983)
Vaticaan, witwassen te makkelijk
Vaticaan, zoenende paus
Vatileaks, butler van paus voor de rechter
vee gevoed met chocola, koek en snoep
Venetië, bakermat van de eerste moderne bank
Ventura (Jesse) en 9/11
Ventura (Jesse) en de BP olieramp in de Mexicaanse Golf
Ventura (Jesse) en de Wereldwijde Water samenzwering
Ventura (Jesse) en HAARP
Ventura (Jesse) en Wall Street – financiële chaos en meltdown
Ventura (Jesse), relatie Gore (Al)
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138-37
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157-14
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Venus, rotatie
Venusovergang, de laatste van deze eeuw
veranderingen op aarde, opsomming
verarmd uranium gebruikt door NAVOin Libië?
verarmd uranium, geboorteafwijkingen
verarmd uranium, grenzeloos gevaar
verband financiële crisis in Griekenland en probleem met de landsgrenzen
verbod, roken buitenshuis (VS)
verdachte burgers door overheid in kaart gebracht
Verdrag van Lissabon, constructiefouten
Verdrag van Lissabon, uitwerking op EU
Verdrag van Lissabon, voordelig voor Gazprom
Vereecke (Peter)
Vereecke (Peter) en complottdenkers
Vereecke (Peter), strijd tegen chemtrails
Vereenigde Oost Indische Compagnie Zie VOC
Verenigde Staten van Europa, voorbereiding door 'Groep van Berlijn'
Verenigde Staten van Europa,forcing
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, Zie NVVE
Verhagen, open brief ivm opvatting RKK
Verhoeven (Paul), filmregisseur, film over Jezus
verkeer, Amsterdam scant kentekens inkomend verkeer
verkeer, bekeuringen met administratiekosten
verkeer, boete na 17 seconden parkeren
verkeer, controleren en aanvechten van verkeersboetes
verkeer, nieuwe flitser scant kentekens en snelheid van 32 auto's tegelijk
verkeersboetes in 2012
verkeersboetes Nederland
Verkiezingen VS, stemmachines geven stemmen voor Romney aan Obama
verkiezingsprogramma Piratenpartijen
verkoudheid en griep, natuurlijk supplement
verkrachting - maximaal 7% zwanger
verouderingsproces kan worden teruggedraaid
verpakking van levensmiddelen, gevaar volksgezondheid
verpleegkundigen weigeren massaal vaccinatie
verplichte vaccinaties voor kinderen
verplichte zorgverzekering, weigering
Versneld Strategisch Computer Initiatief
vervalste artefacten
vervalste ontdekkingen
vervangingstheologie (christelijk) over Israël
vervuiling, Pentagon grootste vervuiler
verzekeraars raadplegen sociale media over hun cliënten
verzet tegen bankensysteem
verzorgingsstaat, eurocrisis einde Europese verzorgingsstaat
video 'technoCalyps'
video UEFA 2012, predictive mind-programming psy-op
videopresentatie Melle Velema, persbericht
Vierde Rijk
Vierde Rijk, een Europese superstaat
Vierde Rijk, opkomst
Vietnam-oorlog, mind controltechnieken
Vigilant Citizen
vijanden, alternatieve vijanden creëren
vingerafdrukken door politie op straat gescand
vingerafdrukken en gewetensbezwaren
virtualiteit of realiteit
virus, dodelijke manipulatie voor wereldbevolking
virusbestrijding door koper
virussen van DNA-materiaal
virussen, misvorming lammeren en koeien
virussen, mogelijk 10.000 mensen besmet met hantavirus
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146-100
155-63
140-40
133-83
150-80
150-79
141-35
148-39
154-91
148-32
153-55
141-92
145-35
145-74
144-80
153-46
140-119
149-15
157-35
134-16
167-15
132-72
134-10
138-62
140-100
147-36
165-65
151-50
166-16
161-08
161-42
149-17
156-13
148-19
148-47
149-65
148-22
145-09
159-56
144-75
157-34
141-76
163-66
135-07
154-75
150-83
147-06
134-63
147-17
157-25
149-94
149-88
135-16
157-51
150-28
153-30
149-49
144-73
142-37
161-15

virussen, pandemievirussen ontdekt in vriezer
virussen, vervaardiging door NL wetenschappers
vis, zwaar vervuilde vis in de Nederlandse supermarkten
visioenen, 12-jarig wonderkind schildert visioenen van de hemel
visioenen, David Wilkerson, VS
visioenen, Noors visioen
visioenen, Obama
visionaire kijk
vissterfte, massaal en wereldwijd, bijbels gegeven
vitamine B17, genezende werking
vitamine C
vitamine C (intraveneus), werking bij kanker
vitamine D en ziekte van Alzheimer
Vitamine D tegen ziekte van Alzheimer
vitamine D tekort bij 90% van de mensen
vitamine D, werking op het lichaam
vitamine D3 en curcumine uit geelwortel
vitaminen en mineralen, waar zijn ze gebleven?
vitamines en gojibessen
vitamines op een rij
vlees (rood), risico van vroegtijdig overlijden
vleesetende bacterie MRSA
vleesetende bacteriën op Illuminati kaartspel
vleesindustrie en roze slijm (gehakt)
vliegende schotels, belangrijkste gegevens bekend
vloedgolf van 1858 in Noord-Europa
vloedgolven en Illuminati Kaartspel
vloedlijnen, de incest bloedlijn regeert
vloeken, kinderkoor in België
Vloten (Frank van), landgoed Nieuw Nunspeet
Vmbo en economie
VN en VS, anti-Israël
VN hielpen schurkenstaten aan computers en high tech
VN klimaattop in Rio grotendeels mislukt
VN moeten controle internet overnemen
VN, instructies voor contact met aliens
VN, mensheid moet verdwijnen
VN, millennium doelstellingen
VN, wereldregering - handvest
VN-insiders geven klimaatleugens toe
VOC, de eerste multinationale corporatie ter wereld
voeding zit vol pesticiden
voeding, 7 geheime dikmakers
voeding, conserveermiddelen en houdbaarheid
voeding, genetische manipulatie
voeding, koeken van Peijnenburg ongezond
voeding, koken zonder E-nummers
voeding, kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen
voeding, melk mogelijk gevaarlijk voor mannen
voeding, rapport 'Tekorten in de Nederlandse Voeding'
voeding, te veel fruit is ook niet goed
voeding, verzwegen feiten achter peperdure Becel-campagne
voeding, voedingswaarde vroeger en nu
voeding, zoete aardappelen, verrassende feiten
voedingscrisis, echte oorzaken
voedingsstof zink is over 21 jaar waarschijnlijk op
voedingsstoffen, overzicht van onderzoeken
voedingssupplementen moringa en Yelixir
voedingssupplementen vs medicijnen
voedingssupplementen, EU-regels
voedsel - welk groente/fruit in welke tijd van het jaar?
voedsel als medicijn
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159-25
140-54
159-36
137-53
141-93
163-44
148-29
146-54
156-27
139-69
164-24
151-49
148-05
149-85
164-84
140-120
149-86
135-37
164-36
136-20
149-26
145-49
154-86
148-89
165-46
151-67
139-57
165-32
149-88
150-10
149-93
149-64
167-66
156-93
165-60
156-87
156-99
144-57
149-108
156-99
139-12
153-74
159-33
152-40
147-26
157-76
136-25
152-40
160-17
134-16
159-33
160-64
135-37
163-53
149-57
159-09
135-37
134-16
153-87
156-25
166-21
150-42

voedsel en E-nummers
voedsel en fastfood
voedsel mag insecten bevatten
voedsel omgekeerd in gif door GMO's
voedsel, 6 smerige ingrediënten
voedsel, asperges tegen kanker
voedsel, Azië bereidt zich voor op voedselshock
voedsel, effecten genetische manipulatie
voedsel, gif in je soepblik
voedsel, giftige slagroomtaart van de Hema
voedsel, glucose-fructosestroop maakt dom
voedsel, goed houdbare voedselvoorraad
voedsel, groenten - noten - gewassen, vergelijking met lichaam
voedsel, ingrediënten niet traceerbaar
voedsel, ingrediënten vlees van McDonald
voedsel, kinderhersenen reageren op fastfoodlogo’s
voedsel, magnesiumrijke voeding
voedsel, maïs in heel Amerika gaat dood
voedsel, modern graan bevat verslavend opiaat
voedsel, olijven erg gezond
voedsel, ontdaan van 80% van de mineralen
voedsel, prijzen mais en tarwe in 6 weken 50% hoger
Voedsel, rijst met menselijke genen (VS)
voedsel, rijstolie, een heel gezonde olie
voedsel, rood vlees, gevaren
voedsel, slechte kwaliteit (vergelijking met vroeger)
voedsel, soja, voor- en nadelen
voedsel, stof ontdekt die voedselbederf beperkt
voedsel, supermarktmelk voor niemand goed
voedsel, tarwe een perfect, chronisch gif
voedsel, trucs met etiketten op voedsel
voedsel, verbouwverbod in Nieuw Zeeland
voedsel, voedingswaarde amper aanwezig
voedsel, voordelen roomboter
voedsel, wat zit er echt in ons voedsel?
voedsel, we moeten ons zorgen om ons voedsel maken
voedselbedreiging door nanodeeltjes
voedselbos in Seattle
voedselcrisis 2013 heel reëel
voedselcrisis in beginnende fase
voedselcrisis van ongekende grootte in aantocht
voedselindustrie, geheime wapens
voedselketen, besmetting door radioactief water
voedselprijzen en de Arabische lente
voedselprijzen, enorme stijging
voedselprijzen, stijging wereldwijd met 8%
voedselschaarste door biobrandstof
voedselvergiftiging, bestrijding door knoflook
voedselverspilling door houdbaarheidsdatum
voetbal (Spanje) betaald met Europees hulpgeld
voetbal 2012, bizarre video
voetbalclub, aanpassing logo
vogelgriepvirus dodelijk door genetische mutaties
vogelgriepvirus, dodelijke variant
vogelgriepvirus, ontwikkeling dodelijke variant
volk, blindelings geloof
volken, benamingen in het Oude Testament
Volkert van der Graaf is vrij (gerucht)
volksgezondheid, open brief aan ministerie
volkstuinen, natuurlijke insectenbestrijding
voodoopoppetjes voor kinderen nieuwe rage?
voorbereiding op macht (protocol 10 WVS)
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149-86
146-86
150-57
162-67
150-54
150-63
160-58
162-71
162-20
167-50
158-73
159-45
135-32
141-44
138-62
162-76
140-42
158-36
163-55
164-15
149-57
159-61
153-66
164-38
149-26
133-18
161-15
132-59
164-16
161-61
132-25
140-60
159-68
137-10
132-23
159-68
160-65
147-75
163-14
164-80
162-08
152-40
144-26
133-104
138-40
152-73
155-25
153-73
149-29
165-14
154-41, 75
151-10
142-29
153-30
142-06
150-34
146-108
163-42
161-07
146-106
160-51
140-23

voorkennis omtrent grote gebeurtenissen?
voorspelling, wereldoorlog en verlossing nabij
voorspellingen, 12e eeuwse rabbi voorspelt Israëls toekomst
voorspellingen, Edgar Cayce
voorspellingen, pilaren kathedraal New York voorspellen vernietiging stad door golven
voorspellingen, schilderij 'La Grande Manipulation'
voorspellingen. aardbeving 20.5.2012
Vostokmeer
Voynichmanuscript, code gekraakt
vrede in Europa ondermijnd door leiders eurozone
vredesbeweging, het valse gezicht achter het humanitaire masker
vredesvraagstukken, studie
vreemde geluiden
vreemde geluiden in de lucht verklaard door wetenschappers
vreemde geluiden in de lucht verklaard door wetenschappers
vreemde geluiden over de hele wereld
vreemde geluiden vanuit de hemel?
vreemde voorwerpen, ruimtebal uit de ruimte
vreemde wezens
vreemde zaken, zoemende metalen kisten kust VS
vreemdelingen, asiel
Vries (Peter R. de), beschermheer Demmink
vrije energie E-Cat wordt tegengewerkt
vrije markt is een illusie
vrije meningsuiting bedreigd door controle VN over internet
vrijheid is een illusie
vrijheid steeds meer afgepakt
vrijheidsbeperking
vrijheidsbewegingen, de Europese Opstand van de Verontwaardigden
vrijheidsbewegingen, October2011-beweging
vrijmetselaars verzamelen kinder-DNA
vrijmetselaars, bekentenissen
vrijmetselaars, imperium
vrijmetselaarsloges, vellen van doodvonnissen
vrijmetselaarsmanuscript 18e eeuw gekraakt
vrijmetselarij - dossier
vrijmetselarij , geheime symboliek
vrijmetselarij en FEMA
vrijmetselarij en getallen
vrijmetselarij en Obama’s inauguratie
vrijmetselarij, bouwactiviteiten
vrijmetselarij, bouwwerken, scheur in het Washington monument
vrijmetselarij, Franse president
vrijmetselarij, gebaren
vrijmetselarij, ritueel in kerk
vrouwen, illegale verwijdering baarmoeder (Oezbekistan)
VS, dodelijke hittegolf (7.2011)
VS, zorgverzekering mag niet verplicht worden gesteld
VS, wie regeert de VS? de rijkste 0,1%
VS, October2011-beweging
VS, fascisme, executive orders
VS, meer dan 30 buitenlandse militaire bases onder de VN
VS, miljoenen burgers staan reeds op de lijst voor executie
VS, het mysterieuze Amerikaanse moordcommando
VS, JSOC, het geheime leger van Amerika
VS, The Red House Report (geheime ontmoetingen met topnazi's)
VS, de Lusitania en conflict met Duitsland
VS, de oorlog tegen Spanje (1898)
VS, oorlogszuchtige geschiedenis
VS, Pearl Harbor, valse vlagoperatie
VS, valse vlagoperaties, opsomming
VS, Golf van Tonkin, valse vlagoperatie

Register nieuwsbrieven 132-167 – pag. 97

156-13
160-60
166-67
155-60
165-55
154-73
152-92
146-20
141-69
158-77
154-55
134-31
147-30
154-97
163-52
133-67
157-36
147-36
146-82
151-33
146-17
165-52
132-16
133-36
167-69
136-68
151-12
146-95
133-33
133-31
165-07
160-08
147-67
150-36
166-72
149-36
139-26
164-71
146-57
140-68
159-86
133-56
153-79
146-86
164-30
152-57
132-07
132-67
132-71
133-31
134-07
134-08
134-08
134-11
134-11
134-24
134-31
134-31
134-31
134-31
134-31
134-32

VS, rassenrellen in de Verenigde Staten
VS, bijbelstudie verboden
VS, politieke financiële Perfect Storm van november 2011
VS in Turkije om dreigende militaire confrontatie met Israël
VS, geheime vaccinatie bij kinderen (wetsvoorstel)
VS, libertarisme is in opkomst
VS in cijfers (bevolking)
VS, middenklasse, huidige positie
VS, the American Dream wordt een nachtmerrie
VS, Congres VS straft Palestijnen voor VN-verzoek
VS in de toekomst machtiger dan ooit
VS, straatprotest breidt uit naar verschillende steden
VS, Canada en Mexico één natie, verdrag
VS, toekomst kaart Amerika
VS, samenleving begint zich te roeren
VS, insecten en plantenziekten brengen voedselvoorziening in gevaar
VS, voedselvoorziening in gevaar
VS test Precriminaliteit Programma
VS, NESARA-wet heeft grote impact op de wereldeconomie
VS, einde vrij internet in Amerika aanstaande
VS, wens websites wereldwijd offline kunnen halen zonder rechter
VS, scholen moeten uit geldnood lesdagen schrappen
VS, oefening 'Vigilant Guardian' (kernbom op Phoenix)
VS, Pacific 11 tsunami oefening
VS, test EAS noodsysteem
VS en Conservatieven, Illuminati Kaartspel
VS ontwikkelt oorlogen over alle continenten
VS, voorspelling zwarte president (1992)
VS, founding fathers waren vrijmetselaars
VS, plannen onthuld om 7 landen in 5 jaar tijd te veroveren
VS, richting communisme via Obama
VS, verzet burgerbevolking door politiek Obama
VS, kinderporno en gayseks wordt aanbevolen leesvoer op scholen
VS, haar Israël-politiek
VS na twee jaar Obama
VS, Detention Bill aangenomen
VS, omzeiling grondwettelijke bescherming
VS, onbeperkte detentiebepaling zonder aanklacht of proces aangenomen
VS, wereldwijde onbeperkte detentiebepaling, stemming
VS, wetten, S.1867
VS, kernwapengebruik in Irak en Afghanistan
VS, presidenten, scores
VS, economische oorlog tegen Europa
VS, oorzaak crisis
VS, verplaatsing troepen van Irak naar Jordanië
VS, vergelijking met Nazi Duitsland
VS, Adoptie en Familie Wet, bonussen
VS, kinderbescherming pedonetwerk?
VS, soldaten naar Israël, oefening
VS, belasting op regenwater
VS, wegneming vrijheden
VS, concentrations camps
VS, goederenwagons met boeien en guillotines
VS, deelname aan WOII uit imperialistisch winstbejag
VS, genocidale oorlogen
VS, teruggave spionagedrone als speelgoed
VS, mobiele bodyscanners
VS, leger, wereldwijde activiteiten
VS, ongelijke inkomensverdeling
VS, gezondheidsplan, chip
VS en aliens
VS, 'Miller Doomsday' wet
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134-62
135-19
135-19
135-47
135-63
136-19
136-27
136-27
136-27
136-38
136-47
136-48
137-15
137-34
137-46
137-48
137-48
137-50
137-65
138-58
138-58
138-59
138-83
138-83
138-83
139-43
139-96
140-12
140-124
140-124
140-13
140-75
140-81
140-84
140-89
141-08
141-08
141-08
141-08
141-08
141-15
141-24
141-81
142-08
142-13
142-23
142-42
142-42
142-55
142-74
142-74
142-78
142-78
144-12
144-13
144-50
144-63
144-75
145-61
146-111
146-75
147-49

VS, totale ineenstorting, voorbereiding
VS, verkiezingsfraude ten gunste van Obama
VS, kernarsenaal en onbekende vliegende objecten
VS, executive orders
VS, 35 terroristische moslimkampen
VS, totale controle op Midden-Oosten
VS, regering geheel onder controle van eigenaars stichtingen
VS, overheidswaakhond over Obama
VS, uitbreiding fascisme door NDAA-wet
VS, hooggeplaatsten, vragen en oneerlijke antwoorden
VS, post-grondwettelijke tijdperk
VS, verbod bijeenkomsten thuis
VS, daklozen voeden verboden
VS, dreigende uitbarsting breukzone
VS, tientallen rookpluimen in 10 staten tegelijkertijd
VS, Moslim Broederschap in Witte Huis
VS, kaart toekomstig Amerika
VS, controle internet via CISPA
VS, telepathische soldaten
VS, gesimuleerde burgeronlusten en rellen, oefeningen
VS, krijgswetscenario, voorbereiding
VS, zelfmoord vele soldaten
VS op de rand van volledige wetteloosheid
VS, verbod roken in huis
VS, luchtmacht verwijdert God
VS, oorlog tegen het Amerikaanse volk
VS, heropvoedingskampen en staatspropagandazender
VS, Ministerie van Propaganda
VS, bezetting door buitenlandse troepen
VS wil raketschild na dreigement Iran
VS, executive orders en opschorting civiele rechten
VS, voorbereiding op massale burgeroorlog
VS, tot 100.000 Russische troepen gepland om VS binnen te komen
VS, Martial Law en burgeroorlog in Amerika - 2012
VS - Rusland, spanning loopt op
VS, waarschuwingen vóór oordeel
VS, martial law rond 1 juli 2012
VS, ‘spookstad’ zonder mensen
VS, militaire oefening Eager Lion 2012 met Arabië
VS, blauwvintonijn besmet met radioactieve deeltjes
VS droppen elitetroepen in Noord-Korea
VS, presidentsverkiezingen 2012, Obama of Romney
VS, emotionele reactie staatswetgever tegen dictatuur
VS, Texas gaat kinderen chippen
VS, wetgeving om semi-automatische wapens te ‘microstampen’
VS, miljoenen sprinkhanen in Californië
VS wil machtsbalans Midden-Oosten veranderen
VS, oorlogsvoering, rechtvaardiging
VS, militaire gepantserde voertuigen nu in de straten
VS-Rusland, compromis over Syrië?
VS erkennen Jeruzalem niet als Israëls hoofdstad
VS bevestigt militaire oefening oktober 2012
VS, de paranoïde Amerikaanse regeringsstijl
VS, wetgevingen, programma's en vorderingen mbt NWO
VS, oprichting US Department of Homeland Security
VS en Rusland, deal om Assad te laten blijven
VS, duizenden hitterecords sneuvelen
VS, weer, duizenden hitterecords sneuvelen
VS, 925 miljoen hollowpoints (kogels)
VS zal worden afgesloten na staat van beleg
VS, staat van beleg komt zeer spoedig (insider)
VS weert laag-IQ immigranten, Europa niet
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148-50
148-61
149-102
149-106
149-21
149-25
149-41
149-68
149-70
149-83
150-21
150-47
150-47
150-47
150-51
150-84
150-94
151-10
151-42
151-42
151-47
151-68
152-18
152-31
152-80
153-04
153-04
153-22
153-45
153-54
153-54
153-71
153-80
153-83
154-07
154-47
154-71
154-82
154-98
154-99
155-12
155-17
156-27
156-27
156-35
156-47
156-65
157-08
157-10
157-24
157-52
157-53
157-53
157-54
157-72
157-78
157-78
158-18
158-24
158-24
158-30

VS, droogte monitor
VS, maïs in heel Amerika gaat dood
VS, bankroet Amerikaanse steden voorteken toekomst
VS, minstens 131 dumbs alleen al in de VS
VS, droogte - mislukte oogsten, hoge prijzen, voedselcrises
VS, electriciteitsnet is te kwetsbaar
VS, in noodsituaties heeft overheid controle over internet
VS, nog meer steden in Californië bankroet
VS wordt zelf 2e front op eigen grondgebied
VS, voedselvoorraad van meer dan 7 dagen is terroristische daad
VS, wetgeving erg sneaky
VS, infrastructuur gaat kapot door extreem weer
VS, wetsvoorstel mbt samenwerking veiligheid Israël
VS wil verrassingsaanval Israël op Iran voorkomen
VS, infiltratie Moslim Broederschap in regering Obama
VS, kritiek op de islam mogelijk verboden
VS, duizenden zwarte dominees VS steunen campagne tegen Obama
VS, alle Amerikanen binnenkort een microchip
VS en controle over internet
VS, droogte in Amerika leidt tot watercrisis
VS, ontwikkeling biowapens tegen islam
VS sponsort organisatie die revoluties organiseert
VS, lessen op scholen baseren op de Koran
VS, politieagenten verplicht naar moskee
VS, aankoop van 1,2 miljard kogels voor ‘training’?
VS, meer Russische troepen geïnfiltreerd
VS hard op weg naar totalitaire staat
VS, dragen van RFID chip is verplicht voor scholieren
VS bewapent driekwart van de wereld
VS, martial law vóór 2013
VS, toekomstige opdeling, kaart
VS, partijprogramma democraten, God en Jeruzalem geschrapt
VS, voorbereiding op een grote burgeroorlog
VS, opstand tegen verplichte chip op scholen
VS, plan voor aanval Iran, update
VS, uitbraak dodelijk hantavirus in California
VS, medicijnen nu doodsoorzaak nr.1
VS, presidenten zijn verwant aan elk
VS, toekomstige presidenten bekend via Project Pegasus
VS, ruzie met Israël loopt op
VS, aanval ambassades VS begin offensief islam tegen Westen
VS, buitenspelen kinderen aan banden
VS, hoger onderwijs minder geld dan gevangenissen
VS, kwart gevangenen ter wereld in Amerikaanse gevangenis
VS, wetgeving, Three Strikes wet
VS, aankoop 1,6 miljard kogels voor op 'Amerikaanse lente'
VS, Amerikaanse denktank achter uitzending anti-islamfilm
VS, cristenvervolging neemt in rap tempo toe
VS, halfslachtig Midden-Oostenbeleid
VS, senaat verklaart bijna unaniem virtueel de oorlog
VS, jaren 50/60 - testen effecten biologische warfare op onwetende burgers
VS, buitenlandse invallen door ineenstorting?
VS, rfid-chipping studenten én burger breidt zich uit
VS, de Amerikanen zijn de klos met hun nieuwe president
VS en werelddominantie
VS, toegang tot cloudgegevens Nederlanders
VS, wetgeving steeds vreemder en irreëler
VS, gevolgen weigeren rfid-chip
VS en totale controle burgers
VS, 31 reactoren zoals Fukushima
VS, Eisenhower gaf mensen als voedsel aan buitenaardsen
VS, overheid verzamelt DNA wereldleiders voor ontwikkeling biowapens
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158-36
158-42
158-48
158-53
158-71
158-71
158-80
159-03
159-32
159-32
159-35
159-46
159-51
159-54
159-54
159-66
159-83
160-07
160-13
160-26
160-29
160-36
160-36
160-53
160-56
161-07
161-21
161-35
161-43
161-43
161-45
161-50
161-54
161-58
161-61
162-08
162-11
162-18
162-21
162-22
162-29
162-34
162-34
162-36
162-51
162-54
162-60
162-63
162-65
163-61
164-22
164-56
164-76
164-77
164-82
164-90
165-22
165-24
165-26
165-37
165-54

VS, stemmachines geven stemmen voor Romney aan Obama
VS, snel besluit over militaire actie tegen Iran
VS voor eerste keer uit welvaart top-10
VS, per ongeluk site van president Romney online
VS dreigt NL vanwege toedekken affaire Demmink
VS, burgers van 22 staten willen zich na winst Obama afscheiden van VS
VS, electriciteitsnetwerk Amerika te kwetsbaar
VS, gouverneurs verdacht van landverraad
VS, consequenties weigeren rfid-chip
VS, voedselbanken bijna door voorraad heen (11.2012)
VS, biometrische identificatie verplicht
VS bouwen ondergronds complex in Israël ‘site 911’
VS bouwt geheime ondergrondse faciliteit met mysterieuze inscripties in Israël
VS, grote vloot met 70 bommenwerpers bij Syrië
VS, voorbereidingen overheid op doomsday scenario
vulkaan, legende verloren stad Atlantis, opnieuw actief
vulkaanactiviteit, toename
vulkaanuitbarstingen, voorspelbaarheid
vulkanen wereldwijd steeds actiever
vulkanen, dreiging grote uitbarsting in Hawaii
vulkanen, exponentieel toenemende vulkaanactiviteit supervulkaan
vulkanen, Katla, dreigende uitbarsting
vulkanen, Zie ook supervulkanen
vulkanisch en seismisch ontwaken van Pan-Amerika
vulkanische rots (zeoliet) blokkeert radioactiviteit
vulkanisme, activiteitlijst oktober 2011
vuurballen wereldwijd
vuurtornado, spectaculaire beelden
VVD, pedo-partij bij uitstek
waakzaamheid (scholen) en rfid-chip
waar gebeurde verhalen, Polen
waarschuwing (lezersbrief)
Waco, sekte, het andere verhaal
Wall Street en The City, angst lessen die eurozone trekt
Wall Street, rampscenario
walnoten verlagen de cholesterol
wapencontrole wereldwijd
wapenhandel, VS koopt 1,2 miljard kogels voor ‘training’
wapenindustrie VS, invloed
wapens (gruwelijk) en experimenten
wapens (supergeavanceerd) ontworpen in Area 51
wapens 'microstampen’, wetgeving VS
wapens om iemand het zwijgen op te leggen
wapens vs weerwapens
wapens, laser verblindt VS satelliet
wapens, ontwikkelt Pentagon genocide anti-islam biowapens?
wapens, ricine als biowapen
wapenverkoop aan Arabië, voorbereiding conflict
War of the Worlds, testrun voor buitenaardse invasie
wasmiddelen, besparing
water in plastic flessen vs kraanwater
water uit plastic flessen is kankerverwekkend
water verandert in bloed
water, het levenselixer van onze aarde
water, opdroging 's werelds vier grootste rivieren
water, samenzwering (Jesse Ventura)
Watergate-schandaal en moord op Kennedy
watertekorten kunnen leiden tot massamoorden
waxinelichtgooier (Erwin Lensink), aanklacht tegen Bea
Web bot, data gap
Web Bot-Project en ALTA-rapporten
Web Bot-Project en klokkenluiders
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136-12
162-54
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167-75
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142-37
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149-47
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151-54
167-38
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161-09
137-39
146-36
162-18
162-18

websites, Klokkenluideronline gehackt
weer, abnormale weerfenomenen
weer, bizarre paddestoelwolk in China
weer, bloedrode regen in India
weer, rapporten van de US Army
weer, resultaat menselijk ingrijpen
weer, zware stormen in Europa
weerbeïnvloedingsprogramma's
weerblokkades, onderzoek
weercontrole en klimaatoorlogvoering
weermanipulatie en orkanen
weermanipulatie programma, uitvoering (VS)
weermodificatieprogramma's
weersverandering door de mens, geen bewijs
weersvoorspelling VS en Europa, winter 2011-2012
wegwerpmaatschappij
Wellink, president wereldbank
welvaart top-10, NL naar 8e plaats
WEO eerst vorm van VN-wereldregering
Wereld Autoriteit, pleidooi Vaticaan
Wereld Conferentie, Durban 3
wereld gecontroleerd door 147 bedrijven’
wereld in 2025 (geopolitiek)
wereld in gijzeling, dl. 1
wereld in gijzeling, dl. 2
wereld in gijzeling, dl. 3
wereld in gijzeling, dl. 4
wereld in gijzeling, dl. 5
Wereld Natuur Fonds, duistere kant
wereld volgens de Amerikanen
wereld wordt steeds meer het toneel van chaos
wereld, actuele ontwikkelingen
wereld, wiehebben de touwtjes in handen
wereld-achter-de-schermen, gebouwd door de elite
wereldautoriteit voor het milieu (WEO)
wereldbank en bijbehorende elite, export naar Engeland
wereldbeheersers, programma
wereldbevolking, reductie door GMO
wereldcontrole
wereldcrisis, 11 tekens dat er niet veel tijd meer is
werelddictatuur via internet zeer dichtbij
wereldeconomie in gevaar, uitspraak Lagarde
wereldeconomie, ineenstorting, werkelijke oorzaak
wereldeconomie, nieuwe gevaarlijkere fase
wereldgebeuren, een opzienbarende kijk
wereldleiders gekozen door wie?
wereldmachten die opkomen
wereldmunt (nieuw), aankondiging
wereldmunt (nieuw), de 'globo'
wereldmunt versneld ingevoerd in 2013
wereldmunt, nieuw in 2012
wereldmunt, overgang
wereldoorlog en verlossing nabij (volgens rabbi)
wereldovername, plan, 2 brieven
wereldregering met een zwarte paus?
wereldregering onder auspiciën van de VN
wereldregering op komst volgens Farage
wereldregering, 2 scenario's
wereldregering, monopoly - Illuminati Kaartspel
wereldregering, oprichting, pleidoor Vaticaan
wereldregering, pleidooi Vaticaan
wereldreligies moeten verenigd zorgen voor vrede
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139-24
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138-21
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139-04
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137-70
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155-12
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132-72
139-102
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149-108
165-75
142-81
139-65
164-08
138-21
137-82

wereldsysteem van financiële controle in privéhanden
wereldwijde eenheidsdag oftewel GOD-dag
wereldwijde HPV-campagnes
wereldwijde oorlogen (protocol 7 WVS)
wereldzaadbank in Noorwegen hermetisch afgesloten (2011)
Werkgroep Morkhoven (kinderporno)
werkloosheid in NL zal fors stijgen
werkloosheidsuitkeringen, lege kas (3.2012)
Wernher von Braun (Dr.), bijdragen aan NWO
Wernher von Braun, voorspelling dreiging aliens
West Europese Unie Zie WEU
Westen niet beschermd tegen EMP
Westen schept ruimte voor radicale anti-Israël moslimregimes
Westen slachtoffer van islamitische propaganda
Westen steunt de islamitische uitroeiingsoorlog tegen christenen
westerse landen, grote onrust op komst
wetenschap - dubbele flop in één week
wetenschap en bedrog
wetenschap en buitenaards leven
wetenschap en slavernij
wetenschap, creatie mens/dier hybride monsters
wetenschappelijk onderzoek en geldstromen
wetenschappelijke ‘doorbraken’
wetenschapsfraude
wetteloosheid in de VS
wetten 'admiralty law', betekenis
wetten, wereldwijde armoede wet
WEU en antichrist
WEU, creatie van een machtige nieuwe functie
Whitney Houston, offer
WHO, massamoordplannen dmv varkensgriepinjecties
WiFi en DECT, nieuwe brochure
wifi en hersentumoren
wifi, met wifi door muren kijken
Wikileaks openbaart de Spy Files
WikiLeaks, Chinese goudaankopen ter ondermijning dollar
WikiLeaks, Iran had al in 2009 2 kernbommen
WikiLeaks, Iran had al in 2009 kernbom
WikiLeaks, Netanyahu wantrouwt Obama als Arafat
Wilders (Geert), boek over instorting EU
Wilders (Geert), nieuw boek over moslims
Wilders over de eurocrisis
Wilhelmina (koningin)
Wilhelmina (koningin), miskramen
Wilkerson (David), profetie
Willem I van Oranje-Nassau maakt weg vrij voor de eerste wereldbank
Willem III van Oranje, verraad
Willem van Oranje als vermeende afstammelingen van Koning David
Willem van Oranje, de lijn der opvolging
Willem-Alexander, vakantievilla op zeer gevaarlijke plek
William (prins), antichrist (foto met lam)
William (prins), occulte achtergronden
Williams (Lindsey), 2012 uiterst bijzonder jaar
Williams (Lindsey), elite insider
Wilson (Harold), min-pres., verklaring behorende bij de elite
Wilson (president) ruïneerde de dollar
wind bevat genoeg energie voor hele wereld
Wind Turbine Syndroom (WTS)
windenergie kost miljarden
windenergie, gezondheidseffecten
windmolens veranderen het weer
windmolenziekte
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163-70
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145-74
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144-69
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152-38
145-66
160-16
141-30
134-48
150-98
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153-26
152-53
155-50
138-29
150-09
141-93
139/11
139-16
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133-110
138-11
142-80
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137-56
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149-25
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162-06
154-18
152-58
154-18
152-58
154-18

windturbines blijken klimaat 10 x sneller op te warmen
winkelpanden bubble
Winter (Leon de), schrijver, criticus EU
Wit (Daan de), interview, euro
Wit-Rusland, politieke situatie
Witte Draak Genootschap (ter omverwerping elite)
witte fosfor, gebruikt door de VS in Irak
Witte Huis, infiltratie
WNF helpt vervuiler KLM schone sprookjes te vertellen
WO2, doel
WO2, medische experimenten
WO3 bestaat uit drie oorlogen
WO3 en Gorbatsjov (uitlating)
WO3 en Jesaja (profeet)
WO3 en rassenoorlog komt er aan
WO3 in aantocht
WO3, begint met kernbom Noord-Korea
WO3, doel is oprichting NWO
WO3, geschiedenis (3)
WO3, geschiedenis (4)
WO3, geschiedenis (deel 1)
WO3, geschiedenis (deel 2)
WO3, groeiende dreiging
WO3, MarketWatch (Wall Street Journal) - WO3 is begonnen
WO3, oorlog met Iran zal WO3 ontketenen
WO3, reden en doel
WO3, scenario
WO3, uiteindelijk doel
WO3, vanzelfsprekend of niet?
WO3, verslaggeving
WO3, voorzeggingen
WO3, waarschuwing
WO3, zeer lange voorbereiding
Wolf (Naomi), boek
Wolf (Naomi), documentaire 'The End of America'
Wolf (Naomi), VS en fascisme
wolken vormen tsunami in de lucht
wolkenkrabbers, Ground Zero
wonderbaarlijke redding
woningen in NL 29% goedkoper dan in 2008
Worden Wij Wakker?, boek
World Environment Organization Zie WEO
wormholes en zwarte gaten geheime sluiproutes in de ruimte
www.beforeitsnews.com
www.biochip666.blogspot.com
www.denieuwedokters.nl
www.eetgezonder.com
www.eetgoedvoeljegoed.com
www.endoftheamericandream.com
www.flightradar24.com (ivm chemtrails)
www.foodwatch.nl
www.keltischzeezout.com
www.meerts.nl (aanvechten verkeersboetes)
www.miraclemineralsolution.eu
www.naturalnews.com
www.preppers.nl
www.promo.fabules.nl
www.protestartikelen.nl
www.stand.nl
www.torproject.org (versleuteld chatten)
www.truthorfiction.com
www.uwgezondheid.weebly.com
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166-15
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144-11
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142-73
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140-44
156-45
154-31
167-55
140-13

Wyoming, voorbereiding ineenstorting
X-files en Majesctic 12
XXX letters
Yaluminati, de top 3 invloedrijkste geheime genootschappen
Yellowstone supervulkaan en Illuminati Kaartspel
Yellowstone, mysterieuze geluiden
YouTube censuur – Het einde van het vrije internet
Youtube en haar beleid
Zalm (Gerrit) en slap beleid invoering euro
Zalm (Gerrit), bemoeienis met hypotheek
Zalm (Gerrit), de bankier die weg had gemoeten
zeep, ouderwetse handzeep is de beste
zeespiegel, daling sinds 2008
zeespiegel, ongekende daling in 2011
zeespiegeldaling in 2010 met 6 mm
zeewier zou nuttige medicijnen kunnen opleveren
Zeitgeist, weerlegging
ziekenhuis, bestrijding infecties door koper
ziekenhuizen bewaren DNA
ziekenhuizen, valse declaraties
ziekte van Alzheimer en vitamine D
ziekte van Chagas, veroorzaakt door parasieten
ziekten tegengaan door honing met kaneel
ziekten, alle ziekten worden getriggerd door een mentale shock en/of trauma
ziekten, uitbraak van vreemde ziekte
ziektes, identificatie door robot
ziektes, Multiple Sclerose
ziel en bijna-doodervaringen, verklaring kwantumwetenschappers
ziel, bewijs, virtueel computermodel
ziel, wetenschappelijk bewijs
zilver als medicijn
zilver, Zie ook: colloïdaal zilver
zink, onmisbare voedingsstof, is over 21 jaar waarschijnlijk op
ZION (Sion) en busongeluk
zionisme, de Talmoed, een bloemlezing
zionisten zijn anti-Joods
zoete aardappelen, verrassende feiten
zoetstoffen
zoetwaterreservoir in Noordelijke IJszee
zombie apocalyps
zombie attacks, nieuw fenomeen
zon – 5e passage, coronale massa injectie 2012-2013
zon als oorzaak voor rellen?
zon in de Rode Reus fase op 23.12.2012
zon krijgt in mei 2012 4 polen
zon, afkoeling sinds 1979
zon, dubbele poolverschuiving mei 2012
zon, krimping magnetosfeer
zon, niet 1 maar 2 zonnen, berichten
zon, ongewone magnetische veranderingen
zon, onheilspellende gebeurtenissen
zon, tornado
zon, vreemd gedrag
zon, vreemde activiteiten rondom de zon
zon, zeldzame blauwe flits
zonlicht 20% minder dan 10 jaar geleden
zonlicht, tekort bij 90% van de mensen
zonneactiviteit, waarschuwing
zonnebrandcrèmes veroorzaken in feite kanker
zonnebrandcrèmes veroorzaken juist kanker
zonnekern, kleiner geworden
zonnepanelen, nieuwe ontwikkelingen?
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132-49
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139-95
164-84
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zonnestelsel maakt grote veranderingen door
zonnestelsel, seismische activiteit
zonnestelsel, veranderingen (Juliter)
zonnestorm bedreigt nationale veiligheid (NL politiek)
zonnestorm in 2012, voorspelling NASA
zonnestorm verwacht in 2013
zonnestorm, aarde niet voorbereid
zonnestorm, voorbereiding hierop
zonnestormen beïnvloeden beurskoersen
zonnestormen en gevolgen voor aardmagnetische veld
zonnestormen en gevolgen voor satellieten
zonnestormen onderweg?
zonnestormen, 2012, waarschuwing NASA
zonnestormen, schade aan onze technologie-afhankelijke maatschappij
zonnevlam uitbarstingen, nieuwe cyclus
zonnevlammen
zonnevlammen, gevolgen, voorbereiding VS
zonnevlammen, plannen NASA tegen gevolgen
zonnevlammen, superzonnevlam onderweg
zonnevlammen, verwoesting satelliet
zonnevlek, groter dan de aarde
zonnevlekken, grote groep draait richting aarde
zonsverduistering 2012, zeldzame ring van vuur
zorg betalen door huis te verkopen
zorgverzekeraars, miljoenen weggesluisd
zorgverzekering 2012, 10 tips
zorgverzekeringwet, verzet
Zorreguieta (Jorge) verschijnt voor de rechter
Zorreguieta (Jorge), woonachtig in Nederland
Zorreguieta trekt Amsberg mee de diepte in
Zorreguieta, nieuwe aangifte gedaan
zout, gezond zout, goed of fout?
Zuid-Amerika, rook uit de grond
Zuid-Europa financieel verloren, 25 punten
Zuid-Korea, baby's gedood om pillen te maken
Zuidpool, expedities
Zuidpool, NASA volgt Niburu
zuigelingenmoord, legalisatie
zuinige auto’s (1946) tegengehouden door Shell
zuinigste auto, 1 op 1000
zwaarlijvigheid, maatregelen New York
zwarte adel (Rockefellers, Rothschields)
zwarte adel, erfgenamen van de Khazaren?
Zwarte Adel, opsomming families
zwarte aristocratie
zwarte gaten en wormholes - geheime sluiproutes in de ruimte
zwarte helicopters in de VS
zwarte vrijdag beurzen, 13 april 2012
zwarte zalf, scalpel uit de natuur onder vuur
zwavelinjecties vergiftigen de atmosfeer en onze longen
Zweden presteert beter dan EU
Zweden, 6000 mensen hebben geimplanteerde chip om te betalen
Zweden, politieagente met hoofddoek
Zweden, sinkhole
Zweden, slaapziektestoornis door vaccinatie
zwijgen
Zwitserland presteert beter dan EU
Zwitserland, bank laat klanten betalen voor sparen
Zwitserland, gratis verspreiding korans
Zwitserland, kruis op de Zwitserse vlag is aanstootgevend voor moslims
Zwitserland, moslims willen 'kwetsende vlag' veranderen
Zwitserland, natuurgeweld
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Zwitserland, voorbereiding instorting EU en vluchtelingenstroom
Zwitsers verdedigen 160 jaar vrede
Zyklon B in onze tijd
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