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Maandagmorgen briefing (Week 33, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 23-08-2011
Al maanden leek de strijd in Libië muurvast te zijn gelopen, maar zo verassend
als de “opstand” tegen de Libische leider Ghadaffi begon, zo verbijsterend snel
lijkt nu een einde te komen aan het conflict. Niet omdat de “rebellen” plotseling
in tactische grootmeesters veranderden en georganiseerd in een paar dagen
de troepen van Ghadaffi wisten weg te vegen. Het succes valt voor een groot
deel te verklaren door het Amerikaanse besluit om informatie vanuit satellieten,
drones en special forces te gaan delen met de Franse en Britse eenheden in
en om Libië. Nadat de Amerikanen ook weer actief aan de bombardementen deelnamen, werd het tijd voor
“het laatste zetje”. Ghadaffi‟s leger verloor haat laatste brandstofdepot na de massale bombardering van de
raffinage-stad Zawiya, waarna de “rebellen”, een mengelmoes van salafisten, stammen, security companies,
Columbiaanse huurlingen en een handjevol “echte” opstandelingen en geholpen door de aanwezige special
forces “in ongemarkeerde uniformen” die doelen aan de NATO-luchtmacht doorgaven, zich op weg maken
richting Tripolis. Operatie “Siren”, waarbij met Apache helicopters en een landing vanuit zee Tripolis werd
bestormd, gaf de genadeklap. Vergeet Resonsibilty to Protect, met zeker 1500 burgerslachtoffers (alleen op
zaterdag 20 august) en overvolle ziekenhuizen is “Siren” de dodelijkste operatie in NATO‟s drang naar
“regime change” in Libië tot nu toe. Ghadaffi is weg, Libië kan haar nieuwgevonden neoliberale vrijheid gaan
genieten. Nu de 64.000 dollar vraag: krijgt het Libische volk de “vrijheid” en “democratie” waar het hele
conflict om draaide. Of komt uiteindelijk toch een olie-aap uit de mouw? Laten de NATO en haar partners uit
de regio rond de Persische Golf, de landen die succesvol “hun” revoluties wisten neer te slaan zonder een
kick vanuit het “democratie-liefhebbende” westen, nu Libië werkelijk aan de “rebellen”? Natuurlijk niet.
De strijd is nog niet voorbij, of nu al worden de scenario‟s over een mogelijk voortzetting van de burgeroorlog
realiteit. Hoewel de westerse media al maanden de “rebellen” als een homgene groep afschildert, blijken zij
niets anders dan een samenraapsel van verschillende groepen met verschillende belangen. Libië is een
stammen-verbond, en de stammen die aan de zijde van de rebellen hebben gevochten (of beter gezegd, de
zijde van de overgangsraad) willen een deel van de politieke taart. Net als de extremisten, zoals de
gewapende groepen ronde de Muslim Brotherhood of de door de golfstaten opgetrommelde (en door het
westen in Libië getrainde) salafisten. De overgangsraad zelf bestaat voor het leeuwendeel uit voor het
publiek volslagen onbekende figuren, waarbij de “regering” voor nog geen week werd ontbonden.
Het potentieel voor een verder conflict doet de NATO, of verschillende NATO-staten, al dromen van de inzet
van “stabilisatie-troepen” in Libië. De eerste troepen, dus inofficieel bodemoperatie, zal overigens worden
ingezet (in zoverre niet al actief) door troepen uit Qatar, de Emiraten en Jordanië naar Tripolis te brengen
(zie week 32). En de olie, gas en “man-made-river” water-reservoirs? Die worden natuurlijk verdeeld onder
de hoogste bieders. De BRICS-landen verliezen. Welkom Wereldbank en IMF.
Libië was een uiterst succesvolle NATO-oorlog. Een oorlog uit het boekje, precies zoals het
bondgenootschap het in haar eigen strategische doelstellingen beschrijft, en de reden van de nog altijd
immer heftige liefdesrelatie tussen de EU en de NATO. Fossielebrandstoffen: check. Strategische positie en
mogelijk projectie van macht: check. Militaire basissen (die komen er in Libië): check. Next up:
Syrië
De NATO-truc gaat herhaald worden, en wie is er een betere kandidaat voor Responsibility to Protect dan
Syrië. Regime dat protesten keihard neerslaat, verschillende gewapende groepering die in het land rondlopen om chaos en verwarring te zaaien en het westen dat al de ene sanctie na de andere boycot tegen het
land stapelt. Eerst maar een officeel onderzoek door de VN naar de mensenrechtenschendingen in het land.
Euro
Eigenlijk was het een eigenaardige top-ontmoeting. Merkel en Sarkozy bespreken de Euro, en het feit dat
Frankrijk nu ook met haar zombie-banken hoofd op het hakblok ligt, maar de twee staatshoofden komen niet
met concrete “reddingsplannen” voor de bijna gedoomde Euro. In plaats daarvan hebben de twee een visie,
een lange termijnvisie voor Europa en de Euro. Eigenlijk moet ieder Euro-land aan de leiband van Brussel.
Nationale zelfbeschikking is van vroeger, iedereen onder het juk van de corpocratie EU en concern-Europa.
Of moeten we zeggen: Duitsland? Is de Euro-crisis de stille Duitse neoliberale overname van het oude
continent? Wordt het komende tijdperk van neofeodalisme vanuit Berlijn aangestuurd?
Zo ziet het er naar uit. ....en vergeet het politiek theater rond de “Euro-bonds”. Is alleen Nederlands en Duits
geleuter voor het stomme, domme, stemvolk. Natuurlijk gaan de Euro-bonds er komen.
Wallstreet Aristocratie
De financiële website Bloomberg bleef graven en procederen, en kreeg uiteindelijk officieel op papier wat
iedereen al wist: na het barsten van de derivatenbubbel in 2008 bailde de Amerikaanse centrale bank FED
voor 1.2 biljoen dollar bijna de gehele wereldwijde banksector uit. In een scherp artikel, inclusief interactief
tooltje om te zien wie-wat-kreeg, wordt duidelijk dat er op de wereld heel wat meer “zombie-banken” zijn dan
het daglicht verdraagt. En dat de FED altijd zal doen wat het moet doen: haar private eigenaren beschermen
tegen ieder mogelijk verlies. Veel plezier bij het bestuderen van je broodheren.
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Planet Gaza
Aanslag op Israëlis? Bombardeer Gaza. De Israëlische regering wist 100% zeker dat de daders van de
laatste aanslag op Israelische burgers vanuit de Gazastrook opereerden. Alleen, om meteen drie Egyptische
grenswachten om te leggen, ging wat ver. Sorry Egypte, misschien kwamen de daders toch niet via Egypte
Israël binnen. Hoe dan, als Gaza totaal inge-beton-d is? Maakt niet uit. Plat met Gaza . Snel, voordat er een
Palestijnse staat wordt uitgeroepen!
MEMRI
Top-vertalers MEMRI kunnen rekenen op Amerikaans geld voor nog meer grappig vertaalde Arabische tvprogramma‟s.
Venezuela‟s goud bom
Hugo Chavez wil het goud van Venezuela terug hebben. Niet alleen reageerde de goudoprijs onmiddellijk op
deze aankondiging, op de langere termijn, indien werkelijk fysiek goud wordt verscheept, kan dit wel eens
een eerste zetje onder de papier-goud-pyramide worden. Om het nieuws nog beter te maken: Chavez
verwacht waarschijnlijk problemen en wil dollar-reserves uit de BIS halen (westerse bank-wereld) en in
Rusland, China en Brazilië onderbrengen. Nu nog wat opstandige gewapende groepen richting Venezuela
en ook dat land kan rekenen op Responisiblity to Protect.
9/11
Toch maar weer eens ouderwets terug naar 9/11. Voor de liefhebber: een rij FBI documenten over de
“dansende Israëlis” en Urban Moving Systems.
FBI
Oud nieuws uit de sloot: de FBI is erg goed in terreur organiseren.
Wikileaks
Zombie-bank Bank of America kan opgelucht adem halen, en verder leven met geld van de FED: de files die
in handen waren van wikileaks over de gang en wandel van de bank voor de subprime-crisis zijn vernietigd.
Na interne strijd tussen Julian Assange en “afvallige” Daniel Domscheit-Berg, heeft de laatst genoemde de
documenten vernietigd.
Mumia Abu-Jamal week 33 1 - 2
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_33_2011/rss

Maandagmorgen briefing (Week 34, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 29-08-2011
Alsof het negentienhonderd-nogiets is, of achttienhonderd-nogiets, is de Libiëoorlog de meest openlijk koloniale oorlog sinds....de inval van Irak in 2003
eigenlijk. De Libische “overgangsraad”, dat gezelschap waarvan niemand
eigenlijk weet wie zij zijn, kan rekenen op miljarden aan bevroren Libische
tegoeden. Italië, Frankrijk, Duitsland, de VS, China, allemaal schuiven ze met
geld in de hoop vooraan te staan zodra de contracten voor de exploitatie van de
Libische grondstoffen worden uitgedeeld, of zodra de zaken die de NATO op dit
moment weg-bombardeert weer moeten worden opgebouwd. Dat er aardig wat is weggeknald, blijkt wel uit
de “nakende humanitaire ramp” in Libië. Dat is R2P, responsibility to protect, het beschermen van de
burgerbevolking, the NATO way. Wat nog ontbreekt, zijn de troepen op Libische bodem. Ow, die zijn er al!
Dan ontbreekt slechts de Irakese/Afghaanse chaos om die troepen in Libië te laten blijven. Ghadaffi is
verdwenen, Tripolis nog steeds niet onder controle. De oorlog in Libië, naast het aflopen van het VNmandaat in september, stoot nog steeds op problemen. Het grootste public relations probleem zijn op dit
moment de “bevrijders” van Tripolis en de plunderingen door de rebellen. Los van de “gewone plunderingen”
weet vooral het plunderen van ambassades en residenties van ambassadeurs de pers te halen. Daarnaast
duiken verschillende verhalen over executies en vijandigheid tegenover Afrikanen op. Opvallend daarom dat
sinds het weekend wordt gesproken over de 50.000 “verdwenen gevangenen” van Ghadaffi, demonstranten
die (vanuit Bangasi) in gevangenissen elders in het land zijn overgebracht. Beelden van geëxecuteerde
Ghadaffi-aanhangers worden opeens verkocht als “excecutie‟s van gevangenen”. De excessen van de
“rebellen” worden langzaam de “excessen” van het Ghadaffi-regime. De overwinnaar schrijft de
geschiedenis. Dan de extremisten in de rijen van de rebellen. Daar zijn bevoorbeeld de voetsoldaten van de
Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), een MI6 ideetje uit de jaren negentig. Het bonte gezelschap wordt
overigens nog bonter, met het bevrijden van nog meer islamisten. Buurland Algerije heeft zelfs al
aangekondigd de Libische “overgangsraad” niet als regering te willen erkennen, zolang de rebellen niets
doen aan hun extremisten-probleem. Dat het gas-rijke Algerije plots weer doelwit is voor Al Qaida, zal de
Algerijnse scepsis waarschijnlijk alleen maar doen toenemen. Met alle propaganda die over de wereld wordt
uitgestort om de Libië oorlog te verkopen, heeft het oude internetspelletje “spot-de-manipulatie” ook weer
nieuwe impulsen gekregen. Voorbeelden: de BBC en hier ook Al Jazeera en een handjevol meer creatieve
“juichende mensen”.
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Syrië
Alsof het niet deels al het geval is, roepen activisten dat de opstand in Syrië binnenkort “gewapend” kan zijn.
Bovendien zijn daar de Syrische massavernietigingswapens waar de wereld zich opeens erg druk om lijkt te
maken.
Planet Gaza
Na een week van Israëlische luchtaanvallen op openlucht-concentratiekamp Gaza wil de extremistische
Palestijnse organisatie Islamic Jihad klaarblijkelijk een wapenstilstand. De IJ is verantwoordelijk voor het
leeuwendeel van de raketaanvallen richting Israël maar wordt door Hamas als een illegale organisatie
gezien. Israël begon met het bestoken van doelen in Gaza na een aanslag op Israëlische toeristen en
militairen vanuit de ge-demilitariseerde Egyptische Sinai-gebieden. Hoewel Palestijnen voor de aanslagen
verantwoordelijk worden gehouden (door Israël) zijn de aanslagen hoogstwaarschijnlijk het werk van
Egyptische groepen. Israël heeft het Egyptische leger tot voorkort toestemming gegeven om deze delen van
de Sinai weer binnen te trekken, een beslisssing die vooral werd ingegeven door meerdere aanslagen op
een gaspijplijn dat gas van Egypte naar Israël transporteert. Officieel zal Israël trouwens voorlopig de stop
hebben gezet op de Egyptische militaire aanwezigheid in de Sinai.
Bekend scenario niet?
Iran
Klaarblijkelijk heeft Iran nog steeds geen S-300 luchtverdedigingsystemen van Rusland gekregen en nu wil
het land de weigering de bestelde goodies te leveren aanvechten voor de rechter.
Overigens wordt uit het proces tegen Majid Jamali Fashi, de moordenaar van een Iraanse nucleair
wetenschapper, duidelijk in hoeverre de Mossad bezig is met het omleggen van wetenschappers in Iran.
Wikileaks
De Verenigde Staten zet nu zelfs de Patriot Act in om informatie te kunnen vergaren over wikileaks en
oprichter Assange. Dynadot, dat klaarblijkelijk de domeinregistratie voor wikileaks heeft georganiseerd, moet
alle gegevens van users en bezoekers overdragen.
Wikileaks is trouwens weer wakker.
Afghanistan
Uiteindelijk komt er een Afghaans leger en een Afghaanse politiemacht, en dan gaan we naar huis. Toch?
Uiteindelijk worden de Amerikaanse basissen opgedoekt, kan het land op eigen benen staan en zelf
beschikken over haar lot. Nou....nee. Eigenlijk wordt er op dit moment gewerkt aan een pact waarmee de
Amerikanen, en dus NATO, tot 2024 in Afghanistan kunnen blijven. Dat is een vrolijke 23 jaar.
Bin Laden excecutie
Er is zoveel over het uitschakelen van Osama Bin Laden door een Amerikaanse Special Forces Unit
geschreven dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Het verhaal klopt gewoon niet. Een aardig stukje
over een aantal dingen die niet kloppen, hier op Motherjones.
Euro-ramp
Christine Lagarde, de nieuwbakken chef van het IMF, laat er geen gras over groeien. Ontypisch IMF noteert
de dame dat de Europese Zombie-banken meer kern-kapitaal moeten opbouwen (dus even de rem op
fractional reserve banking) en dat kunnen ze doen door het EFSF, Euro Stabiliseringsfonds, aan te spreken.
Ja, ja. Het fonds is er niet alleen om banken te bailouten die afgewaardeerd Europees staatsschuld houden,
het fonds is nu opeens ook een directe bank-bank bailout. Leuk, met miljarden on&off balance aan
verschillende soorten financieel schrotpapier.
Wie gaat dat betalen? Duitsland. Maar daar rommelt het. Dus einde september het einde van de Euro?
Bankenlobby
Over Duitsland gesproken: daar wordt uitgezocht waarom die Euro-reddingen 1 tot 25621 zo gunstig zijn
voor banken en anderssoortig privaat kapitaal. Banken&co. maken de regels en wetten gewoon zelf in
Brussel. (geen ondertitel helaas).
Bolivia
De relatie tussen Bolivia en de Verenigde Staten is op een nieuw dieptepunt gezonken nu de Boliviaanse
president Moral de VS en de NGO USAID beschuldigen van het opzetten van indianen tegen de plannen om
een snelweg door oerwoud te bouwen. Morales wil USAID zelfs het land uit gooien. De beschuldigingen van
Morales lijken bedoeld om af te leiden van oprecht protest. Aan de andere kant heeft USAID haar
werkgebied sinds de aanstelling van Morales verlegd naar de provincies waar de oude grondbezitters-elite
nog machtig zijn. Chef USAID voor Zuid Amerika Mark Feuerstein gaf in 2002 leiding aan de
verkiezingscampagne van de latere president van Bolivia Sanchez de Lozada, die na een jaar kon
vertrekken vanwege massale protesten tegen zijn privatisering van de aardolie-industrie.
Venezuela
Crazy Chavez wil nu niet alleen het goud van Venezuela terug hebben, samen met de Russen wil het land
ook nog eens een alternatief voor de Wereldbank oprichten (slecht idee, zie Ghadaffi en ideëen voor een
Wereldbank voor Afrika). Chavez krijgt meteen meer toegang tot Russische wapen-goodies.
Mumia Abu-Jamal week 34
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_34_2011/
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“Rivieren van bloed”
E.J. BRON - 17 AUGUSTUS 2011
Zijn waarschuwing werd in de wind geslagen: op 20 april 1968 eiste de
Engelse afgevaardigde Enoch Powell dringend een stop op de massaimmigratie naar Groot-Brittannië. De actuele onlusten bevestigen de
angsten van de in 1998 overleden politicus. Hieronder zijn integrale rede.
“De belangrijkste functie van goed staatsmanschap bestaat erin, om
vermijdbaar kwaad te voorkomen. Bij deze inspanning stuit zij op
hindernissen, die diep in de menselijke natuur wortelen. Enerzijds zit dat in
de orde der dingen, dat zulk kwaad niet bewijsbaar is, voordat het aan het licht komt: in iedere fase van zijn
ontwikkeling blijft er speelruimte voor twijfel en twist of hij echt zou zijn of ingebeeld.
Tegelijkertijd baart het weinig opzien in vergelijking met huidige problemen, die zowel onbetwistbaar als
dringend zijn: daarom de voortdurende verleiding in de politiek om zich ten koste van de toekomst met het
onmiddellijke heden bezig te houden. Mensen neigen vooral naar de verkeerde opvatting, dat diegene, die
trammelant voorspelt, deze veroorzaken of er zelfs naar verlangen zou. “Als de mensen er maar niet over
zouden praten”, denken ze graag, “dan zou het waarschijnlijk niet gebeuren.”
Wellicht is deze gewoonte terug te voeren op het primitieve geloof, dat het woord en het ding, de naam en
het voorwerp identiek zouden zijn. Hoe het ook zij, het zich bezighouden met toekomstig zwaarwegend,
maar door direct handelen nog af te wenden kwaad, is de meest impopulaire en tegelijkertijd de meest
noodzakelijke taak van een politicus. Diegenen, die zich hier met open ogen voor drukken, verdienen de
vloeken van diegenen, die na hen komen – en vaak genoeg krijgen ze die dan ook.
Geen regering blijft eeuwig aan de macht
Een of twee weken geleden raakte ik met iemand uit mijn kieskring in gesprek, een hele gewone arbeider
van middelbare leeftijd, die werkt in een van onze genationaliseerde fabrieken. Na een tot twee zinnen over
het weer, zei hij plotseling: “Als ik het geld zou hebben om te vertrekken, zou ik niet in dit land blijven.”
Ik maakte een of andere afkeurende opmerking van waarom, want ook deze regering zou niet eeuwig aan
de macht blijven; hier schonk hij echter geen aandacht aan en vervolgde: “Ik heb drie kinderen, ze hebben
allemaal gymnasium gedaan, twee van hen zijn nu getrouwd en hebben een gezin. Ik zal pas tevreden zijn
als ik ervoor heb gezorgd, dat zij zich allemaal in de overzeese gebieden vestigen. Hier zal over 15 tot 20
jaar de zwarte man met de zweep boven de blanke zwaaien.”
Ik hoor het koor van afschuw al. Hoe durf ik zoiets vreselijks uit te spreken? Hoe durf ik onrust te stoken en
de gemoederen te verhitten door te vertellen van zo´n gesprek? Het antwoord luidt, dat ik niet het recht heb
om dit niet te doen. Een fatsoenlijke, normale landgenoot zegt op klaarlichte dag in mijn eigen stad tegen
mij, zijn afgevaardigde in het Lagerhuis, dat zijn land geen levenswaardig bestaan meer aan zijn kinderen
kan bieden.
Immigranten zullen complete steden bezetten
Ik heb gewoon niet het recht om de schouders op te halen en aan iets anders te denken. Duizenden en
honderdduizenden denken hetzelfde als hij, wellicht niet overal in Groot-Brittannië, maar toch in die
gebieden, waarin al een volledige verandering is ingezet, die in duizend jaar Engelse historie haar gelijke
niet kent. Als de huidige trend aanhoudt, zullen er over 15 tot 20 jaar 3,5 miljoen immigranten uit de
Commonwealth en hun nakomelingen in dit land wonen. Dit cijfer komt niet van mijzelf. Het is het officiële
cijfer, dat de woordvoerder van het Registrar General (hoogste bestuursambtenaren) bekendmaakte aan het
parlement. Voor het jaar 2000 bestaat er geen vergelijkbaar officieel cijfer, maar het moet bij 5 tot 7 miljoen
liggen, ongeveer een tiende deel van de totale bevolking en bijna zo hoog als het grote stedelijke gebied van
Londen. Natuurlijk zullen ze zichzelf niet gelijkmatig tussen Margate en Aberystwyth en tussen Penzance en
Aberdeen verdelen. Immigranten en hun nakomelingen zullen verstrooid over Engeland complete streken,
steden en stadsdelen bezet hebben.
Het aantal immigranten zal snel toenemen
In de loop der tijd zal het aandeel van de nakomelingen van de immigranten in dit totale aantal, de in
Engeland geborenen, die hier op dezelfde manier naartoe kwamen als wij overigen, snel stijgen. Al in 1985
zouden de hier geborenen een meerderheid vormen. Het is deze omstandigheid, die een onmiddellijk
ingrijpen dringend noodzakelijk maakt, en wel een ingrijpen, dat voor politici het moeilijkst is uit te voeren,
omdat er in het heden namelijk moeilijkheden bestaan, terwijl het kwaad, dat verhinderd of geminimaliseerd
dient te worden, meerdere parlementsperiodes in de toekomst ligt.
De natuurlijke en verstandige vraag van een natie, die zulke vooruitzichten te wachten staat, luidt: “”Hoe is
hun aantal te reduceren?” Dit kan beperkt worden, toegegeven, niet helemaal te vermijden, wanneer men
bedenkt, dat cijfers uitermate belangrijk zijn: de betekenis en de gevolgen van de invoering van een vreemd
element in een land of bevolking verschillen fundamenteel, afhankelijk van het feit of dit element 1% of 10%
uitmaakt.
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De antwoorden op deze eenvoudige, verstandige vraag zijn net zo eenvoudig en verstandig: door een
verdere toestroom ter stoppen, of zo goed als te stoppen en een maximale afvloeiing te eisen. Beide
antwoorden zijn deel van de officiële politiek van de Conservatieve Partij.
Onze natie bouwt haar eigen brandstapel
Het is nauwelijks te geloven, dat er op dit moment alleen al in Wolverhampton twintig tot dertig extra
immigrantenkinderen van overzee aankomen – en dat betekent 15 tot 20 nieuwe gezinnen in een of twee
decennia. Zij die de goden willen verstoren, maken hen eerst krankzinnig. We moeten als natie krankzinnig
zijn, letterlijk krankzinnig, om de jaarlijkse toestroom van ongeveer 50.000 familieleden toe te staan, die
grotendeels de basis voor de toekomstige groei van de van immigranten afstammende bevolking. ? Het is
net, alsof men naar een natie zou kijken, die ijverig haar eigen brandstapel aan het bouwen is.
Wij zijn zo krankzinnig, dat wij het aan ongetrouwde mensen daadwerkelijk toestaan om te immigreren, om
met echtgenoten of verloofdes, die zij nog nooit gezien hebben, een gezin te stichten. Niemand zou moeten
aannemen, dat de komst van afhankelijke mensen automatisch zal afnemen. Integendeel, zelfs het huidige
quotum voor binnenlaten van 5000 per jaar, volstaat voor nog eens 25.000 per jaar ad infinitum, zonder het
enorme reservoir van al bestaande relaties in dit land mee te tellen – het binnenreizen op bedrieglijke wijze
reken ik überhaupt niet eens mee. Onder deze omstandigheden rest alleen om de totale toestroom met het
doel zich hier duurzaam te vestigen onmiddellijk tot kleine proporties terug te brengen en de noodzakelijke
wettelijke en administratieve maatregelen moeten direct worden genomen.
Ik kom nu bij remigratie. Wanneer de totale immigratie morgen zou eindigen, zou het groeicijfer van de
immigrantenbevolking en van de van immigranten afstammende bevolking aanzienlijk verminderen, maar
het fundamentele wezen van het nationale gevaar zou op grond van de in de toekomst te verwachten
grootte van dit bevolkingselement blijven bestaan.
Immigranten aansporen terug te keren
Hiermee kan alleen worden begonnen, zolang mensen, die bijvoorbeeld binnen de laatste tien jaar
binnenkwamen, een aanzienlijk aandeel uitmaken. Des te dringender is het om nu het tweede element van
de conservatieve politiek om te zetten: het aansporen tot remigratie. Niemand kan inschatten hoeveel er met
royale ondersteuning voor zullen beslissen om terug te keren naar hun landen van herkomst of naar andere
landen te gaan, waar hun arbeidskracht en vaardigheden nodig zijn.
Niemand weet het, omdat er tot nu toe geen enkele poging tot zo´n politiek werd gedaan. Ik kan alleen maar
zeggen, dat er zelfs op dit moment af en toe immigranten uit mijn eigen kieskring naar me toe komen en mij
vragen hen te ondersteunen bij hun terugkeer. Als zo´n politiek ingevoerd zou worden en met
vastberadenheid zou worden uitgevoerd die het dreigende alternatief rechtvaardigt, zou de daaruit
resulterende afvloeiing de toekomstige perspectieven merkbaar veranderen.
Het derde element van de politiek van de Conservatieve Partij is, dat allen, die als staatsburgers in dit land
wonen voor de wet gelijk moeten zijn en er tussen hen geen discriminatie of differentiatie door
staatsautoriteiten mag bestaan. Zoals Edward Heath heeft gezegd, zal er geen “staatsburger eerste klasse”
en “staatsburger tweedeklasse” bestaan.
Dat betekent niet, dat de immigrant of zijn nakomelingen in een geprivilegieerde of bijzondere klasse wordt
verheven of omdat de burger het recht wordt ontzegd om in het regelen van zijn eigen zaken tussen de ene
en de andere burger te discrimineren of dat hij gedwongen zal worden m.b.t. zijn redenen en motieven op de
ene of op de andere manier gevolg te geven aan de wet.
De autochtonen worden gediscrimineerd
Groter zouden de realiteiten niet verkeerd kunnen worden begrepen, dan door diegenen, die luidkeels
wetten “tegen discriminatie” eisen, zoals zij het noemen, alsof ze redacteuren van het zelfde type en vaak
van dezelfde kranten zouden zijn, die in de jaren-30 dit land jarenlang blind probeerden te maken voor het
toenemende gevaar dat het bedreigde, of aartsbisschoppen, die in paleizen wonen en met de dekens over
hun hoofden getrokken uitstekend gedijen. Ze hebben volledig en diametraal ongelijk.
De discriminatie en benadeling, het gevoel van zorg en boosheid heerst niet bij de immigrantenbevolking,
maar bij diegenen, in wiens midden zij gekomen zijn en nog steeds komen. Met het aannemen van zo‟n
wetgeving op het huidige tijdstip riskeert het parlement daarom de lont in het kruitvat te steken. Het meest
vriendelijke, wat er over diegenen valt te zeggen die dit voorstellen en ondersteunen, is, dat zij niet weten
wat ze doen.
Niets is meer misleidend dan de vergelijking tussen de Commonwealth-immigrant en de Amerikaanse neger.
De negerbevolking van de Verenigde Staten, die al bestond voordat de Verenigde Staten een natie werden,
begon in de waarste zin van het woord als slaven, om later het kiesrecht en andere burgerrechten te
verkrijgen. De uitoefening daarvan hebben ze slechts langzaam en tot op de dag van vandaag niet volledig
bereikt.
De Commonwealth-immigrant kwam in het bezit van het volledige staatsburgerschap naar Groot-Brittannië,
in een land, dat geen discriminatie tussen de ene en de andere burger kende, en hem werden onmiddellijk
alle rechten van iedere staatsburger toegestaan, van het stemrecht tot aan de gratis geneeskundige
behandeling door de National Health Service. Eventuele nadelen, die er voor de immigrant ontstonden,
kwamen niet voort uit de wet of uit de politiek van de staat of uit de bestuursmaatregelen, maar uit die
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persoonlijke omstandigheden en toevalligheden, die ervoor zorgen en er altijd voor zullen zorgen, dat het lot
en de ervaring van een mens verschillen van die van een ander mens.
Terwijl echter voor de immigrant de opname in dit land de toelating tot de vurig verlangde privileges en
mogelijkheden betekende, was het effect op de bestaande bevolking een hele andere. Om redenen, die zij
niet kon begrijpen, en als gevolg van een verzuimde beslissing, waarnaar zij nooit gevraagd werd, vond zij
zichzelf als vreemdeling in haar eigen land terug.
Steeds meer privileges voor de vreemdelingen
De mensen stelden vast, dat er voor hun vrouwen geen kraambedden, voor hun kinderen op school geen
plaatsen vrij waren, dat hun huizen en buurten onherkenbaar veranderden, dat hun toekomstplannen en –
vooruitzichten werden vernietigd; op het werk stelden ze vast, dat werkgevers aarzelden om op de
immigranten dezelfde maatstaven van discipline en ijver toe te passen die van de autochtone arbeiders
werden verwacht; in het verloop van de tijd kregen ze steeds meer stemmen te horen, die tegen hen zeiden,
dat zij nu de ongewensten waren.
Nu krijgen ze te horen, dat er een eenzijdig privilege door het parlement zal worden aangenomen; er zal een
wet worden aangenomen, die er noch toe dient noch ervoor bedoeld is hen te beschermen of hen gelijk te
geven, om de ontevredenen en de agent provocateur de macht te geven hen voor hun privéhandelingen aan
de schandpaal te nagelen.
In de honderden en nog eens honderden brieven die ik kreeg, toen ik mij twee, drie maanden geleden het
laatst uitliet over dit thema, kwam er een kenmerk naar voren, dat in hoge mate nieuw was en dat mij slechte
zaken deed vermoeden. Alle afgevaardigden zijn gewend aan de typische anonieme briefschrijvers; wat mij
echter verraste en alarmeerde, was het grote aandeel eenvoudige, fatsoenlijke, verstandige mensen, die
verstandige en vaak hoogontwikkelde brieven schreven en dachten hun adres weg te moeten laten, omdat
zij het als gevaarlijk beschouwden om zich in schriftelijke vorm tot een parlementsafgevaardigde te richten
en instemming met zijn uitlatingen te tonen, die ik had gedaan, en bang waren voor straf of sancties indien
bekend werd dat zij dit gedaan zouden hebben. Het gevoel om een vervolgde minderheid te zijn, dat onder
de eenvoudige Engelsen in de betreffende delen van het land toeneemt, kunnen diegenen, die het niet uit
eigen ervaring kennen, zich nauwelijks voorstellen. Ik zal nu een van deze honderden mensen voor mij laten
spreken:
Alleen onder zwarten
“Acht jaar geleden werd in een straat in Wolverhampton, die als goede woonomgeving bekend stond, een
huis aan een neger verkocht. Nu woont daar alleen nog een enkele blanke (een pensioengerechtigde
vrouw). Dit is haar verhaal. Ze verloor haar man en haar beide zonen in de oorlog. Daarom veranderde ze
haar huis met zeven kamers, haar enige bezit, in een pension. Ze werkte hard en verdiende goed, betaalde
haar hypotheek af en begon te sparen voor haar oude dag. Toen kwamen de immigranten. Met toenemende
angst zag ze hoe het ene huis na het andere werd overgenomen. De eens zo rustige straat werd een plaats
van lawaai en chaos. Jammer genoeg verhuisden haar blanke huurders.
Op de dag, nadat de laatste was vertrokken, werd ze om zeven uur ´s morgens door twee negers uit bed
gebeld, die haar telefoon wilden gebruiken om hun baas te bellen. Toen ze dit weigerde, zoals ze bij iedere
vreemdeling op dit vroege uur gedaan zou hebben, werd ze uitgescholden en was bang dat ze zou zijn
aangevallen als ze geen ketting op de deur gehad zou hebben. Immigrantenfamilies hebben geprobeerd
kamers in haar huis te huren, maar dit heeft ze altijd geweigerd.
Haar kleine hoeveelheid spaargeld was opgebruikt en als ze de bijkomende kosten had betaald, had ze nog
minder dan twee pond per week over. Ze deed haar best om korting te krijgen en had een afspraak met een
jong meisje, dat voorstelde dat ze een deel van haar huis zou moeten gaan verhuren. Toen ze zei, dat ze
alleen negers zou kunnen krijgen, zei het meisje: “Met racistische vooroordelen zult u in dit land niet ver
komen.” Dus ging ze naar huis.
De telefoon is haar reddingslijn. Haar familie betaalt de rekening en steunt haar zo goed ze kan.
Immigranten hebben aangeboden haar huis te kopen – voor een prijs, die de toekomstige verhuurder binnen
enkele weken of hoogstens enkele maanden van zijn huurders terugverdiend zou hebben. Langzamerhand
wordt ze bang om het huis uit te gaan. De ramen zijn ingegooid. In haar brievenbus vindt ze drollen. Als ze
boodschappen gaat doen, lopen er constant kinderen achter haar aan. Charmante, breed grijnzende
negertjes. Ze spreken geen Engels, maar één woord kennen ze. ´Racist´, scanderen ze. Wanneer deze
nieuwe wet over de rassenverhoudingen wordt aangenomen, is de vrouw ervan overtuigd, dat ze in de
gevangenis terechtkomt. En heeft ze ongelijk? Daar ben ik niet meer zo zeker van.”
Waanidee integratie
Het andere gevaarlijke waanidee, waaraan diegenen lijden, die moedwillig of op andere wijze blind zijn
tegenover de realiteiten, kan worden samengevat in het woord “integratie”. Je in een bevolking integreren
betekent, praktisch niet zijn te onderscheiden van haar overige burgers. Nu is, als er duidelijke lichamelijke
verschillen, vooral wat betreft huidskleur, bestaan, integratie altijd moeilijk. Echter op den duur niet
onmogelijk.
Onder de Commonwealth-immigranten, die hier de afgelopen vijftien jaar naartoe zijn gekomen om hier te
leven, bevinden zich vele duizenden, die de wens en de bedoeling hebben om geïntegreerd te worden en
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van wie de ideeën en inspanningen altijd in die richting gaan. Om je echter te verbeelden, dat een grote en
groeiende meerderheid van de migranten en hun nakomelingen hetzelfde van plan zijn, is een absurde
dwaalleer en nog een gevaarlijke bovendien.
We staan hier voor een verandering. Tot nu toe heeft de kracht van de omstandigheden en de herkomst
alleen al de gedachte aan integratie voor de meerderheid van de immigranten ontoegankelijk gemaakt – dat
ze nooit aan zoiets gedacht of dit bedoeld hebben, en dat hun aantal en hun lichamelijke concentratie
betekende, dat de integratiedruk, waarmee normaalgesproken iedere kleine minderheid mee te maken heeft,
niet functioneerde.
Etnische afgrenzing een kankergezwel
Nu beleven we de toename van krachten, die de integratie actief tegenwerken, uit eigenbelang tot het
behoud van en de verscherping van racistische en religieuze verschillen met als doel de uitoefening van de
werkelijke dominantie, eerst over andere immigranten en daarna over de rest van de bevolking. De wolk, die
niet groter is dan de hand van een man en de hemel toch zo snel kan bedekken, is onlangs in
Wolverhampton te zien geweest, en de signalen duiden erop, dat hij zich snel zal uitbreiden.
De zinnen, die ik dadelijk zal uitspreken, die op 17 februari letterlijk zo in de lokale pers stonden afgedrukt,
zijn niet van mij afkomstig, maar van een Labourafgevaardigde, die in de huidige regering een ministerspost
bekleedt:
“De campagne van de Sikh-gemeenschap om gebruiken te behouden, die in Groot-Brittannië ongepast zijn,
moet ernstig worden betreurd. Wanneer u in Groot-Brittannië werkt, vooral in de openbare sector, zou u
bereid moeten zijn om de voorwaarden van uw arbeidscontract te accepteren.
Om als gemeenschap speciale rechten (of zou u zeggen speciale riten?) te eisen, leidt tot een gevaarlijke
versplintering van de samenleving. Deze etnische afgrenzing is een kankergezwel; door welke huidskleur
deze ook wordt gepraktiseerd, zij dient heftig te worden veroordeeld.” John Stonehouse komt alle erkenning
toe voor het inzicht dit te hebben waargenomen en de moed het gezegd te hebben.
Een duistere toekomst
Voor deze gevaarlijke en splijtende elementen biedt het wetsontwerp over de rassenverhoudingen (Race
Relations Bill) precies de voedingsbodem die ze nodig hebben om te gedijen. Hier is het middel om te laten
zien, dat de immigrantengemeenschappen hun leden organiseren en consolideren, tegen hun medeburgers
agiteren en partij kiezen en de rest met de wapens van de wet kunnen overwinnen en domineren, die de
onwetenden en slecht geïnformeerden hebben klaargelegd.
Als ik naar de toekomst kijk, besluipt me een voorgevoel; net zoals de Romeinen lijk ik “de rivier de Tiber met
veel bloed te zien schuimen.” Dat tragische en hopeloze fenomeen, dat wij met angst en beven aan de
andere kant van de Atlantische Oceaan zien, dat daar echter met de historie en het bestaan van de VS zelf
verweven is, komt hier over ons door onze eigen wil en onze eigen achteloosheid. In werkelijkheid is het
bijna al zover. Getalsmatig zal het lang voor het einde van de eeuw Amerikaanse proporties hebben
aangenomen. Alleen vastberaden en direct ingrijpen kan het ook nu nog afwenden. Of de wil aanwezig zal
zijn om dit handelen te eisen en uit toe voeren, weet ik niet. Ik weet alleen, dat het grote verraad daarin zou
bestaan, toe te kijken en niets te zeggen.
De in 1912 in Birmingham geboren en opgetogen Enoch Powell was Professor voor Grieks,
brigadegeneraal, conservatief afgevaardigde, staatssecretaris en minister van gezondheid. Na zijn rede op
20 april 1968 betreffende het aanwerven van voornamelijk Afro-Caribische en Aziatische immigranten uit
Commonwealth-landen raakte hij in een politiek isolement, dat door zijn hartstochtelijke afwijzing van de
toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG nog groter werd. In 1974 trad hij uit de Conservatieve Partij en
sloot zich aan bij de Noord-Ierse Ulster Unionist Party. In 1998 overleed hij op 85-jarige leeftijd in Londen.
Bron: http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M5ab03908d5e.0.html
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

Reddingswerkers 11 september niet welkom op 10e herdenking
za, 20/08/2011
Het is pas drie weken geleden dat de reddingswerkers te horen kregen geen hulp van
de (R)overheid te krijgen mochten ze kanker krijgen. Dit omdat dit nog niet bewezen is.
Vier dagen geleden ging Bloomberg nog even wat verder: de dames en heren
reddingswerkers zijn niet welkom op de 10e herdenking in New York bij het monument
op ground zero.
Wat zou Bloomberg tot deze beslissing hebben gebracht? Mogelijk wilde hij de
reddingswerkers helemaal niet zien op deze dag, omdat hij het ze al die jaren absoluut
niet makkelijk heeft gemaakt. Vragen zijn gesteld en toch heeft dit kunnen gebeuren. Mocht je in de
gelegenheid zijn hier bekendheid aan te geven: heel graag. Hoe meer druk op de ketel hoe beter.
Bronnetje:
CNN
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'Geheim Europees genootschap bereidt massadeportatie migranten voor'
Bari, Zuid Italië. Immigranten uit Noord Afrika vallen agenten van de
rellenpolitie aan.
In diverse Europese landen is een geheim genootschap actief dat de
massadeportatie van migranten voorbereidt en tegelijkertijd wil afrekenen met
de 'verraders' in de politiek die decennialang de ongebreidelde immigratie
mogelijk hebben gemaakt. De Deense onderzoekskrant Politiken schreef onlangs dat de Deense afdeling
van dit genootschap al meer dan 20 jaar bestaat.
Onder de kop 'Deense rechtsen door geheim netwerk geïnfiltreerd' schreef Politiken dat Deense
politieagenten, conservatieve politici, zakenmensen en academici al vele jaren geleden een geheim verbond
hebben opgericht dat Denemarken wil 'bevrijden' van alle niet-Europese immigranten en wil afrekenen met
de 'verraders' in de politiek en media die de massa immigratie naar Europa hebben gepromoot en mogelijk
hebben gemaakt. Dat alles zou enkel een Deense aangelegenheid zijn gebleven, ware het niet dat er
inmiddels in bijna alle Europese landen die kampen met migrantenproblematiek 'filialen' van dit genootschap
zijn ontstaan. Het geheime netwerk zou vanuit de Amerikaanse staat Virginia gecoördineerd worden door
een mantelorganisatie van de CIA. Bronnen binnen Europese inlichtingendiensten zouden nu denken dat
ook Anders Breivik, de dader van de recente gruwelijke slachting onder jongeren in Noorwegen, tot dit
netwerk zou hebben behoord. Al kort na zijn arrestatie beweerde Breivik dat hij niet alleen handelde maar
onderdeel vormde van een groter netwerk. Aanvankelijk beschouwden de autoriteiten dit als
grootheidswaanzin, maar na nieuwe onthullingen door politici en ontdekkingen door veiligheidsinstanties zou
Breiviks bewering niet langer als ongeloofwaardig worden gezien.
Ondertussen weet men dat dit netwerk inderdaad bestaat. De Duitse tak wordt gecoördineerd door een
reserve officier en een voormalige manager van een uit Zuid Duitsland afkomstige wapenonderneming. Het
bestaan van dit geheime netwerk, dat over diverse websites zou beschikken, wordt door de reguliere media
nog altijd verzwegen. (1)
Xander - (1) KOPP

Hamas verliest controle over Gaza; Israël vreest dat Iran grote oorlog uitlokt
Strijders van de door Iran geleide islamitische terreurgroepering Jihad Islami,
die de positie van Hamas aan het wankelen hebben gebracht.
Nadat de VS er gisteren ternauwernood in slaagde Egypte te weerhouden van
het terugtrekken van zijn ambassadeur uit Israël, werden er vanochtend
opnieuw minstens 15 raketten vanaf de Gazastrook op de joodse staat
afgevuurd. Het Iron Dome systeem wist bij Ashkelon 3 raketten en bij
Beersheba 1 raket te onderscheppen (1). Op dit moment heeft het Israëlische
leger de vergeldingsaanvallen echter opgeschort omdat er een nieuwe situatie lijkt te zijn ontstaan op de
Gazastrook. Hamas begint er namelijk de controle te verliezen(2); 90% van de raketaanvallen zijn afkomstig
van de rechtstreeks door Iran geleide terreurgroepering Jihad Islami (3). In Jeruzalem vreest men nu dat Iran
doelbewust Israël wil verleiden tot een militaire operatie op de Gazastrook, zodat dit door Teheran als
voorwendsel kan worden gebruikt voor het starten van een grote oorlog tegen de joodse staat.
Inmiddels is duidelijk dat Iran en Hezbollah achter de terreuraanslagen van afgelopen donderdag in Zuid
Israël zitten, en dat Hamas er inderdaad niets mee te maken had. Vanaf donderdagmiddag zijn er bijna 100
raketten op Israëlische steden en dorpen afgevuurd. Zo'n 1 miljoen Israëliërs leven binnen het bereik van
deze raketten. Gisteren kwam een 38 jarige man om het leven toen een Grad raket op zijn huis in
Beersheba neerkwam.
Voor het eerst in jaren staat de Palestijnse terreurbeweging Hamas aan de zijlijn in Gaza. Jihad Islami, de
Palestijnse tak van het regime in Teheran, heeft in korte tijd de beschikking gekregen over ruim 10.000 naar
de Gazastrook gesmokkelde raketten. Iran wil met het rakettenoffensief van de islamitische terroristen vijf
doelen bereiken:
1. De aandacht afleiden van de Syrische president Bashar Assad, die volgens de Amerikaanse president
Obama en Europa moet aftreden vanwege het onderdrukken van de opstand in zijn land.
2. Een directe bedreiging vormen voor de joodse staat, wiens vernietiging van fundamenteel belang is in de
'Mahdi' ideologie van de islamisten in Teheran.
3. Het tegenwerken van de Egyptische militaire operatie in de wetteloze Sinaï woestijn, die erop gericht is
het enorme Iraanse smokkelnetwerk te vernietigen.
4. Het isoleren van de leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zodat het vragen van VN
erkenning voor een onafhankelijke staat op 20 september irrelevant wordt.
5. Het planten van tikkende tijdbommen rond Israël, zodat deze op de door Iran bepaalde tijd zullen
ontploffen in een grote regionale oorlog tegen de joodse staat.
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De Israëlische regering in Jeruzalem lijkt besluiteloos over de te volgen koers. Gisteren werd op aandringen
van de VS excuses aangeboden aan Egypte voor de dood van enkele Egyptische politieagenten, die bij de
gevechten met de terroristen waren omgekomen. De verklaring van een Egyptische official dat niet Israël,
maar Al Qaeda hiervoor verantwoordelijk was, leek hiermee geheel te worden genegeerd.
Wil Iran grote oorlog tegen Israël uitlokken?
Aanvankelijk stelde Israël Hamas verantwoordelijk voor de terreuraanslagen en het rakettenoffensief. Nu
blijkt dat niet zozeer Hamas, maar Jihad Islami voor 90% verantwoordelijk is, weet Israël niet wat de
gevolgen zullen zijn van een militaire operatie op de Gazastrook. Deze zou namelijk heel goed Iran en
Hezbollah in de kaart kunnen spelen, zodat deze Israëls vergeldingsacties kunnen aangrijpen om Israël een
nieuwe grote Midden Oosten oorlog in te lokken.
Hamas wil overigens niet achterblijven en heeft inmiddels eveneens raketten op Israëlische burgerdoelen
afgevuurd. Ondertussen heeft Hamaspremier Haniyeh Egypte, de VN en de Arabische Liga opgeroepen om
Israël te weerhouden van vergeldingsaanvallen. De voorzitter van het Israëlische parlementaire comité
Buitenlandse Zaken en Defensie, Shaul Mofaz, roept het Israëlische leger juist op om de gelegenheid aan te
grijpen de militaire infrastructuur van Hamas totaal te vernietigen (4). Ook de oppositiepartij Kadima wil een
grote militaire operatie op de Gazastrook beginnen (5).
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Arutz 7 ; (3) DEBKA ; (4) Jerusalem Post ; (5) Haaretz

Geheime afspraken over opheffen financiële soevereiniteit eurolanden in 2013
Het einde van de financiële soevereiniteit van Nederland en alle
andere euro lidstaten is nabij. In het tot nu toe geheim gehouden
ontwerpverdrag voor het in 2013 in te voeren Europese Stabiliteits
Mechanisme (ESM) krijgt een speciale, niet democratisch gekozen
raad van Europese 'gouverneurs' de volledige zeggenschap over het
bedrag dat de afzonderlijke euro lidstaten moeten bijdragen om de
financiële stabiliteit van de eurozone te waarborgen. Dat betekent dat de permanente overdracht van
miljarden belastingeuro's van Noord Europese lidstaten zoals Duitsland, Nederland, Frankrijk en Finland
naar Zuid Europa een vastbesloten feit is.
In juni 2013 wordt de drie jaar eerder opgerichte Europese Financiële Stabilisatie Faciliteit (ESFS) en het
vorige maand geschapen Europese Financiële Stabilisatie Mechanisme (EFSM of Euro-Reddingsfonds)
vervangen door het nieuwe Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM). Het basiskapitaal van dit ESM wordt
verhoogd naar € 700 miljard en heeft als doel de schulden van de in financiële problemen geraakte lidstaten
te verminderen. Hiervoor kunnen ook staatsleningen worden opgekocht. Niet onbelangrijk en een
onmiskenbaar teken aan de wand: De hoogte van het ESM kan naar believen naar boven worden bijgesteld.
Duitsland (27,1% = € 190 miljard) en Frankrijk (20,3% = € 142) miljard zijn de grootste bijdragers aan het
nieuwe ESM. Iedere euro lidstaat zal een gouverneur afvaardigen, die samen met zijn collega's de
zeggenschap krijgt over de financiële verdeling van de ESM gelden. Dat betekent niets minder dat de
parlementen -ook de Tweede Kamer- de controle over waar het nationale belastinggeld aan besteed moet
worden kwijtraken. Met andere woorden: onze financiële soevereiniteit zal in juni 2013 worden beëindigd.
Nederland natuurlijk weer nettobetaler
Naast een gouverneur stelt ieder land ook een plaatsvervangende gouverneur en een directeur plus
plaatsvervangende directeur aan. Alleen al de personeelskosten van deze nieuwe ESM-instelling, die
parallel aan het IMF zal functioneren, zullen gezien de uiterst royale salarissen die Brussel zijn ambtenaren
betaalt ongetwijfeld astronomisch zijn. Hoofdkwartier van de ESM gouverneurs zal waarschijnlijk het
ministaatje Liechtenstein worden.
De in problemen verkerende landen Italië (17,9% = € 125 miljard), Spanje (11,9% = € 83 miljard), Portugal
(2,5% = € 17 miljard) en Griekenland (2,8% = € 19 miljard) moeten op papier ook meedoen, maar krijgen
vanwege hun financiële moeilijkheden een veelvoud van hun inleg uit het ESM fonds terug. Zoals sinds de
oprichting van de EU gebruikelijk is zullen Duitsland en Nederland tot de grootste netto betalers gaan
behoren. Duitsland heeft ondanks zijn AAA status zelf echter een schuld van € 2 biljoen (in totaal zelfs € 7
biljoen aan financiële verplichtingen).
ESM controleert zichzelf
Nalatige betalers kunnen door het ESM worden aangemaand om tijdig aan hun financiële verplichtingen te
voldoen. Hoe dit in praktijk moet met landen zoals Griekenland, die feitelijk bankroet zijn, weet echter
niemand. Het ESM kan in ieder geval 'vrijelijk' en 'naar behoefte' beschikken over de bijdragen van de
lidstaten beschikken. Ook kredieten van banken en financiële instellingen mogen worden opgekocht en
tevens mag er eventueel een reservefonds worden opgericht. Op de vraag wie het huishoudboekje van de
ESM gouverneurs gaat controleren volgt een typisch Brusselse oplossing: de gouverneursraad zelf benoemt
drie 'competente' leden die dit gaan doen. Kortom: men controleert zichzelf, en dat betekent dus geen
controle.
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ESM tegen grondwet
Alle medewerkers van het ESM zullen tot strikte geheimhouding worden verplicht. Ook zullen alle
gouverneurs, directeuren, plaatsvervangers en ander personeel immuniteit van iedere vorm van
rechtsvervolging krijgen, ook als er sprake is zware (financiële) misdrijven. Gezien het feit dat de woorden
'Brussel' en 'fraude' sinds de oprichting van de EEG en de EU synoniemen zijn geworden, valt niet moeilijk
voor te stellen waarom deze immuniteit wordt ingesteld. Ook het feit dat het ESM verdrag zonder de
toestemming van het volk in werking zal worden gesteld en in strijd is met in ieder geval de Duitse grondwet
is tegenwoordig typerend voor het dictatoriale leiderschap van Europa, dat met de totale afbraak van onze
vrije, soevereine en democratische rechtsstaten steeds meer haast lijkt te willen maken.
Xander - (1) KOPP

Voorteken nieuwe bankencrisis: Europese kapitaalmarkten op slot
Duits investeerders vertrouwen zakt volledig in elkaar - Phoenix Capital
Research: De Echte Crisis, het EINDSPEL, is begonnen
Het 'EINDSPEL' zou dan nu echt begonnen zijn (foto: voorkant DVD 'Endgame',
Alex Jones).
Onafhankelijk analisten waarschuwen er al tijden voor, en volgens sommigen is
het nu zover: het begin van een nieuwe bankencrisis. Niet zoals in 2008, nee deze crisis zal véél erger zijn. Een belangrijk signaal is het feit dat de Europese kapitaalmarkten op slot lijken
te gaan. Het lukt vooral Europese banken steeds minder goed om vers kapitaal te lenen. Ook berekenen de
banken onderling een steeds hogere rente. Degenen die beweerden dat het leggen van de financiële
problemen op de schouders van de Europese kernlanden (zoals Duitsland, Frankrijk en Nederland) geen
gevolgen zou hebben, komen nu al bedrogen uit. Voor het eerst zijn de verzekeringskosten (Credit Default
Swaps) tegen een Duits bankroet bankroet hoger dan die voor Groot Brittannië. (1)
Een tot nu toe zorgvuldig geheim gehouden grote Europese (Italiaanse? Franse?) bank sloot vorig week een
noodlening bij de Europese Centrale Bank van maar liefst $ 500 miljoen af (2). De laatste keer dat dit in deze
mate gebeurde was in mei 2010, toen de financiële crisis dankzij Griekenland een nieuwe, gevaarlijke fase
inging en de Europese Unie alle zeilen moest bijzetten om het instorten van de eurozone te voorkomen.
Een ander teken aan de wand is het feit dat het Duitse investeerdersvertrouwen volledig in elkaar is gezakt,
namelijk van -26 naar -37,6, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de -15,1 waar de index recent nog
op stond. Dit is het laagste niveau sinds december 2008. De belangrijkste component van deze index, de
huidige situatie van de economie, kreeg de allergrootste klap te verwerken en implodeerde van 90,6 naar
53.5 (daar waar 85.0 was verwacht!). De vooruitzichten voor de eurozone als geheel daalden eveneens fors:
van -7 naar -40. Een dubbele-dip recessie lijkt dan ook niet meer te voorkomen. (3)
'De Echte Crisis, het EINDSPEL, is begonnen'
Graham Summers, financieel specialist bij Phoenix Capital Research, schreef drie dagen geleden dat de
'grote instorting officieel is begonnen'. De crisis van 2008 was volgens hem slechts een opwarmertje voor
wat we nu gaan meemaken: de échte crisis, die '2008' op een picknick zal doen lijken. 'Als je hele financiële
systeem gebaseerd is op schuld bots je op zeker moment tegen een muur aan. Dat gebeurde in 2008. De
FED wist het systeem toen met $ 11 biljoen kostende bailouts nog maar nèt bij elkaar te houden.'
'Deze poging (de banken overeind te houden) heeft nu gefaald. De wereld realiseert zich collectief dat de
FED het systeem NIET overeind kan houden. Dit werd het duidelijkst toen Quantitative Easing ter waarde
van $ 600 miljard Amerika op zijn hoogst slechts drie maanden lang betere economische cijfers bezorgde.
Ondertussen explodeerde over de hele wereld de inflatie, waardoor er rellen en coups ontstonden.'
'In simpele termen zijn we nu bij de Echte Crisis aangekomen, het EINDSPEL, voor het huidige monetaire
systeem. Voordat het stof van deze puinhoop is opgetrokken zal de politieke, economische en monetaire
structuur van de VS er totaal anders uitzien. Voordat het zover is krijgen we rellen, maatschappelijke onrust,
mogelijk de staat-van-beleg, een schulden herstructurering, de herinvoering van de goudstandaard (of iets
vergelijkbaars, zoals een pakket dat uit verschillende valuta bestaat) en voedseltekorten.'
'Ook krijgen we handelsoorlogen, mogelijk een nieuwe Wereld Oorlog, een tijdelijke tegenreactie tegen
globalisering en opsplitsingen in het bedrijfsleven van Amerika. De periode die we nu binnengaan zal te
vergelijken zijn met de Amerikaanse revolutie. Dit land zal er heel, héél anders uitzien als het voorbij is. Veel
mensen zullen alles wat ze hebben verliezen. Ja, ALLES. Dus bereidt u zich hier op voor, u moet NU iets
doen!' (4)
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ; (4) Zero Hedge
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Medische misleiding van de mensheid..
Door GuidoJ.donderdag, 18 augustus 2011
De Haarlems arts Dr. Coos Beunk.
Het reguliere medische systeem behelst symptoombehandeling met giftige medicaties…
Als de zieke dit overleeft, maar niet geneest, zijn in de huidige geneeskundige structuur
de complementair behandelende (cam-)artsen aan de beurt, die oorzakelijk en met
gezonde middelen werken. Als de patiënt daartoe tenminste initiatief toont. Indien de
reguliere behandeling oorzakelijk zou werken, wordt de mens gezonder, dalen de prijzen en worden
complementaire therapieën overbodig. Ja toch, maar het tegendeel is waar: de ziektekosten stijgen aan alle
kanten de pan uit en de medische universiteiten (in Nederland en Amerika), gesteund door de farmacie,
leiden inmiddels artsen op tot kwakzalvers.
Daarbij wordt niet meer de eed van Hippocrates nagekomen en nageleefd. (“Ik zal de patiënt geen schade
doen en zal mij open en toetsbaar opstellen”.). De farmacie heeft de macht en de politiek doorziet dit
doortrapte spelletje niet. Een beschouwing van de Haarlemse huisarts Coos Beunk, die hier op
WantToKnow al eens zijn licht liet schijnen op de krankzinnige situatie van het drinken van koemelk door
mensen..! (HIER)
x
De medische misleidingen van de mensheid.
2011 © Dr. J. Beunk, Orthomoleculair en homeopathisch arts te Haarlem
x
BEGEERTE, oorzaak van oorlogen en ziekten.
De mensen proberen op alle manieren zoveel mogelijk geld binnen te krijgen, ook al gaat dit ten koste van
de medemens. Het liefst wil men er dan ook nog zo min mogelijk voor doen. Om rijk te worden, misleidt men
de ander zonder gewetensbezwaar. Men leeft ten koste van de ander. Ik vind dit psychopathisch.
Zo lang de belangen van de farmaceutisch INDUSTRIE volledig tegenstrijdig
zijn met de belangen van hun afnemers (ziek worden, ziek blijven vs. ziek zijn,
beter worden), zal Big Pharma winnen.
In de dierenwereld is het een natuurlijke zaak dat de één de ander opeet om in
leven te blijven en daarmee houden zij de natuur vaak in balans. Maar zelfs
dieren vernietigen daarbij niet meer dan zij nodig hebben. De mens ziet dit
echter ruimer; de wereld zit vol met instellingen die de begeerte als leidraad hebben. Het zijn vaak machtige
instellingen die onze fysieke wereld beheersen, of delen daarvan, in de hoop uiteindelijk de hele wereld te
kunnen overheersen. Dit is macht en men beseft niet dat dit zelfs tot een atoombom heeft geleid.
Misbruik van macht heeft kwalijke gevolgen; de Westerse Wereld.
De westerse wereld is bezeten van macht, vooral Amerika en vele andere landen volgen bereidwillig.
Begrijpen ze niet dat onmacht het gevolg is? Dat heeft Japan al mogen ervaren met de atoombom, maar of
men ervan geleerd heeft is de vraag.
Vooral vaccins lijken steeds meer een money-maker. Het verband is duidelijk; is
het wachten nu op het blootleggen van de relatie: overheid - bigpharmamoney?
De Tweede Wereldoorlog schijnt door de Rockefeller-foundation in gang gezet
te zijn. William Avery Rockefeller, „Big Bill‟ genoemd, is in begin 1900 rijk
geworden met de verkoop van een eigengemaakte vloeistof die mensen sterk
zou maken. Hij deed zich voor als arts (Doctor W.A. Rockefeller, gevierd
kankerspecialist), wat hij niet was.
Daarna heeft hij de farmaceutische en wapenindustrie onder zich gekregen en
daarmee heel veel macht. De wapenindustrie in Duitsland is ook door deze
Rockefeller foundation(1) bevoorraad en zij beiden hebben de Tweede
Wereldoorlog via Duitsland weten te stimuleren. Rockefeller en Rothschild hebben samen ook de FED (De
centrale bank van de Verenigde Staten) gevormd, die niet functioneert in dienst van, maar ten koste van de
mensheid.
De kwakzalverij van de reguliere medici.
De bedoeling is dat artsen en specialisten de mensen helpen te genezen. Maar tijdens mijn
huisartsenpraktijk merkte ik dat ik alleen symptoomtherapie toepaste!!! Dit betekent dat de klachten door
giftige medicijnen verdoofd worden. De mensen genazen niet en hadden steeds last van de bijwerkingen
van de medicijnen. Dit heb ik op de universiteit geleerd.
Symptomatologie en symptoomtherapie..!
Symptomatologie is de leer waarbij via symptomen bepaald wordt wat er aan de hand is. Veel mensen zijn
tevreden met een mooie Latijnse naam gegeven aan het symptoom(=de klacht waarmee u bij de arts komt),
maar hebben niet in de gaten dat dit niets over de oorzaak zegt. In de medische wereld zijn de

Nieuwsbrief nr. 133 – 1 september 2011 - pag. 13

ziektebeelden en de diagnose gebaseerd op een symptoom. De symptoomtherapie wordt op grote
schaal toegepast en naar de oorzaak van de ziekte wordt niet of nauwelijks gezocht. In 10 minuten de
oorzaak van de klacht te weten komen en deze behandelen is onmogelijk.
De giftige symptoomtherapie is voor artsen, specialisten en de farmaceutische industrie een eenvoudige en
winstgevende onderneming ten koste van het leven van de medemens. In de homeopathie zoekt men via
een complex aan symptomen met wat voor een vergiftigingsbeeld men te maken heeft. Door het juiste
middel in een hoge (D12 of D30) potentie te geven, ontgiftigt men de patiënt. Bij de chronische intoxicaties
moet men vaak langdurig geven. Chronische kwikvergiftigingen veroorzaken M.S., kanker of dictators.
Artsen die met vitaminen mensen probeerden te genezen, werden vroeger tegengewerkt of geëlimineerd
door de Rockefeller foundation(1). Nu heeft de Rockefeller foundation veel artsen onder zich die de giftige
medicatie van de farmaceutische industrie voorstaan en alle gezonde behandelmethoden op alle manieren
tegenwerken. Een voorbeeld is de ophef na de publicatie over de giftige cholesterolverlagende middelen en
de discussie op TV (bij Radar). Tijdens de eerste discussie in het TV programma van Radar kwamen de
tegenstanders van de giftige medicatie niet aan het woord. Bij het tweede interview van Radar kwamen zij
wel aan het woord en werden de cholesterolverlagende middelen veroordeeld (2,7,8,9,10). Men moest een
derde discussie arrangeren om de artsen en specialisten het recht te geven de medemens te blijven
vergiftigen.
Op deze manier blijft de mensheid ziek en worden artsen, specialisten, apothekers, ministers en de
farmacie zeer rijk. Het vertrouwen hebben in de artsen en specialisten is moeilijk op te brengen,
vooral in een chronische situatie.
Waar is de geneeskunst gebleven/ Verworden tot geneeskunde?
Sinds de tweede wereldoorlog is er volgens Prof. Dunning (een interview op
een zondagochtend via de radio in augustus 2009) geen vooruitgang geboekt in
de bestrijding van kanker en hart en vaatziekten. Hij vergat er bij te vertellen dat
sterfte door medicijnvergiftiging op de derde plaats staat. In Amerika sterven
door medicijnvergiftiging 200.000 mensen per jaar. In Nederland sterven er in
verhouding net zoveel.
In Nederland wordt op alle medische universiteiten geleerd giftige medicijnen
voor te schrijven. De patiënten worden op grote schaal vergiftigd. Door de term
“geneesmiddel” te gebruiken is men de mensen ernstig aan het misleiden. De
farmaceutische industrie wordt er rijk van en geeft daarom vaak mooie
vakanties aan de artsen en specialisten onder het mom van een opleiding over
de (giftige) medicijnen (die zij medicijnen of geneesmiddelen durven noemen).
Op de TV wordt vaak reclame gemaakt over symptoombestrijdende medicijnen.
De meeste artsen en specialisten hebben geen kennis van de biochemie en de orthomoleculaire
geneeskunde(= de wetenschap van gezonde vitaminen en mineralen). Ondanks het feit dat een officiële
instelling, het TNO, regelmatig heeft aangetoond dat de voeding ernstig tekort schiet aan vitaminen en
mineralen, wordt dit ontkend door ondeskundige medici. Deze ondeskundige medici hebben de steun van
een ondeskundige minister en inspecteur van volks(on)gezondheid. Men durft zelfs te beweren dat te veel
vitaminen innemen gevaarlijk is. Dan mag u dus zelfs niet eten. Dit is allemaal de invloed van de
farmaceutische industrie en de Rockefeller foundation sedert 1900.
Zij willen dus niet dat mensen genezen.
Een tekort aan vitaminen kan levensgevaarlijk zijn, een teveel kan geen kwaad. Met vitaminen en
mineralen helpt men de mens genezen en dat is al vele malen bewezen. Vitamine C in hoge
hoeveelheden beschermt u tegen infecties, allergie en kanker. Osteoporose (=botontkalking) is een gevolg
van een tekort aan vitamine D (en zon) en niet van kalk. De artsen en de farmacie proberen met geweld kalk
de botten in te jagen, waardoor u darmen stuk gaan en de botten niet verbeteren. Een vitamine D injectie en
druppels helpen veel beter. De mensheid wordt door medici, onder leiding van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij der Geneeskunde (=KNMG) en de minister van volksgezondheid steeds zwakker gemaakt. De
mensheid betaalt en is er voor verzekerd om vergiftigd te worden en veel mensen zijn er nog trots op dat zij
zoveel gif slikken.
Als de mensen gezonder gemaakt zouden worden, dalen de premies voor de gezondheidszorg en
kunnen farmaceutische fabrieken failliet gaan.
De namen „KNMG‟ en „Minister van Volksgezondheid‟ vind ik onjuist. Gezien hun handelingen past beter:
KNMK = Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Kwakzalverij en de Minister van Volksongezondheid.
Indien de minister en de KNMG niet inzien waar ze mee bezig zijn, dan is er gebrek aan inzicht, mogelijk
door het drinken van melk en een tekort aan vitamine B3. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
staat niets over genezing maar staat vol artikelen die niets met genezing te maken hebben en verder vullen
vele reclames over giftige medicijnen het blad. Een cliënt met scheurbuik b.v. werd nauwelijks herkend en
dan geeft men 3 x100 mgr vitamine C in plaats van 3 x 1000 mgr. (Zie HIER op de site een volledig en
schitterend artikel over Vitamine C!)
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Andere oorzaken voor de slechte kwaliteit van voedsel:
1. Door de kunstmest moest alles harder groeien, maar de inhoud en de vitaliteit van de voeding is
sterk afgenomen. Afname per 100 gram:
Broccoli:
Calcium
eerst 103
nu 33
– 68%
Foliumzuur
eerst 47
nu 23
– 51%
Magnesium
eerst 26
nu 22
– 15%
Aardappel
Calcium
eerst 14
nu 4
- 71%
Magnesium
eerst 27
nu 18
– 33%
Spinazie
Calcium
eerst 62
nu 19
– 69%
Vitamine C
eerst 51
nu 21
– 59%
Appels
Vitamine C
eerst 5
nu 1
– 80%
Aardbeien
Calcium
eerst 21
nu 18
– 14%
Vitamine C
eerst 60
nu 13
– 78%
Bananen
Foliumzuur
eerst 23
nu 13
– 81%
Magnesium
eerst 31
nu 27
- 13%
Vitamine B6
eerst 330
nu 27
- 92%
Kalium
eerst 420
nu 327
– 22%
Wortels
Magnesium
eerst 21
nu 9
– 59%
Magnesium zit in 300 processen in het lichaam en is van groot belang om de bloeddruk normaal te houden
en de mens ontspannen. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van tekorten.
2. Manipulatie van de voeding, zodat bepaalde bacteriën en insecten dit niet kunnen verteren. Denkt u dan
dat u het wel kan verteren?
3. Door afname van uw weerstand, krijgen bacteriën hun kans met als gevolg een antibioticum. Deze
vormen schimmels in uw darmen, waardoor opname van uw voedsel belemmerd wordt. Dit is allemaal
gunstig voor de farmacie, die ten koste van uw gezondheid leeft en niet wil hebben dat u beter wordt.
Acupunctuur gaat uit van de energetische mens, in plaats van alleen de fysieke mens, waar zich de kwaal
manifesteert. Voor acupunctuur ligt de oorzaak bij energetische blokkades..!
Acupuntuur, een voorbeeld van hoe het WEL kan!
De acupunctuur in China is ouder dan de westerse medische behandeling. De
acupunctuur behandeling hoort gepaard te gaan met de inname van allerlei soorten
kruiden en middelen waar vitaminen in zitten. Deze behandelingen hebben door de
eeuwen heen een goed resultaat en bij lange na niet zoveel doden als onder de
westerse medische therapie. China behoort met Jordanië, Nigeria, Angola, De ZuidAfrikaanse Republiek, Malawi en de Verenigde Arabische Emiraten tot de landen die
de farmaceutische lobby hebben afgeworpen.
Vóór 1900 behandelden de artsen de patiënten vaak met vitaminen en mineralen met
een positief resultaat. Toen werden de mensen geleidelijk wat ouder. Het is vooral de
hygiëne die de mensen langer lieten leven. Dit wordt nu overdreven. De kwaliteit van
leven gaat sterk achteruit. Dr. Semmelweis ontdekte in 1847 de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts. Hij
was, voordat hij bij de zwangere vrouwen een inwendig onderzoek deed, met zijn handen met lijken bezig.
Daardoor had hij gevaarlijke bacteriën op zijn handen en bracht deze in de schede. Het is van belang de
oppervlakkige laag van de handen af te wassen. Wast men teveel, dan komen de bacteriën van de diepere
huidlagen vrij.
Daarom ook zijn handschoenen bij operatie noodzakelijk. Tijdens mijn opleiding moesten we onze handen
op een petrischaal met agar (= voedingsbodem waarop bacteriën groeien) even plaatsen. Daarna moesten
we onze handen flink wassen en weer op een andere voedingsbodem drukken. Bij de tweede
voedingsbodem kwamen veel meer kolonies van bacteriën te voorschijn.
Tegenwoordig probeert men alle soorten bacteriën te doden met antibiotica en daarmee gaan ook de goede
noodzakelijke bacteriën dood die onze vitaminen maken in de darmen. Onze darmen komen vol met
schimmels te zitten en daardoor neemt de opname van goede voedingsmiddelen af. Het is van belang dat
we, door goede voeding en de tekorten aan vitaminen en mineralen aan te vullen, onze weerstand
ondersteunen. Door homeopathische vaccins, nosoden genoemd, (niet door giftige injecties van vaccins)
kunnen we specifiek onze weerstand verhogen.
Het veroordelen van de Chinese therapie en andere vormen van onschuldige behandelmethoden (vaak met
goed resultaat) door de vereniging tegen de kwakzalverij is een uiting van ernstige ondeskundigheid en
domheid van deze artsen die zelf over lijken gaan en daar altijd een excuus voor hebben. En het zijn deze
artsen en ministers die gezonde effectieve behandelmethoden, in samenwerking met artsen van de
misdadige Rockefeller-foundation, aan banden willen leggen zodat de mensheid steeds zieker wordt en zij
meer verdienen. Het enige doel lijkt daarbij de wereld-overbevolking te doen afnemen.
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De arts en zijn artseneed!
Bij het afleggen van de artseneed belooft de arts zijn patiënt geen schade toe te brengen. Het blijkt dat
als artsen gaan staken, de sterftecijfers gaan dalen..! Ze vormen zelfs de derde doodsoorzaak na sterfte
door hartvaatziekten en kanker, door de behandeling met de giftige medicijnen De moderne geneeskunde
verlengt dus niet het leven van de patiënten, geneest ze niet en maakt ze ziek met hun giftige medicatie.
Veel medische behandelingen zijn schadelijk en vaak nutteloos. Oorzaak: de opleiding op de
universiteiten geeft onvoldoende onderricht over de (brood) nodige en gezonde toepassing van
vitaminen en mineralen. (klik HIER voor een artikel over deze eed van Hypocrates)
Wat voor ziekten en ellende kunnen we krijgen door de reguliere medische behandeling?
1. Geen genezing van hart- en vaatziekten en kanker, maar behandeling met giftige medicatie. Sterfte
e
e
op 1 en 2 plaats.
e
2. Vergiftiging door de vele medicijnen tot sterfte toe. (3 plaats).
3. Gebruik van giftige kwikvullingen in het gebit.
4. Ernstige tekorten aan vitaminen en mineralen, zowel door tekorten in de voeding als door remming
in de opname door de giftige medicatie, melk en cola.
5. Verminkingen en sterfte door nutteloze operaties.
Voorbeelden van giftige medicijnen:
Verschillende medicijnen nemen artsen zelf niet in vanwege de bijwerkingen..! Dit zijn bijvoorbeeld:
1. Maagzuurremmende middelen zoals „Nexium‟, omdat er dan meer kans bestaat op longontsteking,
osteoporose en toename van fracturen. Daarnaast remt het ook de opname van vitamine B12
waardoor vermoeidheid en dementering ontstaat.
2. Pijnstillers zoals „Celebrex‟ en aspirine kunnen maagbloedingen en nieraandoeningen geven terwijl
de eerste ook een verhoogde kans op hartaandoeningen veroorzaakt.
3. Efedrine-preparaten geven verhoging van de bloeddruk, hartaanvallen, prostaataandoeningen en
glaucoom.
4. Sommige anti-astmamiddelen, zoals „Seretide‟, veroorzaken in de VS 5000 sterfgevallen per jaar.
Medicijnen die meer kwaad dan goed doen (14):
1. Statinen: de Harvard universiteit kwamen tot de conclusie dat statinen geen levens redden en juist
de oorzaak zijn van hartproblemen. Ze worden ook als een mogelijke oorzaak gezien van de ziekte
van Parkinson (Lancet,2007;369:268-269). Ze kunnen na een jaar nog spierpijn en spierafbraak
veroorzaken. (zie artikel over cholesterol: www.jbeunk.nl )
2. Aspirine: dit middel wordt regelmatig gebruikt om het bloed dunner te houden en daarmee
hartaandoeningen te voorkomen. Er zijn andere methoden mogelijk die gezonder zijn, want aspirine
kan maagbloedingen veroorzaken. Jaarlijks vinden hierdoor 100.000 sterfgevallen plaats in de
wereld. Het veroorzaakt een verhoogde kans op beroerte te geven bij mensen ouder dan 75 jaar
(Lancet Neurol,2007;6:487-493).
3. Maagzuurremmende medicijnen: het maagzuur hebben we nodig om het voedsel te kunnen
verteren. Wereldwijd wordt hier 2,2 miljard aan verdiend door de farmaceutische industrie, waardoor
de mens zieker wordt door een slechtere vertering van het voedsel. De slijmlaag is te dun wegens
een tekort aan aminozuren door een slechtere vertering. Gebruik van l-glutamine poeder maakt de
mens sterker en heft de maagproblemen op. Sporters gebruiken hier veel van. De
maagzuurremmende middelen remmen ook de opname van vitamine B12, waardoor moeheid en
dementering ontstaat. Het maagzuur hebben we ook nodig om schadelijke bacteriën te
doden.(JAMA,2005;294:2989-2995 + Arch Intern Med, 2007;167:950955)
4. Antidepressiva: ze helpen niet tegen klinische depressie. Vitamine D3
helpt goed tegen de winterdepressie. Veel antidepressiva zijn niet
effectief, maar verhogen de kans op zelfmoord, beroerte en vroegtijdige
sterfte.
5. Ultracaïne en septanest: dit zijn een verdovingsmiddelen die door 80
% van de tandartsen gebruikt wordt en levensgevaarlijk zijn. Men
herkent het vaak niet omdat de klachten vaak pas optreden na 2
maanden. Veel tandartsen ontkennen de bijwerkingen, terwijl ze
duidelijk aangegeven worden door de farmacie.
Farmaceutische, chemisch-industriële medicijnen laten diepe sporen na in het fysieke lichaam. Terwijl het
gaat over 'een pilletje voor het symptoom' en de dieperliggende oorzaak onbehandeld blijft..!
De Europese autoriteiten zijn ondeskundig omtrent de gezondheid van de mens. Toch bepalen zij,
samen met de ondeskundige Nederlandse artsen, specialisten en artsen van de farmaceutische
industrie, hoeveel gezonde vitaminen, mineralen, aminozuren en micro-nutriënten de mensen mogen
binnen krijgen. Dit wil zeker de farmaceutische industrie tot een minimum beperken opdat de
mensen niet gezond worden en/of ziek blijven.(11)
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De positieve kant van het medisch handelen.
In acute situaties heeft medisch handelen zijn nut en kan levensreddend zijn. Zelfs giftige medicatie kan dan
nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de brandwond behandelingen, de ongevallen en de fractuur
behandelingen, de traumata, de ernstige bacteriële infecties, blinde darmontstekingen en maagperforaties.
Er zijn nog veel grotere mogelijkheden waarin de reguliere gezondheidszorg goed kan helpen, maar dan zal
een opleiding in de biochemie en orthomoleculaire geneeskunde plaats moeten vinden. De artsen zullen
meer tijd moeten besteden om de tekorten in de voeding en de opname bij de cliënt te bepalen en aan te
vullen. Veel artsen kiezen dit beroep om de mensen te helpen genezen, maar dan zullen bovenstaande
opleidingen op de universiteiten anders moeten worden waarbij de macht van de farmaceutische industrie
beperkt blijft.
Ontgoocheling bij veel huisartsen over het gebrekkige resultaat van hun handelen heeft hen er toe gebracht
de complementaire praktijk te gaan uitoefenen. Ikzelf ben daar een voorbeeld van.
Literatuur:
1. Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid. Dr. Gabor Lenkei. ISBN978-90-814111-1-0.
2. Malignant Medical Myths, Why medical treatment causes 200.000 deaths in the USA each year and
how to protect yourself. J. M. Kauffman, Ph.D. ISBN 0-7414-2909-8.
3. DETOXIFY or DIE; Sherry A.Rogers, M.D. ISBN1-887202-04-8
4. Cancer by Matthias Rath, M.D. ISBN 09679546-2-2.
5. DEATH BY MEDICINE, Gary Null, PhD. ISBN 978-1-60766-002-6.
6. Medisch Dossier, no:9, Oktober 2010, jaargang 12, pag. 1-13.
7. De Cholesterolleugen: Prof.Dr.Walter Hartenbach. ISBN 90-202-4394-2.
8. The cholesterol HOAX,101+lies. Sheldon Zerden.ISBN 0-9640104-2-9.
9. LIPITOR, Thief of Memory. Dr.Duane Graveline. ISBN 1-4243-0162-9.
10. The great cholesterol con. Anthony Colpo. ISBN 978-1-4116-9475-0.
11. Death by Prescription, Ray D.Strand,M.D.ISBN 978-0-7852-8828-2. Een zeer waardevol boek
waarin de gevaren van de giftige reguliere medicatie beoordeeld wordt en het belang van vitaminen
en mineralen.
12. What Your Doctor Doesn‟t Know About Nutritional Medicin May Be Killing You. Dr. Ray D.Strand,
M.D.ISBN 978-0-7852-8828-2
13. In 1,2,3,11 en12 (in vele andere bovenstaande boeken) staan honderden literatuurverwijzingen.
14. Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn. Het ware gezicht van de farmacie. Dr. John
Virapen, ISBN: 9789079871238. NUR: 879.
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/medische-misleiding-van-de-mensheid/

Bilderberg groep zet Islamisering Europa voort
Breiviks daad geeft groep Bilderberg vrijspel om Europa totaal te
islamiseren
De Vooruitgangspartij, de Noorse anti-migrantenpartij waarin Breivik een tijd
actief was loopt leeg, houdt zijn mond over migrantenkwesties en doet het
slecht in de peilingen. Volgens Noorwegenkenner Cees van der Wel is de angel
uit de partij. Hoewel de Noorse terrorist de partij ooit verliet is de link duidelijk.
De Noorse politiek verslaggever Martine Aurdal van Dagbladet legt uit in Nieuwsuur: “Breivik vond
aansluiting bij deze partij die denkbeelden heeft die het dichtst bij hem staan.”
Op 12 september vinden in Noorwegen de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Voortgangspartij staat er
slecht voor in de peilingen. Partijleden houden op een paar radicalen na hun mond dicht over
migrantenkwesties. Breivik greep de islamisering van Noorwegen en Europa aan voor zijn gruwelijke daad
op Utoya en dat heeft de partij geen goed gedaan.
Carl Hagen, oud-voorzitter en burgemeesterkandidaat voor Oslo loopt weg van de camera wanneer
Nieuwsuur hem een pittige vraag voorlegt. Hagen wil niet nog langer onderzoek doen naar Breivik‟s
gruweldaad op het Noorse eiland terwijl er steeds meer kritiek komt op de overheid en de politie vanwege
hun aanpak van het incident. Volgens Van der Wel zegt de wegloopactie van Hagen alles. “Ze zijn de weg
kwijt.”
De Noorwegenkenner voorspelt een grote winst voor de Arbeiderspartij bij de aankomende verkiezingen. Op
de kieslijsten zullen 15 namen staan van Arbeiderspartijleden die op Utoya zijn omgekomen. Van der Wel
verwacht dat zij, net zoals Pim Fortuyn in 2003 in Nederland, veel stemmen zullen krijgen.
Bron Nieuwsbreker
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Geen fluor in Nederlands leidingwater? Komt u even bedrogen uit!
Bron: www.starpeople.nl
Groningen, dinsdag 23 augustus 2011Dus, ik dacht gewoon de Nederlandse media, wetgeving en
napratende burgers te kunnen geloven … ik had natuurlijk beter moeten weten dus!
Onlangs heb ik al een paar artikeltjes geplaatst m.b.t. fluor in gebotteld water in het buitenland (en dan m.n.
in Spanje) er eigenlijk van uitgaande dat dit niet in Nederland gebeurt.
Hier in Spanje heb ik al wat mailtjes gestuurd naar Waterbedrijven en omdat er na 2 weken nog geen
reacties op zijn gekomen, maar even een herinnering gestuurd.
En toen dacht ik … laat ik de Nederlandse Waterbedrijven ook even checken … en moet zeggen, toch wel
goed dat ze alle onderzoeksresultaten gewoon op de website plaatsen!
Tegenvaller is echter dat ze op 1 uitzondering na allemaal tonen fluor in het water te hebben!!!
Nou zullen ze allemaal zeggen dat het allemaal binnen de vastgestelde norm zit … maar was het niet zo dat
besloten was dat er geen fluor meer aan het water toegevoegd zou worden, omdat het gebruik van fluor in
drinkwater een keuze voor het Nederlandse volk zelf zou zijn?!
Zo ziet u wederom maar weer … ze liegen gewoon dat het gedrukt staat!!
En dan zegt u, maar daar zou VROM toch wel wat van zeggen??
Ja mogelijk … als ze erop zouden testen!
Wilt u zelf de feiten even checken, zie hier:
VROM lijkt niet op fluor te controleren:
https://www.pwn.nl/SiteCollectionDocuments/Water/waterkwaliteitscijfers/VROM_kwaliteit_drinkwater_Nederl
and_2008.pdf, http://www.evides.nl/SiteCollectionDocuments/de-kwaliteit-van-het-drinkwater-in-nederlandin-2009.pdf
1) http://www.vitens.nl/overwater/waterkwaliteitthuis/detailwaterkwaliteitthuis/Pages/default.aspx
2) http://www.waterbedrijfgroningen.nl/nl/water-thuis/Klantenservice/veelgesteldevragen/waterkwaliteit/Pages/Watziterinhetwater.aspx
3) http://www.lenntech.nl/samenstelling.htm
4)
http://www.wmd.nl/over_water/waterkwaliteit/Samenstelling_drinkwater?postcode=9405&toevoegsel=bl&huis
nummer=3&huisnummertoev=
5) http://www.waternet.nl/over-waternet/zaken-doen-met-waternet/gegevens-drinkwaterkwaliteit
6) http://www.dunea.nl/drinkwater/samenstelling
7) http://www.oasen.nl/drinkwater/Pages/watersamenstelling.aspx
http://www.evides.nl/nl/cijfergegevens/Tabel%20Drinkwaters.htm
9) http://www.brabantwater.nl/NL/Gezondheid/WaterEnKwaliteit/Pages/WaterkwaliteitsgegevensNieuw.aspx
10) Noord Holland lijkt vrij van fluor
Er wordt ook water uit „t buitenland aangeleverd, bijvoorbeeld uit Duitsland … ook daar zit fluor in
het drinkwater!
Enwor levert aan bijvoorbeeld aan WML (water maatschappij limburg):
http://www.enwor-vorort.de/wasseranalyse2004.pdf
http://www.enwor-vorort.de/Wasser_Kundeninfo_Minimax_Analetgen.pdf
http://www.enwor-vorort.de
Ook in België komt nog Fluoride voor:
1) http://www.vivaqua.be/swf/NL/index.html (Klik ergens op de map en kies PDF NL)
2) http://www.vmm.be/publicaties/water_drinkwaterkwaliteit.pdf

Demon Baphomet cadeau van Balkenende aan Rutte
augustus 21, 2011 pineut
Bijgaand ziet u een schermafdruk van een gehoornde Ramskop met schedel
die door J.P Balkenende aan Premier Rutte cadeau werd gedaan.
Deze gehoornde ramskop staat ook wel bekend als de demon “Baphomet“. Een
duidelijk signaal welke duivelse en demonische geest de huidige politiek in zijn greep houd. Want door dit
pontificaal in het Torentje te plaatsen is dit de demon verzoeken om zijn kwaadaardige geest in de 1e en 2e
kamer te kunnen manifesteren. De gevolgen van deze kwaadaardige demonische geest zal dan ook niet
kunnen uitblijven. Een gegeven waarvan nu reeds de voortekenen langzaam zichtbaar worden. Nederland
glijd meer en meer af in een duivelse en demonische poel van verderf. (klik hier voor afbeeldingen
“Baphomet”). In onderstaande NOS video kunt u met eigen ogen op 33 seconden zien hoe J.P. Balkenende
deze demon cadeau doet aan Rutte.
http://www.youtube.com/watch?v=LT8n1xcLsr0&feature=player_embedded
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Vooraanstaand lid Moslim Broederschap Egypte roept op Israëliërs te vermoorden
Moslim Broederschap eist invoering Sharia in Egypte, zoekt toenadering tot Hezbollah en Palestijnse
terreurgroeperingen
'Al Quds (Jeruzalem), we komen eraan!' De Moslim Broederschap in Egypte
probeert alle moslims op één lijn te krijgen om gezamenlijk ten strijde te trekken
tegen Israël.
Een vooraanstaand lid van de Moslim Broederschap in Egypte heeft alle
Egyptenaren opgeroepen om iedere Israëliër die ze tegen komen te
vermoorden. Eerder dit jaar verklaarde hij na de val van het regime Mubarak
dat, nadat de Broederschap aan de macht zou zijn gekomen, Egypte de joodse
staat de oorlog zal verklaren.
Dr. Salah Sultan, lector islamitische wetgeving aan de universiteit van Cairo en hoofd van het Al Quds
(Jeruzalem) Comité van de Wereld Federatie van Islamitische Geestelijken, zei afgelopen vrijdag dat
Egyptenaren verplicht zijn om iedere 'Zionist' die ze ontmoeten te vermoorden. Sultan riep hiertoe op omdat
Israël volgens hem de Camp David vredesakkoorden met Egypte heeft 'vermoord' en onlangs Egyptische
soldaten geprovoceerd zou hebben met gevechtsvliegtuigen.
Sultan hield zijn toespraak bij de Israëlische ambassade in Cairo, waar zich ongeveer 200 leden van de bij
de Moslim Broederschap behorende Vrijheid en Rechtvaardigheid Partij en andere islamistische
groeperingen hadden verzameld. De woorden van Sultan staan beslist niet op zichzelf, maar vormen
onderdeel van een vloedgolf van islamitische haatzaaierij tegen Israëliërs, 'Zionisten' en de joodse staat als
geheel, waar Egypte sinds begin van dit jaar mee wordt overspoeld.
In april verklaarde Sultan in een interview dat 'de bevrijding van Palestina van het Tahrir plein (in Caïro) zal
komen.' Net zoals Jeruzalem door de Egyptenaren van de kruisvaarders werd 'bevrijd' en Syrië in de 13e
eeuw van de Mongolen, zal 'de volgende veldtocht (tegen Israël) beginnen in Egypte.' (1)
Op 30 juli was het Tahrir plein opnieuw bezet door tienduizenden mensen. Deze keer riepen ze echter niet
op tot het afzetten van de voormalige president Mubarak, maar eisten ze de invoering van de streng
islamitische Sharia wetgeving in Egypte. 'Egypte zal terugkeren naar de islamitische Sharia wet! Liberalen
en seculieren zijn de vijanden van Allah! Islam is de oplossing!' werd er massaal gescandeerd. (2)
Tegenover Westerse journalisten beweren leden van de Moslim Broederschap voortdurend dat ze geen
islamitische staat nastreven. Tegenover de eigen aanhang roepen ze echter precies het tegendeel. Tijdens
een eveneens in juli in Egypte georganiseerde 'verzets'conferentie van de Moslim Broederschap, Hezbollah
en de Palestijnse terreurgroeperingen, waar delegaties uit Saudi Arabië, Tunesië, Turkije, Iran, Indonesië,
Marokko, Soedan en Jordanië aan deelnamen, werd een begin gemaakt met het op één lijn brengen van alle
islamitische landen, groeperingen en bewegingen, met als uiteindelijk doel gezamenlijk ten strijde te
strekken tegen Israël. (3)
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Arutz 7 ; (3) Arutz 7
„Prins Bernhard had nog een buitenechtelijke dochter‟
Prins Bernhard zou nog een buitenechtelijk kind hebben. Royaltyverslaggever
Marc van de Linden kwam haar op het spoor tijdens de vier jaar waarin hij
werkte aan het boek De vrouwen van prins Bernhard, dat meldt De Telegraaf
vandaag.
 Een van de buitenechtelijke kinderen: Alexia Grinda. Archief © ANP
Naast de al eerder bekend geworden buitenechtelijke kinderen Alicia de
Bielefeld en Alexia Grinda, gaat het volgens Van de Linden om een inmiddels
65-jarige Nederlandse vrouw die is geboren na een „gloedvolle‟ ontmoeting van
de prins tijdens de bevrijdingsdagen van 1945.
De royaltyverslaggever zegt in de krant dat meerdere mensen melden dat de
vrouw de dochter van prins Bernhard is, „onder wie haar moeder, haar
stiefvader en een burgemeester. Via het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag en
met behulp van de familie Donner is zij weggewerkt.‟
Cees Faseur, auteur van de bestseller Juliana en Bernhard, het verhaal van
een huwelijk, noemt de onthulling opmerkelijk. „Voor mij is dit nieuw. Hopelijk
kan degene om wie het gaat wel schriftelijke stukken overleggen, zoals correspondentie met prins Bernhard‟,
aldus Faseur in De Telegraaf.
De vrouw doet vanavond haar verhaal in RTL Boulevard en Knevel en Van den Brink, meldt Van der Linden.
Bron Volkskrant

Nieuwsbrief nr. 133 – 1 september 2011 - pag. 19

Alexia Bénédicte Irina Manuella Oliva Grinda
De geheime Franse dochter Alexia Grinda van Prins Bernhard ( 2008 )
De buitenechtelijke Franse dochter van Prins Bernhard.
10 juli 1967 geboren in Boulogne-Billancourt bij Parijs.
Hier ziet u de 40 jarige Alexia Grinda ( februari 2008 )
Alexia heeft zich tot nu tot ( 2008 ) uit de publiciteit kunnen houden, en nog
steeds geen enkel interview gegeven. Ze heeft in december 2007 haar deel van
de erfenis van haar vader Prins Bernhard ontvangen ( 400.000 euro )
Overigens heeft ze al vanaf haar jeugd in weelde geleefd..door de zeer ruime
toelage van Bernhard aan haar moeder. Bovendien is haar familie zeer
welgesteld en invloedrijk, dus Alexia heeft haar hele leven als een prinsesje
geleefd. Haar moeder Héléne Grinda zal nu in 2010 ...62 jaar oud zijn.
( Quote blad 2006 )Alexia samen met moeder Hélene Grinda op vakantie met
Bernhard.
In dit artikel worden alle affaires beschreven,overgenomen uit officiële
documenten, artikelen, tijdschriften,
kranten, publicaties, boeken en uitspraken van HÉLÈNE GRINDA en dochter
ALEXIA GRINDA zelf.
Onthulling van foto vriendin en dochter ( 2006 blad Quote )
Bernard geflankeerd met links zijn vriendin HÉLÈNE GRINDA en dochter
ALEXIA GRINDA.
Prins Bernhard heeft zijn buitenechtelijke dochters Alicia en Alexia vier jaar
geleden aan elkaar voorgesteld op een bootreisje van Ibiza naar Griekenland. De vrouwen reageerden
aanvankelijk onwennig op elkaar, maar later was de sfeer „heel gezellig". Dat heeft Rigo graaf von Plauens
woensdagavond gezegd in het tv–programma Twee Vandaag. De Duitse graaf, die naar eigen zeggen een
goede vriend van de vorig jaar overleden prins was, heeft privé–foto‟s van prins Bernhard en zijn
buitenechtelijke dochters laten zien aan het zakenblad Quote en het televisieprogramma.
De 68–jarige Von Plauens zegt dat hij eerst aan de hofmaarschalk heeft gevraagd of hij de foto‟s mocht
laten zien. Die zou hem hebben laten weten, dat „hijzelf wel weet wat hij wel en niet kan zeggen", aldus de
graaf. Von Plauens hoopt dat hij niet door een banbliksem uit het Nederlandse Koninklijk Huis wordt
getroffen, zei hij. Tot nu toe mocht de Duitse graaf koningin Beatrix volgens eigen zeggen tutoyeren. Von
Plauens maakte in buitenhuis De Gelukkige Olifant kennis met „twee jongedames", maar ontdekte pas jaren
later dat dat buitenechtelijke kinderen van de prins waren. Ook Helène Grinda, moeder van Alexia, was
volgens Von Plauens geregeld in Porto Ercole.
* Nieuws Bronnen....* Rijksvoorlichtingsdienst - Trouw - HP de TIJD - Volkskrant - Prive - NOS - Nationaal
Archief - Quote Rapport Donner- Commissie van Drie - Vrije Volk - Duitse Bundesarchiv - Niod - Programma Zembla * Bron Fotomateriaal....* Reni van Maren - Benelux Press Weekend - Prive - Anp - HP de TIJD - Quote Horoscoop Alexia Grinda.
Helaas ontbreekt de geboortetijd....maar misschien weten we dit op korte termijn.
Horoscoop wordt vervolgd

De relatie met een Franse vrouw Hélene Grinda( 18 jaar )
( Prins Bernhard is 55 jaar) 1966
De relatie met de 18 jarige Hélene Grinda ( 1966-1969 ) minderjarig kind. Uit
deze verhouding wordt geboren zijn dochter Alexia Bénédicte Irina Manuella
Olivia Grinda op 10 juli 1967 geboren in Boulogne-Billancourt bij Parijs. ( tijd
onbekend ) Edmund Baron de Rothschild en haar tante Francine Grinda waren de
peetouders.
(Volkskrant)
Prins Bernhard: 'Ik geloof dat de zwangerschap toeval was. Haar moeder zei op
een gegeven moment: luister eens, ik verwacht een baby. Het was niet
vooropgezet. Ze zei: wat vind je ervan? Ik zei: ik vind het leuk. Basta. Edmund
Rothschild, haar tante en ik waren de peetouders. Het kind heeft een peettante en
twee peetvaders.' Ziet u elkaar? 'Jawel, ten minste twee keer per jaar. Een keer in
de zomer en een keer in de winter. Met Kerstmis worden cadeaus uitgewisseld.
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Eén keer is zij met haar moeder hier op paleis Soestdijk geweest. Eén keer zonder haar moeder. Hebben we
een beetje rondgetoerd. En weer samen met haar moeder is ze mee geweest met een tocht op de boot.
Concluderend...Bernhard moest alimentatie betalen voor Alicia Debielefeld.( vanaf 1952 )
.....................Bernhard moest alimentatie betalen voor Alexia Grinda.(vanaf 1967 )
Dus begrijpelijk dat Bernhard in de financiele problemen is gekomen en op allerlei wijze probeerde een flinke
smak dollars bij te verdienen, wat hem dan ook uitstekend is gelukt, zij het dan dat het Nederlandse volk het
nu pas te weten is gekomen. Geen Nederlander die ooit van de affaire gehoord zou hebben, ware het niet
dat Bernhard in 1975 zijn vingers brandde aan het Lockheed-schandaal los. De Nederlandse prins zou, in
ruil voor legeraankopen, door de Amerikaanse vliegtuigbouwer rijkelijk vergoed zijn, wat hem in staat stelde
om zijn dochter en haar moeder maandelijks 4.000 dollar uit te keren zonder dat koningin Juliana of de
Nederlandse belastingbetaler voor hun alimentatie hoefden op te draaien.
Aan Hélène Grinda betaalde hij maandelijks 4.000 dollar voor onderhoud.( 14.000 gulden ) Voor velen
Nederlanders in de jaren 60 was dit een jaarsalaris.De meeste gezinnen verdienden 500 gulden per maand
Ook....kocht de Prins een Penthouse ......op de Avenue Raphael in Parijs voor 500.000 gulden voor zijn
liefje. Om dit verhaal af te maken...BASTA....mond houden...de lijfspreuk van Benhard.Avenue Raphaël ::
Places, Rues :: Paris 16 :: 75016 Paris
Bernhard samen met Alexia in het apartement te Parijs
Berhard had Hélène Grinda leren kennen kort na zijn huwelijk met koningin Juliana toen hij
in Frankrijk een behandeling onderging voor rugklachten bij de vader van Hélène Grinda.
De achttienjarige Hélène volgde op dat moment toneelschool en werd kort daarop
perschef van haar broer, de Franse tenniskampioen Jean Noël Grinda. Via het
internationale tenniswereldje werd Hélène al vlug ontdekt als fotomodel en ze leek zelfs op
weg naar een schitterende filmcarrière toen plots het noodlot toesloeg: ze werd getroffen
door de ziekte van Hodgkin, een _ in die tijd _ moeilijk te behandelen lymfeklierkanker.
Prins Bernhard schoot de dochter van zijn rugchirurg meteen ter hulp en liet haar overkomen naar
Nederland om er een nieuwe behandelingsmethode te ondergaan. Tijdens haar herstel
verbleef Hélène in het prinselijk jachthuis in Wassenaar en het is daar dat de vlam in de
pan sloeg: Bernhard en Hélène werden verliefd en ze hielden er tot in 1969 een stiekeme
relatie op na. De prins nam zijn Poupette of Pussy , zoals hij haar noemde, meermaals
mee op safari en toen ze in 1966 zwanger geraakte.
Bernhard is 55 jaar ( 1966 ) als hij de relatie aangaat met de 18 jarige Hélène Grinda uit
Parijs. Let wel beste lezers...dus met een minderjarig kind, er was 37 jaar verschil in
leeftijd, stel u eens voor dat dit met uw eigen dochter gebeurt???,,,,,,volgens de wet uit
die tijd, pas met 21 jaar was men volwassen. Er stond zelfs gevangenisstraf op in
Nederland., maar ja de Prins kon en mocht alles, wat hij ook uithaalde met vrouwen, alles
werd versluierd voor het Nederlandse Volk. De gewone Burgerman had gegarandeerd
een paar jaar gevangenisstraf gekregen voor het zelfde feit, een minderjarig meisje
zwanger maken, natuurlijk is dit een schandalige zaak, maar niemand die maar één woord
schreef over Bernards praktijken.
En natuurlijk kan een 55 jarige Prins die met dollars smijt, elk meisje imponeren, een
gemakkelijke prooi. Na de geboorte van Alexia op 10 juli 1967 bleef prins Bernhard zijn
dochter en haar moeder regelmatig opzoeken, ook nadat er een einde kwam aan de relatie.
Zo heeft hij geen enkele verjaardag van Alexia gemist en samen brachten ze ook
verscheidene vakanties door. Drie jaar na de breuk met Bernhard hertrouwde Hélène met
de flamboyante baron Stanislas Lejeune, die onder meer Filips De Schone en een zus van
Napoleon onder zijn voorvaderen mag rekenen. Het huwelijk hield amper drie jaar stand.
Betreffende het vervolg van de erfenis:
Zowel Alicia als Alexia hebben allebei 400.000 euro ontvangen op de erfafstand van de Soestse panden.
Vogelhof, Soest 1,5 miljoen euro
Noorderweg 22, Soest 0,25 miljoen euro
Noorderweg 75, Soest 0,725 miljoen euro
Dit bedrag hebben zij inmiddels op hun bankrekening staan.
Uitgekocht 2006:
Vlak voor zijn dood wijzigde prins Bernhard zijn testament, zodat niet alleen de dochters van prinses Juliana,
maar ook zijn buitenechtelijke dochters Alexia en Alicia konden delen in de erfenis. Uit de akte Partiële
verdeling nalatenschap uit 2006 die nu boven water is gekomen, blijkt dat Alexia en Alicia ervoor hebben
gekozen afstand te doen van hun erfdeel in de Soestse panden in ruil voor een som geld. Volgens een
taxatie die de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) heeft laten uitvoeren, moet dat de halfzussen ongeveer
vier ton per persoon hebben opgeleverd.
Geschat vermogen van Bernhard = 15,715 miljoen euro : 6 erfgenamen.
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Als alles is afgehandeld uit de erfenis ontvangen Alicia en Alexia allebei nog 2.6 miljoen €...een klein
appeltje voor de dorst.
De afkoopconstructie kan ook een financiële reden hebben. De panden in Soest vormen een afgebakend,
gemakkelijk te taxeren deel van de erfenis. Stel dat Bernhard weinig tot niets op zijn eigen bankrekening had
staan, dan is dit een manier om Alicia en Alexia snel een voorschot te betalen. Daar had overigens ook de
opbrengst van één van zijn jachten gebruikt kunnen worden. Het blijft gissen naar het vermogen van de
prins. Hij heeft geërfd van zijn eigen Duitse familie, maar kreeg van Juliana niets, ook niet na haar dood,
verklaarde de prins zelf in een postuum gepubliceerd interview in de Volkskrant.
HÉLÈNE GRINDA leidt nog steeds een jetsetleven!
Hoe klein de wereld is, wordt ook in koninklijke kringen maar weer eens bewezen:
HÉLÈNE GRINDA, de minnares van wijlen prins BERNHARD en moeder van ALEXIA
maakt deel uit van de vermaarde en schatrijke Franse familie ROUSSEL. Koningin
BEATRIX moet de moeder van haar halfzusje dan ook al meerdere malen zijn
tegengekomen. Bovendien is één van de Roussels een hartsvriendin van de koningin…
Het geslacht Grinda behoort trouwens tot de Franse 'grand bourgeoisie'. Haar grootvader
was minister en de familie heeft zich verbonden met de adel.Vermoedelijk hebben ze
elkaar in de jaren zestig ontmoet bij een gemeenschappelijke vriendin, prinses Elisabeth de Croy, uit een
oud Belgisch vorstelijk geslacht. Hélène moet nu rond de zestig zijn. Ze huwde (en scheidde van) Baron
Stanislas Lejeune (1945-1998), een verre afstammeling van Filips de Schone. Uit dit huwelijk werd in 1972
Baron Cyril Lejeune geboren, een halfbroer van Alexia dus stamboom. Alexia wordt niet vermeld, Lejeune
was immers niet de vader. Hélène is een tweede maal getrouwd. William is de tweede halfbroer van
Alexia..Uit informatie blijkt tevens dat Hélène een zus, genaamd Francine, moet hebben. Francine is
getrouwd met industrieel Henry Roussel. De zoon uit dit huwelijk, Thierry Roussel, huwt later een telg uit een
andere invloedrijke familie: Christina Onassis. Uit alles is duidelijk dat de Grinda's een vooraanstaande
familie zijn, dus dat 'gegoede' partijen getrouwd werden, wekt geen verbazing.
Alexia Grinda samen met haar broer Cyril Lejeune.( 1987)
Het geslacht Grinda behoort trouwens tot de Franse 'grand bourgeoisie'. Haar
grootvader was minister en de familie heeft zich verbonden met de
adel.Vermoedelijk hebben ze elkaar in de jaren zestig ontmoet bij een
gemeenschappelijke vriendin, prinses Elisabeth de Croy, uit een oud Belgisch
vorstelijk geslacht. Ze huwde (en scheidde van) Baron Stanislas Lejeune (19451998), een verre afstammeling van Filips de Schone. Uit dit huwelijk werd in
1972 Baron Cyril Lejeune geboren, een halfbroer van Alexia dus (stamboom).
Alexia wordt niet vermeld, Lejeune was immers niet de vader. Hélène is een tweede maal getrouwd. William
is de tweede halfbroer van Alexia.
http://www.astrozeeland.nl/alexia.html

ING: jongeren mogen nog maar 250 euro pinnen
Thijs Peters Bron: www.z24.nl
ING beperkt het bedrag dat jongeren per dag kunnen pinnen van duizend tot 250 euro.
Opmerking redactie Boinnk: De eerste beperkingen beginnen dus zichtbaar te worden!
Het bedrag dat jongeren op één dag uit de muur kunnen trekken, wordt beperkt van duizend tot 250 euro.
Dat staat in een brief die ouders en verzorgers van jongeren met een ING-rekening hebben van de bank een
brief gekregen.
Aanleiding voor de maatregel is volgens de bank het toenemende misbruik. Het gaat dan met name om
jongeren die hun bankrekening even „laten gebruiken‟ door derden.
Minderjarigen worden soms als zogenaamde „geldezels‟ ingezet om crimineel geld door te sluizen. Geld
afkomstig van illegale activiteiten wordt op hun rekening gestort en er vervolgens cash weer afgehaald.
De jongere is vervolgens vaak de pineut omdat hij niet alleen medeplichtig is aan fraude en diefstal, maar
ook nog eens gemakkelijk te traceren voor de poltiie, in tegenstelling tot degene die jongere heeft gebruikt.
De banken hebben naar aanleiding van dit fenomeen ook de website www.pasopjepas.nl in het leven
geroepen. Het bedrag dat jongeren kunnen pinnen bij winkels, verandert volgens de ING niet. Op hun
achttiende verjaardag wordt de limiet automatisch weer verhoogd naar duizend euro.
Bij de Rabobank kunnen jongeren al veel langer maar 500 euro per week pinnen. ABN Amro kon
dinsdagochtend niet reageren op de vraag of zij ook van plan zijn het maximaal te pinnen bedrag te
verlagen.
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Aanval Rutte op Micha Kat en klokkenluideronline
Door Micha Kat op 23 augustus 2011
WIE ZIJN GEDAGVAARD VOOR UNIEK „PROEFPROCES‟ OP 18
AUGUSTUS IN HAARLEM? VOLGENS POWNED MICHA KAT MAAR DIE
WEET VAN NIETS; ZELFS DE TELEGRAAF WEET HET NIET
GAAT NA AMSTERDAMSE POLITIE NU OOK DE STAAT „CREATIEF‟ TEGEN MICHA KAT? *
BLUNDERENDE EN BEDRIEGENDE RUTTE WIL ZIJN „COMMUNICATIE‟ OPTIMALISEREN * OPNIEUW
EEN PROCES TEGEN MICHA KAT? * KILL THE MESSENGER! KILL! KILL! KILL! * MSM EN NVJ
ZWIJGEN OVER AANVAL OP MICHA KAT * GAVEN DE ONTHULLINGEN OVER MARIKO DE
DOORSLAG? OVER DE ZAAK LUCIA? HET NADERENDE OPTREDEN VAN DEMMINK ALS GETUIGE IN
DE CHIPSHOL-ZAAK?
OF IS HET DE ANGST VOOR ONTHULLINGEN OVER MARK RUTTE ZELF EN ZIJN BANDEN MET
PEDOFIELEN EN CRIMINELEN? * THEY WILL STOP DEGRADING US! THEY WILL NOT FORCE US! WE
WILL BE VICTORIOUS!
De Nederlandse staat gaat vandaag om 11:00 uur een kort geding voeren bij de rechtbank Haarlem (later
meer over deze mafia-rechtbank) om het domein ministerpresidentrutte.nl „terug te krijgen‟. Volgens
directeur Henk Brons van de RVD [hier meer over de laffe en corrupte Brons] is deze stap noodzakelijk om
een „eenduidige overheidsindoctr propagan leugencampcommunicatie te kunnen voeren‟. So far so bad. We
kunnen ons heel goed voorstellen dat Rutte cs. na al het geblunder en al het bedrog waarbij de miljarden
belastinggeld met tientallen tegelijk in de mafia-beerput verdwijnen nu het briljante idee opvatten de
„communicatie eenduidig te maken‟ en dat het genoemde domein daartoe een conditio sine qua non is. Maar
nu komt de geniale crux en de briljant gespindocterde trouvaille uit de hoge hoed van Henkie Brons: WE
GAAN HIERTOE MICHA KAT DAGVAARDEN!
Zo slaan we twee vliegen in een enkele briljante klap geheel in de traditie van de Amerikaanse shock and
awe-strategie! We optimaliseren de „overheidscommunicatie‟ en maken in een keer Micha Kat monddood en
zijn website! Want hoe kun je ooit de „overheidscommunicatie optimaliseren‟ als er een website is die
voortdurend de ene beerput na de andere opent en heeft blootgelegd dat onze rechterlijke macht een grote
smerige pedofiele boevenbende is die wordt aangevoerd door een sadistische kinderverkrachter met de
naam Joris Demmink? Dan kun je wel allerlei mooie plannen maken en vuistdikke rapporten laten opstellen
door „geheel onafhankelijke‟ adviescommissies, maar ja, je blijft toch met een probleempje zitten… DUS
SLEPEN WE KAT VOOR DE RECHTER EN GAAN WE ZEGGEN DAT HIJ HET DOMEIN
MINISTERPRESIDENTRUTTE.NL OP LAAGHARTIGE WIJZE HEEFT „GEKAAPT‟ IN SAMENWERKING
MET AL-QAIDA EN ANDERS BREIVIK! Het geniale plan werd voorgelegd aan Mark Rutte zelf en de MP
was ogenblikkelijk enthousiast. Zo enthousiast zelfs, dat terrorist Kat niet eens een dagvaarding kreeg of
anderszins op de hoogte werd gebracht van het unieke „proefproces‟; nee, er was nog net genoeg tijd om
een persbericht op te stellen over het unieke „proefproces‟! Blijkbaar is de nood om de
„overheidscommunicatie te optimaliseren‟ zo groot, dat er ook geen tijd meer was te onderzoeken wie de
eigenaar is van het cruciale internetadres dat coute que coute in handen moet komen van de staat omdat
anders alles verloren is. Dat staat namelijk op de naam van R. Walter van Tiscom Hosting BV, IJsselburcht
4, Arnhem. Maar no worries, laat ik het zelf dan maar direct uit eigen beweging toegeven: TISCOM
HOSTING IS EEN DEKMANTEL VAN BREIVIK-AANHANGER KAT WAARMEE HIJ DE BELANGEN VAN
AL QAIDA EN KOMPLOTDENKERS EN OOK NOG VAN DE ENGELSE PLUNDERAARS DIENT! Afmaken
dus die Kat!
Of ligt het allemaal toch weer anders? Zou het zo kunnen zijn dat de boys van Tiscom uit Arnhem niet
samenwerken met de RVD en Mark „miljarden‟ Rutte maar juist sympathisanten zijn van deze site en het
domein ministerpresidentrutte.nl hebben geclaimd en aan deze site hebben verbonden om ons meer
exposure te geven? Is het bericht van PowNews STAAT DAAGT MICHA KAT onjuist en is alleen Tiscom
Hosting gedagvaard? Zo ja, waarom is dat bedrijf dan gedagvaard? Uitsluitend vanwege het genoemde
domein of omdat ze dat domein hebben gelinkt aan deze website? We gaan het vanochtend allemaal
meemaken in Haarlem!
Want welke rechtbank hadden Rutte cs. beter voor deze delicate missie ten dienst van het „landsbelang‟
kunnen uitkiezen dan die van Haarlem die thans centraal staat in een unieke serie getuigenverhoren omdat
deze rechtbank zo corrupt is, dat in de Chipshol zaak -over de banden tussen Chipshol, Breivik en Al Qaida
later meer- een compleet college werd vervangen op bevel van Joris Demmink -die hierover op 27 of 28
september onder ede [backgrounds] zal worden gehoord- waarna de eveneens totaal corrupte president
Frits Bakker werd beloond met de troon bij de rechtbank in Den Haag, die overigens ook reeds is
gerecruteerd om Micha Kat te slopen in een strafzaak?
Of zou het zo kunnen zijn dat de hele beschreven geniale shock and awe-aanval op Kat en deze site uit de
koker van Joris Demmink komt omdat de schijt hem groen en geel langs zijn pedofiele benen druipt van
angst voor zijn naderende optreden voor het Amsterdamse Hof in de Chipshol-verhoren wetend da deze site
daarin het voortouw neemt qua „overheidscommunicatie‟? Ach, wat moet gebeuren moet gebeuren. Mark
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Rutte moet aan zijn imago werken en aan zijn communicatie. Want na Griekenland komt Ierland, en dan
Portugal, Spanje, Italie, Belgie… Mark moet nog voor honderden miljarden liegen, stelen, bedriegen en
plunderen. En zonder een „geoptimaliseerde overheidscommunicatie‟ wordt dat een bijna onmogelijke klus…
Maar daar komt nog iets bij. De seksuele geaardheid van Mark Rutte. Recent wees deze site op de uiterst
kwalijke rol van Rutte in de zaak-Demmink; we plaatsten de MP op nummer zes in de top-10 van
Nederlandse pedo-criminelen. De VVD is de pedo-partij bij uitstek. Zou het kunnen zijn dat ook Rutte deel
uitmaakt van de Nederlandse Vereniging van Kinderverkrachters? Zijn banden met de georganiseerde
criminaliteit kwamen op deze site reeds eerder ter sprake ik dit artikel.
Tot slot: geen enkel medium behalve PowNed dat over dit unieke „proefproces‟ bericht -dat reeds over
enkele uren begint, be there!- noemt de naam van Micha Kat. Is onderdeel van de nieuwe, geoptimaliseerde
„overheidscommunicatie‟. Afgekeken van de VS waar de MSM ook een damnatio nominis hebben
afgekondigd voor Ron Paul, de kandidaat voor de Republikeinen die thans alle lijsten aanvoert om Obama te
mogen uitdagen in de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen:
Meer over het MSM-complot tegen Ron Paul hier en hier:
Auteur: Micha Kat
Bron: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9300/staat-en-rutte-worden-krankzinnig.html
Bron Afbeelding(en): You Tube
http://www.argusoog.org/2011/08/aanval-rutte-op-micha-kat-en-klokkenluideronline/

Oktober-2011 in de VS: „Stop the machine‟…!
Door GuidoJ.maandag, 22 augustus 2011
Een uiterst opmerkelijk, maar tegelijkertijd verheugend bericht. Normale burgers in de USA verbazen zich er
steeds vaker over en zijn verontrust dat iedereen zich „suf‟ moet bezuinigen en geld tekort komt, terwijl het
militaire apparaat in de VS a.s. oktober nagenoeg een blanco check krijgen om overal op de wereld strijd te
kunnen voeren…Maar deze burgers nemen het niet meer: de October2011-beweging is geboren!
Leidende vrijheidsrechten-activisten hebben de actie aangekondigd die „Stop the Machine! Create a New
World!‟ heet. Een actie die begin Oktober a.s. zal starten met een demonstratie in Washington DC. Oktober
is de 10e verjaardag van de bezetting van Afghanistan en Irak. Maar ook het begin van het 2012 Federal
Austerity Budget. Een coalitie van advocaten voor vrede, sociale, economische en milieu-rechtvaardigheid,
hebben aangekondigd dat zij aanwezig zullen zijn, begin Oktober, in Washington DC. Zij zullen met de ander
betogers eisen dat het vernietigende corporatisme in de VS, het mensonterende en geldslurpende militaire
apparaat stoppen met voortbestaan.
Dit zijn de openingszinnen van hun statement: Het is tijd om de vonk te laten afgaan die een ware
democratie kan starten, een geweldloze transitie op gang kan brengen, naar een wereld waarin de mensheid
wordt opgeroepen om te streven naar vrije, rechtvaardige en duurzame oplossingen. Wij roepen mensen op,
die moed hebben, en al die mensen die op zoek zijn naar vrede, economische rechtvaardigheid,
mensenrechten en een schoon milieu, om samen te komen in Washington DC, begin Oktober a.s., om in
geweldloos verzet te komen, zoals dat gebeurde in de Arabische lente en het ontwaken van het Midden
Westen van de VS. Lees HIER de volledige (engelse) verklaring.
"Het protest gaat door, zolang wij zeggen dat het doorgaat!"
Organisatoren vragen de mensen om een belofte te tekenen, en om naar het
Freedom Plaze te komen in Washington DC. Deze bijeenkomst zal worden
ondersteund door muziek, sprekers en er zal een oproep worden gedaan om
een voortdurende aanwezigheid te verzorgen en acties te ondernemen met het
karakter van geweldloos burgerverzet. Burgers zullen niet alleen naar het
Congres wandelen en naar het Witte Huis, maar het protest zal ook uitgaan
naar de krachten die de overheid controleren, de lobbyisten, de grote corporaties en corporate denktanks,
en de gezamenlijke media.
Veel bekende personen, vanuit een breed perspectief in de samenleving, vredes- en
rechtvaardigheidsstrijders, hebben al hun medewerking toegezegd. Onder hen zijn Baldemar Velasquez,
Ben Manski, Brian Becker, Bhikkhu Bodhi, Chris Hedges, Cornel West, Dave Rovics, David Himmelstein,
David Swanson, Debra Sweet, Glen Ford, Jane Hamsher, Jodie Evans, Medea Benjamin, Mike Ferner, Larry
Pinkney, Rabbi Michael Lerner, Rosa Clemente, Steffie Woolhandler, Ted Rall en „The YES Men‟. Hun
ondersteunende statements en hun quotes kunnen worden bekeken op de speciale website:
October2011.org
In een statement verklaren de organisatoren: „Ons land is in staat van een diepe crisis op alle fronten:
economisch, scholing, werkgelegenheid, milieu, gezondheidszorg en de verdeling van de welvaart over arm
en rijk; dit land, dit grote rijk is te ver uitgerekt en staat op het punt ineen te storten. Maar niet één van deze
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crises hoeven te bestaan.. Overal zijn rechtvaardige en duurzame oplossingen mogelijk en bekend. Het
enige dat in de weg staat om deze oplossingen in te voeren, is de geconcentreerde macht van de
corporaties. De bijeenkomst begin Oktober is een afspiegeling van de groeiende cultuur van creatief,
geweldloos verzet in de Verenigde Staten. Veel individuen en organisaties zijn inmiddels tot dezelfde
conclusie gekomen als de October2011-beweging. Dat het nu tijd is om de krachten te bundelen om
duurzame vrede te bereiken en economische en milieutechische rechtvaardigheid. In dit historische moment,
komt onze gemeenschappelijke visie voor democratisering van alle facetten van onze maatschappij tot bloei.
De kern van hun protest:
x
Maar het meest ambitieuze protest van een generatie tracht dit alles in deze
maand oktober te veranderen. Wie zijn wij? Wij zijn gewone burgers. Wij
representeren miljoenen mensen die volkomen buitengesloten zijn van de
politieke conversatie. We zullen gehoord worden en vertegenwoordigd worden.
Een meerderheid van de Amerikanen wil dat er een einde aan de oorlogen
komt. We willen dat er geïnvesteerd wordt in banen, onderwijs, milieubescherming en dat banken investeren
in onze toekomst, en dat het geld niet terecht komt in de zakken van leiders en topmanagers.
Wij willen eerlijke wetten en dat wetgevers deze wetten gehoorzamen. En dat ze verantwoordelijk gesteld
worden als ze dat niet doen. We doen niet langer mee aan de schandelijke ongelijkheid in rijkdom in dit land,
die steeds groeit en alle perken te buiten gaat. We accepteren geen regering die werkt bij of voor de
corporaties (multinationals). We blijven onze mond niet houden. Als onze regering doorgaat met het slachten
en doden van onschuldige mensen in andere landen. We zullen ons niet meer stil houden terwijl miljoenen
mensen hebben geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
We zijn een Beweging. We zijn de Oktober-2011 Beweging. Deze oktober markeert het begin van het elfde
jaar van de invasie door USA en de vernietiging van Afghanistan. Deze oktober worden onze klachten
landelijk en zijn ze niet meer beperkt tot individuele staten. Deze Oktober zal het Federale budget
ongelimiteerde fondsen verstrekken om oorlog te voeren – en subsidies verstrekken aan multinationals en
nog meer belastingvoordelen voor de super rijken- terwijl diensten ten behoeve van menselijke noden en
ons milieu afgesneden worden. Maar deze Oktober zal een groeiend aantal van ons het begin markeren van
iets heel anders in de Verenigde Staten: een moment waarop we de handen ineenslaan – en de eis stellen
om een eind te maken aan een systeem dat winst maken en oorlogvoeren als prioriteit kiest boven het
welzijn van mensen en het milieu.
We zullen ervoor zorgen dat deze eis gehoord wordt: We willen een lange, áánhoudende bezetting van
Washington DC op 6 oktober a.s Deze bezetting eindigt als wij zeggen dat hij eindigt. Nogmaals: Deze
eindigt als wij zeggen dat hij eindigt! We zijn niet naïef. We weten wat er werkelijk speelt. Corporatisme zit
achter al deze oorlogen. Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waarbij de wetgevende macht
aan „burger‟-vergaderingen wordt toegekend, die economische, industriële, agrarische, wetenschappelijke,
militaire en professionele groepen vertegenwoordigen. Hierbij gaat het om een zogenaamd „gezamenlijk
voordeel‟ Alleen is het punt dat burgers zonder verbinding zijn uitgesloten. Corporatisme gaat uit van de
macht van de grote bedrijven en organisaties. Deze zien hierbij hun kans schoon, door meer macht af te
dwingen, dan hen in eerste instantie voor ogen stond, ten koste van het maatschappelijk belang.
Corporatisme ontkent het grote belang van medische zorg voor iedereen. Corporatisme staat een duurzame
energie economie in de weg. Corporatisme stond ook al aan de wortels van de ‟2010 United States
bankencrisis‟. Inmiddels wordt deze crisis ook wel „foreclosure-gate‟ genoemd, de nog steeds onopgeloste,
onverkwikkelijke kwestie die steeds maar voortduurt. Een wijdverspreide epidemie van onfatsoenlijk gedrag
van grote banken en andere instanties die hypotheken en leningen verstrekken zoals Bank of America, JP
Morgan, Wells Fargo, and Citigroup.Maar corporatisme houdt ook het creëren van banen tegen.
Corporatisme exploiteert ons mensen en ook de planeet- voor een simpele geldwinst. Iedere dag beweegt
de massale corporate machine van de multinationals ons dichter naar de afgrond! In de Oktober 2011beweging komen mensen met bewustzijn samen- om deze „machine te stoppen en een Nieuwe Wereld te
creëren. Niemand van ons kan dit in zijn/haar eentje doen. Luister: de geschiedenis klopt aan de deur! Geef
antwoord en Stop the Machine. Creëer een Nieuwe Wereld.
Zie: http://october2011.org/welcome
http://www.wanttoknow.nl/overige/oktober-2011-in-de-vs-stop-the-machine/
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Azen op koninklijk DNA
Door: Philip Dröge | Geplaatst: 23 aug 201
|
Hoe bewijs je dat je een buitenechtelijk kind bent van prins Bernhard? Met DNA. Maar zo makkelijk is dat
niet.
Rusland, begin jaren negentig. Een groep archeologen denkt in een bos de
stoffelijke overschotten te hebben gevonden van de laatste tsarenfamilie, de
Romanovs. Die zijn tijdens de Russische Revolutie in 1918 geëxecuteerd en
begraven. Alleen willen de archeologen het zeker weten. Dus sturen ze een
briefje naar Den Haag. Of koningin Beatrix DNA wil afstaan om dat te
vergelijken met het DNA in de botten.
Beatrix is familie van de tsaren. Haar over-overgrootmoeder was de zus van de
één na laatste tsaar. Komt haar DNA overeen met de botten, dan is de laatste rustplaats van de tsaar
inderdaad gevonden.
De laatste tsarenfamilie. Delen ze DNA met Beatrix?
Maar Beatrix weigert.
Waarschijnlijk wil ze niet dat haar DNA rond gaat zwerven. Dan zou het wel eens gebruikt kunnen worden
door mensen als de vrouw die nu beweert een buitenechtelijk dochter te zijn van prins Bernhard.
DNA is de achilleshiel van koninklijke families. De Londense schandaalkrant News of the World probeerde in
2004 via een verleidelijke dame haren van prins Harry in bezit te krijgen om aan te kunnen tonen dat hij
geen nazaat is van Charles, maar het resultaat is van een slippertje van Diana. Het plan mislukt dankzij de
vroegtijdige inzet van Scotland Yard.
Over koninklijk DNA is zelfs al een rechtszaak gevoerd. Edwin de Roy van Zuydewijn en Margarita vechten
bij de rechter om het bezit van een gedragen onderbroek van de prinses. Daarin zou DNA-materiaal
aanwezig zijn, waarmee een hoop duidelijk zou kunnen worden over de geschiedenis van de Oranjes. De
rechter weigert uitspraak te doen over de onderbroek.
Waarom is het Oranje DNA zo belangrijk? Niet alleen vanwege buitenechtelijke kinderen. Wellicht zijn de
Oranjes zelf geen biologische nakomelingen van koning Willem de Eerste. Van verschillende mannelijke
Oranjes is het niet zeker of ze wel kinderen konden verwekken. Zo gaat het gerucht dat koningin Wilhelmina
niet door Willem III is verwekt, maar door een kamerheer. Wie DNA van Beatrix heeft, kan dat eventueel
bewijzen.
http://www.faqt.nl/recent/azen-op-koninklijk-dna/

Verontwaardigden in Europa, verenigt U!
Verontwaardigden uit diverse landen in Europa zijn opgestaan. Ze zijn helemaal
klaar met de corrupte politiek en incompetente overheid die onze samenleving
op rand van de afgrond hebben gebracht. Zo kan het niet langer.
Het machtsbolwerk van de verantwoordelijken voor de ontstane crises
(inderdaad meervoud: financieel, economisch, humanitair, maatschappelijk en
ecologisch) zetelt in Brussel. Op zaterdag 15 oktober komen vele
Verontwaardigden daar bijeen om duidelijk te maken dat het zo niet langer kan.
De Europese Opstand van de Verontwaardigden begon op 15 mei in Spanje.
Indignados is Spaans voor verontwaardigden. In juli zijn vanuit zowel Madrid als
Barcelona marsen gestart richting Brussel. Ook vanuit enkele plaatsen in ZuidFrankrijk zijn marsen gestart, en zelfs vanuit Griekenland zijn verontwaardigden
onderweg. Het is de bedoeling dat deze noordwaardse marsen op 17 september samenkomen in Parijs, om
van daaruit gezamenlijk door te marcheren naar Brussel.
Op 7 oktober wordt er vanuit Aken westwaarts richting Brussel gelopen (klik hier voor meer informatie over
deze marsroute). Dit is een Duits initiatief waarbij verontwaardigde Nederlanders zijn aangehaakt. Is het voor
jou een optie, marcheer dan mee, bijvoorbeeld vanaf 8 oktober vanuit Maastricht.
Is meemarcheren voor jou geen optie, maar wil je als verontwaardigde wel duidelijk maken dat het zo niet
langer kan, kom dan ook op 15 oktober naar Brussel.
De schokgolf die de Manifestatie van Verontwaardiging op 15 oktober zal doen ontketenen zal grote
gevolgen hebben voor het openbaar bestuur binnen Europa. Deze positieve wending gaan we vervolgens
gezamenlijk vieren op 20 november 2011 tijdens het Internationale Vrijheidsfestival (klik hier voor meer
informatie over dit festival, en hier om het bijbehorende Manifest voor Vrijheid te lezen).
Zeist, vrijdag 19 augustus 2011
Johan Oldenkamp - Pateo.nl
http://anarchiel.com/display/verontwaardigden_in_europa_verenigt_u
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Nu ook in Europa: Facebook oproep tot revolutie en mars op Brussel
Duits Handelsblatt: ALLE beloften, verdragen, wetten en regels ten aanzien van Europa door politici
gebroken
De revolutie in Egypte zou begonnen zijn op de sociale netwerken op het
internet. Op Facebook is nu ook een platform opgericht die oproept tot een
'Opstand van Verontwaardigden', oftewel een revolutie in Europa (1). Volgens
organisatoren en medestanders is het corrupte en incompetente Europese
machtsbolwerk in Brussel schuldig aan de huidige crisis en hebben zij onze
samenleving op de rand van de afgrond gebracht. Daarom wordt er op 15
oktober een internationale mars op Brussel georganiseerd. (2) (3)
Het Facebook platform is opgezet om de pro-democratische protesten in heel Europa te ondersteunen. 'Wij
geloven in alternatieve en onafhankelijke media, net- neutraliteit, échte deelnemende democratie, actief
burgerschap en gemeenschappelijke idealen zoals die tijdens de eerste protesten in Spanje naar voren
kwamen,' aldus de 'European Revolution Community' pagina. Het doel is om via het platform een netwerk te
creëren van zoveel mogelijke vrijwilligers en activisten uit heel Europa, die gaan strijden voor een
gemeenschappelijk doel, en dat is Europa en onze landen weer democratisch te maken en terug te geven
aan het volk.
Europa brak alle beloftes aan burgers
Alle belangrijke besluiten in Europa zijn immers buiten de volken om gemaakt. Het Duitse Handelsblatt
constateerde zelfs dat ALLE eerdere verdragen en beloftes aan de Europeanen door de huidige politici en
financiële machthebbers inmiddels zijn gebroken en dat alle bestaande regels en wetten door hen aan hun
laars gelapt zijn (4). In Nederland ontdekten we dat bijvoorbeeld doordat de door ons volk afgewezen
grondwet uiteindelijk tóch werd ingevoerd met het verdrag van Lissabon, waar wij geen enkele stem in
kregen. Meer recent werd ons niets gevraagd of de honderden miljarden belastingen die de burgers en
bedrijven moeten opbrengen inderdaad in een Noodfonds gestopt moeten worden, waar landen en banken
die er een financieel potje van gemaakt hebben mee 'gered' moeten worden.
Sowieso hadden we al niets te vertellen over de oprichting en uitbreiding van de EU, de invoering van de
euro, de ondemocratisch gekozen Europese Commissie (de échte machthebbers), het overdragen van
nationale bevoegdheden aan Brussel en ook niet over de eveneens ondemocratisch aangewezen Europese
president - om over alle ondemocratische besluiten op het gebied van politiek, 'veiligheid' (de NAVO oorlog
tegen Libië), economie, financiën, milieu en maatschappij maar te zwijgen.
Mars op Brussel
Steeds meer Europeanen vinden dat het genoeg is geweest en zijn bereid om hun krachten te bundelen in
één grote en luide proteststem. In juli zijn er vanuit Madrid, Barcelona en Zuid Frankrijk marsen gestart die
op 17 september moeten samenkomen in Parijs, om van daaruit gezamenlijk door te marcheren naar
Brussel. Op vrijdag 7 oktober (mogelijk donderdag 6 oktober) start er een mars vanuit het Duitse Aachen, die
op 12 oktober in Brussel moet aankomen. De internationale demonstratie -waar iedereen voor is
uitgenodigd, dus ook de mensen die niet deel kunnen of willen nemen aan een mars- vindt vervolgens op
zaterdag 15 oktober plaats (5).
Vrijheidsfestival
Op 20 november (20-11-2011) vindt vervolgens op diverse -grotendeels nog nader te bepalen- locaties in
Nederland en andere Europese landen het internationale Vrijheidsfestival plaats. Het thema van deze
festivals is 'Vrijheid in Evenwaardige Verbondheid'. 'Het Vrijheidsfestival wordt op een organische manier
georganiseerd, waarbij autonomie en samenhang hand in hand gaan,' aldus een website. 'We doen het
samen vanuit ieders eigenheid. Dat is ons ideaal beeld van de Nieuwe Samenleving, en daar oefenen we
alvast mee door het zo te organiseren. Bij het Nieuwe hoort ook de verspreiding (in verbondenheid), want
het idee van centralisatie is Oud en legitimeert machtspiramides. Van macht nemen we nu bewust afscheid,
en we omarmen het leven vanuit onze gezamenlijk kracht.' (6)
Revolutie... en dan?
Dat er iets moet veranderen en het steeds fascistischer wordende 'Brussel' gestopt moet worden voordat we
allemaal armoedig en willoos gemaakte slaven van politici, internationale organen, concerns en 'banksters'
zijn lijkt wel duidelijk. Wat er voor in de plaats moet komen is naar mijn mening echter een stuk minder
helder als op diverse bij het Vrijheidsfestival aangesloten websites wordt voorgesteld. Een 'Zwitserland'
model met directe volksdemocratie, zoals Trends Institute voorman Gerald Celente voorstelt, lijkt me een
prima idee. Maar als gestreefd wordt naar het New Age ideaal van een 'grenzen-loze' samenleving, dan is dit
niets anders dan de vervulling van de doelstelling van precies dezelfde globalisten waar nu tegen
geprotesteerd gaat worden.
De mensheid is namelijk onmogelijk te verenigen in één grote 'vrije blije' samenleving. Alle eerdere pogingen
in de geschiedenis om dit te doen zijn steevast mislukt en ontaardden veelal in massaslachtingen van al
degenen die weigerden mee te werken aan de totstandkoming van de op dat moment 'ideaal' geachte
maatschappijvorm. Mijn overtuiging is dan ook dat de enige werkbare oplossing voor deze planeet ont-

Nieuwsbrief nr. 133 – 1 september 2011 - pag. 27

globalisering en decentralisatie is (dus géén 'Brussel' en géén VN), met vast omlijnde grenzen voor de
verschillende volken en culturen. Migratiestromen dienen zoveel mogelijk tegengegaan te worden om
etnische en religieuze spanningen tot het minimum te beperken, terwijl tegelijkertijd een maximale, maar
niet-dwingende vorm van samenwerking wordt gecreëerd.
Ideaal is dit beslist niet, maar een realistische leefbare wereld begint bij de erkenning dat mensen, volken en
culturen altijd verschillend en verdeeld zullen blijven en zich daarom nooit tot één planetaire samenleving
zonder grenzen laten samenpersen. Iedere poging om dit te bewerkstelligen -of dit nu door de huidige NWOglobalisten of de New Age globalisten wordt gedaan- zal dan ook zonder enige twijfel leiden tot nieuwe
onderdrukking en uiteindelijk tot een dramatisch bloedbad van ongekende omvang.
Xander - (1) Facebook ; (2) Earth-Matters ; (3) European Revolution ; (4) KOPP ; (5) March to Brussels ;
(6) Pateo
„Wereld gecontroleerd door 147 bedrijven‟
Visionair: Germen op 20 augustus 2011
Een geliefde samenzweringstheorie is dat de hele wereld wordt gecontroleerd
door een steenrijke elite, of, meer recent, door de enorme multinationals die
werkelijk alles lijken te bezitten. Deze samenzweringstheorie blijkt een stevige
kern van waarheid te bezitten, toont onderzoek van een team van de ETH in het
Zwitserse Zürich aan. Hoeveel macht heeft het individu nog over zijn eigen
leven?
Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van alle zakelijke bezit wordt gecontroleerd door slechts 147
bedrijven. Klein aantal bedrijven controleert de wereld
Met data afkomstig van de Orbis database (een globale database met financiële informatie over private en
staatsbedrijven) analyseerde het team voor het eerst in de geschiedenis data van meer dan 43 000
bedrijven. De onderzoekers ontdekten dat de data, wanneer grafisch weergegeven, de vorm heeft van een
vlinderdas, met in het hart 147 bedrijven die bijna veertig procent van de waarde van alle multinationals
vertegenwoordigen.
Vier trappen diep
In deze analyse werd er vooral gelet op de eigendomsverhoudingen. De onderzoekers bekeken welke
bedrijven aandelen bezaten van welke andere bedrijven of een controlerend belang hierin hadden. Hierin
wordt ook gelet op „kleindochterbedrijven‟ enzovoort tot vier niveaus diep. Bij het analyseren van de
gegevens en het bouwen van de netwerkmap probeerde de auteurs van het rapport de structuur en
controlemechanismes bloot te leggen van de schimmige structuur van eigendom en finance bij
multinationals. Waarschijnlijk bestaat er nog veel meer verstrengeling. Bij een ingewikkelde trustconstructie
zijn vaak al vijf trappen betrokken: operationele BV, holding-BV, offshore holding BV in bijvoorbeeld Cyprus,
vaak nog een extra holding BV in bijvoorbeeld de UAE of Panama die dan weer eigendom is van een trust of
foundation. Zaak de netwerkende Bilderbergertjes, waaronder koningin Beatrix, grootaandeelhoudster van
Koninklijke Shell, dus goed in de gaten te houden.
Wurggreep van grote bedrijven
Om de belangrijkste controlerende corporaties op te sporen, begon het team met een lijst uit Orbis van 43
060 transnationale bedrijven die uit een sample met dertig miljoen „economische actoren‟, variërend van
stichtingen en eenmanszaakjes tot overheidsinstellingen en NV‟s, getrokken waren. Ze pasten daarna een
recursief (zichzelf herhalend) algoritme toe om alle eigendomsverhoudingen op te sporen. Het resulterende
transnationale bedrijven-netwerk produceerde een graaf (knooppunten met lijnen er tussen) bestaande uit
600 508 knooppunten en 1 006 987 verbindingslijnen die eigendomsverhoudingen voorstelden. Uit diverse
analyses bleek dat een zeer klein groepje zeer grote bedrijven door controlerende belangen in andere
bedrijven (via aandelen of obligaties, bijvoorbeeld), een enorme invloed uitoefenen over de beslissingen van
deze „onderhorige‟ bedrijven – en hiermee ook op de rest van ons.
„Vrije markt is een illusie‟
De auteurs stellen dan ook de vraag wat de gevolge zijn als zo weinig mensen zo veel invloed hebben en
wat misschien nog wel belangrijker is, economisch gezien, wat de implicaties zijn van deze structuur op de
vrije concurrentie. Voor mij beantwoordt deze studie in ieder geval heel wat vragen. Dit verklaart bijvoorbeeld
waarom er op het eerste gezicht zo absurde keuzes worden gemaakt bij innovatie en productontwikkeling en
bijvoorbeeld alternatieven voor aardolie nauwelijks doorbreken, terwijl de technische mogelijkheden er hier
voor zijn. Zouden we hieraan kunnen ontsnappen? Bijvoorbeeld door alleen van kleinschalige bedrijven te
kopen en met contant geld te betalen?
Bronnen:
Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston, The network of global corporate control,
arXiv:1107.5728v1 (2011) Physorg
http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/wereld-gecontroleerd-door-147-bedrijven/`
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En de enige echte winnaars zijn… de Gaddafi‟s!
23 augustus, 2011 | Auteur: mr. drs. BOU
De grote verliezer in de strijd van de NATO om de rijkdom van
Libië, is helaas de bevolking. Zij werden ruim een half jaar
geleden door de NATO-rebellen beroofd van hun veilige bestaan.
Vervolgens werden zij door de NATO-bommen bevrijd van hun
drinkwater, hun infrastructuur, soms van hun huis en/of hun
naaste verwanten, en tot slot van hun regering in Tripoli. De grote
winnaars in deze vuile oorlog zijn volgens mij echter niet de
rebellen of hun broodheer NATO, en evenmin de media met hun
door en door valse berichtgeving, maar de Gaddafi‟s!
De grote leider Muammar is nu spoorloos. Deze Afrikaanse leeuw die werd geboren in een tent, verstaat de
kunst om soepel te verdwijnen, in de schaduw van een rots of achter een zandduin in de uitgestrekte
Sahara. Maar zijn Groene Boekje staat nog op internet. Dit is een MUST READ voor iedereen die iets wil
begrijpen van ons westerse gebrek aan vrijheid en democratie! Dames, lees vooral ook wat Gaddafi over
vrouwen zegt! Is dat geen fraai discussiestuk voor hedendaagse feministen?
Muammar Gaddafi had acht kinderen, maar een van zijn zonen is in april van dit jaar vermoord door NATObommen. Zijn oudste zoon Muhammad al Gaddafi werd zaterdag gevangen gezet door de rebellen terwijl hij
in zijn eigen huis een interview gaf aan Al Jazeera. Tot zover de medeplichtigheid van het journaille uit
Qatar, de spreekbuis van de huurlingen uit Qatar! Muhammad had geen enkele politieke functie, hij woonde
samen met zijn vrouw en kinderen en met zijn moeder, de eerste vrouw van Gaddafi, die al vele jaren
gescheiden is van haar man. Maar die stille Muhammad zou weer zijn ontsnapt! Men zegt nu echter ook dat
hij is vrijgelaten.
Saif al Islam al Gaddafi kennen we reeds. Deze tweede zoon is de eerste zoon van de tweede vrouw van
Gaddafi. Hij was een belangrijke diplomaat in het contact met het “Vrije Westen”. In zijn eigen land werkte hij
aan een grondwet die democratische verkiezingen mogelijk zou maken. Hij bekleedde geen enkele functie in
de regering, maar deze vriendelijke en charismatische man zou bij eventuele vrije verkiezingen zeker hoge
ogen hebben gegooid! Volgens de NATO-media-rebellen-kliek is hij zaterdag door de rebellen gearresteerd.
Als dat waar is, dan is hij ontsnapt, maar de kans is groot dat het gewoon niet waar is. Op maandagavond
22 augustus verscheen hij namelijk vrij en vrolijk voor de ingang van het Rixos-hotel waar de internationale
pers en andere waarnemers “gevangen” zitten. Zelfs Al Jazeera kon om deze waarheid niet heen:
Bekijk video in groter formaat
De derde zoon, Al Saadi al Gaddafi was ooit voetballer, maar hij werd later een zakenman. BBC-Panorama
heeft Al Saadi er in maart van beschuldigd dat hij orders zou hebben gegeven om te schieten op
ongewapende demonstranten in Benghazi. Van deze vermeende “massamoord” op vreedzame
demonstranten bestaat geen enkel bewijs. De rebellen in Benghazi waren gewapend en vielen de
legerkazernes aan! Al Saadi lijkt ook gevangen door de rebellen, maar zelfs dat is waarschijnlijk niet waar.
Misschien zal het Internationale Strafhof hem ooit nog veroordelen wegens “buiten spel”, uiteraard bij
verstek! Dit is de valse aanklacht van de BBC:
SADDI GADDAFFI WAR CRIMINAL ?????
Bekijk video in groter formaat
Hannibal Muammar al-Gaddafi is de vierde zoon. Hij heeft gestudeerd in Kopenhagen en hij schijnt nogal
een playboy te zijn. Hij zou nu samen met zijn broer Mutassim zijn gevlucht naar Algerije, maar misschien
blijkt ook dat binnenkort niet waar. Zij zouden samen de verdediging van Gharyan, ten zuiden van Tripoli,
hebben geleid, al zal Hannibal daar niet veel aan hebben bijgedragen. Mutassim, de vijfde zoon, is luitenant
kolonel in het Libische leger. Hij is nog niet door de NATO beschuldigd van misdaden tegen de
menselijkheid, maar dat kan nog komen.
Saif al-Arab al-Gaddafi is op 30 april omgekomen bij een bombardement op de woonwijk van de familie
Gaddafi. Ook drie kleinkinderen van Gaddafi vonden daarbij de dood. Het was de bedoeling om de grote
leider zelf te treffen, maar Gaddafi was niet thuis. Saif al-Arab was een onopvallende man die werkte aan de
Technische Universiteit van Munchen. Er was geen enkele reden om hem te vermoorden. Foutje…. bedankt!
Heil, NATO!
Khamis al Gaddafi is de jongste zoon en hij is de commandant van de Khamis Brigade, een elite-corps van
het Libische leger. Khamis is al een aantal malen dood gegaan, op 21 maart stierf hij in een vliegtuig-crash,
op 5 augustus werd hij gedood door de NATO-bommen, maar hij duikt steeds weer op. Op dit moment is hij
ook weer dood, maar hij is tevens met zijn elite-troepen Tripoli aan het zuiveren van de rebellen. Nadat de
NATO op 8 augustus in een bombardement op het dorp Majer bij Zletan 85 burgers had vermoord, kwam de
dode Khamis opeens weer tot leven om aan de gewonden en nabestaanden zijn medeleven te betuigen.
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Khamis Al Gaddafi‟s visit to the victims of the NATO massacre
Bekijk video in groter formaat
Gaddafi heeft ook een dochter, Ayesha al-Gaddafi, die rechten gestudeerd heeft. In het proces tegen
Saddam Hussein was zij een van de verdedigers. Hoewel ze officieel voor het Libische leger werkt, speelt ze
nog steeds geen rol in de vermeende oorlogsmisdaden van de familie. Hoogstens wordt er in de
schandaalpers over haar geroddeld. Ze is inderdaad aantrekkelijk. Ze zou op dit moment met een groep
vrienden de ronde doen door Tripoli, om de stad weer veilig te maken.
Deze hele familie wordt door de media gedemoniseerd. Zij zouden alle macht en rijkdom van Libië naar zich
toegetrokken hebben. Niets is minder waar! Wie door deze leugens heen kijkt, ziet echter wat wel waar is.
Nu de NATO Libië openlijk probeert te beroven van de Gaddafi‟s, komt de aap uit de mouw: Gaddafi heeft
Libië in 40 jaar tijd verandert van een verarmd woestijnland in het meest welvarende land van Afrika. Van
zijn zeven zonen wil er één inderdaad niet helemaal deugen, maar de anderen zijn beslist niet fout en zijn
dochter is een krachtige, geëmancipeerde vrouw.
De strategie van de Gaddafi‟s wordt nu ook duidelijk. In de nacht van zondag op maandag werd de stad van
vijf kanten aangevallen. Uit het westen, zuiden en oosten naderden de ongeregelde en schietgrage troepen
van de rebellen, vanuit de zee naderden de schepen van de NATO die sloepen vol met rebellen aan land
zetten, vanuit de lucht regende het bommen op de stad. Of het aantal doden en gewonden werkelijk 1.300
en 5.000 bedraagt, is door het Rode Kruis niet bevestigd, maar het zou best kunnen. De Gaddafi‟s hielden
zich echter schuil en hebben zich niet verzet! Wat een zelfbeheersing!
Hadden de Gaddafi‟s met hun brede aanhang teruggevochten, dan was het bloedbad niet te overzien
geweest. Ook zou de NATO dan de hele stad plat gebombardeerd hebben. De rebellen mochten daarom
even feest vieren op hun Plein der Martelaren, maar nu heersen de Gaddafi‟s weer over het Groene Plein en
over Tripoli. Vandaar dat zij als enige echte winnaars uit deze strijd komen!
De grote verliezer is natuurlijk de NATO, die waarschijnlijk niet nogmaals de stad zal durven bombarderen
om de bevolking te beschermen tegen die wrede dictator. Inmiddels zal de hele wereld wel hebben
begrepen dat ONDERHOUDSBOMBARDEMENT een eufemisme is voor BLOEDBAD! Maar misschien is de
oprechte wens hier slechts de vader van de gedachte. De tijd zal het leren…
Farrakhan Explains Why Western Powers Hate Gaddhafi and Libya duurt 5 minuten (de rest gaat over
muziek).
Bron en video‟s: http://www.boublog.nl/23/08/2011/en-de-enige-echte-winnaars-zijn-de-gaddafis/

Chinese televisie toont per ongeluk cyberaanval
Vandaag,15:49 door Redactie
De Chinese staatstelevisie heeft per ongeluk een cyberaanval op een Amerikaanse
universiteit laten zien, wat volgens beveiligingsexperts brekend nieuws is. Op 17 juli
verscheen er op de Chinese staatszender CCTV7 een documentaire genaamd
"Militaire Technologie: Internet Storm komt eraan".
Het programma gaat over de risico's van cyberoorlog en toont daarbij ook
verschillende beelden van Chinese overheidssystemen die Amerikaanse doelwitten
aanvallen. "Dit is zeer bijzonder. De meest voor de hand liggende verklaring is dat dit beeldmateriaal in de
uiteindelijke montage terechtkwam, omdat de editor het belang er niet van begreep", zegt Mikko Hypponen
van het Finse F-Secure.
Op de beelden is een programma te zien dat verschillende Falun Gong websites kan aanvallen. Vervolgens
wordt een aanval tegen IP-adres 138.26.72.17 uitgevoerd, dat van een Amerikaanse universiteit is. Om wat
voor aanval het gaat is onbekend. "Maar het bestaan van zulke software met zulke doelwitten is brekend
nieuws", benadrukt Hypponen. Systeembeheerders van de universiteit Alabama in Birmingham laten weten
dat het IP-adres sinds 2010 niet meer in gebruik is. Verder wist één van de technici te vertellen dat een
aantal jaren geleden er een aanhanger van Falun Gong op de universiteit was, maar hij niet meer wist of
deze persoon het aangevallen IP-adres gebruikte.
Geheim
Volgens Jason Ma van New Tang Dynasty Television hebben de Chinese autoriteiten één van de hun
grootste geheimen prijsgegeven. "Dit is de eerste keer dat we duidelijk zien dat een vooraanstaande
Chinese militaire universiteit dit soort onderzoek uitvoert en software voor cyberaanvallen ontwikkelt."
De Chinese overheid ontkent altijd bij cyberaanvallen betrokken te zijn. "Nu hebben we bewijs", merkt Ma
op. Hij benadrukt dat de Chinese overheid ook in het buitenland doorgaat met het vervolgen van de Falun
Gong, een religieuze organisatie die in China verboden is. De beelden waarop de aanval plaatsvindt zijn
vanaf 37 seconden op onderstaande video te bekijken. De documentaire is ook nog op de website van
CCTV7 te vinden. Bron en video: security.nl
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Britse Koningshuis deel 1- De occulte betekenis van Prinses Diana‟s dood en herdenktekens
Door Rene Voogt op 24 augustus 2011
Waarom noemde Elton John Lady Di “England‟s Rose”? Was het
gewoon omdat ze mooi was of juist omdat de roos een diepe
occulte betekenis heeft? Dit artikel verkent de talloze occulte
symbolen die gebruikt worden in de monumenten ter
nagedachtenis van Diana. Onder occultisten, was Diana niet
zomaar een prinses, zij vertegenwoordigde een Vrouwelijke Heiligheid.
Lady Diana werd door de media vaak beschouwd als de “Prinses van het Volk”. Liefdevol, zorgzaam en
mooi, zij bezat alle eigenschappen om onderworpen te worden aan afgoderij. En dat werd ze. Beelden van
haar waar ze zorg droeg voor arme kinderen in Afrika of waar ze zich uitsprak tegen landmijnen verstomde
het voorstellingsvermogen van de hele wereld. Time Magazine zei over haar:
“Diana was mooi, met een fris Engels gezicht, en was een persoon die hield van de buiten lucht. Ze
gebruikte haar grote blauwe ogen zoveel mogelijk, om de harten van mannen en vrouwen te doen smelten
door uiting van haar volledige kwetsbaarheid. Diana‟s ogen, net als die van Marilyn Monroe, bevatte een
boodschap die niet gericht was tot een enkel individu, maar tot de wereld in het algemeen. Doe me aub geen
pijn, leken ze te zeggen. Ze keken vaak alsof ze op het randje van “het in tranen uitbarsten” stonden, op een
wijze als de volks afbeeldingen van de Maagd Maria”.
Net als de Maagd Maria, had Diana (en heeft nog steeds) legioenen volgelingen die haar aanbaden, en haar
een natuurlijke moederlijke energie gaven. Met andere woorden, zij lijkt de bijna inherente behoefte in een
mens te vervullen voor het aanbidden van een vrouwelijke Godin, gever van het leven en gevuld met
mededogen. De media is een belangrijk sleutel figuur geweest in de totstandkoming van dit icoon door het
documenteren van elk detail van haar sprookjeshuwelijk, haar bewogen huwelijk, haar humanitaire
activiteiten, en uiteindelijk haar vroegtijdige dood. Werd Diana verkozen om een soort van “moderne Godin”
te worden om uiteindelijk te worden (op)geofferd, in overeenstemming met de oude Heidense praktijken? Dit
kon weleens belachelijk klinken voor de gemiddelde onderzoekende lezer, maar niet voor de kenners van de
occulte praktijken van s`wereld`s elite. Bovendien zijn er tal van aanwijzingen en symbolen geplaatst door
deze groep om op een subtiele wijze het occulte karakter van de dood van Lady Di te herdenken. We zullen
niet ingaan op de details omtrent haar moord, omdat er vele sites en boeken te vinden zijn die dit thema al
bespreken. We zullen ons richten op de symbolen die omgeven zijn rond de gebeurtenissen van haar dood
en de herdenktekens, welke de handtekening vormt van de occulte elite. Deze zijn voor iedereen openlijk
zichtbaar, doch alleen herkenbaar voor degenen die “ogen hebben om te zien en oren hebben om mee te
luisteren”.
Diana werd verheven tot het niveau van Godin om zelf het voorwerp van een ritueel offer te worden. Deze
praktijk werd zorgvuldig uitgedacht door een geheime groep verlichte personen, waar vaak naar gerefereerd
wordt als de “Illuminati”. Het omvat wereldleiders, zoals de Britse monarchie en zij staan bekend om hun
bedrevenheid in donkere occulte rituelen. Als je moeite hebt om dit te geloven, bedenk dan dat de nazi‟s
minder dan 60 jaar geleden in hun volle kracht waren, waarbij ze overal het esoterische symbool van de
swastika weergaven, waarbij massale occulte rituelen georganiseerd werden om de Heidense Germaanse
beeldvorm terug te laten keren.
Diana de Godin
In de Romeinse mythologie, was Diana de Godin van de natuur, de bevalling, de jacht, en beschermer van
de zwakken. Ze is het equivalent van de Griekse Godin Artemis en vertegenwoordigt de Vrouwelijke
Heiligheid, het vrouwelijke aspect van goddelijkheid. Prinses Diana droeg dezelfde attributen door
beschermer te zijn voor het milieu, zorg te dragen voor de zwakkeren tijdens haar missies in derde wereld
landen en door het baren van de toekomstige erfgenamen van de troon van Engeland. Vooral “Eiken
bossen” waren heilig voor de Godin Diana. In de Romeinse tijd, waren Diana`s bosschage en heiligdom altijd
in de buitenlucht, buiten de grenzen van de stad. Dergelijke verborgen tempels vinden we terug in heel
Europa. Om tot gelijkenis te komen met de Godin die haar naam droeg, werd Lady Di in een bos in haar
woonplaats begraven (hier later meer over). De Godin Diana wordt zeer vaak
afgebeeld met herten en duiven in haar directe omgeving.
Het vrouwelijke principe wordt vaak vertegenwoordigd door de maan, waar de maan
Godin het tegengestelde is van de zonnegod. De vrouwelijke energie wordt ook vaak
geassocieerd met de planeet Venus, en wordt vertegenwoordigd in de symboliek door
een bloem met vijf kroon bladderen – de roos. De Godin verschijnt onmiskenbaar in
alle religies, zelfs in het Christendom als de Maagd Maria. Deze symbolen
representeren het bestaan van de vrouwelijke Godheid sinds de prehistorie, en
werden bewaard en verspreid door Heidense mysteries en door de mystieke JoodsChristelijke leer. Studenten van vandaag uit het occulte kunnen deze symbolen
gemakkelijk herkennen en interpreteren. Later zullen we uitleggen hoe ze gebruikt
werden om Lady Di te associëren met het concept van Vrouwelijke Heiligheid.
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De Pont d‟Alma-tunnel, de offerplaats
Zoals u wellicht weet, stierf Prinses Diana tijdens een “ongeval” met haar limousine in de Pont d‟Alma tunnel
in Parijs. Haar voertuig werd vermoedelijk achtervolgd door paparazzi, die de oorzaak ervan waren dat de
wereld-klasse chauffeur de controle over het stuur verloor mede door zijn beschonken toestand na het
nuttigen van een aantal glazen alcohol. We zouden dagenlang kunnen discuteren over de verschillende
theorieën betreffende deze gebeurtenissen, maar dit is niet de bedoeling van dit artikel. De waarheid, ligt
verborgen in de symbolen die geplaatst zijn met de bedoeling dat ze alleen herkent zullen worden door de
ingewijden. Eén daarvan vinden we terug op de daadwerkelijke plek waar Diana het leven verloor, de Pont
d‟Alma-tunnel.
De stad Parijs werd gebouwd door de Merovingiërs, een middeleeuwse dynastie die Frankrijk generaties
lang hebben geregeerd. Voordat het geconverteerd werd naar het Christendom, was de religie van de
Merovingiërs een mysterieuze zijtak van het Heidendom.
“… de Merovingische koningen, van hun stichter Merovee van Clovis (die het Christendom in 496 bekeerde)
waren „Heidense koningen van de cultus van Diana„.”
-Clive Prince, The Templar Revelation
De Pont d‟Alma tunnel was een heilige plaats gewijd aan de Maan Godin Diana, welke ze in die tijd
gebruikte om rituele offers te volbrengen. Tijdens deze plechtigheden was het van het grootste belang
dat het geofferde slachtoffer overleed in de ondergrondse tempel. De moord op Diana was een
heruitvoering van deze oude Heidense traditie. Kort nadat Diana vermoord werd, schreef Rayelan Allan
(een onderzoeker van de esoterische geschiedenis sinds de vroege jaren `70, en getrouwd geweest met
Gunther Russbacher, een under cover CIA / ONI operatief) een artikel genaamd “Diana, Koningin van de
Hemel”. Het artikel werd door tal van kranten opgepikt in de Verenigde Staten en Europa. Verschillende
auteurs die boeken schreven over de dood van prinses Diana gebruikten het artikel van Rayelan als
referentie. Echter, begreep niemand de volledige diepere betekenis van het artikel. Daarom besloot Rayelan
het uit te breiden tot een boek. Het boek bevestigt, dat het gebied van de Pont d‟Alma in pre-Christelijke
tijden de locatie van een Heidense tempel was van de Godin Diana, en fungeerde als een directe poort naar
de hemel. Indachtig dit vangnet, werd de plaats gekozen door Merovingische Koningen (AD500-751) om hun
duels uit te vechten, zodat de verliezer rechtstreeks naar het paradijs zou vertrekken. “Pont” betekend
“brug”, en “Alma” betekent “ziel” en voor de Merovingiërs, was die plek letterlijk een brug over “de rivier van
zielen”. Dus, Pont de l‟Alma, de plek van het (vermeende) ongeval waar prinses Diana vermoord werd,
betekent “Brug van de ziel”.
De Herdenkingsvlam van Pont d‟Alma
Als je een beetje bekend bent met occulte symboliek, dan zal een vlam
bevestigt op een zwart pentagram je alarmbellen doen laten rinkelen. De fakkel
(vlam) is het ultieme symbool van de verlichte (mensen die de geheime kennis
van de occulte orde verworven hebben). Deze fakkel is een exacte replica van
de fakkel die gedragen wordt door het Vrijheidsbeeld, en werd in 1989 op de
tunnel geplaatst als een geschenk. Dus dit werd niet geplaatst als eerbetoon
aan prinses Diana, maar werd, na verloop van tijd, het on-officiële monument.
De fakkel heeft deze status bereikt vanwege de locatie, en staat bovenop de
Pont d‟Alma-tunnel. Na het ongeval en de dood van Diana, werden er
verscheidene gedenkschriften en bloemen gelegd, om de algemene bevolking
te stimuleren deze occulte mijlpaal te aanvaarden als gedenkteken voor Diana.
Sommigen zeggen zelfs dat deze toorts express en met een doel geplaatst
werd als indicator voor de locatie van deze geplande moord. Wat het ook zal
zijn, het symbool van “de toorts” of “de eeuwige vlam” worden ook gebruikt bij
andere hoog geprofileerde moorden, zoals de grafsteen van JFK (John F.
Kennedy – vermoorde president 1963).
Lady Di Gedenktekens en Rozen Symboliek
Gelegen in Londen, Engeland, vinden we het park dat gewijd is aan Prinses
Diana en omvat een ovaalvormige fontein en een heiligdom. Het belangrijkste
symbool bevind zich echter op de vloer:
We zien hier Diana vertegenwoordigd door vijf kroonbladeren (roos), het
klassieke occulte symbool om vrouwelijke energie te vertegenwoordigen. Hier
is wat Wikipedia erover zegt:
“De ganzerik (van het Franse, vijfde-deel) is een roos met vijf kroonblaadjes
afkomstig uit de Christelijke symboliek uit de Middeleeuwen. De vijf-bladige
roos vind je vaak aangebracht op de toppen van Gotische bogen, de vesica pisces (blaas van een vis)
gevormde doorgangen en ramen daarvan wordt gedacht dat het de baarmoeder van Maria representeert.
Sommige historici speculeren er zelfs over dat de roos in de Gotische architectuur een geheim symbool van
het vrouwelijke principe vertegenwoordigt, en is maar één van een veelheid aan hermetische symbolen die
we in deze kerken terug kunnen vinden. Het symbool zelf dateert uit de Romeinse tijd, waar het “De Roos
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van Venus” genoemd werd. “De roos, met zijn karakteristieke gevormde vijf kroonblaadjes imiteert het pad
van het pentagram getrokken door de planeet Venus aan de nachthemel. Dit, in combinatie met de
natuurlijke schoonheid van de bloem, maakt het een vanzelfsprekend symbool voor een Godin van de
liefde”.
De vijf-bladderige bloem, de roos, de vijfpuntige ster, de maan en Venus
vertegenwoordigen beide het vrouwelijke principe, wanneer we de occulte
symboliek bestuderen. Het enorme rozenvenster van de Notre-Dame van Chartres
in Parijs vertegenwoordigt de Maagd Maria (Notre-Dame betekent “Onze-LieveVrouw”). Het symbool van de planeet Venus (♀) wordt ook gebruikt om het
vrouwelijk geslacht te vertegenwoordigen. De maan wordt ook geassocieerd met
het vrouwelijke principe, omdat het het licht van de zon absorbeert en omdat het
effect heeft op de getijden van het water (vochtigheid = vrouwelijkheid). Deze
verbindingen bestaan al sinds het begin van de tijd en zijn afkomstig uit het oude
Heidendom.
Er is een schaamteloze poging gaande om prinses Diana te associëren met de
symbolen van een vrouwelijke Godheid, doormiddel van de symbolen die gebruikt
worden om haar leven te herdenken. De roos wordt gebruikt in tal van gevallen om
Diana te vertegenwoordigen:
Herdenkingsmunt van de Koninklijke Munt:
Herdenkingstuin in Parijs
14 februari 2001 – Parijs, Frankrijk (CNN) – Een tuin gewijd ter nagedachtenis aan
de Britse prinses Diana werd in Parijs officieel geopend. Franse ambtenaren zeggen
dat de bloembeden – het officiële Franse herdenkingteken voor prinses Diana –
uiteindelijk uit zal groeien, tot een plek voor kinderen om te leren over bloemen,
planten, en groenten, en waar ze respect op kunnen brengen voor het milieu. Maar
critici verachten het project, wat uiteengezet werd op een binnenplaats van een
school en geridderd werd tot “1.000 vierkante meter prei” “Doormiddel van deze plek
wil ik een vrouw eren wiens edelmoedige hart een diepe voorliefde vertoonde voor
de natuur en menselijke relaties, en dan met name voor kinderen”, zei de
burgemeester van Parijs Jean Tiberi toen hij de tuin woensdag opende.
Diana – de voormalige echtgenote van Prins Charles de erfgenaam van de troon
van Groot-Brittannië – overleed in Parijs in augustus 1997. Ze zat in een auto die
met hoge snelheid verongelukte terwijl ze achtervolgd werden door paparazzi. Haar
metgezel, Dodi Fayed en hun chauffeur, Henri Paul, vonden ook de dood. Maar
Diana‟s naam is de enige naam die vermeld wordt op een gedenkplaat buiten de
Herdenkingstuin, in de centrale wijk Marais. Een gemeenteraadslid klaagde zelfs,
dat de prinses veel meer eerbetoon verdiende dan een „vegetarische moestuin”.
Maar, Britse ambtenaren stemden enthousiast in met de keuze van deze plek. “Er
kon geen betere plek zijn dan deze tuin ter nagedachtenis aan haar, waar jonge
kinderen spelen en kunnen leren over de natuur,” zei Michael Jay, ambassadeur van
Groot-Brittannië in Frankrijk.
Herdenking`s Medaillon
Dus de associatie van prinses Diana`s nagedachtenis met de roos, het occulte
symbool van een vrouwelijke Godin wordt tot vervelens toe gebruikt. Misschien is dit
de reden waarom Elton John Lady Di omdoopte tot “England‟s rose”. Voor een
normaal denkend mens, zijn dergelijke associaties totaal onbeduidend, maar voor de ingewijden van het
occulte, is de symboliek ALLES
Diana‟s laatste rust plaats
Het oorspronkelijke plan voor Diana was om begraven te worden in de grafkelder van
de lokale kerk in Groot-Brington, maar dit werd veranderd door haar broer, Earl
Spencer. Hij zei dat hij bezorgd was over de veiligheid en beveiliging, en wilde dat zijn
zus begraven werd op een plek waar haar graf bekeken en naar behoren in privésfeer
bezocht kon worden door haar beide zonen. In werkelijkheid, werd Diana begraven in
een bos om haar gelijkenis met de Godin Diana te voltooien. De feitelijke plaats waar
ze begraven werd, is op een eiland in een grote plas bekend als “The Oval” (het ovaal)
in de pleziertuin van Althorp Park (vinden we hier enig verband met de “ovale fontein”
in het herdenkingspark van Lady Di?). In de buurt vinden we een arboretum (oude
botanische tuin), waar bomen geplant werden door Prins William en prins Harry, de
andere leden van haar familie en de prinses zelf. Hier zijn foto‟s van haar begraafplaats.
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Let op de brandende fakkel op haar grafsteen. De begraafplaats van Diana legt
haar vereniging met de oude Godin Diana, die vereerd werd in een afgelegen
bosschage buiten de bevolkte gebieden vast in Beton.
Memorial bij Harrod„s Store
Dit is het 1e monument gewijd aan het ongelukkige echtpaar, afgebeeld bij
Harrods – een groot warenhuis in Londen. De winkel blijkt toevallig ook
eigendom van Dodi`s vader te zijn. De symboliek hier is zeer esoterische en
betekenisvol, en verdient zeker een diepgaande analyse.
De yoni (vrouwelijke genitaliën) en fallus (mannelijk genitaliën) werden door
bijna alle oudere volkeren vereerd als passende symbolen voor de scheppende
kracht van God. De Tuin van Eden, de Ark, de Poort van de Tempel, de sluier
van de mysteriën, de vesica piscis of ovale nimbus (stralenkrans), en de Heilige
Graal zijn belangrijke yonic symbolen, de piramide, de obelisk, de kegel, de
kaars, de toren, de Keltische monoliet, de torenspits, de campanile (torenklok),
de meiboom en de Heilige Speer staan symbolisch voor de fallus.
-Manly P. Hall
Ten eerste zien we foto‟s van Lady Diana en Dodi Al-Fayed in twee in elkaar
grijpende cirkels. In het occultisme, is de naam voor deze twee in elkaar
grijpende cirkels “vesica Piscis” en vertegenwoordigt de vrouwelijke energie.
John Yarker interpreteert dit oeroude symbool in zijn boek “The Arcane
schools”:
De Vesica Piscis, twee met elkaar verbonden cirkels, staat ook bekend als “de
Yoni“. De naam “yoni”verwijst naar het middelste gedeelte van de in elkaar
grijpende cirkels, het is afgeleid van het Sanskriet en betekent “Goddelijke
passage“. Dat de yoni vrouwelijk is, moet zodanig bekeken worden dat de Goddelijke passage een correlatie
vormt met sex, ofwel de mannelijk / vrouwelijk Vereniging. Het is deze correlatie, en haar relatie tot de
wedergeboorte en regeneratie, dat een fundamentele waarheid blijft in de kern van de occulte structurele
grondslag.
Het spitse ovaal is een universeel symbool voor een Vrouwelijke Godheid en in
deze context is de vesica piscis de Vulva van de Godin, omringd door de halve
toenemende wassende maan. Dit is wederom een krachtig symbool om
prinses Diana te associëren met het principe van Vrouwelijke Godheid. De
“vesica piscis” werd gebruikt door de Oude Heidenen, om de Godin Venus te
vertegenwoordigen en vond je terug in kerkgebouwen.
Op de foto hieronder vinden we een piramide met een sluitsteen geflankeerd
door twee kaarsen (pijlers). Kijk goed binnenin de piramide:
Het bevat het wijnglas – nog steeds met sporen van lippenstift – gebruikt door
Lady Di tijdens haar laatste avondmaal. Het symbool van de lege vaas in de
piramide is weer zo`n krachtig icoon dat de eenheid van de mannelijke en
vrouwelijke principes vertegenwoordigt. Het wijnglas draagt dezelfde betekenis
als “de Heilige Graal”: de vrouwelijke heiligheid.
Welke vrouwelijke symbolen vinden we nog meer buiten de afgebeelde
foedraal, en de heilige baarmoeder? In patriarchale tijden, sprak de legende van de Graal met de diepere
delen van onze ziel in een archetypische zoektocht naar de vrouwelijke aspecten van Goddelijkheid.
In de wat meer abstracte symboliek, vertegenwoordigt een driehoek met de
punt naar boven de fallus en mannelijkheid, terwijl een driehoek met de punt
naar beneden de vagina, de baarmoeder, de houder en vrouwelijkheid
vertegenwoordigt. Daarom hebben we in dit gedenkteken een vrouwelijk
symbool binnen een fallussymbool. De Godin Diana verbind zich met het
mannelijke – Dodi. Deze vereniging wordt nogmaals vertegenwoordigd door
de verlovingsring (gegeven door Dodi de nacht vóór hun dood) welke onder
het wijnglas geplaatst is.
Gedenkteken bij Harrods
Dit bronzen beeld is uitermate vreemd. Als de officiële doodsoorzaak van
Diana en Dodi een auto-ongeluk was, waarom staat er dan „onschuldige
slachtoffers”? Waar waren zij dan het slachtoffer van? Dronken rijden? Of
wordt hier bedoeld dat ze onschuldige slachtoffers waren van een ziek occult
ritueel? Dat is waarschijnlijker. Merk de dode vogel onder Dodi‟s voet op. Wat
zou het vertegenwoordigen?
Tot sluiting
Wat is het doel om Diana te veredelen tot het niveau van Godin door middel
van mystieke symboliek? Tal van theorieën stellen dat één van de zonen van
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Diana uiteindelijk de meervoudig voorspelde Antichrist zal worden. Maken we hier Diana de Maagd Maria
van de Antichrist? Is de moord op Diana, de “Maangodin” het antwoord op de moord van JFK, de dood van
de “Zone God”? Werd ze onderdeel van een bloed ritueel door de Koninklijke status van haar familie`s
stamboom? Is de Koningin van Engeland waarachtig een reptielachtig wezen dat zich om kan vormen tot
een 6 meter grote hagedis? U kunt naar één van deze theorieën Googlen en u zult meer artikelen vinden
dan u lezen kunt. Ik heb er geen enkel bewijs van, dus ik zal hier geen uitsluitsel over geven. Eén ding is
zeker, symbolen liegen niet. Diana werd omgeven door de machtigste mensen van de wereld, en al deze
mensen hebben een diepe kennis van het occulte. Ingewijden zijn zich volledig bewust van het feit dat
symboliek de enige echte taal van de mensheid is en dat het alleen begrepen kan worden door degenen die
het waardig zijn (de verlichten). Diana‟s gedenktekens zijn overladen met flagrante symboliek, die alle naar
hetzelfde concept van de vrouwelijke Godheid verwijzen. De gepresenteerde symbolen in dit artikel zijn niet
bestemd voor de gemiddelde bevolking, die nog steeds denken dat Diana overleed door een auto-ongeluk.
Deze esoterische codes dienen het doel van de elite, die hun rituelen uitvoeren volgens de geheime kennis
waarover zij beschikken.
Dit artikel heeft zeer summier een aantal zeer diepe en ingewikkelde symbolen behandeld, die elk nog
verder onderzocht kunnen worden. Als u niet bekend bent met de begrippen die hier besproken werden, doe
jezelf een plezier, en leer de taal van de heersers.
Blijf waakzaam.
Diana Illuminati Sacrifice
Auteur: http://vigilantcitizen.com/?p=503 (Vrij vertaald door René Voogt)
Bron: http://vigilantcitizen.com/?p=503 - Bron afbeeldingen: http://vigilantcitizen.com/?p=503

Haat conferentie Durban III in aantocht
augustus 23, 2011pineut
Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!
Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)
Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22
september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III)
plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.
Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president
van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw
luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van
racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël
lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties,
om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de
conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen
vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn,
met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.
Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes
droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander
geboefte. Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor „Zionist pigs lovers‟.
Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden
uitgedeeld was er een met een portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen
?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël
lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.
Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde
Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te
houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan‟s giftige
brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser
Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige
vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden antiSemitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”.
Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als
feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende
Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden,
praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de
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mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden
zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo‟n
samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.
Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het
wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme
verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan,
Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als
president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt
voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson
nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd
stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van
Jenin”te onderzoeken.
Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de
Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van
The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs
voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde
figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil,
geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de
Israëlische krant Ha‟aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
„Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. „Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing
te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de
Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.‟
Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt
hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime
hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners
–Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in ZuidAfrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan
het goed vinden met terreurleider Haniyah.
Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze
reïncarnatie van de Nazi‟s‟ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het
vervloeken van Israël gaat.
De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem
in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi‟s zijn vermoord, “Wij bidden
voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout
maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een
gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël
te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi‟s tegen de Joden.
De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een
soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël.
Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de
conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de
islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de
afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is
goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen
onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de
Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse
president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de
Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet
Gouvermentele Organisaties (NGO‟s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.
De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft
het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat
racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een
“schertsvertoning” en een “haatfeest”, en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van
Canada wil Canada‟s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde
conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”
De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de
verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het
enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent
wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering,
dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld
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teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de
duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging
schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld. Maar dat is niet iets waar de
VN noch de wereldleiders zich druk over maken.
Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen
van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse
dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het
vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het
openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van
de middeleeuwse ayatollahs‟ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie
voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.
Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme
daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke
gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als
anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren
tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de
Status van Vrouwen.
In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene
Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie
voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel
voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad! De VN had het totale morele
failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het
gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de
grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.
Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt
uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de
Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de
wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van
Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde
verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden
kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds
opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de
buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza
die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige
aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families
in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.
Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er
10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee
van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere
onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in
Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook in het verleden altijd hebben gezwegen hebben
wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders
reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.
De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken
dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet
tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen
die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het
verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het
bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!
Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken
der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde
tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de
akker zullen zij wezen.
Bron : Franklin ter Horst
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Britse Koningshuis deel 2: Nieuwe film toont Diana “zeer levendig” Na het Auto Ongeval
Door Rene Voogt
Een van de eerste artikelen die ik gepubliceerd heb op Vigilant Citizen was: “De occulte betekenis van
“Prinses Diana‟s dood en Gedenktekens” wat de gebeurtenissen en de
symboliek met betrekking tot het rituele offer van Lady Di beschrijft. Terwijl de
meeste mensen nog steeds de officiële versie van het “ongeval” geloven, wordt
er steeds duidelijker dat het ongeval niet de oorzaak was van Diana‟s dood, maar
dat het eigenlijk een set-up was die leidde tot haar moord.
Een nieuwe film getiteld “onwettig doden” (die overal wordt vrijgegeven, behalve
in het Verenigd Koninkrijk) zal kennelijk een foto van Diana tonen van direct na
het ongeval … nog in leven en niet stervende. Bovendien zal de film aantonen
dat Diana de omstandigheden van haar eigen dood voorspelde. De film wordt
gesteund door Mohamed al-Fayed, de vader van Diana‟s verloofde, die ook
overleed tijdens die nacht.
“Onwettig doden” zal waarschijnlijk wel niet ingaan op de occulte en rituele zijde van het verhaal. Het blijft
immers een massa media productie. Wanneer de cover-ups te slordig zijn uitgevoerd en de bewijzen
beginnen met het weerleggen ervan, worden er beperkte concessies gedaan om de vragen van het publiek
te onderdrukken. Deze film is een beperkte concessie, waarbij een deel van de grote lelijke waarheid
geopenbaard wordt om de “nog grotere lelijkere waarheid” te beschermen. We zullen zien.
Van de London Telegraph:
Film:
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/diana/8511940/Trailer-released-for-controversial-Diana-filmUnlawful-Killing.html
De film bevat stukken waaruit een “cover-up” door de “gevestigde Orde” naar voren komt over de dood van
prinses Diana. Het heeft dan ook al geleid tot grote verontwaardiging in delen van de Britse pers en de film
wordt daarom dan ook niet uitgebracht in de UK.
Geregisseerd door acteur Keith Allen en ondersteund door Mohamed al-Fayed, de vader van Dodi, wordt de
film op het Film Festival van 2011 in Cannes op vrijdag vertoond.
De heer Allen beschrijft zijn film als een “gerechtelijk onderzoek naar het onderzoek” van de dood van
prinses Diana. Over de omstreden foto, schreef de heer Allen in de Daily Mail: “De foto in de film wordt niet
gebruikt om een shock teweeg te brengen”.
“De foto werd opgenomen als bewijs, omdat het duidelijk aantoont, dat hoewel Diana gewond geraakt was
bij de crash, ze toch nog steeds zeer alert en levendig was. Ik herhaal: het is niet een foto van een stervende
vrouw”.
Directeur Keith Allan verteld over zijn documentaire in The Guardian
Onwettig doden – de film die de Britten niet te zien krijgen
Mijn documentaire over de lijkschouwing van Diana zal overal, maar niet in het Verenigd Koninkrijk getoond
worden.
Hier volgt de reden waarom:
Het internet is een wereldwijd toilet, een venijnig mengsel van waarheid, leugens, waanzin en humor. Ik
voelde de macht en de waanzin ervan deze week, toen een fragment van mijn nieuwe film, onwettig doden,
gelekt werd op YouTube en in beslag genomen werd door Amerikaanse samenzweringstheorieën, die
meteen begonnen te beweren dat de CIA prinses Diana had vermoord, waardoor anderen mijn
documentaire als krankzinnig bestempelden.
Om critici te bestempelen als krankzinnig is een eeuwenoude truc van de Gevestigde Orde. Mijn “onderzoek
naar de lijkschouwing” film bevat beelden van Diana die eraan herinneren hoe het koningshuis haar naar
een psychiatrische instelling wilde sturen, en over hoe de lijkschouwer herhaaldelijk vraagtekens stelde bij
de “geestelijke gezondheid” van iedereen die zich afvroeg of de crash niet meer was dan een ongeval. Zijn
belangrijkste doel was Mohamed Al Fayed, een man die ik ooit profileerde voor een Channel 4
documentaire. Voordat ik hem ontmoette, geloofde ik de helft van de media karikatuur die hem als een gek
bestempelden, die gek geworden was door de dood van zijn zoon, en in het wilde weg beschuldigen uitte dat
de Windsors de crash van 1997 gepland zouden hebben. Maar niettemin, leerde ik een man kennen die
gezond en grappig was, maar ook gefrustreerd omdat Groot-Brittannië geen gerechtelijk onderzoek wilde
uitvoeren naar de dood van zijn zoon. Michael Mansfield QC, vond het ook oneerlijk, en vocht ervoor dat er
toch een onderzoek zou komen; wat uitmonden in het langste vooronderzoek in de Britse juridische
geschiedenis en uiteindelijk in 2007 begon.
Lang voordat het onderzoek begon, had de bij uitstek gezonde Mansfield me ervan overtuigd dat er
verdachte omstandigheden waren rondom de crash, en tekenen van een cover-up door de autoriteiten. Vele
journalisten waren het daarmee eens, maar naar gelang het onderzoek dichterbij kwam, merkte ik dat Britse
kranten (waarvan er een aantal regelmatig hadden geschreven “werd Diana vermoord?”) plotseling op één
lijn stonden, en begonnen aan te dringen dat de lijkschouwing “een verspilling van tijd” zou zijn. Ze
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protesteerden niet eens toen vrijwel alle belangrijke Franse getuigen weigerden deel te nemen, noch vonden
zij het vreemd dat niet één hooggeplaatst Koninklijk lid bevolen werd om te verschijnen, ondanks dat Diana
aan een advocaat vermeld had dat de Windsors een “ongeluk” met haar auto planden. Evenmin hebben zij
de kwestie van mogelijke partijdigheid bij de gerechtelijke procedures in acht genomen met betrekking tot de
integriteit van de Koninklijke familie om gehoord te worden in de Koninklijke Rechtskamer voor gerechtigheid
met een lijkschouwer, die een eed van trouw had gezworen aan de Koningin.
Ik voelde de noodzaak om hier meer bekendheid voor te vragen, dus vroeg ik elke grote Britse omroep
(BBC, ITV, C4, Vijf, Sky) om een tv-documentaire over de lijkschouwing te maken. Maar zij weigerden, zelfs
om een dergelijke suggestie te overwegen, dus “Associated rediffusion” en ik begonnen te filmen en we
financierden het zelf. Kort voor het onderzoek begon, bood Fayed aan om ons project te financieren, zodat
we een kenmerkende documentaire film konden maken. We kwamen overeen, op de voorwaarde dat we de
gebeurtenissen zouden rapporteren op de manier waarop we ze ontdekten, en de deal werd gesloten.
“Onwettig doden” gaat niet over een samenzwering vóór de crash, maar over een bewijsbaar complot van na
de crash. Een samenzwering niet georganiseerd door één enkele sluwe aarts-vijand, maar collectief door de
Britse Gevestigde Orde – rechters, advocaten, politici, hoofden van politie, geheime diensten, en ook
krantenredacteuren – allen die benoemd werden om hun positie, omdat zij “veiligere handen” zouden
hebben. Net zoals kompasnaalden allemaal naar het noorden wijzen, zonder dat iemand het hen vertelde,
dus deze mensen weten instinctief wat van hen verwacht wordt wanneer de belangen van de staat bedreigd
worden en handelen dus dienovereenkomstig, het stilletjes onderdrukken van ongemakkelijke bewijzen of
ondermijning van de geloofwaardigheid van getuigen wier getuigenis in tegenspraak is met het officiële
verhaal .
Overweeg slechts een fractie van wat er gebeurde. Meer dan 100 belangrijke getuigen werden niet
opgeroepen voor het onderzoek, of weigerden te verschijnen. Bloedonderzoeken die bewezen dat de
bestuurder Henri Paul dronken was werden “biologisch onverklaarbaar” geacht door een toxicoloog. Een
Britse ongeval expert ontdekte dat Diana‟s autogordel niet had gewerkt. En ga zo maar door.
Het vreemdste van alles was de berichtgeving in de media betreffende het vonnis. Uit onderzocht
bewijsmateriaal bleek onomstotelijk dat de crash veroorzaakt werd door een onbekende witte Fiat Uno en
verschillende niet-geïdentificeerde motorfietsen, voertuigen die zeker niet van de paparazzi waren, omdat
niet-betwiste politie aanwijzingen hebben bevestigd dat de paparazzi niet in de buurt van de tunnel waren op
het moment van de crash. De jury begreep dit, waardoor het een uitspraak van “wederrechtelijke doding”
door niet-geïdentificeerde “volg voertuigen” werd, maar toch binnen enkele seconden, gaf de BBC onjuiste
informatie uit dat de jury de paparazzi had beschuldigt, en de rest van de media gedwee zou volgen. Dat is
waarom er – drie jaar lang – bijna niemand zich realiseerde wat de verontrustende uitspraak van de jury
werkelijk was.
Waarom gaat de film volgende week pas in première in Cannes, drie jaar nadat het onderzoek eindigde?
Omdat Britse advocaten erop aandrongen om er 87 cuts uit te halen voordat er een Britse vrijgave
overwogen kon worden. Dus in plaats van om de film af te slachten, of het risico te lopen op juridische
acties, zien we hem eerst in Frankrijk, dan de VS, en vervolgens wijd en zijd, behalve in het Verenigd
Koninkrijk. Jammer, want op het moment dat de zoete hersenloze zich voor de Koninklijke bruiloft haasten
worden de Britse Republikeinen in een diabetisch coma gestuurd, en zou het weleens kunnen fungeren als
een welkom tegengif.
Auteur: http://vigilantcitizen.com/latestnews/ (Vrij vertaald door René Voogt)
Bron: http://vigilantcitizen.com/latestnews/ , http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11649
Bron afbeeldingen: http://vigilantcitizen.com/latestnews/

Helmut Kohl: Deutschland is de weg kwijt
Geplaatst op: woensdag 24 augustus 2011 door: Pieter Immerzaal
Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung
"Het was in mijn tijd toch ondenkbaar dat een zittend Amerikaans president naar
Europa reist en dan Duitsland overslaat. Er overheen vliegt." Sinds Helmut Kohl zelf
niet meer de baas is over Duitsland gaat het snel bergafwaarts met het Duitse prestige
in de wereld, schrijft hij in een opstel in een tijdschrift. De partners weten niet meer wat
ze hebben aan Duitsland. De vanzelfsprekende oriëntatie op Amerika is verbroken en in Europa slaagt
Duitsland er niet in een splitsing te voorkomen. Alles gaat mis.
Duitsland is zijn kompas kwijt en dat is slecht voor Duitsland en gevaarlijk voor Europa
Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung
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ELEnin en de Uitlijning van de planeten in Augustus & September
augustus 24, 2011 Pineut
Onderstaande film begint met een schokkend maar zeer ware stelling : “De illuminati hebben de New
Age aanhangers voor de gek gehouden door hen continue op de datum 21 december 2012 te wijzen.”
Die datum is een grote leugen ! De waarheid van deze leugen wordt met het verstrijken van de dagen en de
toenames van rampen en bizarre fenomenen die onze aarde treffen steeds duidelijker. Alles waar de New
Age aanhangers over hebben geschreven en gerapporteerd gebeurd al sinds enige jaren en zal dus niet
gebeuren zoals zij denken op 21 december 2012. Aardbevingen, Vulkaanuitbarstingen, het extreme weer
wereldwijd, het dood neervallen van miljoenen vogels, het sterven van massa‟s vissen, onverklaarbare
sinkholes op vele plaatsen (grote onverklaarbare gapende gaten) in de aarde.
Al deze zaken en meer komen in deze engelstalige indringende video aan de orde.
Zoals eerder vermeld, veiligheids riemen vast, 2011 wordt is een wilde rit !!
Reactie
Aan dit artikel was ik al begonnen met vertalen, omdat het me raakte. Echter, ik wil één ding kwijt, deze man
maakt ook gebruik van geleidegeesten (channel), niettemin kunnen we veel waarheden uit zijn verhaal
halen, maar wees voorzichtig zou ik zeggen. Als ik kijk naar bijv. toekomstfilms (gemaakt door
Vrijmetselaars), denk ik dat niet-gelovigen vaak meer weten dan christenen, zo ook deze man.
Hierbij een deel van mijn vertaling van de video: 2012 De Waarheid die je niet wordt verteld
….de klok tikt door tot 26 september 2011
Vertaald fragment uit de video:
De datum 21 december 2012 is door de Illuminati gegeven om de mensheid te misleiden, zodat men totaal
onwetend zal zijn over wat er gaat gebeuren in de komende paar maanden.
Er is een „kleine komeet‟, Elenin, en telkens als deze in een uitlijning staat met een andere planeet, vindt er
een aardbeving plaats (Chili, New Zeeland, Japan). 1x is misschien toeval, 2x is opmerkelijk, 3x achter
elkaar is geen toeval meer, hier is iets aan de hand!
26 september 2011
De volgende uitlijning vindt plaats op 26 september 2011. Omdat Elenin op dat moment dichter tot de aarde
is genaderd, zullen de aardbevingen (en tsunami‟s) veel zwaarder zijn. Bovendien zal de temperatuur hoog
oplopen en er een zonsverduistering van minimaal 3 dagen zijn.
En hier wordt door onze overheid niets over gezegd??
In 1983 maakte NASA de ontdekking met IRAS van een bruine Dwergster (Nibiru, Planeet X) buiten ons
zonnestelsel bekend. Twee dagen later ontkenden ze dit, en verborgen het hele voorval. Vele jaren later
werd de Hubble telescoop gebouwd; er werd zelfs een observatorium op de Zuidpool gebouwd, omdat blijkt
dat Planeet X vanaf dat punt het beste kan worden geobserveerd.
Wat is dan het verhaal achter Elenin?
Iemand die nauw verbonden was met de CIA en de FBI vertelde het volgende:
Elenin bestaat niet, het is een schuilnaam. Het is geen komeet. Elenin werd ontdekt door Leonid (Leo / nid)
Elenin. Het komt uit het sterrenstelsel Leo, en het hele project staat onder toezicht van de National Institute
of Defence – NID. En ELENIN staat voor Extinction Level Event Near Impact Nibiru. Genoeg bewijs?
Maar, ik wil meer bewijs. Een komeet is gemaakt van stof, vuil en ijs. Het heeft geen infrarood spectrum en
ook geen enorm zwaartekrachtveld. Dus waarom heeft NASA de meest kostbare infrarood satellieten nodig
om dit object te volgen?
NASA komt van NAZI Duitsland
Ook de raketbouwers kwamen van NAZI Duitsland, omdat NASA het eigendom is van de Illuminati. Dus
NASA heeft een agenda! Wanneer we naar Google Earth gaan, zoek dan eens op AREA 51…. Je zult zien,
het gebied is zwart afgeblokt, gecensureerd. Ga nu eens naar Google Sky (ook gecontroleerd door…
NASA!), en neem een kijkje in sterrenstelsel Leo. Klik daarbij het Infrarood spectrum aan. Nu kun je een
rood object zien, in de oudheid de gevleugelde „destroyer‟ genoemd; dit is onze bruine Dwergster! Waarom
niet afgeblokt? Omdat ze denken dat we dom zijn en niet eens de moeite zullen nemen om te kijken.
Er komt dus een dwergster – Nibiru – onze kant op, geen komeet; ze doen er alles aan dit te verbergen. De
volgende uitlijning zal zijn op 26 september dit jaar, en dan staat de dwergster tussen de Zon en de Aarde in.
Er wordt verwacht dat de hele Pascific Rim (http://nl.wikipedia.org/wiki/Pacific_Rim) dan beïnvloed gaat
worden, omdat het zwaartekrachtveld dan 25x zo sterk zal zijn als bij Japan dit jaar het geval was.
In de loop van augustus, begin september zullen we zien dat de zwaartekrachteffecten van deze dwergster
toenemen, wat hoge waterstanden kan opleveren.
Een week voor 26 september is dit object duidelijk te zien en het zal 1/5de van de lucht bedekken.
Op 17 oktober staat Nibiru het dichtst bij de aarde en begin november zal de aarde door de staart van het
object gaan, wat een regen van kometen teweeg kan brengen. 21 december 2012 komt ook niet voor in de
Maya Kalender. De Maya‟s vertellen bovendien niet over een einde, maar over een periode van verandering
op 28 oktober 2011.
http://pineut.wordpress.com/2011/08/24/elenin-en-de-uitlijning-van-de-planeten-in-augustus-september/
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Elenin or Nibiru 27th August 2011 and its back
www.youtube.com/watch?v=foXuw6HEkG4
Auckland, 27 augustus 2011! Kom zeg, zal de overheid ooit stoppen met ons te behandelen als onnozelen!
Kosmische storingen, Eindtijd realiteiten
Dit zijn de meest spannende tijden ooit. De tekenen in de Zon, de Maan en de sterren vloeien naar een
hoogtepunt. Zodra je alle aardse problemen opmerkt en je richt op de „kosmische‟ verschijnselen en de
duidelijke impact hiervan op aarde, is het bewijs overweldigend.
Zeker, er is oproer in het Midden Oosten, en ja, er is een dreigende financiële ineenstorting. Al deze dingen
werden al geprofeteerd in de Bijbel, geen twijfel mogelijk. Maar de WERKELIJKE tekenen der tijden zijn de
tekenen die „op de aarde komen‟. Ik blijf „omhoog kijken‟, omdat onze verlossing steeds dichterbij komt!
NASA en Pentagon zeggen, „De Sumerische Goden‟ keren terug
Stan Deyo, wetenschapper, archeoloog en schrijver, zegt dat NASA en het Pentagon geloven dat de
Annunaki (gevallen engelen, aliens) zullen terugkeren met de komst van Nibiru.
Echter de Annunaki zijn hier al aanwezig; het zal daarom een in scene gezet „contact‟ worden, een zeer
grote misleiding. De naam Nibiru komt oorspronkelijk van de oude Sumerische stenen tabletten. De
Sumerische beschaving is tot nu toe de oudste beschaving in Mesopotamië, het hedendaagse Irak.
Sumeriërs spraken reeds over planeet Nibiru en de „goden‟ noemden zij de Anunnaki (degenen die uit de
hemel naar de aarde kwamen). Zij spraken ook over hun directe invloed op aardse beschavingen, en het
creëren van een hybride ras, genaamd Nephilim.
Het is geen groot geheim meer en ik vertel de mensen dat dit een „kosmische strijd‟ is en dat onze God
„intergalactisch‟ is. Dus je bent van mening dat „aliens‟ ‟interdimensionaal‟ zijn? Hmmm. Nu, het lijkt erop dat
het gerucht van het Pentagon iets anders aangeeft. Zijn de wezens vanuit de „afgrond‟ in Openbaring 9
alien-achtige entiteiten? Ik denk het wel.
Wil je horen wat Stan Deyo heeft gezegd in een recente radio talkshow over de aanstaande terugkeer van
de Sumerische „goden‟, ga dan naar: http://www.youtube.com/watch?v=LgSKr5HVh9A
Wat is die Auckland Vuurbal?
De foto bovenaan dit artikel suggereert dat het mogelijk Nibiru of Elenin is. Misschien wel. Een ding is zeker,
het is zeker niet normaal! Als je weet dat Planeet X de aarde nadert vanuit het Zuiden, is het
vanzelfsprekend dat het op een gegeven moment zichtbaar zal zijn vanaf het Zuidelijk halfrond. Soortgelijke
videobeelden zijn nl. ook al opgedoken in Zuid Afrika.
Meer aloud bewijs van wat komen gaat
Hier is een fragment uit de oude Egyptische Kolbrin teksten:
De Onheilgestalte is als een cirkelende bal van vuur, die kleine vurige nakomelingen uitstrooit in haar
nasleep. Het bestrijkt ongeveer een vijfde deel van de hemel en stuurt kronkelende slangachtige vingers
naar de aarde. Voordat het vervaard in de lucht verschijnt, breekt het op en verstrooit het. „s Middags is het
niet helderder dan „s nachts. Het brengt een menigte van verschrikkelijke dingen voort. Dit zijn dingen, die
over de „Destroyer‟ (Vernietiger) werden opgeschreven in de oudheid. Lees ze aandachtig, wetend dat de
Onheilgestalte zijn vastgestelde tijd heeft en terug zal keren. Het zou dwaas zijn dit feit te negeren. Op dit
ogenblik zeggen mensen, “Zulke dingen zijn niet bestemd voor onze tijd”. Maar deze dag zal zeker komen,
en volgens de menselijke natuur zal men onvoorbereid zijn.
Nu, ik weet niet hoe het met jou staat, maar wanneer ik kijk naar die Auckland video, lijkt het er erg op dat
het kan worden beschreven als een cirkelende bal van vlammen, met kleine vurige nakomelingen in haar
nasleep. Maar hoe kunnen we zeker zijn? Tekenen in de Zon, de Maan en de sterren! Amen.
Oude Beschavingen hebben Elenin en Nibiru reeds opgetekend
Is het mogelijk dat de oude beschavingen in feite de zondvloed en andere voorafgaande aardse rampen
hebben geregistreerd? Reken maar! Toen Jezus zei dat we „wijs als de slangen en onschuldig als duiven‟
moeten zijn, meende Hij dit. Dit betekent dat je niet alleen een sterke fundering in de Bijbel moet hebben,
maar dat je ALLE beschikbare informatie zou moeten onderzoeken. En vandaag, met de profetie van Daniël
over de „kennis die toeneemt‟ als een realiteit, is er is geen excuus meer onvoorbereid te zijn.
Laten we nog eens terugblikken naar wat aloude beschavingen zeiden over wat op de aarde zou komen.
Hier is nog een fragment uit de Egyptische Kolbrin teksten:
De toorn van het hemel-monster werd in het uitspansel losgelaten. Het sloeg wild in vlammende woede,
brullend als duizend donderslagen, het goot vurige vernietiging uit temidden van een chaos van dik zwart
bloed. Zo ontzagwekkend was de vreselijke aanblik van het ding dat het geheugen van geluk week van de
mensheid, haar gedachten waren gesmoord onder een wolk van vergetelheid. De aarde braakte grote
windstoten van slechte adem uit vanuit verschrikkelijk monden, zich openend in het midden van de aarde.
De slechte adem hield op bij de monding, voordat het de mensen gek maakte, en doodde hen.
Degenen die niet op deze manier stierven, werden gesmoord onder een wolk van rode stof en as, of werden
opgeslokt door de gapende mond van de Aarde of verpletterd onder vallende rotsen. Het eerste luchtmonster werd vergezeld door een andere, die de staart van de voorganger opslokte, maar de twee
konden niet tegelijkertijd gezien worden. Het lucht-monster regeerde en woedde boven de Aarde, strijd
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voerend om het te bezitten, maar het veelsnijdende zwaard van God sneed ze in stukken, en hun vallende
objecten vergrootten het land en de zee. Op deze manier werd de eerste Aarde vernietigd door rampspoed
afdalend uit de hemel. De gewelven van de Hemel hadden zich geopend om monsters voort te brengen,
angstaanjagender dan hetgeen ooit de ongemakkelijke dromen van de mensheid achtervolgde.
Wow, blijkbaar het concept van een kosmisch object dat wordt gevolgd door nog een kosmisch object,
misschien wel duizenden jaren geleden opgetekend. Verbazingwekkend.
En is het niet fascinerend dat dit aansluit bij de „Rode en Blauwe Ster Kachina‟ uit de Hopi profetieën? Zeker.
In feite heb ik beweerd dat deze nakomelingen van de „stergoden‟ informatie met voorkennis hebben, die we
allemaal moeten kennen in deze tijden. De Maya‟s creëerden hun Lange Telling kalender niet alleen, ze
hadden hulp „van verre‟.
Andere tekenen om op te letten
Er zijn zo veel dingen gaande op dit moment. Het is zo spannend om vandaag de dag te leven. Als we die
TV uit laten en gericht blijven op de stromen van gegevens die er zijn, blijken de „tekenen‟ volkomen
fantastisch te zijn. Zo hebben we een groot aantal aardbevingen op verschillende plaatsen, net zoals Jezus
dit voorzegde. We zijn al volkomen „het begin der weeën‟ binnengegaan (Matth. 24). Het aantal
aardbevingen neemt nog steeds toe. Volgens vele YouTube berichten „kreunt‟ de aarde zelfs met vreemde
geluiden. Wanneer een poolverschuiving op handen is, begint de aarde te kreunen vanuit zijn kern. En
ondertussen heb je nog andere ongelooflijke geluiden, waarvan de „channelers‟ beweren dat het
„moederschepen zijn, die de aarde verlaten‟ vanwege de naderende ramp.
Er is een geweldige toename van UFO „vloten‟ gefilmd over de hele wereld. De lijst is ongelooflijk. Hier is
een korte lijst van dingen die iedere dag gebeuren. En deze gebeurtenissen nemen in een alarmerend
tempo toe. Sommige van deze punten hebben links, zodat je zelf een aantal gegevens kunt nalezen.
§ Aardbevingen
§ UFO Vloten
§ Aardse Geluiden, Kreunen
§ Vulkanische Activiteit
§ Getij Overstromingen
§ Maan Eccentriciteit (uitlijningen)
§ Het DRACO Vaccin
§ Draak Reptiel Demonen Gastheren in Lichamen
§ Elenin, Planeet X, Nibiru, Tyche
§ Kwik Weg, Mr. Maverick Video‟s Weg
§ 18 Dagen van Vernietiging – Maya‟s
Nog een Verbazingwekkend Visioen van Dr. Owuor
Velen van ons realiseren zich dat de opening van het 6de Zegel „ieder moment‟ geopend kan worden. Laten
we kijken naar deze waarschuwing in Openbaring.
Openb. 6:12-17
“En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd
zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde,
gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de
hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.
En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere
slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de
rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de
toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”
Dus hier zien we dat de Bijbel verwijst naar aan „Kosmische Verstoring‟, de uiteindelijke „Aankondiging‟ van
de Bazuinoordelen. De oude Sumerische teksten waarschuwen voor zonnevlammen en branden, zoals in
het Eerste Bazuinoordeel, wanneer een derde van de grassen en bomen zullen branden.
En je ziet hier dat de „elite‟ schuilt in ondergrondse bunkers.
Hier is een link naar Dr. Owuor‟s profetie van 23 augustus jl. over een komende historische aardbeving in
het Westen. Let wel, al zijn profetieën zijn uitgekomen.
http://www.youtube.com/watch?v=ZDpRHTTm0Zc&list=FLfuoUJhQSaebA204iDI-oFw&index=1
Er zijn zo veel tekenen, op aarde en in de kosmos, dat het werkelijk moeilijk valt hier geen aandacht aan te
besteden. Elk moment dat we nog over hebben, is een gelegenheid om de mensen te waarschuwen, opdat
ze gered zullen worden.
BEREID JE VOOR OP DE KOMST VAN DE HEER!
HIJ DIE WAS, EN DIE IS, EN… DIE KOMT
En op de glorieuze rescue mission!
Bron: http://www.tribulation-now.org/2011/08/28/sign-sign-everywhere-a-sign/
Vertaald: Marion Verkleij
Tags: Annunaki zullen terugkeren, De Sumerische Goden keren terug, Elenin, kosmische verschijnselen,
NASA en Pentagon zeggen:, Niburu, spannende tijden ooit, tekenen
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150 mens-dier hybriden gekweekt in Britse laboratoria: gedurende de
laatste drie jaar zijn in het geheim embryo‟s geproduceerd
Door Redactie op 22 augustus 2011
Wetenschappers hebben in Britse laboratoria meer dan 150 mens-dier hybride
embryo‟s gecreëerd. Deze hybriden zijn gedurende de laatste drie jaar in het
geheim „gemaakt‟ door wetenschappers die op zoek waren naar mogelijke
remedies tegen een groot scala aan ziekten.
De onthulling komt net een dag nadat een commissie van wetenschappers waarschuwde voor het „Planet of
the Apes‟ nachtmerrie scenario, waarin het creëren van mens-dieren te ver gaat.
De Human Fertilisation and Embryology Authority beraadt zich momenteel over de vraag of donoren kunnen
worden betaald voor hun diensten.
De Human Fertilisation and Embryology Authority (Het Britse overheidsorgaan dat waakt over menselijke
bevruchtings- en embryologieonderzoek) beraadt zich momenteel over de vraag of donoren kunnen worden
betaald voor hun diensten. Gisteravond zei een strijder tegen de uitwassen van het medisch onderzoek dat
hij ervan walgde dat wetenschappers aan het „liefhebberen zijn in de groteske‟. Uit cijfers die de Daily Mail
onder ogen kreeg blijkt, dat sinds de introductie van de Human Fertilisation Embryology Act (de Wet op
Menselijke Bevruchting en Embryologie) in 2008, 155 „gemengde‟ (admixed) embryo‟s zijn gecreëerd, die
zowel menselijk als dierlijk genetisch materiaal bevatten. Deze gelegaliseerde schepping van een
verscheidenheid aan een hybriden, omvat een dierlijke eicel die bevrucht werd met menselijk sperma;
„cybrids‟ waarbij een menselijke celkern werd geïmplanteerd in een dierlijke cel en „chimeras‟ waarbij
menselijke cellen werden gemengd met dierlijke embryo‟s.
Meer:
Hospital hoping to save cash tells families to stop visiting sick relatives and instead call them on SKYPE
THIRTY embryos created for every baby born by IVF… and thousands are thrown away
Beware „Planet of the Apes‟ experiments that could create sci-fi nightmare
Wetenschappers beweren dat deze technieken gebruikt kunnen worden om embryonale stamcellen te
kunnen ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om een verscheidenheid aan ongeneeslijke ziekten te
kunnen behandelen.
Drie laboratoria in het Verenigd Koninkrijk – aan het King‟s College in London, Newcastle University and
Warwick University kregen toestemming om, nadat de wet werd ingevoerd, het onderzoek uit te voeren.
Men is nu gestopt met het creëren van hybride embryo‟s als gevolg van een gebrek aan fondsen, maar
wetenschappers denken dat er in de toekomst meer van dit soort werk zal zijn.
Het getal werd onthuld door crossbench[1] peer[2] Lord Alton naar aanleiding van een vraag in het
Parlement.
Onderzoekscentrum: Aan de Warwick University zijn in de afgelopen drie jaar dierlijk-menselijke hybriden
gekweekt
Gisteravond zei hij: „Ik heb in het Parlement gepleit tegen het creëren van
menselijk-dierlijke hybriden, puur uit principe. Geen van de weten-schappers die
voor ons verscheen kon ons enige rechtvaardiging verschaffen voor wat betreft
het „behandelen‟.
Ethisch gezien kan dit nooit gerechtvaardigd worden – het brengt ons land in
diskrediet. Het is lief-hebberen tot in het groteske.
In elk stadium is het excuus van de wetenschappers: als je ons toestaat om dit te doen, zullen we remedies
vinden voor elke ziekte die er bij de mens bekend is. Dit is emotionele chantage.
Van de 80 behandelingen en geneeswijzen die voortkomen uit stamcellen, komen deze uit stam-cellen van
volwassenen – niet uit embryonale. „Op morele en ethische gronden deugt dit niet; en op wetenschappelijke
en medische ook niet.‟
Test centrum: Newcastle University was nog een locatie waar menselijk-dierlijk hybride-onderzoek werd
uitgevoerd
Josephine Quintavalle, van de pro-leven groepering „Comment on Reproductive Ethics‟
zei: „Ik was verbijsterd toen ik hoorde dat dit aan de gang was en dat we hier helemaal
niets vanweten. Waarom hebben ze dit geheim gehouden? Als ze trots zijn op wat ze
doen, waarom moeten we dan eerst vragen stellen aan het Parlement voordat dit aan
het licht komt? Het vervelende bij veel wetenschappers is, dat ze dingen doen omdat
ze willen experimenteren. En die drijfveer is niet goed genoeg.
Eerder deze week waarschuwde een groep vooraanstaande wetenschappers voor
„Planet of the Apes‟ experimenten. Zij riepen op tot nieuwe richtlijnen om te voorkomen
dat proefdieren menselijke onderdelen krijgen, bijvoorbeeld door menselijke stamcellen
in de hersenen van primaten te injecteren.
Maar de hoofdauteur van hun rapport, Professor Robin Lovell-Badge, van het National
Institute for Medical Research, onderdeel van de Medical Research Council zei, dat de
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onderzoekers zich geen zorgen maakten om de menselijk-dierlijke hybride embryo‟s omdat deze volgens de
wet binnen 14 dagen vernietigd moeten worden.
Hij zei: „De reden voor het uitvoeren van deze experimenten is, om meer te weten te komen over de vroege
menselijke ontwikkeling en om met manieren te komen om ernstige ziekten te genezen en als een
wetenschapper voel ik dat het een morele noodzaak is dit onderzoek voort te zetten.
Zolang er voldoende controle is – en die is er in dit land – zouden we trots moeten zijn op dit onderzoek.‟
Hij riep echter wel op tot een strengere controle op een ander type embryo-onderzoek, waarbij dierlijke
embryo‟s worden geïmplanteerd met een kleine hoeveelheid menselijk genetisch materiaal.
Menselijk-dierlijke hybriden worden ook in andere landen gekweekt. Daarvan zijn er veel waar slechts weinig
tot geen regelgeving omtrent dit onderwerp is.
[1] Een van de zetels in het Lagerhuis van Groot-Brittannië die wordt gebruikt door leden die niet regelmatig
met zowel de regering of de oppositie stemmen.
[2] Iemand met niet-erfelijke adellijke titel
Auteurs: Daniel Martin en Simon Caldwell (Vertaling door Frank Bleeker)
Bron: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818
Bron afbeeldingen: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818
http://www.argusoog.org/2011/08/150-mens-dier-hybriden-gekweekt-in-britse-laboratoria-gedurende-delaatste-drie-jaar-zijn-in-het-geheim-embryo%e2%80%99s-geproduceerd/

De SCHEUR in het Washington monument! Een teken?
augustus 26, 2011By: silviavideler
De bouwwerken van de vrijmetselaars zouden de tand des tijds en elke vorm van natuurgeweld
moeten kunnen doorstaan, maar dit blijkt niet het geval.
Is de masonische obelisk in Washington een teken dat het huidige systeem aan het afbrokkelen is?
Dergelijke monumenten werden in de middeleeuwen geplaatst als mijlpalen.
Volgens Percy Jantz stamt de term „mijlpaal‟ uit de bijbel. In het bijbelboek Spreuken 22:28 staat: “Verwijder
de oude mijlpalen niet die uw vaderen hebben neergezet”. Hier wordt verwezen naar de stenen pilaren die
als grens van een rechtsgebied zijn geplaatst. Hij verwijst verder naar een joodse wet: “U zult de mijlpaal van
uw buurman niet verwijderen, die zij uit oude tijden als uw erfenis hebben geplaatst”.
Mark Tabbert meent dat de regels ten tijde van de vroege masonische mijlpalen zijn opgesteld in opdracht
van middeleeuwse vrijmetselaars.
In 1723 publiceerde de Premier Grand Lodge of England reeds dat de oude mijlpalen zorgvuldig bewaard
moesten blijven. Wellicht daarom zei een National Park Service woordvoerder op dinsdag in eerste instantie
dat er „absoluut geen schade was‟ aan het Washington Monument.
Nadere inspectie wees uit dat er een grote scheur zit in de obelisk. Niet lang daarna werden meerdere grote
scheuren gevonden.
Robert Vogel van National Mall and Memorial Parks zei in een verklaring dat „het Washington Monument
één van de belangrijkste mijlpalen is in de Verenigde Staten en dat men er alles aan zal doen om te zorgen
dat de obelisk volledig zal worden gerestaureerd‟.
Oud-presidentskandidaat en dominee Pat Robertson noemde de grote scheur in de obelisk een mogelijk
teken van het bovennatuurlijke. Hij ging verder niet in op de schade aan de torenspitsen van de kathedraal.
“Het lijkt alsof het Washington Monument symbool staat voor de macht van de Verenigde Staten,” zei
Robertson. “Het is het symbool van de Amerikaanse natie, we kijken naar het monument en zeggen steeds
dat deze natie door God wordt beschermd.”
“Nu zit er een scheur in het monument en is het gesloten voor publiek,” ging hij verder. “Is dit een teken? Is
het belangrijk of is het enkel een resultaat van een aardbeving? Oordeel zelf, maar ik wilde het onder de
aandacht brengen.”
Zie ook dit artikel en FILMPJE
http://www.huffingtonpost.com/2011/08/23/earthquake-puts-crack-in-washington-monument_n_934833.html
Bronnen: Huffingtonpost.com en Seattlepi.com
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Wetenschappelijke benadering 9/11 werkt!
Door GuidoJ.woensdag, 24 augustus 2011
Zonder de mensen die hieronder genoemd worden, mensen die hun verstand op de juiste momenten
laten werken, was er waarschijnlijk geen gefundeerde opstand geweest tegen de officiële 9/11-versie.
Zonder twijfel was deze valse-vlag-operatie, want dat is wat het was, niet gefundeerd genoeg
onderuit gehaald, zónder hen. We spreken dan o.a. over wetenschappers, ingenieurs, architecten,
hoge regeringsfunctionarissen en politici van naam en faam.
Teveel nog wordt het „alternatieve 9/11-scenario‟ op het conto geschreven van dilettanten en
relschoppers, het liefst worden deze mensen ingedeeld in de categorie „verstandelijk gehandicapt‟.
Waar het om gaat is, dat mensen die de 9/11-aanslagen nóg steeds zien, in het kader waarin de
„krachten-achter-de-schermen‟, willen dat het gezien wordt, nu wakker gaan worden. Zou het niet
eens tijd worden ná 10 jaar..??
x

De website-balk van WantToKnow.info. Klik voor een lead naar de immense hoeveelheid informatie over
9/11..!
x
Wij van WantToKnow mogen trots zijn op onze bijdrage aan dit wereldwijde ontwaken. Het was immers
professor David Griffin, één van de meest erudiete mensen op het gebied van 9/11-waarheidsonderzoek, die
via onze zustersite WantToKnow.info op het spoor werd gebracht van een alternatief 9/11…!! Wist je dat?
En wat me afgelopen 24 juni overkwam in dit verband, was ook een openbaring voor me. Toen ik Richard
Cage ná afloop van zijn presentatie sprak in Rotterdam, bleek dat hij op zijn beurt weer werd getriggerd door
de woorden van David Griffin, die hij op de autoradio hoorde, in een interview..! Het is vreemde „ketting‟ van
bewustwording, die ons overkomt.
De dader was snel bekend, onderzoek niet meer nodig. "Op naar het MiddenOosten". Oorlog voeren; de 'warrrrrr on terrrorrrr' was geboren..
Hopelijk heeft WantToKnow.nl/.be ook een substantiële bijdrage mogen leveren aan
het ontwaken van de fantasieën die men ons op de mouw wil spelden. De krachtenachter-de-schermen, die niets anders voor ogen lijken te hebben, dan mensen angst
aanjagen en op basis van deze angst hun vrijheden ontnemen..!
De onderzoeken naar de ware aard van de 9/11-aanslagen gaan door. Wat we in dit
kader hier willen melden, is het feit dat een aantal erudiete wetenschappers zich
hebben verenigd, om -net als de architecten en ingenieurs van AE911Een nieuwe site van wetenschappers
Een nieuwe site over 9/11 is geopend door een groep vooraanstaande wetenschappers. Wetenschappers
die de leugens rondom de waarheid van de gebeurtenissen van die 11e September 2001 willen wegpoetsen.
En dat is alléén mogelijk, wanneer de waarheid wordt getoond. De waarheid zoals die tot op heden door de
officiële Amerikaanse instanties is gepresenteerd, blijken leugens en grove technische onjuistheden te zijn.
Niets minder dan dat.
Maar bij de 10e verjaardag van deze afgrijselijke gebeurtenis, die aan de basis stond van de oorlogen in het
Midden-Oosten, is het wijs om te benoemen dat deze aanslagen ook Nederland dus hard hebben geraakt.
Niet alleen werden wij meegetrokken in een valse oorlog, maar ook werd en wordt onze vrijheid ernstig
beperkt.
Vooral doordat we instemden met deze officiële, onware visie en rapporten van de Amerikaanse regering.
Een instemming die, zoals het rapport Davids aantoonde, volledig was gebaseerd op drijfzand. Tot bittere
teleurstelling van oud-premier Balkenende.
Wellicht dat journalisten, die toch de bewakers van de democratie zijn, op basis van de wetenschappelijke
benadering van deze mensen, hun wenkbrauwen ophalen en ook wakker mogen worden. Zich tenminste de
moeite gaan getroosten om er eens goed in te duiken en hun vooringenomenheid opzij te zetten en de
waarheid de ruimte te geven..!
„Scientist for 9/11-truth‟..
Tja zo heet die site en wat ons meteen opvalt is het woord „truth‟.. Ook deze wetenschappers gaan er dus op basis van hun kennis- vanuit, dat tot op heden de waarheid niet aan het licht is gekomen; om het netjes te
zeggen.. De 5 wetenschappers die deze site zijn gestart, het organisatie-comité, bestaat uit 2 fysici en 3
chemici. Hoogleraren die we graag aan je voorstellen. Klik op hun naam voor een (engelse) kennismaking:
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Niels Harrit, PhD Chemistry, University of Copenhagen
Steven E. Jones, PhD Physics, Vanderbilt University
Frank Legge, PhD Chemistry, University of Western Australia
Kevin Ryan, B.S. Chemistry, Indiana University
John D. Wyndham, PhD Physics, Cambridge University
Dr. Niels Harrit is mede-oprichter van Scientist-for-9/11-truth
Dr. Steve Jones en Dr. Niels Harrit zijn de twee uiterst sympathieke en erudiete mensen,
die hebben aangetoond dat er sprake was van explosieven in de beide torens. Hun conclusie luidt, dat met
een „aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid‟ de beide torens ondermijnd zijn met thermiet en nanothermiet, waardoor stalen balken als luciferhoutjes doorgesneden werden. Niels Harrit was ook de man die
microscoopfoto‟s van het nano-termiet heeft vrijgegeven. En wat denk je? Geen journalist die ernaar kraait..!
Dr. Steven Jones werd als hoogleraar de wacht aangezegd op universiteit (Bringham
Young), na zijn -op zuiver wetenschappelijk onderzoek gebaseerde- uitspraken over
9/11. Maar inmiddels heeft een groot aantal wetenschappers gehoor gegeven, evenals
dat architecten en ingenieurs dat deden bij AE911, om zich te verenigen. Van zich te
laten horen. In een collectief. En collega-wetenschappers te vragen óók de petitie te
tekenen en zich bekend te maken. Wanneer je deze lijst met
wetenschappers/personen wilt bekijken, klik dan simpel HIER. En vanzelfsprekend
laten we niet na, om wetenschappers uit Nederland en België op te roepen, deze petitie ook te tekenen en
de waarheidsvinding rondom 9/11 te steunen!
Een voorbeeld..
Een goed voorbeeld van het werk dat deze wetenschappers zullen proberen onder de aandacht te brengen,
is de instorting van de Noord WTC-toren. De instorting van deze toren, die bekend staat als WTC1, is vanaf
de camera-positie, en vanuit een wetenschappelijk standpunt, uitmuntend te zien… Let wel, de officiële
versie luidt: “De brandstof van het binnengevlogen vliegtuig is ontbrand en heeft de stalen structuur van
deze toren ernstig verzwakt. Daarop stortte de toren in en vielen de verdiepingen als pannenkoeken op
elkaar, na elkaar bezwijkend onder het van boven komende, cumulatieve gewicht”
Er zou dus geen sprake zijn van explosieven, terwijl ALLE bewijzen die richting op wijzen. Maar vooraan
beginnend, laat dit filmpje de ineenstorting van WTC1 zien.
We vragen je op te letten op het (Engelse) commentaar, die je meeneemt door de diverse bewijzen die
keihard op film zijn vastgelegd.. Een paar van de vragen die jij je kunt stellen, ook al ben je geen
wetenschapper:
Is deze ineenstorting het gevolg van een, onder haar eigen gewicht, inzakkend gebouw? Of praten we hier
over zichtbare explosies, die (precies op hetzelfde tijdstip!) onder een mantel van instortend puin
plaatsvinden? Deze wetenschappers maken je erop attent dat het onmogelijk is, dat de kerosine van het
vliegtuig dat in de toren gevlogen zou zijn, in staat is, deze explosies te veroorzaken. Hoe is het dan mogelijk
dat het puin wordt gelanceerd vanaf de toren, tot soms wel 150 meter afstand..? Hoe is het dan mogelijk dat
het puin VOLLEDIG tot stof wordt verpulverd..? Waar komt de energie vandaan om dit te veroorzaken?
Scientists for 9/11 Truth vragen je in dit eerste voorbeeld, om alleen maar te overwegen wat je ziet..!
Presenteer deze informatie nu eens aan een wetenschapper die jij in je vriendenkring of familie kent..
Iemand die je kent en vertrouwd. En schrijf het verhaal op, als je denkt dat er géén sprake is van
explosieven en stuur het naar deze website.
En bedenk bij dit voorbeeld, dat bijna ALLE bewijsmateriaal dat op die dag is verzameld, door de 9/11commissie NIET is bekeken noch becommentarieert..! Deze commissie was kennelijk wel in staat nog een
officieel rapport uit te brengen, waarin de officiële versie van Bush-Cheney werd bevestigd.
En het blijkt gelukkig maar weer: ook wetenschappers zijn mensen. En het lijkt erop alsof steeds meer
mensen het niet meer pikken, de leugens, het gesjoemel, de manipulaties en de vrijheids-onderdrukking!
Deze uitspraak van Martin Luther King is actueler dan ooit:
A times comes when silence is betrayal. - Vert.: Er komt een tijd, dat zwijgen verraad zal zijn.
***
Dr. Martin Luther King Jr. 1967, Riverside Church in New York City
“Er komt een tijd, dat zwijgen verraad zal zijn. De bevolking staat niet snel stil bij hun taak om hun regering
weerwoord te geven, haar politiek ter discussie te stellen, speciaal in tijden van oorlog.
We moeten ons vanuit onze eerbaarheid uitspreken en wellicht binnen onze beperkte visie, maar we moeten
ons uitspreken. Omdat we zeer ernstig behoefte hebben aan een nieuwe weg dóór het Donker dat zo dicht
om ons heen is.
We worden opgeroepen om te spreken namens de zwakken, namens de mensen die niet gehoord worden,
namens de slachtoffers van onze natie. Namens hén, die we de „vijand‟ zijn gaan noemen. Bedenk dat niet
één document, geschreven door mensenhanden, in staat is om van deze mensen iets minder te maken, dan
onze broeders en zusters”.
http://www.wanttoknow.nl/overige/wetenschappelijke-benadering-911-werkt/
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Amerikaanse psychiaters werken aan opheffen laatste taboe: pedofilie
Een 'progressieve' homo-activist vergelijkt seks met kinderen zelfs met het
aantrekken van je schoenen. 'Daar vraag je toch ook geen toestemming
aan.'
Toonaangevende Amerikaanse artsen en psychiaters werken samen in een
zeer controversiële campagne om seks tussen volwassenen en kinderen
van vrijwel iedere leeftijd te normaliseren. Judith Reisman, de leiddinggevende expert die namens het
Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoek deed naar kindermisbruik, waarschuwt dat voorstanders van
pedofilie nu dezelfde strategie gebruiken die in het verleden succesvol werd toegepast door homo-activisten
en die ertoe leidde dat homoseksualiteit aan Amerikaanse kleuters op openbare scholen inmiddels als
'normaal' wordt onderwezen.
Het zat er natuurlijk al langer aan te komen. Als één seksuele voorkeur -homoseksualiteit- die op hooguit 5%
van de bevolking van toepassing is om die reden niet langer als 'afwijking' te boek mocht staan, waarom dan
niet ook andere 'seksuele minderheidsgroepen' uit de taboesfeer halen? Op het recente symposium van de
belangengroepering B4U-ACT voor 'tot minderjarigen aangetrokken mensen' werd gesteld dat pedofilie
eigenlijk niets anders is dan één van de vele alternatieve vormen van seksuele oriëntatie. De sprekers
drongen er daarom op aan om pedofilie uit het internationale DSM-IV psychiatrisch handboek voor mentale
stoornissen te halen.
In de jaren '70 pasten homo-activisten dezelfde strategie toe en werd aantrekkingskracht tot personen van
hetzelfde geslacht verwijderd uit de officiële lijst van psychiatrische stoornissen. Uiteindelijk leidde dit tot de
legalisering van het homohuwelijk, verplicht onderwijs op scholen over homoseksualiteit en recent in de VS
het toestaan van openlijke homoseksualiteit in het leger.
Op het symposium beargumenteerde dr. John Sadler van de Universiteit van Texas dat de criteria voor
mentale stoornissen niet op zeden gebaseerd zouden moeten zijn, omdat 'zeden' onderhevig zijn aan
veranderende houdingen en opvattingen in de maatschappij. Beroepen in de psychische gezondheidszorg
zouden dan ook een andere rol dan 'genezers' moeten krijgen. Een andere 'beroemdheid', Fred Berlin van
de prestigieuze Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, pleitte openlijk voor 'acceptatie van en compassie
met mensen die zich aangetrokken voelen tot minderjarigen.'
Pedofielen als slachtoffers neergezet
B4U-ACT weigert pedofielen bij de naam te noemen en refereert voortdurend naar 'tot minderjarigen
aangetrokken mensen'. Richard Kramer, die op het symposium de belangenorganisatie vertegenwoordigde,
stelde dat, doordat pedofilie nog steeds als een stoornis wordt beschouwd, de 'slachtoffers' van deze
'levensstijl keuze' onterecht worden gestigmatiseerd. Volgens sprekers op de conferentie zou het DSM-IV
zich voortaan moeten richten op de 'behoeften' van de pedofiel en slechts minimaal op 'sociale controle' en
de 'noodzaak om kinderen te beschermen'.
J. Matt Barber, vice president van de Liberty Counsel Action organisatie en een fervente pleitbezorger van
de joods-christelijke waarden en van het traditionele gezin, zei dat het symposium -waar hij zelf aanwezig
was- niets anders was dan een in elitaire en wetenschappelijke taal verpakte samenkomst van de
Amerikaanse pedovereniging NAMBLA (North American Man-Boy Love Association), die al jaren openlijk
streeft naar de legalisering van seks tussen volwassenen en kinderen*.
* De meest voorkomende vorm van pedofilie is pederastie, seks tussen mannen en minderjarige jongens.
Het verband tussen (mannelijke) homoseksualiteit en pederastie is statistisch gezien dan ook onomstotelijk
vastgesteld, maar wordt in onze 'politiek correcte' samenleving volkomen genegeerd.
De erfenis van Alfred Kinsey
Volgens Barber proberen deze hoog opgeleide mensen in de psychiatrische wereld nu de ultieme 'tolerantie'
te bereiken en seks met kinderen geaccepteerd te krijgen. 'Dit zijn de discipelen van Alfred Kinsey,' merkte
hij op. Kinsey was in de jaren '40 en '50 een beroemde Amerikaanse 'seks-onderzoeker' wiens geschriften
aan de basis lagen van de afbraak in het Westen van de traditionele normen en waarden op het gebied van
gezin, huwelijk en seksualiteit.
Zaken zoals het huwelijk, trouw en kuisheid werden door Kinsey belachelijk gemaakt, terwijl hij tegelijkertijd
seksueel experimenteren aanmoedigde. Pas veel later bleek dat Kinsey -zelf een pedofiel- zijn zogenaamde
'objectieve onderzoeken' onder de Amerikaanse middenklasse voornamelijk had verricht onder gevangen
zittende zedendelinquenten, die afkomstig waren uit de onderste lagen van de samenleving.
Symposium: 'Pedofiele gevoelens niet verkeerd'
Op het symposium werd geconstateerd dat:
* Pedofielen onterecht 'gedemoniseerd' worden door de maatschappij.
* De term 'verkeerd' niet zou moeten worden toegepast op 'tot minderjarigen aangetrokken personen'.
* Kinderen niet vanwege hun leeftijd niet in staat zijn tot vrijwillige seks met een volwassene.
* Het verlangen van een volwassene naar seks met kinderen enkel 'normatief' is.
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* Het DSM-IV negeert dat pedofielen liefdevolle en romantische gevoelens kunnen hebben voor kinderen,
net zoals heteroseksuelen die voor elkaar hebben.
Activist: Seks met kinderen is hetzelfde als je schoenen aantrekken
De zichzelf als 'homo-activist' beschouwende spreker Jacob Breslow (London School of Economics) zei zelfs
dat het 'gepast' is dat kinderen het 'onderwerp van onze aantrekkingskracht' zijn, en dat pedofielen net zo
min de toestemming van een kind nodig zouden moeten hebben om seks met ze te hebben dan dat ze
toestemming van hun schoenen nodig hebben om deze aan te trekken (!!!).
Fred Berlin (Johns Hopskins) publiceerde eerder cijfers waaruit bleek dat 67% van de pedofielen en
kindermisbruikers na behandeld te zijn terugvallen in hun oude gedrag. De weinigen die niet terugvielen
werden echter maar voor 2 jaar gevolgd. Het percentage dat na die periode alsnog terugviel is dus niet
bekend. Overigens zijn zelfs de 'succesverhalen' van degenen die genezen zouden zijn volstrekt anoniem en
volgens Reisman 'totaal niet geverifieerd.'
Reisman gaf het voorbeeld van Groot Brittannië, waar een rechter in 2009 bepaalde dat de rechten van een
veroordeelde pedofiel waren geschonden toen de politie zijn werkgever op de hoogte bracht van het feit dat
hij ooit was veroordeeld vanwege het aanranden van een peuter. Vorig jaar startte in Groot Brittannië zelfs
een campagne om veroordeelde pedofielen in staat te stellen kinderen te adopteren (!!), omdat hun
'mensenrechten' geschonden zouden worden als dit voor hen verboden zou blijven.
Pedoseks, de liberale beweging en islam
In 2005 waarschuwde WND-redacteur David Kupelian in het boek 'The Marketing of Evil' dat het volgende
doel van de liberale beweging in Amerika het 'mainstreamen' van seks tussen volwassenen en kinderen zou
zijn. 'Dezelfde goddeloze logica die leidt tot de normalisering van het homo huwelijk zal ook leiden tot het destigmatiseren en de-criminaliseren van pedofilie. Uiteindelijk zal het oeroude gevoel om de onschuldigen te
willen beschermen het gaan afleggen.'
'In sommige niet-Westerse landen (o.a Afghanistan) is seks tussen volwassenen en kinderen al een
'culturele voorkeur' (denk aan de islamitische profeet Mohammed, die een meisje van 9 trouwde).
Voorstanders van pedoseks argumenteren nu dat de criminalisering van volwassen-kinderseks gelijk staat
met het veroordelen van een andere cultuur. Dat is waar het multiculturalisme ons dus heeft gebracht.'
Reisman: 'Het pad naar nieuwe normen voor pedofilie volgt het succes van de homoseksuele anarchie
campagne. Dit zie je onder andere in de pedofielen lobby in de media, die ervoor zorgde dat er in de tv-serie
'Glee' gepassioneerde zoenen met jongens te zien waren, waardoor 'tot minderjarigen aangetrokken
personen' in toenemende mate gezien kunnen gaan worden als de geaccepteerde 'seksvriend' van jonge
jongens. (In de historie was dit o.a. het geval in de oude Griekse beschaving, waar het houden van
'schandknapen' door volwassen mannen zelfs een statussymbool was).
Pedofilie genormaliseerd?
Velen zullen het normaliseren en zelfs legaliseren van pedofilie nu nog voor onmogelijk houden. Die mensen
moeten echter bedenken dat nog maar een halve eeuw geleden hetzelfde gold voor homoseksualiteit (even
los van het feit in hoeverre de acceptatie hiervan als iets positiefs of juist negatiefs gezien zou moeten
worden). Daarnaast hebben we in het Westen in toenemende mate te maken met de groeiende invloed van
de islam, waarin kinderen die amper de kleuterschool zijn ontgroeid (en volgens sommige prominente
islamitische geestelijken zelfs baby's!! (2)) uitgehuwelijkt mogen worden aan moslimmannen. (1)
Maar hoe vogelvrij onze kinderen in de ogen van de zichzelf liberaal en progressief noemende elite ook
zouden moeten worden - iedereen die ook maar een vinger uitsteekt naar mijn kind kan een woest brullende
kettingzaag in zijn maag verwachten.
Xander - (1) World Net Daily ; (2) Frontpagemag

Nieuwe kinderoffers
Een kwart van de kinderkleding voor meisjes tussen de tien en twaalf jaar is
bewust ontworpen om seksueel te prikkelen. Dat blijkt uit recent onderzoekvan
een Belgische studente. Opgevulde bh‟s, strings en topjes met teksten als „future
pornstar‟ worden speciaal voor kinderen gefabriceerd.
En op basis van het toenemende aanbod mag je aannemen dat er markt voor is. Jonge meisjes krijgen zo
de boodschap mee dat uitdagende kleding normaal is en dat ze hun lichaam zo seksueel aantrekkelijk
mogelijk aan de buitenwereld moeten laten zien.
Willen we dat nou echt of krijgen we het opgedrongen door media en commercie? Zo simpel is het
waarschijnlijk niet. Voor het echte antwoord moet je dieper graven.
We leven in een maatschappij die zich wil ontdoen van alles wat herinnert aan een door God geschapen
orde. Vooral op het gebied van seksualiteit. De seksuele revolutie van halverwege de vorige eeuw heeft
hiervoor een stevig fundament gelegd. Nu steeds meer taboes geslecht zijn, springt de commercie hier dan
ook gretig op in. Zij hebben echter heel andere bedoelingen dan de hippies en provo‟s van weleer.
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Feministen zien met lede ogen aan hoe de commercie de door hen verworven seksuele vrijheid en diversiteit
juist gebruikt om vrouwen als lustobject neer te zetten.
Lees meer: habakuk.nu
Nog eens : constitutioneel, ceremonieel of nog beter helemaal géén koningschap
Webredactie, 23 augustus 2011
Er zit momenteel nauwelijks enig schot in de problematiek met betrekking
tot het toekomstig landsbestuur.
'Ze' kunnen het in Den Haag er zelfs niet over eens worden of en wanneer
moeder Amsberg de pijp aan Maarten zal geven. Het kan alles bij elkaar nog wel
eens een heel lange geschiedenis worden, waarbij - afgezien van het vraagstuk
monarchie-republiek zelf - het complicerende feit steeds sterker geworden is dat
vader en dochter Zorreguieta zich onder geen enkele voorwaarde er bij zullen
neerleggen als pappie Jorge niet bij de plechtigheden aanwezig mag zijn. Moeder
Amsberg, daarbij gesteund door een deel van de Nederlandse bevolking, vindt
dat nogal riskant. Het zou de goden verzoeken zijn deze oorlogsmisdadiger op het bordes of waar dan ook
toe te laten. Dan zouden Maximá's kansen voorgoed vergooid zijn.
Het ware een goede zaak wanneer alles in één klap geregeld kon worden: het koningschap afgeschaft, de
republiek geproclameerd, Zorreguieta met de hoogste spoed teruggekeerd naar zijn eigen republiek en de
familie Amsberg verdwenen naar St. Helena, terwijl de boedel hier is gebleven. Helaas zijn we echter nog
lang niet zover, al is iedereen er zo langzamerhand wel van doordrongen dat het dure, ondemocratische,
arrogante en erfelijke koningschap, dat in 1815 de Nederlanden op het Wener Congres door de strot werd
geduwd, totaal achterhaald is. Hoe is het mogelijk geweest, dat deze onmogelijke
creatie (danig in 1830-'39 gecoupeerd), de revoluties overleefde, terwijl de
wereldgemeenschap ongeveer geheel republikaniseerde?
In 1848 speelde de vaderlandse conservatieve oppositie het zelfs klaar tegen
Thorbecke het ondemocratische systeem - ondanks de schijn van het tegendeel - nog
eens extra te bevestigen. Misschien is de belangrijkste reden voor het niet tijdig
imploderen van het koningschap wel het socialisme geweest. Socialisten waren een
eeuw lang de hielenlikkers en de grootste angsthazen met Drees, den Uyl, Kok, Tjeenk
Willink en Cohen als absolute dieptepunten.
Om in de 21e eeuw de macht van de koning voor de toekomst tegen het opdringende
republikanisme veilig te stellen is nu de volgende strategie ontwikkeld: de
politieke bevoegdheid van de constitutionele vorst blijft zoals zij was - zij het met
iets meer accent op een paar ceremoniële bezigheden, met name in de sector
uitstapjes -, terwijl aan de republikeinse oppositie - om deze de wind uit de zeilen
te nemen - de kluif wordt toegeworpen dat het nieuwe koningschap 'ceremonieel'
zal heten. Er is dan sprake van een combinatie van een feitelijke voortzetting van
het oude sinds 1815 vigerende politiek-constitutionele systeem met een moderne
naam die ontleend is aan enkele niet-politieke activiteiten van olim. Met die
feitelijk niets voorstellende (naams)verandering wordt oneindig meer gesuggereerd dan wat in werkelijkheid
bedoeld wordt. De regering bejubelt deze schijnbreuk voor binnnenlands gewin uitbundig als zou daarmee
het koningschap naar de eisen van de tijd zijn 'vernieuwd', terwijl in feite alleen die nieuwe naam er bij
geharkt is. Misschien vindt Rutte - tot wat een nitwit heeft zich deze premier ontwikkeld! - er nog wel een
andere term voor als 'modern' of 'klassiek' of ' superbe', want het woord 'ceremonieel' is misleidend,
gevaarlijk en vals, omdat er niets aan de macht van de koning mag veranderen. Die blijft zoals ze altijd
geweest is. Daamee stemmen de conservatieven van harte in. De onaangename, 'republikeinse' term
'ceremonieel', waarvan ze eerst gruwden, nemen deze nu op de koop toe. Ook Maximá en aanhang zullen
geen bezwaren meer maken.
Conservatief Nederland heeft dus anno 2011 geprobeerd de echte discussie over republiek en monarchie
'kalt zu stellen' door het promoveren van het oude woord 'ceremonieel' (waarmee vroeger nooit iets anders
bedoeld werd dan plichtplegingen, vormelijke beleefdheden als het maken van reisjes, het strooien met
kushandjes en het omhelzen van de knieën der geliefden), tot geloofwaardig equivalent van het na Napoleon
ingevoerde 'constitutionele' systeem van koning plus grondwet.
Het zou natuurlijk onzinnig zijn de ceremoniële aspecten van een constitutioneel koningschap te
ontkennen of te minimaliseren.
Volgens het 'Amsberg-jaaroverzicht 2010' dat de RVD heeft opgsteld, heeft prins Willem op kosten van de
belastingbetaler in dat jaar meer dan 100 reisjes in binnen- en buitenland gemaakt (Machangulo niet
inbegrepen) - voor Leila bedraagt dat aantal zelfs een kwart hoger - terwijl het paar ook nog een
(schoon)moeder boven zich heeft, die zelf ook al zo'n oude constitutioneel-ceremoniële snoepkont van
staatkundige lekkernijen was. En dat terwijl dit drietal nog niet eens officieel ceremonieel kon heten, maar
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doodgewoon ouderwets-constitutioneel. Het systeem barstte gewoon van al dan niet noodzakelijke en
nuttige pleziertjes. Waren die gedurende al die jaren van het constitutionele koningschap dan overbodig?
Zullen we ze dan maar niet beter met terugwerkende kracht allemaal afschaffen en het geld zo mogelijk
terug vorderen? En wat zullen de tieretanlijnen van het ceremoniële koningschap
nieuwe stijl betekenen? Moet er minder gedeclareerd worden of mag er nu voor een
bezoek aan de kermis, het zwembad, de haringboer en de hoeden-boutique ook
een nota worden ingediend? Of gebeurde dat toch al? In elk geval zullen de
ceremonies zeker blijven zoals van ouds.
In feite is hier dus sprake van grof bedrog en op zijn minst van een slinkse truc. Een
ceremonieel koningschap is er een waarin de koning niets te vertellen heeft, zoals
Thorbecke het in 1848 met de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid
duidelijk bedoeld heeft. Rutte moge zich rijk rekenen en een tweede geniale Thorbecke wanen door het
oude systeem te willen laten voortbestaan onder nieuwe termen, het lijkt echter onmogelijk dat
vooruitstrevende politici en vooral het door de media voorgelichte volk zich ten tweede male zullen laten
beduvelen. Elke nadenkende en de parlementaire geschiedenis kennende progressieve Nederlander zal die
nieuwe term 'ceremonieel' koningschap - welke nu al te pas en te onpas gebezigd wordt (om er aan te
wennen?) - in het beste geval metaforisch duiden en zich hoeden voor een herhaling van de jaren 1848-68heden. Ook een gewaarschuwd politicus telt voor twee.
Rutte heeft met grote nadruk duidelijk gemaakt, dat er onder het nieuwe systeem niets aan de macht
van de koning zal veranderen.
Sinds de zgn. invoering van de koninklijke onschendbaarheid in 1840-1848-1866/8 hebben staatshoofd en
ministers ontelbare grote en kleine oorlogen met elkaar gevoerd over wie nu eigenlijk de baas in het land is.
Het lijdt weinig twijfel dat zowel Willem III als de mevrouwen na hem immer aan het langste eind hebben
getrokken. Vandaar dat de traditionele stelling van de oude meester op de school met de Bijbel of van welke
andere bijzondere lagere school dat de koning(in) en niemand anders dan de 'majesteit' (ahum) aan het roer
staat van 'het koninkijk der Nederlanden', in het vervolgonderwijs - en niet alleen daardoor - meedogenloos
botste met het nieuwe - nu ja, nieuwe - staatsrecht van de universitair opgeleide docent die met zekerheid
beweerde dat de leer als zou de koningin almachtig zijn en de regering niets te vertellen heeft, al sinds
mensenheugenis over boord gekieperd is, klagelijk ligt te piepen in een omgeslagen reddingsbootje.
Uit eigen ervaring weet deze redactie dat er docenten bedreigd zijn omdat zij de leer van het almachtige
staatshoofd hadden durven verwerpen voor de 'nieuwlichterij' van de ministeriële verantwwoordelijkheid.
Maar nu dan is er een nieuw liberaal politicus opgestaan, een tweede Thorbecke. Van deze Rutte behoeft
niemand echter enige verbetering ter zake te verwachten. De man beweert met een stalen gezicht dat het
grondwetsartikel betreffende de koninklijke onschendbaarheid niet bedoelde de macht van de koning door
de minister in te tomen, maar omgekeerd : dat de koning de ministers en al dat volkse tuig in het parlement
moest dwingen de koninklijke macht juist te versterken. Rutte is de anti-Thorbecke par excellence. Het is
dan ook geen wonder dat er nu heel veel volwassen kiezers in een toestand van volkomen staatsrechtelijkpolitieke onzekerheid verkeren. Met dank aan deze valse profeet.
Laten we het nogmaals héél duidelijk stellen:
het - in wezen onuitvoerbare - leerstuk van de koninklijke onschendbaarheid/ministeriële
verantwoordelijkheid bedoelde van meet af aan de minister verantwoordelijk te houden voor alles wat de
koning doet. Iedere rechtgeaarde conservatief heeft zich sindsdien tegen deze aantasting van 's konings
'goddelijke' macht verzet, in de eerste plaats de vorsten en hun familie zelf, maar óók de ministers en de
Kamerleden die tot op de dag van vandaag uit angst voor de grote bek van de koning(in) en mischien ook
wel uit angst voor electoraal verlies, capituleerden voor dat arrogante mens dat hier de dienst uitmaakt en
dus vrijelijk zijn/haar gang kon gaan.
Achteraf is het verschrikkelijk dat het zover heeft kunnen komen. We kunnen aanvoeren dat Thorbecke om
zijn grondwetswijziging te redden, natuurlijk concessies aan de koning en de conservatieven moest doen.
Die concessies hielden in dat de tekst van de oude grondwet zou blijven bestaan maar dat een nieuw artikel
(55) werd ingevoerd, bepalende dat overal waar in de oude grondwet het woord 'koning' stond voortaan 'de
minister' moest worden gelezen. Willem III en zijn opvolgsters hebben niet nagelaten om voortdurend de
tekst van de oude grondwet de ministers onder de neus te duwen. Zij briesten en gilden: 'lees wat er staat:
''de koning is hoofd van de regering; de koning stelt ministeriële departementen in; bij de koning berust de
uitvoerende macht; de koning heeft het opperbestuur der buitenlandse betrekkingen; de koning heeft het
oppergezag over zee- en landmacht; de koning heeft het opperberstuur der algemene geldmiddelen'''..,
etc.etc. De slappelingen - geen portuur en vaak ook enkele graden fatsoenijker - hadden daartegen slechts
een verwijzing naar art. 55 in te brengen, waarop Willem en Wilhelmina immer reageerden, dat 'ze dat
verhaal onderhand wel kenden'.
De situatie anno 2011 is erger dan die van 1848.
Het parlementaire stelsel lijkt definitief ter ziele te gaan. En dat naar aanleiding
van een koning(in) die haar privileges, geld en macht niet wil inleveren. Volgens
haar hebben minister noch volksvertegenwoordiging ook maar iets te vertellen.
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Zij mogen het vuile werk doen, de koning - die definitief deel blijft uit maken van de regering - beslist. Rutte
speelt het zelfs zo vals, dat hij de republikeinse terminologie van het ceremoniële koningschap tot de zijne
heeft durven maken. Volgens deze godvergeten liberaal zijn het constitutionele en het ceremoniële
koningchap onderling uitwisselbare termen. Hij en zijn Haagse kornuiten spelen taalkundige spelletjes - dan
wel vuile trucs - met de grote politieke problemen alsof het gaat over het verschil tussen gerst en gort.
Zo mogelijk nog mooier maakt het de liberale minister Rosenthal, die de in de schijngevechten over de met
de opvolgingskwestie nauw verbonden vraag hoe Maximá aangesproken moet worden namens het kabinet
antwoordde 'dat ze geen koningin zal zijn, maar wel de aanspreektitel van koningin zal krijgen'. (???) Die
kwestie was daarmee ook al weer geregeld. Het volk en de volksvertegenwoordiging zwegen.
Natuurlijk veschilt het koningschap mèt een koning in het centrum van de macht totaal van een koningschap
waaruit de koning verwijderd is. Politiek Den Haag keutert maar wat af met als enige bedoeling het
ceremoniële koningschap als een volwaardig alternatief - zij het onder een andere benaming - voor het
constitutionele koningschap voor te stellen. In de geest van: het is eigenlijk helemaal niet van belang hoe je
het beestje noemt.
Als volk van Nederland dienen wij, en wel met de grootste spoed, de discussie aan te gaan in onze familie,
op straat, op de markt en in de supermarkt, met de politici op wie wij stemden en met de kranten die wij
lezen. Met deze site van Pro Republica in de hand moeten we Rutte c.s. duidelijk maken dat het verstandig
is alle al vormen van koningschap geheel en zo spoedig mogelijk af te schaffen. Van de familie Amsberg
vragen wij het potje snel van het vuur te nemen en het probleem niet verder te laten escaleren.
Wanneer u, mevrouw Amsberg, nu niet voor uzelf en uw gehele familie aftreedt, zal uw opvolger
onder veel moeilijker omstandigheden daartoe gedwongen worden. Heeft u daar wel eens over
nagedacht? Of denkt u dat wie dan leeft, dan zorgt?
Prorepublica.nl

Regerende Duitse CSU wil landen met hoge schulden uit eurozone zetten
Ook in Spanje wordt de euro inmiddels door steeds meer mensen gehaat.
'Economisch terrorisme lokt reacties uit'; 'Na de plunderingen in het zuiden met
prijzen-wapens 'accepteert' de Europese apartheid slaven' staat op deze
sarcastische fake-euro te lezen.
Onlangs schreven we dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar politieke carrière op het spel zet
door iedere keer opnieuw akkoord te blijven gaan met het grotendeels met Duits belastinggeld 'redden' van
de in grote financiële problemen verkerende Zuid Europese lidstaten. Volgens het Duitse blad Der Spiegel
wordt het er bepaald niet makkelijker voor haar op nu de CSU, de Beierse Christendemocratische evenknie
en coalitiepartner van de CDU, vandaag niet alleen de onlangs met Frankrijk overeengekomen Europese
Economische Regering heeft verworpen (2), maar ook overweegt om een faillissementsprocedure te creëren
waarmee landen die te hoge schulden (blijven) hebben uit de eurozone kunnen worden gegooid. (1)
Bondskanselier Merkel verwierp al wel de invoering van 'eurobonds' en de Finse eis om een onderpand voor
de aan Griekenland verstrekte miljarden, waardoor Finland zich waarschijnlijk terugtrekt uit het
reddingspakket. Dat betekent dat Duitsland, Nederland en Frankrijk nóg meer zullen moeten ophoesten.
Herinnert u zich ook nog even het artikel van 25 augustus, waarin we lieten zien dat de tweede bailout van
Griekenland nu al mislukt is en de rente die de Grieken over hun 2 jaar lopende staatsobligaties moeten
betalen inmiddels is opgelopen naar een nieuw record van ruim 46%. Met andere woorden: de vele
miljarden die in Griekenland worden gepompt zijn slechts uitstel van executie en daarom weggegooid geld.
Niet alleen de Finse reactie wordt interessant, maar ook die van de financiële markten, die ongetwijfeld
zullen reageren als de Duitsers niet langer van plan zijn om hun eigen financiële situatie in gevaar te
brengen door voortdurend uiterst kostbare pleisters op de etterende wonden in Zuid Europa te blijven
plakken. Het zal daarom niet lang meer duren voordat ook de burgers in Noord Europa de gevolgen van de
voortdurende leugens door 'Brussel' en hun eigen politici aan den lijven zullen ondervinden. Dat betekent:
nog meer bezuinigingen, nog meer snijden in sociale voorzieningen en nog hogere belastingen (en natuurlijk
nog meer leugens).
In Duitsland blijf bondskanselier Merkel vol vertrouwen dat ze haar eigen partij CDU en de coalitiepartijen
CSU en FDP kan overhalen om de voorgestelde veranderingen in de eurozone -nóg meer macht naar
Brussel, waardoor de nationale parlementen nog minder te zeggen krijgen- goed te keuren. In
opiniepeilingen staat de coalitie echter op zwaar verlies. Ook in Nederland staan de enige twee eurokritische partijen, de PVV en de SP, in de peilingen op flinke winst. Houdt u er echter rekening mee dat de
huidige regering -alsmede het grootste deel van de oppositie- krampachtig tot de allerlaatste strohalm aan
de euro en de eurozone zal blijven vasthouden, en wij als burgers daar uiteindelijk een torenhoge prijs voor
zullen moeten betalen.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) NU
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Tweede bailout Griekenland nu al mislukt; Grieken moeten 46% rente betalen
Italiaans bedrijfsleven wil dat overheid alle cash-transacties boven de € 300 verbiedt
De gerenommeerde Engelse financiële firma Tullett Prebon schetst in het
veelzeggend 'Project Armageddon' genoemd rapport een uiterst somber
toekomstbeeld voor de Westerse economieën en de Britse in het bijzonder.
Zoals verwacht is de tweede bailout van Griekenland mislukt. Dat de miljarden
uit Nederland en Europa echter al zó snel op zouden zijn -in amper twee
maanden tijd- hadden zelfs de grootste pessimisten niet kunnen denken. De
rente die de Grieken over hun 2 jaar lopende staatsobligaties, waarmee de
Griekse schuldenlast wordt gefinancierd, steeg met maar liefst 227 basispunten naar een absoluut record
van 46,38%, een overduidelijk signaal dat op de kapitaalmarkten niemand er ook nog maar een greintje
vertrouwen in heeft dat Griekenland ooit nog zijn schulden zal terugbetalen en een bankroet kan ontlopen.
De bevestiging van de mislukking van de tweede Griekse bailout kwam vlak nadat de Finse minister van
Financiën verklaarde niet toe te zullen geven aan de eisen van Duitsland en Nederland om het onderpand
dat Finland in ruil voor de financiële hulp aan de Grieken bedongen heeft te laten vallen.
Ondertussen gaat de Europese Centrale Bank door met het opkopen van de Italiaanse en Spaanse
schuldpapieren. Eén van de redenen dat de koers van de euro niet wegzakte was het feit dat de dagelijkse
noodleningen die de ECB aan Europese banken moest verstrekken daalden van € 2,82 miljard gisteren naar
€ 42 miljoen. Dat zegt echter niets over het feit dat Europese banken op korte termijn waarschijnlijk een nog
groter beroep op de ECB zullen moeten doen. (1)
Italiaans bedrijfsleven wil grote cash-transacties verbieden
Zo'n 75 Italiaanse industriëlen en topmanagers van het bedrijfsleven hebben zich in een open brief aan de
regering in Rome tegen de aangekondigde strenge bezuinigingen uitgesproken omdat deze volgens hen een
recessie zouden kunnen veroorzaken. Hun oplossing voor de Italiaanse financiële crisis bestaat onder
andere uit het verbieden van alle cash-transacties boven de € 300, zodat de ook in Italië wijd verbreide
nationale sport van belastingontduiking kan worden bestreden. Ook zou er weer een onroerend goed
belasting moeten komen, zou de BTW verhoogd moeten worden en de pensioenleeftijd weer naar 65 jaar
moeten.
De Italiaanse managers zijn -hoe kan het ook anders- verder fel tegen een 'solidariteits belasting' voor de
rijkeren. Als het Italiaanse parlement dit plan toch doorzet, dan hopen de industriëlen dat degenen die meer
dan € 300.000 per jaar verdienen vrijgesteld worden van deze belasting als ze investeren in nieuwe handel
en dus in de economie. (2)
'Project Armageddon'
De gerenommeerde Engelse financiële firma Tullet Prebon heeft een rapport genaamd 'Denken over het
ondenkbare' gepubliceerd. In dit rapport, dat onderdeel vormt van de zogenaamde 'Project Armageddon'
serie, wordt geconcludeerd dat de Britse -en in bredere zin Westerse- oplossingen voor de financiële crisis
niet werken en de schuldenlast zonder blijvende economische groei onhoudbaar is. De structuur van de
huidige economieën werken groei zelfs tegen.
Tullet Prebon schrijft dat het Westen, wil een schuldenramp nog voorkomen worden, niet zal kunnen
ontsnappen aan radicale oplossingen. 'Alle macro economische opties zijn geprobeerd en hebben gefaald.
De enig overgebleven mogelijkheden liggen op het gebied van hervormingen van de aanbieders kant.
Jammer genoeg zou de publieke opinie vijandig tegenover de vereiste omvang van deze hervormingen
kunnen staan.' (3)
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge

Vreemde en beangstigende geluiden in meerdere landen over de hele wereld.
augustus 24, 2011By: silviavideler
Niet thuis te brengen geluiden vanuit de grond, de aarde, maken het leven in veel plaatsen op aarde al tot
een verschrikking!
Het is echt, het bestaat en het is overduidelijk hoorbaar, wat is het? Angstaanjagend is het in ieder geval!
Zeer interessant is om te lezen wat Rom. 8:22 zegt:
Of we dit vers hierop van toepassing mogen laten slaan? Wel dat is aan u!
The Earth is Groaning - Unknown sound phenomena occurring 2011
Strange sounds of UNKNOWN origin penetrating through the earth. The phenonema has been on
going for months now in various parts of the world and has been given no real explination to how or
why. credit given for footage used from sheilaaliens
http://www.youtube.com/watch?v=hl2Q560V5P0&feature=player_embedded#!
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New York wordt voorbereid voor nieuw polair gebied…
Voorbereidingen Pool gebied New York in gang gezet.
Om een vorming van een nieuwe pool te kunnen verwezenlijken is veel water
nodig, water wat in zeer korte tijd snel kan bevriezen en zorg moet dragen voor
een nieuw polar gebied.
De voorbereidingen die nu getroffen worden rondom New York hebben alles te
maken met de voorbodes en de kracht die een polar shift met zich mee brengt.
Menselijk gedrag in samenhang met een polarshift KLINKT mischien niet logisch
maar toch is dit een groot feit dat ons mensenlijk gedrag gekoppeld kan worden aan de voorbodes van
natuurrampen.
Bevolkingen die massaal hun daken wit verven zorgen voor een EXTRA aantrekkingskracht en grote
afstotingskracht tegelijkertijd. Door deze enorme wisseling ontstaat een zeer groot gat als het ware en
dienen de enorme hoge wolkenkrabbers als enorme grote magneten tijdens het 0 punt.
De naderende SUPERorkaan Irene zal met grote kracht over de kust van de Vs
trekken zoals voorspeld is reeds eerder op ook onze blogs.
Het is zeer raadzaam grote voorbereidingen te treffen zoals metronetwerken en
stations. Mensen worden inmiddels opgeroepen hun spullen in veiligheid te
brengen omdat het water vrijwel zeker enkele meters hoog zal komen te staan in
niet alleen de straten van new York maar op vele andere lokaties voor extreem
grote overlast zullen zorgen.
Al enige tijd is sprake van VERSCHUIVING van de Noordpool richting de Vs en
een deel wat opgesplits is wat zich richting Japan zal bewegen.
Het voorbereiden op dit soort gebieden gaat gepaard met extreem grote
natuurkracht waarbij niets ontzien zal worden en geen gebouw te sterk zal zijn
voor de natuurkracht.
De Vs zou er goed aan doen in dit soort gevallen geen enkel risico te nemen en
te kiezen voor massale evacuaties maar heeft ervoor gekozen alles in een
doofpot te stoppen al sinds 2002. ( Zie berichten blad nature 2002,
wetenschappers kiezen ervoor dit stil te houden om geen paniek te laten
uitbreken… nu hebben echter deze “leiders” en wetenschappers voor velen besloten dat zij niet zullen
mogen overleven.. ) Bericht is op te vragen via linker witte button op de weblog embassadorion : Nasa
ompoling .. reeds in 2002 is ervoor gekozen vrijwel alle berichten welke te maken hadden met de polar shift
en of zonpassage in de doofpot te stoppen en alles en iedereen die dit naar buiten wilden brengen uit te
schakelen.
Echter is het nu op een punt gekomen waarbij de mensheid in slechts 3 seconden tijd voorzien word van
informatie..
New Yorkers wees NOGMAALS gewaarschuwd dat uw disctrict een nieuw pool gebied zal worden. De grote
stormen die zich vanaf nu zullen gaan ontwikkelen zullen slechts de voorbodes zijn voor het polar gebied…
Vandaar dat ik een korte vraag durf te stellen aan elke wetenschapper hier op aarde..
Wat heeft u voor uw kinderen en of navolgende generaties nagelaten…
UW kind zou er maar wonen…
Safe the Childrens…
( South African Musicals 2002….)
New Yorkers wees gewaarschuwd.. eerst moet extreem veel water komen wil dit gebied kunnen bevriezen…
De weblog welke opgebouwd is vanaf 2005 is een database welke “gelezen” kan worden hoe ons gedrag
tijdens de polar shift haar werk doet, Voor veel navolgende generaties zal ze een voorbeeld mogen zijn de
tienduizenden berichten in veel talen gekopieerd inmiddels naar buiten te mogen brengen.
De weblog the embassadorion ( Embassa = ambassade of gate.. D= de Orion = Orion gate..)is gebasseerd
op het vrij uiten van een mening welke ten opzichte van velen niet als de waarheid werd gezien. Echter de
inmiddels alleen al op deze weblog tellende 18.000 berichten geven u daar inmiddels een overvloedig bewijs
voor.
De Polar shift welke eind 2011 een groot gerealiseerd feit zal zijn zal voor grote veranderingen zorgen in ons
bewustzijn, enkel zal de mensheid nog enige tijd krijgen zich voor te bereiden op de werkelijke rotatie welke
OOK voorspeld is en appart gezien mag worden van de pole shift zelf.
We hebben met een aantal mensen wereldwijd onder verschillende namen werkende u mogen heklpen
voorbereiden zich tenminste bewuster te maken en te kiezen voor UW eigen waarheden.
Echter zijn we op een punt gekomen waarbij u zelf de keuze zal mogen maken straks te kiezen voor
ellenlange rijen voor supermarkten of houdbare producten nu al in te gaan slaan en niet te wachten op de
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prijzenoorlogen en het tekort wat zal ontstaan als de rampen in reeksen komen en bevoorradingen voor
supermarkten tijdelijk niet meer mogelijk maakt.
Meerdere malen is gewaarschuwd voor totaal uitvallen van onze satteliet systemen, radars, computers en
communicatie systemen en moeten ook overheden zich grootschalig voorbereiden op grote
natuurcatastrofes waarbij wij mensen geen enkele invloed meer kunnen uitoefenen op de krachten die
komen gaan.
WEL kan zij grote voorbereidingen treffen mensen dusdanig bewust te maken van datgene nu komen gaat
zodat zo veel mogelijk mensen ook de eerlijke kans krijgen te gaan overleven.
Een waarschuwing geld dan ook naar alle overheden niet langer de informatie stil te houden maar die
informatie naar buiten te brengen die belangrijk is voor velen op zijn minst een kans te krijgen te overleven.
Het openbaren van veel nieuwe en oude breuklijnen en het her – activeren van deze breuken zal voor veel
mensen als schokkend worden ervaren.
OOK het opbreken van Europa en met name een gebroken Nederland zal voor veel mensen als extreem
angstig worden ervaren. Echter zijn ook hiervoor de waarschuwingen reeds eerder afgegeven op onze
weblogs..
Wereldwijd zorgen alternatieve media en blogs voor het WEL naar buiten laten komen van waarheden en
kiezen mediagroepen welke afhankelijk zijn van overheden ervoor deze informatie stil te houden niet
beseffende dat ook zij zelf en hun familie en of kinderen getroffen zullen worden.
Bewustzijn is wakker worden, bewust zijn is leren om je heen te kijken wat werkelijk gebeurd of dit nu leuk is
of niet, de waarheid is een kwestie van overleven en geen god zal die vrijwaarde geven een dijk niet door te
laten breken als deze gebouwd is zonder een natuurwet te handhaven…
Natuurwetten zijn er niet zomaar…
ze zijn er om nageleefd te worden …
Liefdevolle groet, Rene van den Brink
Veenendaal Nederland
posted by Administrator @ 9:30 PM
Dorset hit by further heavy rain fall… ( BBC)
VERDER LEZEN? …………….ZIE: http://the-embassadorion.blogspot.com/

IMF-baas Lagarde waarschuwt voor nieuwe bankencrisis
Europese banken moeten worden gedwongen hun kapitaalbasis op korte termijn te
versterken om een nieuwe bankencrisis te voorkomen. Gebeurt dat niet, dan kan er
een slopende liquiditeitscrisis ontstaan. Lagarde vreest voor een nieuwe bankencrisis
Eurozone zakt verder weg in het moeras
De beurzen crashen. De paniek heeft een gegronde reden: de eurozone zakt steeds verder in het moeras
Lees het Elsevier-commentaar van Philip Willems
Dat heeft het nieuwe hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde,
dit weekend gezegd in een speech op de conferentie van centrale bankiers in het
Amerikaanse Jackson Hole.
„Banken moeten sterk genoeg zijn om de risico‟s van staatsschulden en lage groei te kunnen
weerstaan,‟ aldus Lagarde. „Als dit probleem niet wordt aangepakt dan kan de economische
zwakte gemakkelijk overslaan naar kernlanden en kan er een slopende liquiditeitscrisis
ontstaan.‟
Volgens Lagarde moeten banken in eerste instantie worden gedwongen nieuw kapitaal aan te trekken op de
markt. Als dat niet lukt, zou het noodfonds voor eurolanden (EFSF) volgens haar kunnen worden ingezet om
de banken te versterken.
Lagarde hamerde in haar speech op het belang van economische groei. Bezuinigingen om
overheidsfinanciën op orde te brengen zijn volgens haar noodzakelijk, maar mogen de groei niet in de weg
staan.
Volgens de voormalige minister van Financiën van Frankrijk is het vertrouwen in beleidsmakers in de
afgelopen jaren stevig aangetast. „Er is een groeiend besef dat de overtuiging, of de wil, ontbreekt om de
beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn.‟
De wereldeconomie is daardoor in een gevaarlijke fase terechtgekomen, waarschuwde ze. „Het kwetsbare
herstel dreigt te ontsporen. Daarom moeten we nu in actie komen.‟
Door Robin van der Kloor
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Dreigende instorting financieel systeem Europa door Griekse maatregelen
Griekenland zinkt weg in chaos en anarchie - Migrantenbendes Athene overvallen toeristische groepsreizen
- Europa betaalt voor vervroegd pensioen 23.000 Griekse leraren
Chaos en anarchie in de straten van Athene nadat de politie de zoveelste
demonstratie uit elkaar geslagen heeft. (juni 2011)
Terwijl de media zich richten op de situatie in Libië en de orkaan Irene in de VS,
steekt in Griekenland de zwaarste storm op die het land ooit heeft meegemaakt.
De Griekse banken zijn namelijk blut en moeten nu naar het allerlaatste
redmiddel grijpen, namelijk een beroep doen op de noodkredietvoorziening van
de Europese Centrale Bank. Erger nog is het feit dat de Griekse Centrale Bank
heeft besloten om net zoveel euro's bij te drukken als nodig is om de Griekse banken overeind te houden.
Dit betekent dat de tientallen -ook Nederlandse- miljarden die in Griekenland zijn gepompt definitief
weggegooid geld zijn en dat de instorting van de eurozone en daarmee het Europese financiële systeem
verzekerd is.
Sinds mei is er een grote kapitaalvlucht uit Griekenland op gang gekomen en is er sprake van een door de
politici en media angstvallig stilgehouden bankrun. Drie-en-een-halve maand later is de misdaad het enige
wat er in Griekenland nog floreert. De dramatische situatie van de Griekse banken is verder verslechterd,
mede omdat de Griekse regering nog eens € 10 miljard uit het bankensysteem gebruikte om leningen te
kunnen blijven afbetalen. Griekse banken krijgen sinds het begin van de schuldencrisis geen cent meer
geleend van andere Europese banken, en zijn nu op de noodkredietvoorziening (ELA: Emergency Liquidity
Assistance) van de ECB aangewezen.
Deze noodmaatregel is werkelijk het allerlaatste redmiddel waarnaar gegrepen wordt om de instorting van
het bankensysteem te voorkomen. Zowel de ECB als de Duitse Bundesbank hebben er in de afgelopen
maanden op gewezen dat de ELA alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag worden aangesproken en enkel
ter overbrugging mag dienen, omdat anders het hele financiële systeem in de EU in gevaar komt. De Ieren
gingen de Grieken al voor met een beroep doen op deze noodvoorziening en het bijdrukken van euro's door
de eigen Centrale Bank.
Financiële ramp begonnen
Omdat er voor deze landen echter geen enkele prikkel is om de belastingen en de sociale levensstandaard
(zoals de veel lagere pensioenleeftijden) aan te passen aan de rest van de EU, kunnen de nationale
Centrale Banken zonder enige controle net zoveel euro's bijdrukken en in hun banken pompen als ze willen.
De Griekse banken zouden inmiddels al weer zo'n € 5 miljard hebben verspeeld. Hoe dan ook, de Grieken
dreigen hiermee de hele eurozone naar de ondergang te helpen.
Axel Weber, de voormalige topman van de Bundesbank en kandidaat voor het presidentschap van de ECB,
nam in het voorjaar van 2011 niet voor niets ontslag. Met zijn waarschuwingen aan het adres van
bondskanselier Merkel aangaande Griekenland en de aanstaande financiële ramp in Europa werd namelijk
niets gedaan. Nu is het zover en beginnen zijn voorspellingen uit te komen.
De Grieken proberen ondertussen koortsachtig al hun in buurland Turkije geïnvesteerde gelden terug te
trekken om zo het nog korte tijd te kunnen uitzingen. Daarmee storten ze Turkije, wiens nationale valuta, de
lira, sinds begin dit jaar met 25% in waarde gedaald is, nog verder in de afgrond.
Chaos en Anarchie
De enige sterk oplevende 'branche' in Griekenland, één die onvoorstelbare groeicijfers laat zien, is de
criminaliteit. Daar zult u in de reguliere Westerse massamedia natuurlijk nauwelijks iets over lezen.
Bankovervallen, roofovervallen, fraude, autodiefstallen, veediefstallen, woninginbraken, verkrachtingen - al
deze misdaden beginnen in Griekenland afschrikwekkende vormen aan te nemen. In het stadscentrum van
Athene heerst de terreur van migrantenbendes, die zelfs toeristen die deelnemen aan groepsreizen
overvallen en compleet leegroven.
In Griekenland vindt dan ook niet alleen een financiële ineenstorting plaats. Het hele land zinkt pijlsnel weg
in chaos en anarchie en dreigt heel Europa mee de afgrond in te sleuren. De recessie in Griekenland blijkt
daarnaast nóg erger dan de grootste pessimisten hadden gevreesd. En wat doet de Griekse regering?
Nadat in het afgelopen jaar 11.000 leraren met volledig betaald vervroegd pensioen mochten, gebeurt dit
jaar hetzelfde met nog eens 12.000 leraren. Het gevolg is dat in de herfst honderden scholen hun deuren
zullen moeten sluiten. Griekenland wordt zo ook nog eens een ongeschoold land - en Duitsland, Nederland,
Frankrijk en Finland maar betalen! (1)
Xander - (1) KOPP
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Documenten bewijzen dat CIA achter éénwording en aanstaande instorting Europa zit
Géén complot: de door steeds meer mensen gehate Europese Unie en
aanverwante euromunt zijn er doelbewust doorgedrukt, zonder dat ook maar één
moment rekening werd gehouden met wat de burgers wilden.
Zelfs de gerenommeerde Amerikaanse krant New York Times is het opgevallen
dat de Europese burgers steeds meer zeggenschap kwijtraken en ronduit worden
bedrogen door de Brusselse en nationale EU-elite, die zich overduidelijk
helemaal niets aantrekt van wat de Europeanen willen en ons uiteindelijk
allemaal in het verderf zal storten. Uit recent vrijgegeven officiële documenten blijkt echter dat juist de
Amerikanen achter zowel de éénwording als de aanstaande geplande instorting van Europa zitten.
In de Europese Unie is de democratie inmiddels vervangen door een dwangsysteem waarin zonder dat de
burgers iets wordt gevraagd de laatste financiële reserves over Europa worden herverdeeld. Als ook dat geld
op is volgt de onvermijdelijke crash en ondergang - mede mogelijk gemaakt door makkelijk beïnvloedbare
'leiders' zoals bondskanselier Angela Merkel, EU-president Herman van Rompuy en onze eigen ministerpresident Mark Rutte, die eerder dit jaar openlijk verkondigde een hele lading nationale bevoegdheden aan
Brussel te willen overdragen.
CIA zit achter EU en euro
De werkelijke ontstaansgeschiedenis van de EU is in Europa nauwelijks bekend. Niet zo vreemd, gezien het
feit dat de Amerikaanse geheime dienst CIA zowel achter de oprichting van een verenigd Europa als de
invoering van de euro zit. Al in het jaar 2000 maakte Joshua Paul van de Georgetown Universiteit een
document openbaar waaruit bleek dat de CIA in de jaren '50 en '60 de beweging met voorstanders van een
verenigd Europa oprichtte, financierde en daadkrachtig ondersteunde.
Generaal William Donovan en CIA chef Allen Dulles zaten samen in het American Committee for a United
Europe (Amerikaanse Comité voor een Verenigd Europa - ACUE), dat in 1948 werd opgericht om de
Europese landen samen te voegen tot een makkelijk door Amerika beïnvloedbare statenbond. De
Europeaan Robert Schuman, de grondlegger van de EU -naar wie het grote plein voor het EU-complex in
Brussel is vernoemd-, was één van de belangrijkste marionetten van de CIA. De Engelse krant Daily
Telegraph schreef in 2000 dat Schuman in werkelijkheid een door de CIA betaalde werknemer was.
Ondertussen is van veel Amerikaanse overheidsdocumenten de geheimhoudingstijd verlopen, waardoor
historici voor het eerst de kans hebben deze te bestuderen. Op deze manier weten we nu ook wie de
vereniging van Europa gefinancierd hebben: de Ford Stichting en de Rockefeller Stichting. Eind jaren '50
werd de president van de Ford Stichting, de voormalige SS-officier (!) Paul Hoffman, waarnemend voorzitter
van het Amerikaanse Comité voor een Verenigd Europa.
Eenheidsmunt al sinds jaren '60 voorbereid
Rockefeller en Ford financierden tevens het voorbereidende werk van de CIA om Europa te kunnen
verenigen. Al in de jaren '60 bereidde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe
samenwerking met Rockefeller de toekomstige Europese éénheidsmunt voor. In een memorandum van de
Europa-afdeling van het ministerie werd de toenmalige EEG-vicepresident Robert Marjolin aangewezen om
achter de schermen aan te dringen op de komst van deze eenheidsmunt, de huidige euro. Uit het document
blijkt tevens dat het debat over de euro doelbewust net zo lang uit de openbaarheid werd gehouden, totdat
de invoering van de munt praktisch niet meer te vermijden was.
Europa zou dus onder 'discrete' Amerikaanse leiding opgebouwd worden tot een blok dat in economisch
voorspoedige tijden een goede handelspartner van Amerika zou zijn, maar in slechte tijden net zo makkelijk
weer verpletterd zou kunnen worden. Zonder de vrijgegeven officiële documenten zou dit ontluisterende
gegeven zeer waarschijnlijk als de zoveelste complottheorie worden beschouwd.
Europa wacht financiële meltdown
Terugkijkend is het interessant dat het goud van de Europese Centrale Banken in alle uit de jaren '60
stammende lange termijnplannen voor de euro in de Verenigde Staten zou blijven. Daar ligt het nog steeds,
zogenaamd omdat het de beurshandel op Wall Street zou vergemakkelijken. We laten het aan uw eigen
voorstellingsvermogen over wat de mogelijke andere redenen zouden kunnen zijn...
Het is duidelijk dat de Rockefellers, de CIA en de voor hen werkende EU-marionetten buitengewoon goed
geslaagd zijn hun plannen te verwezenlijken. Daarom zal ook de noodschakelaar om de Europese munt
weer op te heffen prima gaan werken. De voormalige topman van de FED, Alan Greenspan, verklaarde al de
instorting van de eurozone te verwachten. Europa wacht dan ook een complete financiële meltdown. Dat is
namelijk gunstig voor Amerika, dat ondanks het verlies van zijn AAA status nog altijd minder rente hoeft te
betalen over zijn staatsobligaties dan vergelijkbare Europese AAA landen (zoals Nederland). (1)
Xander - (1) KOPP
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Israël stelt grootschalige oorlog tegen Gazastrook op het laatste moment uit
Archiefopname van een Israëlische aanval op een doelwit van de Palestijnse
terreurbeweging Hamas op de Gazastrook.
Naar nu blijkt heeft Israël vorige week letterlijk op het allerlaatste moment een
grootschalige oorlogsoperatie tegen de Palestijnse terreurbewegingen op de
Gazastrook uitgesteld. Het omvangrijke oorlogsplan van minister van Defensie
Barak, 'Operatie Zuid', was al tevoorschijn gehaald en zowel het leger als de
inlichtingendiensten bereidden zich voor op het 'o.k.-signaal', waarna Israël voor eens en voor altijd met grof
geweld een einde zou maken aan de jarenlange terreur van Hamas, Islamic Jihad en andere islamitische
terreurgroeperingen. Het 'o.k.-signaal' kwam er nèt niet, maar het plan ligt nog op tafel, vooral met het oog
op de komende maand september.
Vorige week zaterdag, locatie: het Israëlische ministerie van Defensie. Als minister van Defensie Barak de
vergaderkamer binnenkomt ligt het grote oorlogsplan 'Operatie Zuid' al klaar, wachtend op zijn goedkeuring.
Het zou deze keer niet gaan om een gelimiteerde militaire operatie. Niemand op de Gazastrook, ongeacht
status of positie, zou immuun zijn. De vele doelwitten die zouden worden vernietigd zouden een kruitvat tot
ontploffing brengen met hoogstwaarschijnlijk grote gevolgen voor het hele Midden Oosten.
De oorlogsoperatie zou zó omvangrijk worden, dat Hamas geen enkele ademruimte zou worden gegund. De
terreurbeweging zou niet eens de tijd krijgen om over een tegenaanval na te denken. Israël zou onmiddellijk
voor de jackpot gaan. Tegelijkertijd werd er wel degelijk gerekend op massale raketaanvallen vanaf de
Gazastrook op Israël, inclusief lange-afstandsraketten die gericht zouden worden op centraal Israël en
vooral op Tel Aviv.
Eerste klap zou zo hard mogelijk zijn
Ook het hoofdkwartier van het Israëlische leger leek het afgelopen weekend klaar te zijn voor oorlog.
Officials werkten 24 uur per dag en sliepen in hun kantoren. Plannen werden opgesteld, met in het
achterhoofd de les die Israël leerde van de Tweede Libanonoorlog, toen te weinig rekening werd gehouden
met de reactie van de vijand (Hezbollah). Deze keer zou het thuisfront volledig voorbereid zijn op een
massale tegenaanval met raketten. Deze keer zou Israël onmiddellijk zo hard mogelijk toeslaan, om de
pijnlijke gevolgen van zo'n tegenaanval tot het minimum te beperken. Deze les werd overigens al toegepast
tijdens de anti-terreuroperatie Cast Lead (december 2008 / januari 2009).
Het grootste deel van het Israëlische leger zou worden ingezet. Alle legeronderdelen waren afgelopen
zaterdag in hoogste staat van paraatheid gebracht. Ook de luchtmacht maakte zijn laatste voorbereidingen.
De donderdag ervoor, slechts enkele uren na het terreuroffensief van de Palestijnse Volks Verzet Comités
(PRC) bij de hoofdweg naar Eilat, had Israël met een precisieaanval al de top van de PRC uitgeschakeld.
Hamas was toen nog geen doelwit, maar alle Hamasleiders, zowel de militaire als de politieke, vluchtten zo
snel mogelijk hun bunkers in. Ze realiseerden zich dat het deze keer mogelijk op een grote oorlog zou
kunnen uitdraaien.
Hamas wist écht van niets
In de volgende fase zou ook Hamas worden aangepakt. Tot verbazing van Israël bleek Hamas echter
inderdaad niets te hebben afgeweten van de terreuroperatie bij Eilat. Het aftellen voor het begin van de
oorlog ging echter door. Op zaterdagavond, minder dan 24 uur voor het 'uur 0', diende zich ineens een
mogelijke diplomatieke uitweg aan. Hamas kondigde een staakt-het-vuren af. Israëlische officials
concludeerden al snel dat Hamas in verlegenheid was gebracht en in verwarring was over het feit dat
iemand binnen de organisatie leek te hebben besloten om raketten op de Israël af te vuren. Wat bleek:
Hamas had deze raketten niet afgevuurd en had zelfs politieagenten op de daders afgestuurd om de
lanceringen te voorkomen.
Hamasleiders benaderden vervolgens Amerika en Egypte met het verzoek om een nieuw staakt-het-vuren te
bemiddelen. Het was duidelijk dat Hamas geen confrontatie met Israël wilde, tenminste: niet nu. Niet met het
oog op september, als Mahmoud Abbas de VN om erkenning voor een Palestijnse staat gaat vragen. Hamas
was bezorgd dat zij er de schuld van zouden krijgen als dit door een nieuwe oorlog met Israël zou mislukken.
Daarnaast is de economische situatie op de Gazastrook dermate verslechterd, dat de Hamas-regering
moeite heeft met het uitbetalen van salarissen. Er stroomt de laatste tijd simpelweg veel minder geld naar de
Gazastrook dan voorheen.
Egypte en VS vragen Israël zich in te houden
Vervolgens vroegen Egypte en de VS op zaterdagavond aan Israël om geen militaire operatie te starten.
Ook drong Egypte volgens de Egyptische krant Al-Ahram er bij Israël op aan om het plan om Hamasleider
Ismail Haniyeh om te brengen niet door te zetten (2). Tegelijkertijd probeerde de opperste militaire raad in
Caïro de anti-Israëlische vloedgolf in de straten te beteugelen. De Egyptenaren lieten Israël weten dat ze de
massa mogelijk niet in bedwang zouden kunnen houden en Israëlische symbolen (zoals de ambassade) het
doelwit zouden kunnen worden als Israël een oorlog tegen Hamas zou beginnen.
Terwijl de leiders van Hamas en Islamic Jihad in hun schuilplaatsen bleven viel Israël iedere topfiguur die
zich openlijk op straat durfde te vertonen aan. Op woensdag werd er een lid van Islamic Jihad omgebracht
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en op donderdag opnieuw. De boodschap was duidelijk: Israël was weer begonnen met het uitvoeren van
gerichte eliminaties van Palestijnse terroristen en hun leiders, zelfs al zou de prijs hiervoor een nieuwe
rakettenbarrage op zuidelijk Israël zijn.
Verdeeldheid over militaire operatie
Ondertussen bespraken de belangrijkste acht ministers van de regering Netanyahu de mogelijke gevolgen
van een oorlog tegen de Gazastrook. Niet alleen zouden de toch al onder druk staande relaties met Egypte
verbroken kunnen worden, maar zou een militaire operatie mogelijk meer landen over de streep trekken om
in september vóór een Palestijnse staat te stemmen en/of openlijk de Palestijnen te gaan steunen. Ook zou
het wankelende Jordaanse regime verder gedestabiliseerd kunnen worden, om niet te spreken van een
verdergaande verslechtering van de betrekkingen met Turkije, dat zich onder premier Erdogan als de
beschermheer van Gaza heeft opgeworpen.
Er was geen consensus over de te volgen strategie. De Israëlische interne veiligheidsdienst Shin Bet was
vóór een militaire operatie, ondanks de mogelijke ernstige diplomatieke gevolgen. Sommige militaire officials
wezen echter op het feit dat Hamas geen raketten had afgevuurd tijdens de laatste escalatie. Het was zelfs
de eerste keer dat gebouwen van Hamas waren verwoest en leden van de beweging waren omgekomen,
zonder dat Hamas terugsloeg met raketaanvallen. Diverse officieren vonden dit voldoende bewijs dat de
Israëlische afschrikking nog altijd in tact was.
September wordt heel spannend
Om die reden werd de hoge paraatheid van het leger halverwege de afgelopen week verlaagd - om vrijwel
onmiddellijk weer te worden verhoogd, omdat er dagelijks nieuwe raketten vanaf de Gazastrook werden
afgevuurd en er aanwijzingen waren voor nieuwe Palestijnse zelfmoordaanslagen. Shin Bet arresteerde
daarop in Hebron zo'n 150 Hamasleden, inclusief politieke activisten en parlementariërs. Dit was de grootste
massa arrestatie sinds 2002, toen de Tweede Intifada op zijn hoogtepunt was.
Met september voor de deur lijkt het onder hoogspanning staande Israëlische leger niet te kunnen ontkomen
aan het oproepen van reservisten, iets dat maar zelden gebeurt. De Israëlische leiders zullen de komende
maand(en) door een mijnenveld moeten manoeuvreren. Het algemene publiek had afgelopen
zaterdagavond werkelijk geen benul dat een grootschalige oorlog slechts op het nippertje kon worden
afgewend.
Oorlog komt er zeker
Alle partijen, inclusief iedereen die waar ook ter wereld het al 63 jaar durende conflict rond de joodse staat
heeft gevolgd, weten echter dat van uitstel in dit geval geen afstel komt. Een nieuwe poging om Israël van de
kaart te vegen en de joden uit te roeien is een absolute zekerheid. Daarvoor is de steeds openlijker geuite
haat in de islamitische wereld té groot. Hamas, Fatah, Islamic Jihad, Hezbollah, Al Qaeda- allen roepen
officieel op om héél 'Palestina' te 'bevrijden'. De Arabische Liga is na 63 jaar officieel nog steeds in oorlog
met Israël en heeft het bevel alle joden weg te vagen nooit ingetrokken, ook niet na de eerdere mislukte
pogingen in 1948, 1967 en 1973.
De oorlog gaat er dus komen - is het niet morgen, niet in september, dan op een zeker moment in de
waarschijnlijk al nabije toekomst. En reken maar dat de joden meer vastbesloten dan ooit zullen zijn om hun
te midden van een enorme islamitische zandoceaan liggende piepkleine strookje land tot het uiterste en met
alle mogelijke middelen te verdedigen. (1)
Xander - (1) Ynet News ; (2) Jerusalem Post

Contant geld nóg niet weg uit supermarkt
AMSTERDAM – Bijna een op de vier supermarktklanten is niet bereid om altijd
elektronisch te betalen. Dat blijkt uit een woensdag verschenen rapport van Deloitte.
Foto: ANP
Het onderzoeksbureau acht daarom het volledig afschaffen van kassa‟s met contant
geld voorlopig niet waarschijnlijk. Deloitte meldt in het rapport Consumentenonderzoek
2011 ook dat nog maar een op de zes klanten de boodschappen in de supermarkt altijd
contant betaalt.
Van de supermarktklanten betaalt nu 67 procent altijd elektronisch met pin, chip of creditcard. Slechts 23
procent van de klanten geeft aan dat ze van winkel zouden wisselen als de mogelijkheid van contant betalen
zou verdwijnen.
De onderzoekers concluderen dat de omslag naar volledige elektronische betaling alleen haalbaar is als de
hele supermarktbranche op hetzelfde moment cash geld afschaft.
bron Nu.nl
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Wetenschappers: Hoge radioactieve besmetting Fukushima verspreidt zich over de wereld
De enorme tent die de Japanners om éénheid 1 van de Fukushima centrale
bouwen lost feitelijk nauwelijks iets op.
Amerikaanse wetenschappers van de Universiteit van San Diego (Californië)
hebben de al vier maanden oude analyse van nucleair expert Arnie Gundersen
bevestigd dat in de reactorkernen van de beschadigde Fukushima kerncentrale
ook na ramp regelmatig kettingreacties hebben plaatsgevonden. Erger nog is de
verklaring van de Amerikaanse nucleaire commissie NRC dat de vrijgekomen radioactieve deeltjes uit de
reactors zélf afkomstig zijn. Daarnaast laten de Japanners bewust de verbranding van hoog radioactief
cesium in de atmosfeer toe, waardoor er nieuwe besmetting van Japan, Noord Amerika en de rest van de
wereld plaatsvindt.
Russia Today meldde enige dagen geleden dat er stoom uit scheuren in de grond bij Fukushima opstijgt en
dat dit erop wijst dat de nucleaire brandstof door de beschermingsvaten van de reactors in het grondwater is
gelekt. Gundersen durft deze conclusie echter nog niet te trekken omdat er nog te weinig gegevens over
beschikbaar zijn.
Wel is er volgens hem bewijs voor zaken die nog veel belangrijker zijn. De genoemde Amerikaanse
wetenschappers ontdekten dat er twee weken na de ramp met de Fukushima centrale sulfur-35 in de
atmosfeer boven Californië werd gemeten. Sulfur ontstaat als zout water wordt getroffen door neutronen,
afkomstig van een nucleaire kettingreactie. De wetenschappers constateerden dat er per vierkante meter
400 miljard neutronen nodig moeten zijn geweest om de hoeveelheid sulfur in de atmosfeer boven Californië
te creëren. 'Dat is een enorme hoeveelheid,' aldus Gundersen. 'En niemand zegt waar deze vandaan is
gekomen.'
Het rapport van de wetenschappers bevestigt wat Gundersen al op 3 april beweerde, namelijk dat de
reactors van de centrale na de tsunami niet compleet stillagen maar regelmatig nieuwe kettingreacties
vertoonden.
Fukushima ramp nog veel erger dan gedacht
De Amerikaanse Nucleaire Regelgeving Commissie (NRC) verkondigde twee weken geleden dat er weinig
aan de hand was met de gebruikte brandstofreservoirs van de centrale. Mr. Shadis, lid van de New England
Coalition, vroeg de officials daarop hoe het dan zat met de centimeter grote (plutonium) brandstofdeeltjes die
op ruim een mijl van de centrale werden gevonden. 'Het antwoord van de NRC was op z'n zachtst gezegd
verontrustend,' vervolgt Gundersen. 'Ze antwoordden namelijk dat de meeste aangetroffen radioactieve
deeltjes afkomstig lijken te zijn van de reactors zelf, en niet van de gebruikte brandstofreservoirs.'
Volgens Gundersen maakt dit de situatie er juist veel erger op. Op 26 april was er een grote ontploffing in
éénheid 3 die er op wees dat er nog steeds een kernreactie in het gebruikte brandstofreservoir plaatsvond.
Door de explosie werden plutoniumdeeltjes meer dan een mijl van de centrale weggeslingerd. De NRC heeft
nu verklaard dat zowel de reactors zelf als de beschermingsvaten gesprongen zijn, waardoor deze deeltjes
konden vrijkomen. Gundersen kan dit eigenlijk zelf amper geloven, omdat de toestand rond Fukushima
hierdoor nog véél ernstiger is dan hij al dacht.
Bewuste vrijgave van hoog radioactieve deeltjes
De enorme tent die de Japanners nu rond éénheid 1 bouwen zal de meeste straling ter plekke weliswaar
verminderen, maar de straling zélf niet weten te voorkomen. De straling moet ergens heen en zal zo hoog
mogelijk in de lucht worden vrijgegeven. Dat is prettig voor de arbeiders op het terrein en voor de directe
omgeving, maar zal de hoeveelheid vrijkomende cesium in de atmosfeer niet verminderen. Dit is een
aanzienlijke hoeveelheid waar heel noord Japan en de noordelijke Pacific, inclusief Noord Amerika, bewust
aan blootgesteld wordt.
De Japanners laten namelijk het verbranden van hoog radioactieve deeltjes toe die in Amerika als radioactief
afval zouden worden behandeld wat duizenden jaren diep onder de grond zou moeten worden opgeslagen.
Hierdoor krijgen ook de Japanse dorpen, steden en schoolpleinen die zijn schoongemaakt een nieuwe
lading radioactief cesium over zich heen. 'Feitelijk wordt de Fukushima ramp hiermee nog een keer
overgedaan,' zegt Gundersen, die verder stelt dat er aanwijzingen zijn dat de radioactieve besmetting die op
de grond is terecht gekomen nu op tamelijke grote afstand van Fukushima via rivieren de oceaan instroomt.
'De focus ligt weliswaar op Fukushima, maar we zien nu dus ook op grotere afstand radioactief besmette
rivieren.'
'Japan heeft een heel groot probleem. Om dit probleem op te lossen moet eerst erkend worden dát er een
heel groot probleem is. Omdat de Japanse regering dit voortdurend negeert wordt het probleem alleen maar
langduriger en uiteindelijk ook kostbaarder dan als het meteen goed aangepakt zou worden. De Japanners
moeten erkennen dat ze een ernstig probleem hebben en dat het heel veel geld gaat kosten om dit op te
lossen.' (1)
Xander - (1) Vimeo

Nieuwsbrief nr. 133 – 1 september 2011 - pag. 59

'Enorme crash kan binnen weken uitbreken'
zondag, 28 augustus 2011
Op de website van de Engelse krant The Telegraph kwam ik een alarmerend artikel
tegen. De Credit Default Swaps op obligaties van grote Europese banken zijn namelijk
gestegen tot een historisch hoog niveau. De premies voor de verzekeringen liggen
inmiddels hoger dan tijdens de kredietcrisis die volgde na de val van Lehman Brothers.
Een Credit Default Swap (CDS) is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij het
kredietrisico van een derde partij wordt overgedragen.
In het geval dat de uitgever van de obligatie het geleende bedrag niet kan terugbetalen (default), zal de
credit default swap dit verlies compenseren. Het is dus een verzekering die beleggers kan beschermen
tegen een eventueel faillissement. De Credit Default Swaps op obligaties van onder andere BNP Paribas
(Frankrijk), de Royal Bank of Schotland, de Deutsche Bank en Intesa Sanpaolo (Italië), stegen afgelopen
week fors nadat de aandelenkoersen van de banken een duikvlucht namen.
In het artikel van The Telegraph komt een „senior bank executive‟ uit Londen aan het woord: „Het probleem
is een tekort aan liquiditeit. Hierdoor komen banken in grote problemen. Het voelt precies hetzelfde als in
2008.‟ Een andere Europese bankier zegt tegen The Telegraph: „Ik denk dat we een enorme crash tegemoet
gaan in september en oktober. De grootste crash die we ooit hebben meegmaakt‟.
Normaliter zouden bankiers zoiets niet zeggen. Die zien namelijk altijd wel een positieve ontwikkeling, want
ze moeten de moed erin houden. Hun business is voornamelijk afhankelijk van stijgende koersen, maar we
hebben te maken met één van de grootste, zo niet dé grootste schuldencrisis ooit. Wat in 2008 begon als
een huizencrisis en een kredietcrisis is inmiddels getransformeerd tot een crisis van schulden, valuta en
vertrouwen. Beleggers blijven voorzichtig zolang er geen werkende oplossingen worden doorgevoerd. En de
prijzen van verzekeringen, zoals Credit Default Swaps, blijven stijgen in een neergaande markt.
Dit komt overigens ook door het feit dat een CDS niet alleen als verzekering wordt gebruikt door financiële
instellingen, maar ook als speculatie middel. Wikipedia meldt ons: 'Credit default swaps kunnen worden
gebruikt zonder dat men houder is van een obligatie ten laste van een debiteur wiens kredietrisico men wil
verzekeren. In dit opzicht is het dus een een soort kansspelovereenkomst, waarbij er gegokt wordt op het al
dan niet optreden van betalingsmoeilijkheden bij een bepaalde debiteur (in dit geval de Europese banken).
Indien een marktpartij verwacht dat een bank in financiële moeilijkheden terecht zal komen, kan hij op basis
daarvan een CDS ten laste van die onderneming kopen.' Er zijn dus partijen die flink geld verdienen aan het
feit dat een bank in de problemen zit en het maakt het hierdoor alleen nog maar moeilijker om de problemen
op te lossen.
Ook aan de andere kant in de wereld stijgen de Credit default swaps van banken. In Australië zijn de swaps
van de grootste Australische banken in augustus met 50% gestegen. Het blijkt dus dat beleggers wereldwijd
als de dood zijn voor de Europese schuldencrisis en de gezondheid van de Amerikaanse economie. De
Credit default swap is een goede graadmeter om te zien hoe het ervoor staat met het vertrouwen, de
economie en het banksysteem. Het is zeker de moeite waard om deze financiële indicator te blijven volgen.
Lees ook: Credit default swaps head for worst month in Europe.
Koen Dil (@K_Dil)
http://biflatie.nl/artikelen/58-crisis/16760-enorme-crash-kan-binnen-weken-uitbreken

Wordt Hongarije het volgende slachtoffer?
augustus 29, 2011By: silviavideler
Hongaarse economie loopt „serieus gevaar‟
Laatste update: 29 augustus 2011
BOEDAPEST – Hongarije wordt geconfronteerd met een ”serieus gevaarlijke situatie”
door de bijzondere risico‟s van de schuldencrisis in Europa.
Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orban maandag gezegd.
Als zijn draconische bezuinigingen niet worden doorgevoerd, resteert volgens Orban niet anders dan een
crisis Griekse stijl.
De premier wil onder meer snijden in pensioenregelingen en werkloosheidsuitkeringen. Hongarije kampt met
de hoogste staatsschuld van alle Oost-Europese EU-landen, ongeveer 80 procent van het bruto nationaal
product.
Bron: nu.nl - Foto: AFP
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Pro Al-Qaeda brigades dankzij NAVO nu de baas in Tripoli
Rebellen vechten in de straten van Tripoli tegen de laatste verzetshaarden van
de Libische leider Muammar Gadaffi.
Zoals eerder geschreven wordt het Westerse publiek enorm voor de gek
gehouden over wat er precies in Libië aan de hand is. Onze politici schetsen het
beeld alsof de door veel landen erkende Libische Nationale Overgangs Raad (NTC) een coherente en
verantwoordelijke politieke en militaire macht is die de controle zou hebben over Benghazi in het oosten tot
de Tunesische grens in het westen. Dit is een regelrechte leugen. Het NTC heeft weliswaar een
hoofdkwartier in Benghazi, maar het grootste deel van de rebellen in centraal en westelijk Libië staat onder
commando van de aan Al-Qaeda verbonden Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), met aan het hoofd Abd
Al-Hakim Belhadj, een Al-Qaeda veteraan uit Afghanistan.
De LIFG heeft tevens de controle over de voormalige bolwerken van de gevluchte Libische leider Muammar
Gadaffi in Tripoli. Belhadj, die in 2003 in Maleisië door de CIA werd gearresteerd en in 2009 aan Libië werd
uitgeleverd, waar Gadaffi hem gevangen zette, staat erom bekend een islamist te zijn die iedere politieke
samenwerking met de 'kruisvaarders' van de NAVO afwijst en enkel de jihad nastreeft. Zijn brigades waren
de belangrijkste rebellenmacht die op zaterdag 23 augustus Gadaffi's Bab Al-Aziziya kamp veroverden. Vier
dagen later verdreven ze de laatste pro-Gadaffi krachten in het Abu Salim district in Tripoli en werden er
gevangen zittende rebellen -waarvan er veel tot Al Qaeda behoorden- vrijgelaten.
LIFG topman Belhadj ziet zichzelf nu als de 'commandant van de Militaire Raad van Tripoli'. Militaire bronnen
die bij jihad-strijders van het LIFG navraag deden of de macht nu zal worden overgedragen aan de door het
Westen erkende NTC, antwoordden slechts met een wegwerp gebaar.
Volgens Amerikaanse en Britse media is minstens de helft van de NTC-leden verhuisd van Benghazi naar
Tripoli, wat een belangrijke voorwaarde is voor het vrijgeven van Gadaffi's bevroren financiële tegoeden en
het ontvangen van internationale hulp. Bevestiging dat dit daadwerkelijk is gebeurd is er echter niet. In
Tripoli is het nog altijd chaos troef, heerst de macht van de kogel en zijn velen het slachtoffer van
gruweldaden en wederzijdse vergeldingsacties. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de NTC op korte termijn
de controle krijgt over Tripoli, of er zelfs maar een permanente aanwezigheid weet te vestigen.
Pro Al Qaeda brigades voorlopig niet weg uit Tripoli
Amerikaanse inlichtingenbronnen hebben dan ook geen enkele aanwijzing dat de NTC in staat zal zijn om
de islamistische brigades over te halen de controle over de hoofdstad over te geven en hun wapens neer te
leggen. Dit zijn overigens geavanceerde wapens die de rebellen hebben ontvangen van Britse en Franse
special forces. Als deze NAVO-eenheden de rebellen niet hadden aangevoerd, waren de rebellen nooit in
staat geweest om Gadaffi's overheidscentra te veroveren.
Een week na de dramatische gebeurtenissen in de Libische hoofdstad zijn deze overheidsinstellingen dus
stevig in handen van aan Al Qaeda verbonden strijdende islamistische brigades, die nu tot de tanden toe
bewapend zijn met de in beslag genomen wapens uit Gadaffi's arsenalen. Mede om die reden zal geen
enkele Libische of Westerse macht de islamisten in de nabije toekomst uit Tripoli weg weten te krijgen. De
verovering van het tussen Tripoli en Benghazi gelegen Sirte, Gadaffi's geboorteplek waar zijn meeste
aanhangers zich hebben verzameld, zou het NTC echter enige tegenwicht kunnen geven aan de pro Al
Qaeda brigades in Tripoli. Islamitische jihadisten zullen zich nu overal gesterkt voelen bij het streven naar
het overnemen van de door de 'Arabische lente' getroffen landen. Het voorbeeld van Libië laat immers zien
dat de NAVO hen te hulp zal komen als ze een autocratische heerser willen afzetten. Het kan niet anders
dat de Amerikaanse president Obama zijn goedkeuring heeft gegeven aan het ter plekke helpen van deze
islamistische groepen door de coalitie van Britse, Franse, Qataarse en Jordaanse special forces. Voor de
eerste keer heeft de NAVO dan ook islamitische extremisten geholpen bij het veroveren van een Arabische
hoofdstad en het afzetten van diens leider.
70% Libiërs nog altijd pro-Gadaffi
Om die reden is er van de geloofwaardigheid van de NAVO vrijwel niets meer overgebleven. Ondanks de
voortdurende 'vrede'=oorlogspropaganda in de massamedia staat minder van de helft van de Europeanen
achter de militaire operatie tegen Libië. Van de voorstanders geloven de meesten nog steeds de leugen dat
Gadaffi een bloedbad heeft aangericht onder zijn eigen burgers en dat de NAVO daarom wel moest
ingrijpen. Onderzoeksjournalist Thierry Meyssan ontdekte ter plekke dat dit pure propaganda was. Iedere
vrijdag vinden er in diverse steden in Libië nog steeds grote demonstraties plaats die Gadaffi ondersteunen.
Alle experts zijn het er over eens dat minstens 90% van de bevolking in de provincie Tripolitana en 70% van
alle Libiërs nog steeds achter Gadaffi staat. Deze mensen hebben dagelijks te lijden gehad van de
internationale blokkade, de luchtaanvallen van de NAVO en de gevechten met de rebellen. Iedere Westerling die blijft geloven dat Gadaffi een tiran was die zijn eigen volk bloedig onderdrukte leeft dan ook in een
door onze politici en media gecreëerde schijnwereld die totaal niet overeenstemt met de werkelijkheid (2).
NAVO helpt islamisten Midden Oosten aan de macht
Net zoals in de eerste 'humanitaire oorlog' ooit, die in de jaren '90 tegen Servië, heeft de NAVO er ook nu
voor gezorgd dat islamistische krachten konden overwinnen. Gadaffi kreeg als beloning voor het feit dat hij
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met het Westen ging meewerken, Al Qaeda ging bestrijden en zijn nucleaire wapenprogramma ontmantelde
de kous op zijn kop. Vooral sinds het aantreden van Barack Obama lijkt de onbetwiste leider van de NAVO,
de VS, er een dubbele agenda op na te houden. Over hooguit enkele jaren zal het Midden Oosten dankzij
Obama's politieke en militaire steun voor de 'Arabische lente' veranderd zijn in één groot anti-Israëlisch
islamistisch Moslim Broederschap bolwerk, dat zijn pijlen niet alleen zal richten op de joodse staat, maar
tevens op het hele Westen.
Xander - (1) DEBKA ; (2) KOPP

Ingezonden: Het ware gezicht van „De Vrienden‟ van Libië
Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie.
Vrijspreker.nl staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.
RED: Dit uitgebreide bericht van Paul E. een beetje verkort vanwege lengte.
Libië na Kadaffi: Fransen en Engelsen azen op olie
“…Frankrijk en Groot-Brittannië hopen te profiteren van de olierijkdom. Libië drijft
op olie, afgelopen jaar nog goed voor 95 procent van de export-inkomsten van het land. Libische olie is
internationaal zeer gewild vanwege de hoge kwaliteit, die onder meer aantrekkelijk is voor de productie van
kerosine, de brandstof voor vliegtuigen.”
“Onder het regime van Muammar Kaddafi had diens familie direct en indirect controle over alle belangrijke
sectoren van de economie. De kinderen van Kaddafi waren betrokken bij de olie-industrie, infrastructuur,
telecommunicatie en media. “Je kon niets bouwen, kopen of een contract ondertekenen, zonder dat je met
vertegenwoordigers van het regime te maken kreeg, die daarbij kolossale bedragen opstreken”, schetst de
Franse Afrika-specialist Mathieu Guidère tegenover de krant La Tribune.
(…)
In 2010 waren de belangrijkste ontvangers van Libische olie Italië, Frankrijk, China en Duitsland...”
Hier kunt u het hele artikel lezen:
http://www.z24.nl/economie/artikel_234174.z24/Libie_na_Kaddafi__Fransen_en_Britten_azen_op_de_
olie.html
Zie ook:
http://www.trouw.nl/tr/nl/7504/Presseurop/article/detail/2863288/2011/08/24/Wie-wint-de-strijd-om-deLibische-olie.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/De-opstand-in-Libie/article/detail/2861701/2011/08/23/Hulp-aan-rebellenwordt-straks-beloond-met-olie.dhtml
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2011/maart/Europese-relaties.html
Het Hoofd van de Libische Nationale Overgangsraad (NTC) Mustafa Abdel Jalil, zei tijdens een
persconferentie afgelopen donderdag in Benghazi, dat de landen die de rebellen hebben gesteund in de
maandenlange strijd tegen dictator Muammar Kaddafi, daarvoor zullen worden beloond met
lucratieve oliecontracten: “Wij beloven dat de landen die ons geholpen hebben een streepje voor
krijgen”.
Bron: http://www.pzc.nl/algemeen/buitenland/article9351698.ece
De Franse president Sarkozy heeft , “de vrienden van Libië” uitgenodigd voor een internationale
conferentie op 1 september in Parijs. Hij zei dit na een gesprek in Parijs met Mahmud Jibril, die in de
Libische Nationale Overgangsraad een soort van premierspost bekleedt.Sarkozy zei dat de conferentie
zich buigt over het Libië zonder Kaddafi. Hij verwacht dat de landen komen die militair hebben
ingegrepen, maar ook zijn uitnodigingen gestuurd naar Brazilië, China, India en Rusland.
Bron:http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbuitenland/article9357333.ece
Leest u ook deze artikelen van journalist Daan de Wit over „De Westerse invloed bij de Arabische
Lente‟:
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2891.html
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/2893.html
Zie ook dit eerste televisie-interview ter wereld met een ex-MI-6 spion… Over Libië en de betrokkenheid
van buitenlandse inlichtingendiensten en commando‟s:
http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38500/wat_doen_buitenlandse_inlichtingendiensten_in_libi_
NAVO-Wapens met Verarmd Uranium gebruikt in Libie?
Hoewel de NAVO het gebruik van Depleted Uranium (DU = Verarmd Uranium) in wapentuig blijft
ontkennen, in haar inspanningen om Libië te bevrijden van dictator Khadaffi, zijn een aantal experts
ervan overtuigd dat dit zeer giftige metaal wel gebruikt wordt in Noord-Afrika!
Leest u hier verder: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/navo-gebruik-radio-actief-du-in-libie/
Zie ook: http://www.presstv.com/usdetail/182885.html
http://www.infowars.com/nato-war-crimes-depleted-uranium-found-in-libya-by-scientists/
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Voormalig Amerikaans Congreslid (Democraat) en Presidents-kandidate Cynthia McKinney ging met
een delegatie van journalisten naar Libie om uit te vinden of er daar wapens met verarmd uranium
werden gebruikt. Zie haar hier in gesprek met nieuwszender „Russia Today‟ over haar bevindingen:
http://youtu.be/48J_DIZBNyE - http://youtu.be/I7VzsYB07r4
Zie ook: In Nederland zijn er vragen gesteld door het Kamerlid Van Bommel (SP) tijdens een overleg
van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 en de vaste commissie voor Defensie2 op 31 maart
2011, met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en minister Hillen van Defensie over:
 – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie d.d. 30 maart 2011
met aanvullende informatie inzake de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van de VN
Veiligheidsraad resolutie 1973 (32 623, nr. 15);
 – de brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie d.d. 31 maart 2011
inzake de antwoorden op feitelijke vragen inzake de Nederlandse bijdrage aan de uitvoering van
de VN Veiligheidsraad resolutie met betrekking tot Libië (32 623, nr. 17).
Kamerlid Van Bommel (SP): “Er zijn boven Libië verschillende typen vliegtuigen ingezet die uitgerust
zijn met boordwapens waarmee munitie met verarmd uranium wordt afgeschoten. Het betreft de
Amerikaanse AV-8B Harrier en de A-10 Thunderbolt. Wat is het oordeel van het kabinet over deze
inzet? In het Verenigd Koninkrijk is daar inmiddels bezwaar tegen gemaakt. De Britse regering heeft
ook afstand genomen van de oorspronkelijke eigen positie dat die wapens in het Britse arsenaal zitten en
ingezet moeten worden om pantser te kunnen doorboren. Wat is het oordeel van het kabinet over deze
inzet? Is het kabinet bereid om na te gaan waar en onder welke omstandigheden deze munitie gebruikt is en
is het bereid het gebruik van deze munitie, dat mogelijk vergaande gevolgen heeft voor de gezondheid van
de Libische bevolking op termijn, tegen te gaan en daar bij de Amerikanen op aan te dringen? Wat is het
resultaat van het gebruik van militair geweld tot nu toe? Nederland zat niet in de coalitie, maar het kabinet
moet toch wel zo ongeveer weten wat de grootschalige inzet van geweld tot nu toe heeft opgeleverd. Over
burgerslachtoffers staat in de schriftelijke beantwoording simpelweg dat er geen betrouwbare gegevens zijn
sinds 20 maart. Maar ook op dat punt zullen de bewindspersonen toch wel een indruk hebben. Die indruk wil
ik graag vernemen.”
Lees hier verder: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32623-19.html
Zie ook de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) en
Timmermans en Eijsink (beiden PvdA) aan de ministers van Buitenlandse zaken en van Defensie
over eventueel gebruik van munitie met verarmd uranium en clustermunitie (ingezonden 7 april 2011).
En het Antwoord van de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hillen (Defensie) (ontvangen 3 mei
2011):
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2432.html
Vraag 4 Bent u bereid vast te stellen wat voor munitie met verarmd uranium in Libië is gebruikt? Bent u
bereid er bij de VS op aan te dringen geen wapens met verarmd uranium te gebruiken bij handhaving van
resolutie 1973 in Libië?3 Indien nee, hoe verhoudt zich dat tot ondersteunen van A65/55? Indien wapens
met verarmd uranium zijn gebruikt in Libië, bent u bereid aan te dringen op het doen nemen van
beschermende maatregelen voor burgerbevolking? Indien nee, waarom niet?
Antwoord 4 Navraag bij de Amerikaanse autoriteiten heeft de inzet van munitie met verarmd uranium bij
operaties door de VS niet kunnen bevestigen. Nederland gebruikt geen munitie waarin verarmd uranium is
verwerkt. Nederlandse F-16»s nemen deel aan de NAVO operaties op grond van resoluties 1970 en 1973
van de VN-Veiligheidsraad. De Nederlandse F-16»s worden alleen ingezet voor handhaving van het
wapenembargo en de no fly zone.
Vraag 6 Bent u bereid om als ondertekenaar van Conventie over Clustermunitie er op toe te zien dat geen
clustermunitie wordt gebruikt in Libië door staten die de conventie niet hebben ondertekend? Zo ja, op welke
wijze? Indien neen, waarom niet? Bent u bereid te informeren bij de landen die de no-fly-zone boven Libië
uitvoeren of zij gebruik maken van clustermunitie? Indien nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en kunt de
Kamer over uw bevindingen informeren?4
Vraag 6
Nederland heeft op 23 februari 2011 het Verdrag inzake Clustermunitie geratificeerd. De regering acht
naleving van dit Verdrag van groot belang en maakt zich zorgen over het humanitaire leed dat het gebruik
van clustermunitie met zich mee kan brengen. Om deze reden zal de regering, conform artikel 21 van het
Verdrag, bij landen die het Verdrag niet ondertekend hebben er op aandringen dit alsnog te doen, en niet
langer clustermunitie in te zetten.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2432.html
Meer over wapens met Verarmd Uranium (die ook in Irak en Afghanistan werden gebruikt):
http://www.wacholland.org/nl/category/woordenschat/verarmd-uranium
Een Documentaire hierover: http://www.beyondtreason.com/ - http://youtu.be/3iGsSYEB0bA
Bron en reacties: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/08/thet-ware-gezicht-van-de-vrienden-van-libie/
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Noorse krant: Politie hield enkele uren voor bloedbad terreuroefening op Utoya
Het Noorse antiterreurteam had de uniformen nog maar amper uitgetrokken,
of er vond precies zo'n aanslag plaats als waar ze zojuist op hadden
geoefend...
Kunnen de omstandigheden rond het bloedbad dat Anders Breivik op 22 juli
op het eiland Utoya aanrichtte nóg verdachter zijn dan we al eerder meldden?
Ongelooflijk maar waar: de bekende Noorse krant Aftenposten is erachter
gekomen dat de Noorse politie 15 uur vóór Breiviks gruweldaad een anti-terreuroefening hielt... OP het
eiland Utoya, en dat deze oefening slechts 26 minuten vóór de bomexplosie in Oslo werd beëindigd. Ook uit
andere feiten blijkt dat politie en dader(s) in Noorwegen eigenlijk amper uit elkaar te houden zijn.
Zo werd de tweede in de regeringswijk in Oslo geplaatste bomauto door een politieagent onklaar gemaakt of was het een burger die verkleed was als politieagent? Tenslotte droeg Breivik zelf ook een officieel
politieuniform. Tijdens het vermoorden van tientallen tieners had hij meerdere keren telefonisch contact met
de politie, en meldde hij na de slachting: 'Dit is brigadier Breivik. Missie volbracht.'
Eerder berichtten we over een andere anti-terreuroefening die slechts twee dagen vóór de bomaanslag in
Oslo werd gehouden. En waar oefende de politie op? Op een bomaanslag op een publiek gebouw. Bij de
oefening werden zelfs echte explosieven gebruikt. 'Per ongeluk' waren de autoriteiten echter 'vergeten' de
bewoners in Oslo op de hoogte te stellen, waardoor veel inwoners schrokken omdat ze dachten dat er échte
bommen ontploften.
Dan een hier nog niet eerder gemeld gegeven: volgens sloop- en explosievenexperts moet het zwaartepunt
van de explosie in Oslo gezien de aangerichte schade onder de grond hebben gelegen. 'Toevallig' vonden er
in de weken voor de aanslag in de wijk diverse werkzaamheden aan het rioleringsstelsel plaats.
Utoya = Noors 9/11
De terreuroefening op het eiland Utoya spant echter de kroon en maakt van Breiviks daden definitief het
Noorse 9/11, oftewel een gebeurtenis die net zoals 10 jaar geleden in de VS in werkelijkheid heel anders in
elkaar zat dan de officiële, door de politici en media naar buiten gebrachte versie. Overdreven? Bedenk dan
eens dat de oefening van het Noorse 'Delta Force' achtige anti-terreurteam op Utoya op verbluffende wijze
overeenkwam met de échte aanslag die slechts enkele uren later plaatsvond. Het enige verschil is dat er bij
de oefening niet zoveel mensen 'gedood' werden. Bovendien zou de oefening volgens een 'bron binnen de
politie in Oslo' slechts 26 minuten vóór de explosie in Oslo zijn beëindigd.
'In de vier dagen voor de aanslag en op dezelfde vrijdag dat de aanslag plaatsvond trainde een speciale
eenheid van de politie op een aan de gang zijnde terreurcampagne, die ongeveer dezelfde situatie
nabootste die 22 politieagenten van het commandoteam een paar uur later op Utoya aantroffen,' aldus de
krant. Alle leden van het speciale commando dat na de explosie in Oslo en op het eiland Utoya werd ingezet
en dat Anders Breivik inrekende, hadden dus in de dagen ervoor en zelfs op dezelfde dag deelgenomen aan
een oefening waarin precies op deze gebeurtenissen werd getraind. Het officiële thema van deze oefening?
'Een mobiele terreuraanslag waarbij het enige doel van de dader is om zoveel mogelijk mensen te doden en
aansluitend op de politie te schieten.'
Gelooft u ook de Grote Leugen?
Volgens de bron bij de politie in Oslo, die niet met name wilde worden genoemd, berust dit alles slechts op
louter toeval (1). Net zoals het op 11 september 2001 puur toeval was dat in de dagen ervoor massaal werd
geoefend op een terreuraanslag op wolkenkrabbers met passagiersvliegtuigen. U vraagt zich af waarom
degenen die echt achter deze aanslagen zaten hun daden niet beter hebben verborgen? Simpel: omdat
verreweg de meeste mensen geconditioneerd zijn om álles te geloven wat hen in en door de media wordt
voorgespiegeld, of dat nu om 9/11, Utoya, Afghanistan, Libië, de 'vreedzame islam', de 'Palestijnse zaak', de
'zegeningen' van de multiculturele samenleving of het kulverhaal dat de invoering van de euro zo goed voor
onze economie zou zijn geweest gaat.
Adolf Hitler wist het al en bedacht niet voor niets 'De Grote Leugen'. Vertel de mensen 'een zó kolossale
leugen, dat niemand zou kunnen geloven dat iemand de waarheid zo'n grof geweld zou aandoen.' In zijn
boek Mein Kampf schreef Hitler dat de grote massa er in het diepst van hun hart naar neigen 'liever te
worden beschadigd dan bewust en doelbewust kwaadaardig te zijn, en dat daarom, in het licht van de
primitieve eenvoud van hun brein, ze gemakkelijker ten prooi vallen aan een grote leugen dan aan een
kleine, omdat ze zelf liegen in kleine dingen, maar zich zouden schamen voor te grote leugens.
'Zo'n leugen zal nooit in hun hoofden opkomen en ze zullen niet in staat zijn om te geloven in de
mogelijkheid van zulk monsterlijk bedrog en valse verklaringen bij anderen, ja, zelfs als ze worden verlicht
over het onderwerp zullen ze lang twijfelen en aarzelen, en tenminste één van deze twee zaken als de
waarheid blijven beschouwen. Daarom zal iets van zelfs de meest vuige leugen altijd blijven plakken aan de
feiten, wat alle grote leugen-virtuozen en leugenachtige clubs in deze wereld maar al te goed weten en die
er ook het meest verraderlijk gebruik van maken.'
Xander - (1) KOPP
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Ondergrondse steden voor 2012 overlevenden?
Is de Amerikaanse regering bezig met het grootschalig bouwen van ondergrondse
steden voor overlevenden van de Holocaust? Velen geloven dat een catastrofale
gebeurtenis zal resulteren in grote verwoestingen op aarde. Wie zal zijn toevlucht
nemen in deze ondergrondse schuilplaatsen, diep onder het oppervlak van de
aarde gelegen? Hoeveel van de triljoenen dollars van het „bailout‟ geld is gericht
op het Black Budget voor de uiteindelijke voltooiing van de bouw?
Volgens de voormalige overheidsingenieur Phil Schneider, werden ten minste 129 van deze ondergrondse
steden gebouwd in de afgelopen 50 tot 60 jaar.
In deze video beschrijft Mr. Schneider de bouw van de diepe ondergrondse militaire bases, die zijn gevestigd
in de Verenigde Staten. Hij vertelt ook hoe hij een van de slechts drie overlevenden was tijdens het
vuurgevecht in 1979 tussen ondergrondse aliens en het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten in de
diepe ondergrondse militaire basis in Dulce, NM.
Deze lezing in mei 1995 is een van de weinige gegevens van de heer Schneider voor zijn ontijdige dood. Hij
erkende openlijk dat de verspreiding van deze informatie, zowel een inbreuk op de beveiliging van zijn eed
vormde als een grote schending van de federale wet. Hij speculeerde over hoe lang hem zou worden
toegestaan om naar buiten te komen op deze manier.
Het ongelukkige antwoord op zijn speculaties kwam zeven maanden na het onthullen van deze video. Phil
Schneider werd vermoord aangetroffen in zijn appartement in januari 1996.
Video deel 1 en 2 bekijken, ga naar http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/u/8/mRSKpYI8CFY
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://www.youtube.com/user/Heiscoming11

2011: Nu al topjaar voor meteorologische rampen
Het jaar 2011 heeft nu al het record gepakt voor de meest kostbare meteorologische
rampen in de VS. We hebben nog meer dan vier maanden te gaan en dit jaar heeft 2008
al overtroffen. Verhoudingsgewijs zijn de weer-gerelateerde crises groter dan alle
voorgaande jaren. Bron
National Weather Service Directeur Jack Hayes vertelde aan verslaggevers, “Ik denk niet
dat je een waarzegger nodig hebt om te voorspellen dat 2011 waarschijnlijk de
geschiedenis in zal gaan als een van de meer extreme jaren in de geschiedenis.” De “nieuwe realiteit” is
zowel de frequentie als de kosten van extreme weersomstandigheden, aldus Hayes.
De NWS bekeek negen Amerikaanse rampen in dit jaar die meer dan 1 miljard dollar schade veroorzaakt.
Hier is de lijst:
• Upper Midwest overstromingen – zomer – smelten van het dikke sneeuwdek in het noorden van de Rocky
Mountains in Missouri en Souris rivieren overstroomd in zeven staten. 2 miljard dollar kosten tot nu toe.•
Mississippi Rivier overstromingen – lente / zomer – Regen drie keer de normale hoeveelheid in Ohio Valley
ondergelopen Mississippi-rivier en zijrivieren. $ 2-4 miljard verlies, ten minste twee doden.
• Southern Plains / Southwest droogte, hittegolf en bosbranden – de lente / zomer: Hit Texas, Oklahoma,
New Mexico, Arizona, het zuiden van Kansas, West-Arkansas en Louisiana 5 miljard dollar tot nu toe.
• Midwest / Zuidoost-tornado‟s – 22 tot 27 mei – 15 centrale en zuidelijke staten getroffen door tornado‟s 180
– 177 doden – 160 van de doden in Joplin twister – 4,9 miljard dollar kosten.
• Zuidoost / Ohio Valley / Midwest tornado‟s – 25 tot 30 april – 305 tornado‟s – 327 doden – 6600 miljoen
dollar kosten.
• Midwest / Zuidoost-tornado‟s – 14 tot 16 april – 160 tornado‟s – 1,4 miljard dollar kosten – 38 doden.
• Zuidoost / Midwest tornado‟s – 08 tot 11 april – 59 tornado‟s in negen centrale en zuidelijke staten – 1,5
miljard dollar kosten.
• Midwest / Zuidoost-tornado‟s – 04-05 april: Tien Midwest en zuidelijke staten getroffen door tornado‟s 46 –
1,6 miljard dollar kosten. Negen doden.
• Groundhog Day blizzard – 29 januari-03 februari – hit Midden-, Oost-en noordoostelijke staten. – 1,1
miljard dollar kosten – 36 doden.
bron: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2027789/2011-set-worst-year-US-weather-disasters.html
Lees verder op: http://www.genade.info/blog/
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Einde doemsdag theorie?: Komeet Elenin lijkt uit elkaar te vallen
NASA: Onmogelijk 100.000 astronomen de mond te snoeren

Komeet Elenin (heldere stip in het midden) werd op 19 augustus geraakt door een
massale zonne uitbarsting. (Foto: Stereo-B sonde)
De sinds begin dit jaar veelbesproken komeet Elenin (C/2010 X1), die eind
september precies tussen de Aarde en de Zon zal instaan, lijkt uit elkaar te vallen. De Australische amateur
astronoom Michael Mattiazzo of Castlemaine observeerde hoe de kern van de komeet snel vervaagde en
langgerekter werd. In het jaar 2000 overkwam hetzelfde lot komeet C/1999 S4. Toen deze komeet de zon
naderde viel die als gevolg van de hitte uit elkaar. Als Mattiazzo's observaties worden bevestigd dan
betekent dit het definitieve einde van de vele complottheorieën die stellen dat Elenin in werkelijkheid de
reuzeplaneet Nibiru of een dwergster is. (1)
Op 19 augustus nam de Stereo-B satelliet in de ruimte waar hoe een zonne uitbarsting reageerde met de
gascoma van komeet Elenin, die daardoor voor korte tijd helderder werd. Na een paar dagen werd dit echter
weer minder en was Elenin weer even helder als aan het begin van augustus.
Een dag later bevestigde de ontdekker van de komeet, de Rus Leonid Elenin, zijn eerder schatting dat de
diameter van de coma van Elenin zo'n 213.500 km groot is. Dat is niets bijzonders voor een komeet waarvan
de kern een doorsnede van slechts enkele kilometers heeft. (2) Wel is de staart van de komeet met 3 miljoen
kilometer opmerkelijk lang, al is het geen record. De sodiumstaart van de komeet Hale-Bopp had destijds
een lengte van bijna 50 miljoen kilometer. (3)
Op 16 oktober passeert Elenin -of wat daar nog van over is- op 35 miljoen kilometer het dichtste de Aarde.
NASA ruimtewetenschapper David Morrison legde een week geleden in een speciaal filmpje nog eens uit
dat komeet Elenin niets bijzonders is en dat de vele wilde verhalen op het internet waarin wordt beweerd dat
Elenin een bedreiging voor onze planeet vormt en/of in werkelijkheid 'Nibiru' of 'Planeet X' is, onzin zijn. 'In
zijn baan om de zon is het normaal dat de snelheid en richting van de komeet constant verandert. De
komeet doet dus precies wat een komeet zou moeten doen.'
'De meest vreemde bewering was dat komeet Elenin op de één of andere manier verantwoordelijk was voor
de grote aardbeving in Japan in maart. Noch een komeet, noch enig ander hemellichaam kan een
aardbeving veroorzaken. De aardbeving in Japan werd veroorzaakt door het langs elkaar schuiven van twee
tektonische aardplaten. Ik verzeker u dat de komeet hier niets mee te maken had.'
'Sommigen beweren zelfs dat het geen komeet is maar iets heel groots, een bruine dwergster met een
massa van honderd keer die van Jupiter. Dat is eenvoudigweg onmogelijk. Ten eerste bewijzen de enorm
grote coma en staart dat Elenin weinig zwaartekracht heeft. Bij een massaal groot object met hoge
zwaartekracht zou het gas niet kunnen ontsnappen en zouden we dat dus niet kunnen zien. Daarnaast zou
een enorm groot object de banen van de planeten fors verstoren. De banen van Mars en de Aarde zijn
echter niet veranderd. Er is geen enkele invloed. Dit zijn allemaal verzonnen angsten.'
'De mensen zijn bang voor zaken uit de kosmos. Ze zijn bang voor de fictieve planeet Nibiru, die in
december 2012 de Aarde zou beschadigen. Die planeet bestaat niet. Dat is een mythologie, niets ervan is
gebaseerd op feiten. Het zijn allemaal fantasieën en wilde speculaties. Erg jammer dat mensen hier bang
voor zijn.'
'Sommige mensen en websites beweren dat wij van de NASA en de overheid objecten zoals Nibiru of de
bruine dwergster verborgen houden. Voor een wetenschapper is dit echt idioot, want wij weten dat de
wetenschap uit de academische gemeenschap komt. Er zijn maar heel weinig wetenschappers die voor de
overheid werken. De meeste telescopen worden door universiteiten bediend, zelfs de Hubble telescoop in de
ruimte. Het is dus precies andersom: de wetenschappers geven hun info aan de NASA. Denkt u echt dat
100.000 astronomen met hun telescopen het zwijgen kunnen worden opgelegd? Dat zou niet eens met 6
astronomen kunnen! Er is dus GEEN complot, GEEN gevaar van komeet Elenin, en ook geen gevaar in
2012. Er zijn genoeg problemen op de Aarde, maar die komen niet vanuit de hemel.'
Xander - 1) Spaceweather ; (2) SpaceObs ; (3) SpaceObs

Roswell UFO onderzoek
We weten dat er in 1947 iets gebeurd is, wat nog nooit eerder was gebeurd. De
luchtmacht van de VS gaf aanvankelijk toe dat er een vliegende schotel, UFO, was
gecrasht. Binnen een paar uur werd dit ontkracht door de melding dat het om een
weerballon ging!
Deze video geeft echter duidelijk weer wat er destijds plaatsvond… Nederlands ondertiteld.
Video bekijken, ga naar http://www.youtube.com/user/Heiscoming11?feature=mhsn#p/u/1/jkpZukqb5l8
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Monsanto gentech-mais steeds minder resistent tegen schadelijke insecten
Bron / origineel: online.wsj.com
Voorwoord
Onderstaand artikeltje is een vrije vertaling van Scott Kilman (Wall Street Journal).
Wat is het geval: ondanks alle beloftes van Monsanto blijkt een insect resistentie
tegen het gentech mais ontwikkeld te hebben. Monsanto roept dat voor ruim 99%
het gentech mais uitstekend voldoet aan de verwachtingen maar desondanks wordt men toch een beetje
nerveus. Nieuwe soorten gentech mais overstromen op dit moment de markt en met gelijke tred stijgt de
weerstand. Bijkomstigheid, het oorpsronkelijke artikel is gepubliceerd in de Wall Street Journal.
Het veelgebruikte genetisch gemodificeerde mais van Monsanto moet dankzij de modificatie bestand
zijn tegen vraatzuchtige insecten. Echter op enkele velden in Iowa in het midwesten van de VS is de
nachtmerrie van de boeren werkelijkheid geworden, de insectenplaag heeft resistentie tegen het
genetisch gemodificeerde mais opgebouwd.
De ontdekking wordt met bezorgdheid ontvangen, men is bang dat boeren die deze biotech gewassen
gebruiken onbewust superbugs aan het kweken zijn.
Aaron Gassmann (entomoloog aan de Iowa State University) ontdekte dat de maiswortelboorder in 4 velden
in het noordoosten van Iowa, resistent geworden was tegen het genetisch gemodificeerde ?natuurlijke?
pesticide van Monsanto?s mais. Gassmann verklaart: op dit moment handelt het zich om geisoleerde
gevallen, onbekend is hoe snel de resistentie zich zal uitbreiden. Echter het is een vroege waarschuwing dat
de landbouw zich zal moeten veranderen. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in PloS.
De reactie van Monsanto: de resistentie van onze mais tegen de wortelboorder is gegarandeerd voor meer
als 99% van de velden. Het is te vroeg om te beoordelen wat de resultaten van de studie betekent voor de
boeren. De resultaten is olie op het vuur van de feller wordende discussie over de huidige wijze van
landbouw bedrijven door sommige boeren in de ?Corn Belt?. De vraag die opdoemt : veroorzaken zij de
plagen van morgen?
De genetische gemanipuleerde gewassen, welke resistent zijn tegen insecten en
onkruidbeschermingsmiddelen, worden slachtoffer van hun eigen succes. De boeren zijn van deze gentech
gewassen afhankelijk geworden. Zij misbruiken het basisprincipe in het bestrijden van plagen door
eenvoudig jarenlang hetzelfde gewas op hun grond te telen (ook wel specialisatie genoemd). De plagen
krijgen jaar op jaar de tijd om resistentie op te bouwen.
Monsanto staat op dit moment in het middelpunt van de discussie dankzij Roundup. Sinds 1990 heeft de
?zaadveredelaar? door genetische manipulatie gewassen resistent gemaakt tegen glygfosfaat. Glyfosfaat is
het actieve bestanddeel in het onkruidbestrijdingsmiddel waartegen toendertijd vrijwel geen enkel onkruid
tegen bestand was. Door het veelvuldig zaaien van Roundup Ready gewassen en het spuiten van de
gewassen met Roundup heeft het superonkruid zich inmiddels verspreid over miljoenen hectares in meer als
20 staten in de VS.
Het was ook Monsanto welke door gentech, het tegen de wortelboorder resistente, mais ontwikkelde. Het
zaad bezit een gen van een veel voorkomend micro-organisme uit de bodem: Bacillus thuringiensis oftewel
BT. De gentechlandbouw heeft de genen van deze bacterie gejat en gebruikt om eiwitproducerende genen
tegen insecten in de planten te modderen.
Een van de genen die Monsanto ontwikkelde maakte in het gewas een kristallijn eiwit aan: Cry3Bp1. Dit eiwit
scheurde de darm van de boorder uit elkaar maar het is onschuldig voor zoogdieren, vogels en de meeste
nuttige insecten. De concurentie gebruikt andere genen van de bacterie BT maar desondanks zijn de
schattingen dat ruim 1/3 van het Amerikaanse mais het Cry3Bb1 draagt.
Terugkomend op de boeren in de ?Corn-Belt?, voor de introductie van gentech gewassen werden plagen
van de maiswortelboorder voorkomen door het verbouwen van verschillende gewassen in de opvolgende
jaren. De nakomelingen van de maiswortelboorder hadden in een veld met soja geen kans om te overleven.
Sommige boeren beplanten hun velden jaar na jaar met hetzelfde gewas. De financiele zekerheid van het
verbouwen van mais is de afgelopen jaren toegenomen daar de vraag, dankzij de bio-ethanol industrie, sterk
is gegroeid. Volgens de resultaten van de studie van Gassmann in de velden van Iowa zijn de resistente
maiswortelboorders afkomstig van velden welke de afgelopen 3 jaar continu bezaaid werden met
Monsanto?s BT-mais.Gassmann verzamelde in 2009 van 4 velden met plantschade de maiswortelboorders.
De larven werden gevoed met mais welke Monsanto?s Cry3Bb1 insecticide bevatte. Hun overlevingskans
was 3 maal zo groot als die van de controle groep.
Uit de resultaten van de studie blijkt dat het Bt-gif van Monsanto?s mais toch nog in enige mate effectief is.
Daarnaast blijkt de wortelboorder nog zeer gevoelig te zijn voor het alternatief van de concurrent: het
Cry34/35Ab1 gen.
Ondertussen zijn diverse onderzoekers wakker geschud, ook zij gaan op zoek naar kenmerken van
vermindering van effectiviteit van Monsanto?s gentech mais. Mike Gray (entomoloog aan University Illinois)
bestudeert op dit moment de wortelboorders die hij in de buurt van de velden uit de studie heeft verzameld.
Ook deze velden Monsanto?s Bt-gemodificieerd mais hadden grote plantenschade.
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Ook de overheid is in actie gekomen, het eist van de boeren, welke het gentech mais inzaaien, stappen
ondernemen om resistentie te beperken. Boeren wordt verteld om toevluchtsoorden voor de wortelboorders
te creeren door het planten van banen van gentech vrije mais. De oppervlakte van deze toevluchtsoorden
kan ruim 20% beslaan! (Doet me denken aan de ?beetle banks?)
Gray benadrukt dat de bevestiging van resistente wortelboorders in Iowa de Environmental Protection
Agency (EPA) wordt gedwongen om hun beoordeling te herzien. Doordat de industrie nieuwe
wetenschappelijke technieken willekeurig inzet (bijvoorbeeld RNA-interferentie) is er een maissoort geboren
(ontwikkeld) welke twee soorten gift aanmaakt tegen de wortelboorder. Door mazen in de procedure kan de
oppervlakte gentech vrije toevluchtsoord voor de maiswortelboorder van de huidige 20% verlaagd worden tot
5%. Natuurlijk is Monsanto zo commercieel dat het al een oplossing voor de toevluchtsoorden van de
wortelboorders heft gevonden: SmartStax mais. Echter in van de twee werkzame ingredienten bestaat uit
het geintroduceerde gif Cry3Bb1, uit Grassmann?s resultaten blijkt dat juist tegen dit gif resistentie is
ontstaan. Het commentaar van de overheidsinstantie EPA: het is te vroeg om een conclusie te kunnen
verbinden aan de resultaten van de studie van Gassmann.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/maiswortelboorder_resistent_tegen_monsanto_gentech_mais

De waarheid omtrent 9/11
De première ʻ9/11 Explosive Evidence – Experts Speak Out op donderdag 8
september Pathé Tuschinski, Amsterdam - BRON: ARGUS.NL
Volgens vijftig erkende architecten en ingenieurs uit de Verenigde Staten zijn
er concrete bewijzen dat bij de aanslagen van 9-11 op de 3 wtc torens
explosieven zijn gebruik. Hierdoor kwamen de 3 torens dan ook ten val. Deze groep onderzoekers heeft zich
verenigd in de Amerikaanse non-profit organisatie Architects and Engineers for 9/11 Truth, waarbij meer dan
1.500 ervaringsdeskundige ondertussen zich bij aangesloten hebben. Zij eisen een nieuw onderzoek naar
de toedracht van 9/11.
Professionals zoals burgerlijke ingenieurs, scheikundigen, explosievendeskundigen, brandweerlieden,
psychologen en afbraakdeskundigen hun expertise wordt aangevuld door deskundigen op het vlak van
materiaalkunde, brandveiligheid, fysica, metallurgie en de aeronautica.
Tien jaar na datum zijn veel vragen rond de aanslagen op 9/11 nog onbeantwoord. Wat wel al duidelijk is
volgens deze groep vooraanstaande academici, is dat het verzamelde wetenschappelijke bewijs haaks staat
op de officiële verklaring; het “9-11 commission report”.
Volgens de deskundigen in de nieuwe documentaire “9/11 Explosive Evidence – Experts Speak Out” zijn de
officiële rapporten van de onderzoekscommissie en de technische instanties naar 9/11 onvolledig en
pseudo-wetenschappelijk.
Over het officiële onderzoek zegt professor David Ray Griffin, eerder te gast bij het tv-programma Netwerk:
“Er klopt niets van”. Hij schreef een boek dat geen spaan heel laat van de commissie en het onderzoek.
De Senior Council van de “9-11 commission” publiceerde ook een boek. Daarin werd aangehaald dat de
commissie massaal is voorgelogen door de officiële instanties.
Volgens de Nederlandse ingenieur en architect Wico Valk brengt de documentaire belangrijke nieuwe
inzichten aan het opervlak die op overtuigende wijze naar voren worden gebracht. “Wij onderschrijven de
bevindingen van onze Amerikaanse collegaʼs. De Twin Towers waren berekend op brand en op het invliegen
van een volgeladen passagiersvliegtuig. De drie torens, waaronder ook WTC 7, zijn ingestort met bijna de
versnelling van de zwaartekracht, wat alleen mogelijk is als alle dragende elementen gelijktijdig al hun
draagkracht verliezen. Een ander verontrustend feit is dat er grote hoeveelheden residu van hoogwaardig
explosief materiaal is aangetroffen in het stof van de torens.”
Architect Richard Gage; lid van het “American Institute of Architects”, is de oprichter van Architects and
Engineers for 9/11 Truth alsook de initiatiefnemer en producent van de documentaire.
De documentaire ʻ9/11 Explosive Evidence – Experts Speak Outʼ wordt voor het eerst in Nederland
vertoond. Wij nodigen u graag uit voor de première op donderdag 8 september.
Datum: ” Donderdag 8 september 2011 - Plaats: ” Pathé Tuschinski, Amsterdam - Tijd: ” ” 20:00 uur
Onderwerp: ” Vooraanstaande wetenschappers en technici eisen een nieuw onderzoek naar” ” de
gebeurtenissen op 11 september 2001 in New York.
Voor meer informatie
Ir. Wico Valk, architect en voorzitter van de Nederlandse afdeling van Architects and Engineers for 9/11
Truth: 06 2877 1038 – w.valk@online.nl
De website bij de documentaire: www.911expertsspeakout.org
De website van Architects and Engineers for 9/11 Truth: www.ae911truth.org
Informatie over de première, inschrijven of kaarten bestellen: www.11septemberfeiten.nl
Entree € 10,-. Gratis entree voor de pers, alleen na aanmelding via email aan w.valk@online.nl.
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Obama steeds meer in opspraak, wil Guantanamo gevangenis uitbreiden
Volgens een Witte Huis insider tart Obama's obsessie met zichzelf werkelijk
iedere beschrijving.
Weet u het nog? De hele wereld was hevig verontwaardigd over wat de
voormalige Amerikaanse president Bush allemaal toeliet in de zwaar bewaakte
'terreur' gevangenis Guantanamo Bay. Barack Obama beloofde dat hij, als hij
president zou worden, de instelling onmiddellijk zou sluiten. Maar wat is het geval? Obama brak niet alleen
zijn belofte door Guantanamo gewoon open te laten, maar wil de gevangenis nu zelfs uitbreiden. En dat niet
alleen: hij wil nu ook wettelijk laten vastleggen dat mensen er zonder enige aanklacht en vorm van proces
net zo lang mogen worden vastgehouden als hij wil. In de Europese media, waar Obama nog altijd het
lievelingetje is, zult u dit soort én andere onverkwikkelijke zaken rond de eerste zwarte president niet of
nauwelijks lezen.
De afgelopen dagen was het Guantanamo schandaal één van de belangrijkste thema's in de Amerikaanse
media, maar in onze eigen media zult u er tevergeefs naar zoeken. Wat hier ook verzwegen werd is het feit
dat tegen één van Obama's criminele familieleden, oom Omar, een arrestatiebevel werd uitgevaardigd.
Omar zou volgens Obama al jaren in Kenia wonen, maar werd merkwaardig genoeg in de buurt van Boston
opgepakt en bleek in het bezit te zijn van een Amerikaans sociaal verzekeringsnummer en een Amerikaans
rijbewijs. Hij was woedend dat hij was gearresteerd en deed een beroep op het Witte Huis om te worden
vrijgelaten. Inmiddels heeft hij echter een uitzettingsbevel gekregen en wacht hij nu zijn deportatie naar
Kenia af.
Ondertussen heeft Obama's al even criminele broer Samson, die in Kenia in de telefoonkaartenhandel zit,
een inreisverbod in Groot Brittannië opgelegd gekregen. De Britse autoriteiten bevestigden al in 2009 dat
Obama's broer Samson niet meer welkom is omdat hij in november 2008 een 13 jaar meisje seksueel zou
hebben misbruikt. Omdat Samson een broer is van Obama -één van de elf- werd hij bij zijn laatste bezoek
aan Groot Brittannië in januari 2009 niet gearresteerd maar onmiddellijk uitgezet. En herinnert u zich nog
Obama's tante Zeituni, wier asielaanvraag in 2004 afgewezen werd en die sindsdien illegaal in de VS
verbleef, maar toen Obama president werd alsnog officieel een verblijfsvergunning kreeg? (1)
De échte Obama
De Amerikaanse website NewsFlavor heeft een driedelig interview gepubliceerd met een
(veronderstelde) Witte Huis insider die om begrijpelijke redenen anoniem wilde blijven.
Deze insider schetst een onthutsend beeld van Obama, zijn plannen en zijn naaste
medewerkers. Het komt er kort gezegd op neer dat Obama's naaste medewerker Valerie
Jarrett feitelijk de baas is in het Witte Huis en zelfs het beleid bepaalt. Obama schijnt zich
nauwelijks in de Oval Office te bevinden, maar zit bijna de hele dag in een privé kamer op
de eerste verdieping onderuit gezakt in een luie stoel met pantoffels aan naar een grote
flatscreen tv te kijken.
Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met golfen en leest hij roddel- en tabloid magazines
zoals People en Rolling Stone. 'Hij kijkt en leest werkelijk álles wat over hem gaat - goed of
slecht, maakt niet uit. Zijn zelfobsessie tart echt iedere beschrijving,' aldus de insider. Ook zou hij in
werkelijkheid nooit gestopt zijn met roken, zoals hij tegenover de buitenwereld volhoudt. Iedereen die hem
wil spreken krijgt hooguit 15 minuten de tijd en moet dan oprotten. 'De échte Obama is vreselijk
verontrustend. Wereldleiders hebben dit aangevoeld en zagen door de facade heen. Zij trokken de conclusie
dat ze totaal niet op deze Amerikaanse president kunnen rekenen, omdat hij nergens ook maar enig benul
van heeft. En ze hebben gelijk.'
Desondanks wil het hele team Obama koste van het kost aan de macht blijven. Om de verkiezingen in 2012
te winnen gaan ze volgens de insider enorm de nadruk leggen op racisme. Het is dan ook racisme geweest
waardoor Obama in 2008 tot president werd gekozen. Blanke Amerikanen werd een schuldgevoel
aangepraat, wat ze vervolgens konden 'vrijkopen' met een stem op Obama. In 2012 komt er een
verkiezingscampagne die dit gegeven nog veel sterker zal gaan uitbuiten, waardoor iedereen die ook maar
enige kritiek durft te hebben op Obama onmiddellijk als racist zal worden weggezet. (2)
Xander - (1) KOPP ; (2) NewsFlavor
Hosea 10:4: Koningen, ze spreken holle woorden, zweren valse eden, sluiten slechte verdragen.
De rechtspraak woekert als onkruid, als een gifplant in de voren van een akker.
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Monsterwesp van 6,5 centimeter ontdekt
augustus 30, 2011pineut
De nieuw ontdekte wesp kan tot 6,5 cm groot worden. © Photo News
Afgelopen zomer werden we gewaarschuwd voor een wespenplaag. Het
ging toen over hoornaars, een naar onze normen grote wesp die tot 3 cm
groot kan worden. Gelukkig viel de overlast mee, maar op het Indonesische
eiland Sulawesi hebben onderzoekers nu een wespensoort ontdekt die
dubbel zo groot kan worden: tot bijna 6,5 centimeter.
Het insect werd prompt omgedoopt tot de „krijgerwesp‟ met als officieuze bijnaan de „Komodo draak‟ naar de
gevreesde Komodovaraan, de grootste hagedis ter wereld (giftig en tot drie meter lang). De steek van de
monsterwesp met een zwarte glans is gevaarlijk voor mensen. De nieuw ontdekte reuzenwesp ziet er
afschrikwekkend uit. Zijn kaaksbeenderen zijn langer dan zijn poten. Het unieke insect werd aangetroffen in
de bergen van Sulawesi.
De monsterwesp in verhouding tot een gewone wesp. © Photo News
Ninjakrijgers
De entomologe (insectenkundige) Lynn Kimsey van een universiteit in Californië legt uit waarom ze het
beest een krijgerwesp hebben genoemd. „Toen ik de wesp voor het eerst zag, wist ik meteen dat het om een
unieke soort ging.Van dichtbij is de aanblik van de wesp echt angstaanjagend. Vooral de onderkaken zijn in
verhouding enorm groot en daardoor lijken de wespen wel op ninjakrijgers. Als die onderkaken gesloten
worden, dan omsluiten ze beide kanten van de kop. Als ze open staan, dan zijn ze langer dan de voorpoten
van het mannetje. We snappen niet goed hoe die dan kan stappen.‟
Paren
Die schrikwekkende kaaksbeenderen hebben ook een functie bij het mannetje: ze spelen een belangrijke rol
bij de bewaking van het nest én bij de voortplanting. De mannelijke wachter verjaagt er parasieten en
roofdieren mee, maar vraagt dan als hij terugkeert telkens wel aan het wijfje om te paren, bij wijze van
wederdienst. Met de kaasbeenderen in de vorm van tangen houden de mannetjes de vrouwtjes ook vast
tijdens het paren.
Garuda
„Gelukkig voedt de krijgerwesp zich met andere insecten. Maar als ze zich bedreigd voelen, zullen ze zeker
aanvallen en een duidelijk spoor achterlaten op menselijk vlees. We zijn van plan om de krijgerwesp
„Garuda‟ te gaan noemen naar de Indonesische mytische figuur Garuda die half mens half adelaar was en
een nationaal symbool is in Indonesië.‟
Duizenden nieuwe soorten
Het Mekkonga-gebergte in het zuidoosten van Sulawesi waar de wespen ontdekt werden, is een nog
ongerept stukje natuur. Samen met Australië en Madagascar is Sulawesi een van de rijkste gebieden op het
vlak van biodiversiteit in de hele wereld. Het team van Kimsey is de rijke fauna en flora van Sulewasi nu
volop aan het ontdekken. Drie trips naar het eiland leverden haar team al duizenden nieuwe soorten op.
Bron: Trouw
Reactie
Uit directe en betrouwbare bron heb ik vernomen dat deze bijen al geruime tijd vertoeven in het zuiden van
Rusland rond de Zwarte Zee. Dat is door deze getuige acht jaar geleden al waargenomen.

Sarkozy bedreigt ook Iran
De Franse president Nicolas Sarkozy heeft Iran gewaarschuwd voor een
mogelijke preventieve aanval op de nucleaire Iraanse sites, in het geval Teheran
niet afwijkt van zijn veronderstelde nucleaire ambities (het vermoeden dat Iran aan
een kernbom zou werken).
Dat verklaarde de bewoner van het Elysée tijdens de jaarlijkse conferentie van Franse ambassadeurs.
Sarkozy voegde daar aan toe dat zulk ingrijpen een levensgrote crisis zou veroorzaken. Volgens Sarkozy
vormen de militaire, nucleaire en ballistische ambities van Iran een groeiend gevaar.
De Franse president had eerder ook uitgehaald naar de Syrische president Bashar al-Assad, die met zijn
optreden tegen de protestbeweging het onherstelbare heeft aangericht. “Frankrijk zal alles doen om het
Syrische volk te helpen in zijn strijd voor vrijheid en democratie.” Met ongeveer dezelfde bewoordingen een
half jaar geleden stond Sarko aan de wieg van het militaire Navo-ingrijpen in Libië. (afp/adv)
Bron: HLN ( BE ) - © ap
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NAVO ingrijpen Libië bedoeld om Franse banken en daarmee de euro te redden
Een Libische rebellenstrijder maakt foto's van omgekomen soldaten. Zo'n 50.000
Libiërs betaalden met hun leven voor het -voorlopig- redden van de Franse banken
en de euro.
In de reguliere media is de afgelopen maanden zo ontzettend veel onzin verkondigd
over de zogenaamd noodzakelijke, maar in werkelijkheid schandalige 'humanitaire'
oorlog van de NAVO tegen Libië -waarbij zo'n 50.000 doden gevallen zouden zijn-,
dat we nog eens een aantal harde feiten op een rijtje zetten waaruit blijkt dat de echte redenen om Gadaffi te
verdrijven niets te maken hadden met diens niet bestaande 'bloedvergieten', maar alles met het redden van
de in grote problemen verkerende Franse banken en daarmee ook de Europese éénheidsmunt, de euro.
Lees hoe u -opnieuw- ongelooflijk werd misleid door de politiek en de media.
Feit is dat in landen zoals Bahrein, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten geen militaire
interventie is gepland om de daar heersende dictatoren af te zetten. Integendeel: Europese landen zoals
Duitsland ondersteunen deze regimes zelfs met vakkennis en wapens. Waarom dan wél ingrijpen in Libië?
In oktober 2010 werd Nuri Mesmari, het hoofd van Gadaffi's secretariaat, in Parijs ondervraagd door de
Franse geheime dienst. In onder andere de Aziatische media werd bericht dat Mesmari tegen flinke betaling
Libische staatsgeheimen zou hebben verraden. Voor de Franse president Sarkozy was dat een harde slag in
het gezicht, vooral omdat Gadaffi van plan zou zijn om alle Libische olietegoeden uit Europa terug te
trekken. Die tegoeden bevonden zich met name in Franse banken en zouden naar Azië worden
overgebracht.
Vrees voor instorting Fransen banken
Sarkozy vreesde dat deze stap verstrekkende gevolgen zou hebben voor de toch al in grote financiële
problemen verkerende Franse banken, die het weghalen van de Libische oliemiljarden niet zouden
overleven. Als gevolg van het instorten van de Franse banken zou Frankrijk niet meer mee kunnen doen aan
het Europese reddingsfonds, waardoor dit eveneens zou instorten. Er zou een kettingreactie ontstaan die
het voortbestaan van de euro en de hele eurozone in gevaar zou brengen.
Wat ook meespeelde was het feit dat Gadaffi had aangekondigd geen Franse Rafale gevechtsvliegtuigen
meer te kopen en de bouw van een Libische kerncentrale in geen geval aan een Frans consortium te
gunnen. Het Franse olieconcern Total wilde nieuwe oliewinningscontracten in Libië, maar Gadaffi gaf deze
aan het Italiaanse ENI concern (Gadaffi en de Italiaanse premier Berlusconi zijn goed bevriend).
De rest verliep ongeveer zoals de omwenteling in Iran in 1953. Toen was het de CIA die deze veroorzaakte,
nu waren het de Fransen die hetzelfde deden in Libië. In de gerenommeerde Asia Times werd alles nog
eens haarfijn op een rijtje gezet. Allereerst verzekerde Frankrijk zich van de steun van Saudi Arabië en
Bahrein met de belofte om deze regimes voortaan met rust te laten aangaande de schendingen van de
mensenrechten in deze landen. Beide Arabische regimes zorgden vervolgens voor de steun van de
Arabische Liga. De VS en andere Europese landen -waaronder Nederland- deden 'natuurlijk' mee om zo het
dreigende instorten van de Franse banken te voorkomen.
Rebellenopstand door Frankrijk georganiseerd
De Franse topfilosoof en medialieveling Bernard Henri-Lévy werd naar Benghazi gevlogen om daar de
spreekbuis te worden van de door de Westerse geheime diensten in elkaar geflanste 'rebellenbeweging'. In
aanwezigheid van de opgetrommelde media telefoneerde Henri-Lévy vanuit Benghazi met Sarkozy en
kondigde het begin van de Libische democratische beweging aan die Gadaffi zou gaan afzetten. De Libische
miljarden (7,6 miljard van de regering en daarnaast nog de privé miljarden van Gadaffi) werden vervolgens
bevroren en de Franse banken waren -voorlopig- gered.
Het hele circus zag er voor de Westerse bevolking geloofwaardig genoeg uit. In Libië werd de bestaande
rivaliteit tussen de verschillende stammen uitgebuit om de media stap voor stap over de fictieve
veroveringen van gebieden door de rebellen te laten berichten. De volgende fase was ook al gepland: het
ondersteunen van deze rebellen door de NAVO.
De berichten dat de CIA 1500 strijders uit Afghanistan naar Libië zou hebben gevlogen om daar de rebellen
te ondersteunen waren afkomstig uit Pakistaanse regeringskringen, wier relatie met de CIA tot ver onder het
vriespunt was gedaald. Sinds het zogenaamde uitschakelen van Osama bin Laden begon Pakistan uit
woede allerlei valse geruchten over de CIA in omloop te brengen. Eén van deze geruchten betrof het
overbrengen van vele honderden Perzen en Oezbeken naar Libië. De talloze journalisten in Libië, die
voortdurend de rebellen begeleidden, zijn daar echter niet één Pers of Oezbeek tegengekomen.
Oliedeal in ruil voor steun opstand
Terug naar Frankrijk, waar de Libische oliemiljarden voor het grootste deel in het bezit zullen blijven van de
Franse banken. Van de waarschijnlijk ruim € 10 miljard wil Frankrijk er namelijk hoogstens € 1,5 miljard
vrijgeven voor de nieuwe Libische regering. Overigens kunnen ook banken in andere EU landen, waar
eveneens Libische oliemiljarden zijn geparkeerd, nu opgelucht ademhalen. Sterker nog, men kan nu in ruil
voor deze miljarden vele goederen aan Libië verkopen. De nieuwe Libische regering moet tenslotte haar
dankbaarheid tonen voor de 'bevrijding' van hun land. De media berichten vandaag dat Frankrijk inderdaad
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een geheime oliedeal met de rebellen heeft gesloten in ruil voor Franse steun aan de opstand tegen Gadaffi
(3).
Spoedig zal blijken of Libië alsnog besluit tot de aankoop van Franse straaljagers, de bouw van een Franse
kerncentrale en het gunnen van olieconcessies aan het Franse Total. Ook zullen de geheime diensten
moeten kijken hoe ze diverse contactpersonen van nieuw werk kunnen voorzien. Gadaffi's Nederlandse
hoerenmadam werd reeds ondervraagd door de AIVD. Zij voorzag het regime van de nodige prostituees, en
zou nu voor de nieuwe machthebbers hetzelfde kunnen gaan doen.
Frankrijk verdeelt oorlogsbuit
Nu weet u dus hoe de 'democratische' Libische verzetsbeweging is ontstaan en wie daar achter zat. Zo'n
50.000 mensen betaalden met hun leven om de instorting van de Franse banken en daarmee de euro enige
tijd vooruit te schuiven. Vandaag vindt er in Parijs een 'wederopbouw' conferentie plaats, waar meer dan €
34 miljard euro, die Libië op Westerse banken heeft staan, zal worden 'verdeeld'. Sarkozy heeft zich al
opgeworpen als de grote wederopbouw man van Libië. Met andere woorden: hij wil door middel van
miljardencontracten met de nieuwe Libische machthebbers het grootste deel van de oorlogsbuit in Frankrijk
houden.
Afgelopen zaterdag berichtten we dat nota bene aan Al Qaeda verbonden brigades nu de baas zijn
geworden in Tripoli. Gisteren heeft de Amerikaanse president Obama dit bevestigd (2). Kortom: waar het
Westen in landen zoals Afghanistan en Irak al jarenlang vecht tegen Al Qaeda, zijn dezelfde
moslimextremisten nu in Libië door de NAVO in het zadel geholpen. Het is opnieuw een bewijs dat de
zogenaamde Westerse principes helemaal niets waard zijn zodra er (veel) geld op het spel staat. De echte
hoerenmadams bevinden zich dan ook in de financiële en politieke machtselite.
Midden Oosten in vuur en vlam?
Het grote (eind)spel gaat ondertussen verder. Sarkozy heeft al openlijk aangekondigd dat de islamitische
republiek Iran wel eens het volgende militaire doelwit zou kunnen zijn. Ook de Turks-Saudische
voorbereidingen voor militair ingrijpen in Syrië zijn in volle gang. Let u maar eens op hoe de volgende grote
oorlog, die het hele Midden Oosten -en misschien zelfs wel daarbuiten- in vuur en vlam zou kunnen zetten,
net zoals de door Frankrijk geplande Libische revolutie in onze media als een 'volslagen verrassing' zal
worden gepresenteerd. (1)
Xander - (1) KOPP ; (2) DEBKA ; (3) NU

Privacy, wat privacy?
Uw privacy is voor de politiek iets waar u zich niet te druk over moet maken. Niet alleen
hebben de inlichtingendiensten alle vrijheid om overal gegevens van u te zoeken en
bewaren, maar ook anderen nemen het niet zo nauw met uw privacy. Sterker nog, zelfs
u neemt het waarschijnlijk niet te nauw met uw privacy.
Wat dacht u van Google, dat gewoon weigert de illegaal verkregen WiFi gegevens te
wissen. Ze lachen de autoriteiten gewoon letterlijk uit en bewaren EN gebruiken de verkregen gegevens.
Google heeft echter nog veel meer gegevens over u. Al uw zoekopdrachten bewaren ze. Uw online leven ligt
in handen van dit bedrijf.
U heeft toch niets te verbergen zegt u?
Dat dacht u.
Met uw gegevens kunnen anderen zich als u voordoen. Ineens blijkt dat uw rekeninggegevens gewoon
ingezien kunnen worden voor wie dat maar wil.
U heeft zeker wat te verbergen en dat is ondermeer uw vermogen dat op uw bankrekening staat. U wilt
immers niet dat een bende, een losse crimineel, een hacker of uw buurman uw rekening kan plunderen
zodra u alleen maar langs één van hen bent gelopen.
U leest het goed. Uw nabijheid is soms al voldoende om met een scanner uw gegevens van de bankkaart af
te halen. Uw telefoongesprek via de GSM kan afgeluisterd worden.
De VPRO heeft een onthutsende documentaire gemaakt over hoe banken, instanties en verzekeraars
gegevens over u proberen te verkrijgen, mocht u een claim indienen of iets aanvragen. Ze doen dat legaal,
maar deinzen er ook niet voor terug om via derden ook illegaal aan uw gegevens te komen. Zelfs instanties
die ons zouden moeten beschermen tegen privacy schending, schenden onze gegevens zelf of via derden.
Hoe snel uw bankpas of toegangspas te kraken is, is ook ongelofelijk. Dat moet u echt gezien hebben!
Video bekijken, ga naar http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/u/12/yQ-GIOyT-Q8
Bron: http://deanderewaarheid.blogspot.com/2011/07/privacy-wat-privacy.html
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Geen werk, geen geld?? Duitsland zoekt vakkundig personeel ter ondersteuning van folterstaten
oftewel diktaturen
Bent u werkloos en heeft u geld nodig? Gruwt u van de ijskoude of soms natte winter in Duitsland?? Kunt u
zich voorstellen een diktatuur bij de bewaking te helpen?? Solliciteer dan snel, de Bondsrepubliek Duitsland
heeft u nodig en wel heel snel in……………. Saoedi Arabië.
Herinnert u zich nog dat Massaker in Peking op de Plaats van Hemelse Vrede in 1989??
Het waren Duitse video- en bewakingstechnieken die de Chinezen toen hielpen ook de laatste vluchtende
demonstranten te identificeren en vast te nemen, en hen in een (werkkamp)gevangenis te sturen omdat ze
het gewaagd hadden tegen hun regime te demonstreren.
Duitsland is wereldwijd koploper bij zulke bewakingstechnologie en sinds dat Masaker in Peking, hebben ze
een „goede naam‟ bij dictatuurstaten…..!
Duitsland steunt sinds lange tijd ook folterstaten en vaak dmv ´´ontwikkelingshulp´´ Voor ontwikkelingshulp
is: die Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeid GTZ verantwoordelijk.
GTZ is een onderneming van het land dat met DED naar GIZ fuseerde.
Het is daardoor een „staatseigen‟ ontwikkelings hulp organisatie.
Het vakpersoneel van GTZ is raadgever bij het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, afd.
bewaking, en dit al meer dan 12 jaar!!!
En GTZ zoekt Duitse experten voor videobewaking en security system voor het Saoedische Ministerie in
Riaad.
Saoedi Arabië had in voorjaar in het buurland Bahraïn al demonstranten met pantsers neergeslagen.
Saoedi Arabië is zonder meer een folterstaat die mensen willekeurig en zonder rechtspraak veroordeelt, dat
kan men
elke vrijdag voor de grote moskee in Riaad zien. Ongeveer 100 buitenlanders die onthoofd moeten worden
zitten in Saoedi
Arabische gevangenissen te wachten op hun folterdood.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/kein-job-kein-geld-deutschland-suchtfachkraefte-zur-unterstuetzung-fuerfolterstaaten.html;jsessionid=9DC53DED4E2F59BF7FB151A611AD6F9C

Top Duits bedrijfsleven: Duitsland en Nederland uit de eurozone
Om te voorkomen dat de hele eurozone ten ondergaat moet er een
nieuwe sterke unie komen (blauw) die zich van de eurozone (rood)
afsplitst. (Geel: EU lidstaten die nog hun eigen munt hebben).
Een groeiend aantal topmannen van het Duitse bedrijven pleit ervoor dat
Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland uit de eurozone stappen en
een nieuwe eigen munteenheid creëren. Hans-Olaf Henkel, voormalig
hoofd van de Federatie van Duitse Industrieën (BDI), schrijft in de
Financial Times dat hij aanvankelijk een voorstander van de invoering van de euro was, maar dat nu als de
allergrootste fout uit zijn professionele carrière beschouwt. Daarom heeft hij samen met zo'n 50 andere
Duitse zakenleiders bij het Duitse Constitutionele Hof een proces aangespannen tegen het Griekse
reddingspakket.
Henkel voert drie redenen aan voor zijn rigoureuze ommezwaai. De eerste is dat de Europese politici ALLE
beloften van het Verdrag van Maastricht hebben gebroken. Niet alleen werd Griekenland om puur politieke
redenen tot de eurozone toegelaten, maar ook werd de fundamentele regel dat geen enkel lid een
begrotingstekort van meer dan 3% mag hebben meer dan 100 keer (!) overtreden. Verplichte
strafmaatregelen werden nooit toegepast. Bovendien werd de duidelijke 'geen bailout' clausule in het kader
van het eerste Griekse reddingspakket volledig opzij gezet.
Euro zorgde voor verdeeldheid
Ten tweede is de 'één munt past allen' euro in werkelijkheid een 'één munt past niemand' munt geworden.
De Grieken waren door de euro ineens in staat om tegen de veel lagere Duitse rentetarieven een enorme
schuldenberg op te bouwen. In Spanje moest de Centrale Bank lijdzaam toezien hoe er een
vastgoedzeepbel ontstond zonder dat deze door hogere rentetarieven kon worden afgeremd. Uiteindelijk
verloren de zuidelijke eurozone landen hun concurrentiekracht omdat ze niet langer in staat waren hun
munten te devalueren.
In de derde plaats heeft de euro niet voor éénheid, maar juist voor grote spanningen in Europa gezorgd.
Studenten in Athene, werklozen in Lissabon en demonstranten in Madrid klagen niet enkel over de strenge
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bezuinigingen, maar protesteren tevens tegen bondskanselier Angela Merkel. Verder heeft de euro de kloof
met landen zonder de euro alleen maar groter gemaakt. Natuurlijk zou het armlastige Roemenië zich graag
bij de euro aansluiten, maar of de inwoners van Groot Brittannië en Zweden nu zo staan te trappelen om
zich aan te sluiten bij de 'Transfer Unie', waarbij honderden miljarden worden overgemaakt naar landen die
er financieel een potje van hebben gemaakt? Niet voor niets groeit de ontevredenheid onder de burgers over
zowel de euro als de hele Europese Unie.
Euro lijdt aan drie ziekten
In plaats van dat onze politici de echte oorzaken aanpassen, plakken ze slechts wat pleisters op de
etterende wonden. De euro lijdt inmiddels aan drie afzonderlijke 'ziekten':
1. Veel banken zijn als gevolg van de financiële crisis nog steeds onstabiel.
2. De negatieve effecten van een overgewaardeerde euro hebben de concurrentiekracht van het 'zuiden' inclusief Frankrijk en België- ondermijnd.
3. Sommige eurolanden hebben een enorm grote schuldenlast.
Een makkelijk uitweg bestaat er volgens Henkel niet. Het zou volgens hem echter onverantwoordelijk zijn te
blijven volhouden dat er geen alternatief voor de huidige maatregelen is. Die is er namelijk wel degelijk.
Huidig beleid leidt tot ondergang van ons allemaal
Het eindresultaat van het huidige, ook door onze Nederlandse regering gesteunde 'plan A', waarin de euro
koste wat het kost wordt verdedigd, zal uiteindelijk voor alle lidstaten zeer schadelijk zijn. Alle
reddingspakketten hebben van de eurozone een onstabiele en onverantwoordelijke Transfer Unie gemaakt.
Als iedereen voor elkaars schulden verantwoordelijk is, dan is in realiteit niemand dat. Hierdoor zullen politici
in de eurozone zich vooral richten op welk land op kosten van de anderen het meeste kan krijgen. Het
resultaat: nóg meer schulden, hogere inflatie en een lagere levensstandaard. Zo zal de eurozone als geheel
op wereldniveau steeds meer concurrentiekracht kwijtraken.
Plan 'B' werd door financiële massavernietiger George Soros gepresenteerd, en omvat een Grieks bankroet
zonder dat de Grieken de eurozone hoeven te verlaten. De risico's van dit plan zijn volgens Henkel echter
veel te groot. Ten eerste zullen de mensen in Athene, Lissabon, Madrid en misschien ook Rome massaal de
banken bestormen en hun rekeningen leeghalen. Een beperkte herstructurering van de Griekse schulden zal
de concurrentiekracht van Griekenland niet verbeteren. Ze zullen er hoe dan ook op een keer aan moeten
geloven. Als dat gebeurt, dan hebben we het niet alleen over Griekenland, Portugal, Spanje en Italië, maar
waarschijnlijk ook over Frankrijk.
Plan C: Duitsland en Nederland uit de eurozone
Daarom is er een 'Plan C' nodig: Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland stappen uit de eurozone,
creëren samen een nieuwe munt en laten de euro voor wat het is. Als dit goed wordt gepland en uitgevoerd
dan zou dit wel eens dé oplossing voor de huidige problemen kunnen zijn. De euro zal flink minder waard
worden en daardoor zullen de overgebleven eurolanden hun concurrentiekracht weer kunnen terugkrijgen.
Ja, de export in de 'noordelijke' landen zal worden aangetast, maar in ruil daarvoor krijgen wij lagere inflatie.
Mogelijk dat enkele niet-euro landen zich op een keer bij deze nieuwe monetaire unie zullen aansluiten. Ook
zou er, afhankelijk van de financiële en economische prestaties, een flexibel lidmaatschap tussen beide
unies kunnen worden opgezet.
Met 'Plan C' worden vier onderliggende problemen afzonderlijk aangepakt. Volgens Henkel moeten namelijk
banken worden gered, niet complete landen. Het stabiliseren van de banken op nationaal niveau moet in de
plaats komen van de huidige Europese financiële 'paraplu's'. In veel gevallen zullen de banken hiervoor
tijdelijk moeten worden genationaliseerd. Ten tweede moeten Duitsland en zijn partners afstand doen van
een aanzienlijk deel van de financiële garanties waaronder ze Griekenland, Portugal en andere landen
hebben geholpen. Omdat veel van dit geld toch al verloren is, is dit een acceptabele prijs om de eurozone te
verlaten.
Snel ingrijpen hard nodig
Ten derde moet er een nieuwe Europese Centrale Bank komen die gebaseerd zal zijn op de Duitse
Bundesbank. Deze bank kan beter niet door een Duitser worden geleid, vindt Henkel. Ook moet de nieuwe
munt niet de 'D-Mark' worden genoemd. Ten vierde moet het mechanisme om bij deze unie aangesloten te
kunnen worden vergelijkbaar zijn met dat van het aantreden tot de eurozone. Aangezien het mogelijk was
om één munt uit 17 verschillende valuta te creëren, is het zeker mogelijk om nu twee munten uit één munt te
formeren.
Dit plan zal niet eenvoudig zijn, maar is noodzakelijk om Europa te redden - niet de euro. Hier is
overtuigingskracht en vooral politieke moed voor nodig. Paradoxaal genoeg zouden de massale protesten in
het zuiden, waar de mensen het spuugzat zijn door het noorden te worden gedicteerd, wel eens kunnen
gaan helpen. Voor zowel het noorden als het zuiden van Europa kan er daarom maar beter een einde
komen aan de huidige problemen, voordat deze problemen een einde maken aan ons allemaal. (1)
Xander - (1) Financial Times
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Eerste FED audit ooit onthult 16,7 triljoen geheime deals
Bron / origineel: (c) www.informationclearinghouse.info
Door Matthew Cardinale
De eerste FED Audit ooit gehouden, onthult triljoenen deals in geheime
reddingsoperaties.
ATLANTA, 28 augustus 2011 ( IPS ) - De allereerste audit van de Amerikaanse Federal Reserve ooit, heeft
geopenbaard dat de bank in het geheim meer dan 16 triljoen dollar aan bailouts uitdeelde, iets wat alleen
maar tot nog meer vragen heeft geleid over de ondoorzichtigheid van de quasi-private activiteiten van de
organisatie.
"Dit is een duidelijk geval van socialisme voor de rijken maar een 'ieder-voor-zich' individualisme voor
iedereen anders," zei de onafhankelijk amerikaanse senator Bernie Sanders uit Vermont in een verklaring.
Het merendeel van de leningen werden verstrekt door de Federal Reserve Bank van New York (FRBNY).
"Vanaf eind 2007 tot medio 2010 verstrekte de Reserve Banks meer dan 16 triljoen dollar ... in noodleningen
aan de financiële sector om spanningen en mislukkingen van afzonderlijke instellingen op de kredietmarkten
af te wenden, welke beschouwd werden als een bedreiging voor de stabiliteit van het financiële stelsel", stelt
het audit rapport. "De omvang en de aard van deze subsidie met overheidsgeld houdt ??een ongekende
expansie in van de traditionele rol van het Federal Reserve System's als 'lender of last resort' van
verzekeringen voor private instellingen," aldus het rapport. Het rapport merkt op dat alle korte termijn
noodleningen werden terugbetaald, of naar verwachting zullen worden terugbetaald. Onder de noodleningen waren acht intensieve programma's opgenomen, en werd ook ondersteuning geboden voor
bepaalde individuele financiële instellingen. De Fed verstrekte b.v. leningen aan JP Morgan Chase om de
Bear Stears bank, een mislukte beleggingsonderneming te verwerven; uitgebreide kredietverleningen
werden verstrekt aan Bank of America en Citigroup, op voorwaarde dat de leningen American International
Group (AIG), een multinationale Verzerkerings Maatschappij, overeind gehouden zou worden en kocht
riskante 'mortgage-backed securities' om deze buiten de particuliere boeken van deze banken te houden.
Over het geheel genomen werden de grootste lening gedaan aan een klein aantal instellingen. Gedurende
de drie jaar werd aan Citigroup een totaal van 2,5 triljoen dollar geleend, Morgan Stanley leende 2 triljoen,
Merryll Lynch, dat werd overgenomen door Bank of America, leende 1,9 triljoen, en aan de Bank of America
(ed: bijna failliet op dit moment) werd 1,3 triljoen geleend.
Banken buiten de VS gevestigd kregen ook geld van de Fed, waaronder Barclays van het Verenigd
Koninkrijk, de Royal Bank of Scotland Group (VK), Deutsche Bank (Duitsland), UBS (Zwitserland), Credit
Suisse Group (Zwitserland), Bank of Scotland (VK), BNP Paribas (Frankrijk), Dexia (België), Dresdner Bank
(Duitsland) en Societe General (Frankrijk).
"Geen enkele overheids organisatie van de Verenigde Staten kan worden toegestaan om bailouts te geven
aan buitenlandse banken of bedrijven zonder de directe toestemming van het Congres en de president,"
schreef Sanders.
Na maanden van juridische touwtrekkerij over toegang tot de records, verkreeg'Bloomberg News' de
afgelopen dagen eindelijk 29.346 pagina's documentatie van de Federal Reserve over een aantal van deze
geheime leningen, via de Freedom of Information Act. Sommige van de financiële instellingen die in het
geheim leningen ontvingen beweren ondertussen in hun openbare verslagen nauwelijks nog voldoende cash
reserves hebben, merkt Bloomberg op. De Federal Reserve heeft nergens uitgelegd hoe zij het verstrekken
van de noodleningen juridisch rechtvaardigd, noch op basis van welke criteria ze besloten heeft om wel hulp
te bieden aan bepaalde bedrijven, maar aan andere niet. "Het grootste probleem is het gebrek aan toezicht
van het Congres, en de manier waarop de Fed de gelukkigen koos die tegen elke prijs beschermd moesten
worden" zegt Randall Wray, hoogleraar economie aan de Universiteit van Missouri-Kansas City. "Als
dergelijke leningen niet illegaal zijn, zouden die dat direct moeten worden. Onze natie is echt door een
liquiditeitscrisis gegaan - een run op de kortlopende schulden van financiële instellingen. Er is maar een
manier om een run te stoppen:.. Leningen zouden zonder beperking verstrekt moeten worden aan alle echt
gekwalificerende instellingen" zei Wray. "Maar toen in fase twee bleek, dat de FED de problemen van
insolventie op ging lossen door het aandeel van Uncle Sam in de fiasco's van de bankiers te verhogen, had
daar direct ingegrepen moeten worden: fraudeurs hadden opgepakt moeten worden, punt. De Fed en de
FDIC (Federal Deposit Assurantiewezen) hadden bij de grootste banken onmiddellijk alle topmanagement
moeten vervangen, om daar de problemen op te lossen", aldus Wray.
Hernieuwde vragen over de Federal Reserve hebben sommige jonge activisten geïnspireerd nieuwe
protesten te organiseren in de VS.
"Sinds haar oprichting door de Amerikaanse regering in 1913, heeft de Federal Reserve zo veel nieuw geld
aangemaakt, dat het 95 procent van de waarde van de dollar heeft vernietigd," zei Joseph Brown, een
student en een van de organisatoren van een recente protest bij de Federal Reserve Bank van Atlanta.
"Deze verborgen inflatie levert alleen fiscale voordelen aan Wall Street en de overheid, maar doet juist pijn
bij de armen en de bewoners met een vast inkomen, zoals senioren", aldus Brown.
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De Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) audit zelf was het resultaat van ten minste twee
jaar van de grassroots lobbyen. IPS rapporteerde in juni 2009 dat een grote bi-partijgebonden coalitie van
leden van het Congres wetgeving ondersteunde om controle te krijgen over de Federal Reserve.
De audit werd uitgevoerd als onderdeel van een amendement van Sanders onder de Dodd-Frank Wall
Street Reform en Consumer Protection Act, een voorstel tot grote bancaire revisie, welke door president
Barack Obama en het Amerikaanse Congres in 2010 werd aangenomen.
De GAO werkt momenteel aan een meer gedetailleerd rapport over Federal Reserve belangenconflicten,
wat op 18 oktober 2011 zal verschijnen.

De reguliere media proberen de revoluties in IJsland en Israël zoveel
mogelijk te ontwijken
Aan het begin van de financiële crisis in 2008 ging IJsland letterlijk failliet.
Het land (320.000 inwoners, geen leger) behoorde tot de rijkste landen ter
wereld. De gevestigde orde hield echter geen rekening met wat er onder meer in
IJsland en Israël zou gebeuren na de georkestreerde crisis.
In 2003 werden alle banken van IJsland geprivatiseerd om buitenlandse investeerders aan te trekken.
IceSave trok veel Britse en Nederlandse investeerders aan, maar als gevolg van toenemende investeringen
groeide de buitenlandse schuld van de bank. Na 2008 werden de drie grootste IJslandse banken,
Landsbanki, Kaupthing en Glitnir, genationaliseerd en aan het einde van dat jaar werd het land bankroet
verklaard.
IJslandse revolutie
Tegen de verwachting in zorgde de crisis ervoor dat de IJslanders hun soevereiniteit terugeisten. Een wet
die de IJslandse bevolking verantwoordelijk zou houden voor de fouten van een financieel monopolie werd
niet geratificeerd en er kwam een referendum. Buitenlandse banken dreigden financiële steun van het
Internationaal Monetair Fonds te blokkeren. Groot-Brittannië en Nederland kwamen met dreigementen.
In maart 2010 stemde 93 procent tegen terugbetaling van de schuld. Het IMF bevroor gelijk haar lening. De
revolutie, die niet op televisie is uitgezonden door de Verenigde Staten, leidde tot gerechtelijke onderzoeken
naar de verantwoordelijken van de crisis. Interpol vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit voor ouddirecteur van Kaupthing, Sigurdur Einarsson, terwijl andere bankiers die medeverantwoordelijk waren voor
de crisis het land ontvluchtten.
De IJslanders mochten daarop meestemmen over een nieuwe grondwet die het land zou bevrijden van de
overdreven invloed van internationale banken en virtueel geld. Griekenland kreeg te horen dat privatisering
van haar publieke sector de enige oplossing is. Italië, Spanje en Portugal wacht hetzelfde lot. Wellicht
zouden de landen naar IJsland moeten kijken. Het kleine land laat luid en duidelijk horen dat haar inwoners
soeverein zijn en niet buigen voor buitenlandse belangen.
Israëlische revolutie
De afgelopen zes weken zijn er tienduizenden demonstraties geweest in Israël. In Tel Aviv waren zo‟n
10.000 mensen op de been op het Habimaplein. In Jeruzalem verzamelden 2.000 demonstranten zich buiten
de woning van premier Benjamin Netanyahu. Ze zwaaiden met vlaggen met daarop teksten als: 'Protest
creëert realiteit, wij bouwen aan een rechtvaardige maatschappij'.
In Rishon Letzion gingen 4.500 mensen de straat op. De antiregeringsdemonstraties zijn de grootste in
Israël in 60 jaar tijd. Huizenprijzen in het land zijn sinds 2008 met 64 procent gestegen.
De demonstranten zijn duidelijk tegen het Israëlische regime omdat ze spandoeken dragen met daarop
teksten als: 'Op de hoek van Rothschild en Tahrir'. “De mensen willen sociale gerechtigheid, de mensen
willen het regime omverwerpen,” scandeerde de menigte.
Palestijnen en Israëlische Arabieren hebben het slechter dan Israëlische joden. De Israëlische regering
maakt zich structureel schuldig aan het uitzetten en discrimineren van Palestijnen en het vernietigen van hun
huizen.
In september zal een VN-stemming plaatsvinden over de erkenning van de staat Palestina. Begin juni dit
jaar lanceerde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken een wereldwijde campagne om deze
Palestijnse zet te dwarsbomen. Israëlische diplomaten zijn geïnstrueerd bij de meest hooggeplaatste
functionarissen van de desbetreffende landen te lobbyen tegen de erkenning van een Palestijnse staat.
Inmiddels hebben meer dan 100 landen Palestina erkend als staat. Er is een kans dat ook Palestijnen mee
zullen doen aan de demonstraties en naar militaire controleposten zullen trekken om hun vrijheid op te
eisen. Het valt te verwachten dat Westerse landen Tel Aviv dan te hulp zullen schieten. Israël ontvangt
jaarlijks $3 miljard aan buitenlandse steun van de Verenigde Staten.
Bronnen: Dailykos.com en Presstv.ir
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Voedselprijzen en de Arabische lente
Leidde de hogere voedselprijzen tot de Arabische lente? Zullen voedsel en water
de kern vormen van de toekomstige protesten tegen de fundamentele
ongelijkheid in de wereld? Deze studie, die deze maand is gepupliceerd door de
New England Complex Systems Institute, wijst zeker in deze richting. De
onderzoekers Marco Lagi, Karla Bertrand, en Yaneer Bar-Yam vonden in de
onderzochte gegevens van 1990 tot heden een opvallende correlatie tussen mondiale voedselprijzen en tal
van opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De revoluties in Egypte en Libië van dit jaar zijn de
meest recente voorbeelden van dergelijke conflicten, waarschuwen de onderzoekers, maar ze zullen zeker
niet de laatste in hun soort zijn. De theorie is in essentie eenvoudig en kan als volgt worden samengevat:
Mensen rekenen op regeringen om voor zichzelf en hun families een basisniveau van veiligheid te
handhaven. Passende, toegankelijke voedselvoorziening is een onderdeel van die veiligheid, en ook een
effectieve voedsel-infrastructuur wordt over het algemeen beschouwd als een
overheidsverantwoordelijkheid. Arme landen, die in het verleden vertrouwden op zelfvoorzienslandbouw, zijn
als gevolg van de globalisering in toenemende mate afhankelijk van het grillige wereldaanbod. Zolang als
het voedsel maar blijft binnenkomen via de internationale handel en betaalbaar is, zullen veel populaties
zelfs de meest despote dictator tolereren. Echter, als de prijzen te hoog worden, vaak als gevolg van de
wereldwijde markt, kan een onderdrukte bevolking snel omslaan in de richting van opstand. Het komt simpel
gesteld hier op neer: Als u en uw gezin worden geconfronteerd met dreigende hongersnood, wordt het
wagen van je leven om te proberen om een ingegraven overheid omver te werpen, een veel realistischere
optie. Je hebt immers niets te verliezen. Wanneer voldoende mensen hongerig genoeg zijn om deze logica
verder te verspreiden, heb je vanzelf een revolutie. De theorie klinkt niet alleen heel logisch, deze deze
theorie wordt ondersteund door de dramatische bewijzen ervan in de afgelopen jaren. In 2008 vonden er
meer dan 60 voedselrellen plaats in 30 verschillende landen, voornamelijk in Afrika en het Midden-Oosten.
De onderzoekers tonen aan dat een gelijktijdige piek in de wereldwijde voedselprijzen deze piek in het
wereldwijde geweld begeleid en waarschijnlijk veroorzaakt. Dienovereenkomstig zien we de relatieve daling
van de wereldwijde voedselprijzen in 2009-10 begeleid door een vergelijkbare stilte in verband met
voedselprotesten. Eind 2010 waren de prijzen echter weer in de lift en zie, 2011 heeft een vergelijkbare piek
in voedselrellen ervaren en in Noord-Afrika en het Midden-Oosten een reeks van massa-revoluties
ontketend, de zogenaamde "Arabische lente." Zoals uit de gegevens van de onderzoekers blijkt, is de kans
dat de Arabische lente niets te maken had met de gelijktijdige piek in de voedselprijzen hoogst
onwaarschijnlijk. (p <0,06 over een periode 1990-2011). De 'niets te verliezen' logica helpt de motivatie te
verklaren om je eindelijk te ontdoen van langdurige autocraten zoals Hosni Mubarak en Muammar Gadaffi.
Het rapport, terwijl het in de eerste plaats beschrijvend is, heeft ook een normatieve component voor de
toekomst. Bij het ontbreken van grootschalige interventie zullen de voedselprijzen weer snel de zogenaamde
"drempel van instabiliteit" overschrijden, waarboven wijdverbreid geweld waarschijnlijk is tijdens de zomer
van 2012, of uiterlijk voorjaar 2013, als met de inflatie schattingen rekening wordt gehouden. De
onderzoekers pleiten voor wijdverspreid overheidsoptreden, zoals het stoppen van subsidies voor de
productie van ethanol (omdat die grote hoeveelheden maïs verbruikt), en een zorgvuldige regulering van de
grondstoffen markten. En wat als de prijzen van voedingsmiddelen, volgende keer als ze „pieken‟ niet naar
snel naar beneden komen? Als we de grondstoffendeskundige en filantroop Jeremy Grantham vertrouwen,
zou het heel goed kunnen, dat ze dat niet doen. Volgens Grantham, die werd geroemd voor zijn ecologische
inspanningen in de New York Times van deze maand, kunnen toekomstige prijsstijgingen van producten,
zoals maïs en sojabonen, een grotere paradigmaverschuiving weerspiegelen, die plaatsvindt. "Van nu af aan
zal een opwaardse prijsdruk en een tekort aan middelen een vast onderdeel van ons leven vormen", betoogt
hij. "De wereld verbruikt de natuurlijke rijkdommen in een alarmerend tempo met als gevolg een permanente
verschuiving van hun waarde. We moeten allemaal ons gedrag aan zien te passen aan deze nieuwe
werkelijkheid. En het zou helpen als we het snel deden." Een paradigma verschuiving in de voedselprijzen
zou ook kunnen betekenen, als we zouden extrapoleren, dat we een bredere toename van geweld in de
ontwikkelingslanden in de nabije toekomst zouden zien. Onderzoekers Lagi (eo) dienden eerder een rapport
in bij de Amerikaanse regering, in december vorig jaar, waarin zij waarschuwden voor dreigende geweld als
gevolg van de hoge voedselprijzen in de door crisis geteisterde mondiale economie. En vier dagen later
begon de eerste van een lange reeks aan voedselrellen in Tunesië. Het is niet verwonderlijk dat de
onderzoekers verklaren, dat het volledig mogelijk is om de voorwaarden voor het geweld te identificeren,
voordat het geweld plaatsvindt. Het probleem is echter, om de beleidsmakers te laten luisteren naar de
deskundigen over de noodzaak van preventieve actie. Onze voorspellingen zijn afhankelijk van de
omstandigheden en dus kunnen beleidsinterventies ervoor zorgendragen deze te veranderen. Of de
beleidsmakers zullen optreden, hangt af van druk, die er op hen wordt uitgeoefend. Dit met inbegrip van
zowel het gewone publiek als ook de verschillende „special interests groups‟. We zijn gewaarschuwd.
By Spencer Mandel on Aug 26, 2011 - Orgineel artikel whowhatwhy.com
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Arabische lente heeft een „inlichtingenramp‟ gecreëerd
Bron / origineel: www.guardian.co.uk
De Arabische lente heeft Al-Qaida "veel plezier gedaan” en veroorzaakte een
“inlichtingenramp" voor de VS en Groot-Brittannië, waarschuwde het
voormalige hoofd van de CIA eenheid dat verantwoordelijk was voor het
achtervolgen van Osama bin Laden.
Sprekend op het Edinburgh internationale boek festival zei Michael Scheuer: "De hulp die we kregen van de
Egyptische inlichtingendienst, minder van Tunesië, maar zeker van Libië en Libanon is opgedroogd, hetzij
als gevolg van wrok dat onze regeringen hun politieke leiders in de rug hebben gestoken, of omdat degenen
die werkte voor de diensten gestopt zijn uit angst te worden opgesloten of erger.
"De hoeveelheid werk dat is overgedragen aan de Amerikaanse en Britse diensten is enorm, en het resultaat
is blindheid in ons vermogen om te zien wat er gaande is onder de militanten".
De Arabische lente, zei hij, was “een inlichtingenramp voor de VS, Groot-Brittannië en andere Europese
diensten".
Scheuer leidde de Bin Laden eenheid van de CIA van 1996 tot 1999 en werkte als speciaal adviseur voor
zijn chef van 2001 tot 2004. Hij is de auteur van een biografie over Bin Laden en hij onderwijst nu het vrede
en veiligheidsaangelegenheden programma aan de Universiteit van Georgetown.
Hij zei: "Het uitleveringsprogramma moet terug komen, de mensen die we nu in bewaring hebben zijn
behoorlijk gedateerd met betrekking tot de informatie die zij kunnen bieden bij verhoren.
"De Arabische lente is een ramp met betrekking tot het verzamelen van inlichtingen en wij zijn nu blind zowel
vanwege de Arabische lente en omdat er niets is waarmee het uitleveringsprogramma vervangen kan
worden".
Door, Charlotte Higgins.

Boekaanrader: Sophie van Württemberg, vrouw van Willem III, koning Gorilla
Webredactie, 29 augustus 2011
Dit korte artikel gaat over een recensie in de papieren NRC van 12 augustus 2011 door
Atte Jongstra van het boek over Sophie van Württemberg, koningin der Nederlanden
vrouw van Willem III, koning Gorilla, van Dianne Hamer. Dit is geen recensie van een
recensie.
De Webredactie van Pro Republica heeft nog geen tijd gehad de genoemde publikatie
serieus te bestuderen, maar wil met deze onconventionele vorm talenten onder de
aandacht brengen die hun historiografische kennis in dienst willen stellen van het
wetenschappelijke, vredelievende maar wel duidelijk herkenbare republikanisme. Het is
algemeen bekend dat Pro Republica zich in de lijn der geschiedkundige ontwikkeling opstelt en wel nog vóór
de herdenkingen van 1813/15, vóór de abdicatie (?) van mevrouw Amsberg en vóór de wildvreemde familie
Zorreguieta (met al dan niet Jorge op kop) hier invloed krijgt op het bestuur het geld en de invloed die
moeder en zoon Amsberg ook tot nu toe bezaten.
Onze bespreking van dit boek over Sophie moet dus nog even wachten. De recensie van Jongstra is echter
van een dermate groot belang dat wij iedere bezoeker van onze website willen vragen daarvan kennis te
nemen. De inhoud komt hierop neer dat Nederland met mevrouw Juliana Lippe - de echtgenote dus van die
vieze Bernhard - en haar kleinzoon Amsberg, die toch al 'geen parels zijn aan 's lands geesteskroon',
niettemin vergeleken met de drie voorafgaande Willemen 'in de handjes mag knijpen'. Er volgt dan een korte
samenvatting door Jongstra van de autistische autokraat, van de polyseksuele losbol en verrader en de
waanzinnige bruut en van de hoerenloper Willem III, gorilla, die met zijn nichtje Sophie gehuwd was. Deze
dame zag toen al in de monarchie 'geen blijvertje'. Nu hoort U het ook eens van iemand anders !
Nu mevrouw Amsberg ondanks of juist met haar talloze wanhoopsoffensieven voordurend duidelijk maakt
dat ook zij het eind snel voelt aankomen, is het nodig dat het gehele Nederlandse volk haar nog even een
zetje in de goede richting geeft waardoor ze met de beentjes omhoog van de troon tjoekelt. Hoe sterker het
republikanisme zich nu ontwikkelt, des te groter zal haar angst worden en wordt de aanvankelijk al voor
2002 gedachte abdicatie die nu al tot 2013/15 is uitgesteld, definititief van de evenementenlijst afgevoerd.
Mevrouw wil trouwens ook niet dat die Zorreguieta bij zo'n plechtigheid aanwezig zal zijn. En dat pleit nog
voor haar ook.
Meldt U als sympathisant bij Pro Republica of een van onze zustergezelschappen. U bent van harte welkom.
Klik hier om het boek te bestellen bij BOL.COM : Sophie, koningin der Nederlanden door Dianne Hamer
Voor een uitgebreide beschrijving zie ook : Athenaeum boekhandel.
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110829_recentie_sophie&t=Sophie+van+Wurttemberg+vrouw+van
+Willem+III+koning+Gorilla+dutch+monarchy+monarchie
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Ingenieurs VS - Explosieven gebruikt bij aanslagen 911
1 september 2011
"Terrorist Nuke" (Terroristisch Kernwapen) Deze kaart uit het Illuminati kaartspel
is een van de meest schokkende van alle, vooral vanwege feit dat dit spel in 1995
in de winkels lag! Hoe is het mogelijk dat Steve Jackson wist, dat de Twin Towers
van het World Trade Center zouden worden aangevallen? In feite beeldt deze
kaart accuraat de World Trade Center aanval uit, in grote details. Deze kaart laat
duidelijk verscheidene feiten zien van 9/11:
* Dat één toren het eerst zou worden geraakt, en daarna de tweede.
* De kaart laat duidelijk de plaats zien, waar de toren wordt geraakt. Het vliegtuig
raakte de eerste toren dichtbij deze plek. Hóé kon Steve Jackson dit weten?
* Deze kaart laat duidelijk de leiding van de Illuminati zien d.m.v. de Illuminati
piramide, met het Alziende Oog in het midden, uiterst links op de kaart.
* Het opschrift identificeert de daders van de aanvallen terecht als „terroristen‟.
Bovenstaande is een van de vele kaarten uit het beruchte kaartspel, en laat zien dat 9/11 een false flag
aanslag was, opgezet door de Illuminati zelf.
Concrete bewijzen
Volgens vijftig erkende architecten en ingenieurs uit de Verenigde Staten zijn er concrete bewijzen dat bij de
aanslagen van 9/11 op de 3 WTC torens explosieven zijn gebruikt. Hierdoor kwamen de 3 torens dan ook
ten val. Deze groep onderzoekers heeft zich verenigd in de Amerikaanse non-profit organisatie Architects
and Engineers for 9/11 Truth, waar meer dan 1.500 ervaringsdeskundige ondertussen zich bij aangesloten
hebben. Zij eisen een nieuw onderzoek naar de toedracht van 9/11.
Expertise van professionals, zoals burgerlijke ingenieurs, scheikundigen, explosievendeskundigen,
brandweerlieden, psychologen en afbraakdeskundigen wordt aangevuld door deskundigen op het vlak van
materiaalkunde, brandveiligheid, fysica, metallurgie en de aeronautica.
Tien jaar na datum zijn veel vragen rond 9/11 nog onbeantwoord. Wat wel duidelijk is volgens deze groep
vooraanstaande academici, is dat het verzamelde wetenschappelijke bewijs haaks staat op de officiële
verklaring, het "9-11 Commission report".
Volgens de deskundigen in de nieuwe documentaire "9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Out" zijn
de officiële rapporten van de onderzoekscommissie en de technische instanties naar 9/11 onvolledig en
pseudo-wetenschappelijk.
Over het officiële onderzoek zegt professor David Ray Griffin, eerder te gast bij het TV-programma Netwerk:
"Er klopt niets van". Hij schreef een boek dat geen spaan heel laat van de commissie en het onderzoek.
De Senior Council van de "9-11 commission" publiceerde ook een boek. Daarin werd aangehaald dat de
commissie massaal is voorgelogen door de officiële instanties.
Volgens de Nederlandse ingenieur en architect Wico Valk brengt de documentaire belangrijke nieuwe
inzichten aan het oppervlak, die op overtuigende wijze naar voren worden gebracht. "Wij onderschrijven de
bevindingen van onze Amerikaanse collegaʼs. De Twin Towers waren berekend op brand en op het invliegen
van een volgeladen passagiersvliegtuig. De drie torens, waaronder ook WTC 7, zijn ingestort met bijna de
versnelling van de zwaartekracht, wat alleen mogelijk is als alle dragende elementen gelijktijdig al hun
draagkracht verliezen. Een ander verontrustend feit is dat er grote hoeveelheden residu van hoogwaardig
explosief materiaal is aangetroffen in het stof van de torens."
Architect Richard Gage, lid van het "American Institute of Architects", is de oprichter van Architects and
Engineers for 9/11 Truth alsook de initiatiefnemer en producent van de documentaire.
Video, NL ondertiteld, bekijken, ga naar
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/u/0/EQohgXsj9wE
De documentaire ʻ9/11 Explosive Evidence - Experts Speak Outʼ wordt voor het eerst in Nederland
vertoond. Wij nodigen u graag uit voor de première op donderdag 8 september.
Datum: Donderdag 8 september 2011 - Plaats: Pathé Tuschinski, Amsterdam - Tijd: 20:00 uur
Onderwerp:
Vooraanstaande wetenschappers en technici eisen een nieuw onderzoek naar de
gebeurtenissen op 11 september 2001 in New York.
Informatie over de première, inschrijven of kaarten bestellen: www.11septemberfeiten.nl
Entree € 10,-. Gratis entree voor de pers, alleen na aanmelding via email aan w.valk@online.nl
Voor meer informatie
Ir. Wico Valk, architect en voorzitter van de Nederlandse afdeling van Architects and Engineers for 9/11
Truth: 06 2877 1038 - w.valk@online.nl
De website bij de documentaire: www.911expertsspeakout.org
De website van Architects and Engineers for 9/11 Truth: www.ae911truth.org
Bron: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/persbericht-ingenieurs-vs-explosieven-gebruikt-bij-aanslagen-911
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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De stamboom van Oranje: kreupelhout
Vaak wordt ons de vraag gesteld hoe het nu zit met de afstamming van ons staatshoofd, omdat we het hier
vaak aan de orde stellen. Immers in een goed funcionerende democratische rechtsstaat is de vraag
gerechtvaardigd waaraan de rechten zijn ontleend om die functie te vervullen. Voor zover wij het na jaren
studie hebben begrepen ontleent één bepaalde familie die rechten op basis van het erfelijkheidsprincipe.
Zoals we al vanaf onze prilste jeugd hebben meegekregen is de familie “van oranje” als enige die van het
privilege gebruik kan maken.
Leesvoer voor de zondag. Het is een uitgebreid verhaal, maar dan weet je ook weer wat meer…..
Voordat u aan de tekst begint, kunt u het beste eerst het hieronder geposte PDF-Document downloaden en
uitprinten, zodat u de redenatie beter kunt volgen. Voor foutjes en aanpassingen houd ik me wel degelijk
aanbevolen, gezien de omvangrijke kluit werk die we er aan hebben gehad. Het kan dan natuurlijk altijd
voorkomen, dat er fouten zijn ingeslopen. Ook aanvullingen zijn welkom. Hier het PDF-Document:
STAMBOOM_VAN_ORANJE
Hoe word je staatshoofd.
Laten wij in eerste instantie op een rijtje zetten op basis waarvan iemand staatshoofd van een land zou
kunnen worden. Hieronder een aantal mogelijkheden:
 Iemand wordt door volksraadpleging voor de functie gekozen;
 Iemand wordt op een andere, veel mindere democratische wijze gekozen, bijvoorbeeld via een
parlement of een staatscommissie;
 Iemand is als gevolg van hoge intelligentie als enige in staat de functie te vervullen;
 Iemand kan door buitengewone gaven als beste in staat worden geacht de functie uit te oefenen;
 Iemand is door bijzondere managementkwaliteiten als beste in staat een land te besturen;
 Iemand is door zijn bijzondere sociale kwaliteiten de aangewezen persoon staatshoofd te zijn;
 Een schatrijk persoon zou door omkoping zijn doel kunnen bereiken;
 Door middel van een staatsgreep zou iemand zich de functie kunnen toeëigenen;
 Er is op democratische wijze een wet tot stand gekomen waardoor iemand tot staatshoofd kan
worden benoemd;
 Er is zonder volksraadpleging een wet tot stand gekomen, waarin een bepaalde familie is
aangewezen om het staatshoofd te leveren.
Welnu, naar onze mening benadert de laatste “optie” het beste de realiteit in ons land. In de grondwet van
1848 is vastgelegd dat op basis van erfelijkheid de nazaten van Willem Frederik, de zoon van de door de
Patriotten verjaagde stadhouder Willem V Batavus[i], uitsluitend recht op de troon hebben.
Maar dat houdt tegelijkertijd in, dat de familie die het staatshoofd mag leveren en de daaraan gekoppelde
privileges geniet, een antecedentenonderzoek dient te ondergaan en op zijn minst de kandidaat te
onderwerpen aan een psychologisch vooronderzoek. Bovendien moet onomstotelijk vast komen te staan dat
de kandidaat aan de grondwetttelijk voorgeschreven eisen[ii] voldoet. In Artikel 26 Grondwet wordt
bijvoorbeeld voorgeschreven, dat als de koning komt te overlijden voordat zijn opvolger is geboren, die
nakomeling reeds automatisch is aangewezen als wettig troonopvolger. Geen twijfel bestaat er derhalve
over, dat alleen een kind van de koning in aanmerking kan komen voor het erfelijk vervullen van het
koningsschap en de functie van staatshoofd.
Dat betekent dus, dat aan de hand van de stamboom van de familie “Van Oranje-Nassau” kan worden
bepaald wie grondwettelijk in aanmerking komt en/of is gekomen voor de functie van staatshoofd, uit hoofde
van het erfelijk koningsschap.
De stambomen soep
Daarom komen wij nu terug op de vraag hoe het nu mogelijk is, dat gerede twijfels bestaan omtrent de
“interpretatie” van deze stamboom en wij er vast van overtuigd zijn, dat de wetgeving gebaseerd op deze
stamboom van nul en generlei waarde zal blijken te zijn, mits door technologisch onderzoek een en ander
kan worden weerlegd. Bovendien moet in acht worden genomen, dat de afstamming dient te geschieden
volgens de mannelijke lijn.
De Lijn Willem van Oranje
Wat de Nederlanders psychologisch wordt aangepraat vanaf de eerste schoolklassen is, dat Willen van
Oranje, de Vader des Vaderlands, de stamvader is van de dynastieke Oranje-Nassau familie, tot en met de
kinderen van de Overbodige. Dit is een aanname, die vaak op zijn beloop wordt gelaten, maar die echter
door simpel onderzoek eenvoudig is te ontzenuwen. De huidige familie die het staatshoofd mag leveren
stamt NIET af van Willem van Oranje. Zie Pdf-document Stamboom Blz. 1C. Is dit belangrijk? Nee, dit is niet
belangrijk, want er geen wet die refereert aan Willem van Oranje. Het is alleen belangrijk voor het in stand
houden van het sprookje, de mythe van de verbondenheid van de huidige familie via Willem van Oranje met
Nederland. Eerder publiceerden wij reeds over de ware aard van Willem van Oranje, maar ook van zijn
achterkleinzoon, Stadhouder-Koning Willem III, de laatste telg van de dynastie, die in 1702 uit is gestorven.
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De titel Prins van Oranje ging formeel over op Lodewijk Armand II de Bourbon Conti. In de geschiedenis
boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso van Nassau Dietz als achterneef van Willem III de titel van
prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit is een aperte leugen, want zelfs het Huis ten Bosch en Paleis
Noordeinde vielen in Pruisische handen. In Engeland werd Stadhouder-Koning Willem III opgevolgd door
Anne de zuster van zijn overleden vrouw Mary, terwijl Frederik III, ook bekend als Frederik I Koning van
Pruisen, zichzelf uitriep tot “Prins van Oranje” met een beroep op het testament van stadhouder die
bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranje al zijn bezittingen zouden vererven op de
nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte en wel uitsluitend de mannelijke lijn. En deze Louise
Henriëtte was de moeder van Frederik I, koning in Pruisen. Het prinsdom Orange ging echter over op het
huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef Koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten en lijfde de stad
in.
Hoe duidelijk het testament van Stadhouder-Koning Willem III over de titel van Oranje naar Frederik III was,
blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts Fl. 50.000,- (één
zestiende deel) van het Fl. 800.000,- vermogen kreeg toegewezen.
De Lijn Jan de Zesde
Veel meer dan zijn broer Willem van Oranje is Jan de Zesde stamvader van het geslacht wat hier zo lang het
staatshoofd heeft geleverd. De zoon de lijn van opvolging van Jan VI was Ernst Casimir die trouwde met
Sophie van Brunswijk. Deze Ernst Casimir was het 12de kind en de 7de zoon van Jan VI en was van 16201632 stadhouder van Friesland. Dat is een vreemde situatie, want eerst in 1675 verklaarden de Staten van
Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Daarnaast was Hendrik Casimir II
Stadhouder in de republiek, maar hij liep over naar de Fransen in verband met een ruzie Willem van Oranje.
Hij was dus naar toenmalige maatstaven een deserteur. Toen Stadhouder-Koning Willem III is overleden is
na lang touwtrekken de lijn met terugwerkende kracht voortgezet over de enige link met Willem van Oranje,
namelijk zijn kleindochter Albertine Agnes van Oranje. De juiste benaming van deze lijn is de Stamboom van
Willem Frederik van Nassau Dietz, zie Pdf-document Stamboom Blz. 2A. Deze lijn stopte bij de
geslachtelijke afwijking van stadhouder Willem IV (hij leed aan fimosis), waardoor de dynastie genoodzaakt
werd de hulptroepen in te roepen, zie Stamboom Blz. 2B, Douwe Sirtema van Grovestins kon uitstekend
overweg met de vrouw van de ongelukkige stadhouder. Is dit belangrijk? Nee, wettelijk gezien nog steeds
niet, immers nergens wordt wettelijk gerefereerd aan Jan de Zesde of diens nakomelingen. Wel belangrijk is
het om te weten dat de huidige vermeende “koninklijke familie” niet van Willem van Oranje afstamt, maar dus
ook niet van Jan de Zesde van Nassau-Dillenburg, zijn jongere broer.
De Lijn Van Grovestins-Hannover
Door de huwelijkse ingreep van Douwe Sirtema van Grovestins, vrijmetselaar te Leeuwarden en een tweede
vader voor de latere stadhouder Willem V, zijn we genoodzaakt de lijn te benoemen als hierboven. Het is
belangrijk om te weten dat de kleinzoon van Anna van Hannover en Grovestins de latere koning Willem I der
Nederlanden is. Met deze door een staatsgreep aan de macht geholpen koning Willem I, die zichzelf in 1815
tot “soeverein vorst” uitriep, begint ook het grondwettelijk regelen van de erfopvolging. Ook de grondwet van
1848 verwijst expliciet naar salische wetgeving, hetgeen inhoudt, dat erfopvolging door de mannelijke lijn
dient te geschieden [iii] Deze lijn Van Grovestins-Hannover wordt voortgezet tot en met koning Willem III, die
wegens zwaar doorgezette inteelt zijn kinderen en vrouw overleeft en vervolgens met de 41 jaar jongere
Emma trouwt.
De lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont
Doordat deze koning Willem III aan syphilis leed, was hij niet in staat nageslacht te verwekken, derhalve
werd het tweede eskader hulptroepen ingeroepen, de ambtelijk secretaris van de koning S.M.S. de Ranitz.
Als gevolg van deze kunstgreep is Wilhelmina geboren en ontstond zo de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont.
Algemeen wordt aangenomen dat toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, De Ranitz ook, maar
haar vermeende ouders niet. Wilhelmina huwde prins Hendrik, die bleek aan syphilis te lijden, als gevolg
waarvan Wilhelmina vier miskramen op rij moest doorstaan, alvorens Juliana werd geboren.
Hier stopt de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont, immers door haar syphilis kon Wilhelmina geen kinderen
krijgen, bekend is dat zij het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die overdraagbare aandoening bij zich
had en na Juliana volgde de laatste miskraam. Vanaf het begin is de geruchtenmachine op gang gekomen,
dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van een moeder uit Soest. Deze hardnekkige geruchten houden
nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan uitsluitsel geven.
De overname van de Oranje-rechten.
Met het verschijnen van Bernhard zur Lippe Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de oranjedynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. De vrijheden die deze op zichzelf al chantabele prins zich
heeft kunnen aanmeten, zijn als volgt te verklaren:
 de wetenschap van de adoptie van Juliana;
 de wetenschap van de criminele, seksueel-pedofiele escapades van Hendrik en het afkopen van
schandalen door Wilhelmina;
 de wetenschap dat De Ranitz de vader was van Wilhelmina;

Nieuwsbrief nr. 133 – 1 september 2011 - pag. 81

De zaken die hij heeft geregeld voor deze nieuw opgezette dynastieke lijn zijn eveneens opvallend te
noemen:
 desertie en landverraad, voorafgaande aan de collaboratie met Nazi-Duitsland tijdens de bezetting;
 het uitroeien van zoveel mogelijk “links” verzet vlak voor de bevrijding in 1945;
 het samen met schoonmoeder Wilhelmina uitvoeren van de staatsgreep van 1945 ten behoeve van
Juliana;
 door connecties met Rothschild/Warburg/Mellon/Dupont elementen organiseren van subversieve
activiteiten, zoals de Bilderberg conferenties, de Gladio-organisatie en het Wereld Natuur Fonds;
 het arrangeren van huwelijken, zoals van zijn oudste dochter Beatrix met die vreemde Klaasje I en
zijn oudste kleinzoon Willem Alexander met een vreemde Argentijnse.
Tenslotte
Waar we nu mee hebben te maken is een familie die het staatshoofd levert, maar die niets meer met de
Oranje-Nassau‟s heeft uit te staan. Er hoeft wat ons betreft geen diepgravend onderzoek naar afstamming
meer plaats te vinden. Er is nimmer bewijs geleverd door de huidige familie dat zij rechten kunnen laten
gelden op „s lands hoogste positie. Grondwettelijk dienen zij af te stammen van koning Willem I. Zij hebben
geweigerd het sluitende bewijs te leveren door geen DNA test ten behoeve van de identificatie van de
Romanov Tsarenfamilie toe te staan. Alle twijfel kan op die manier worden weggenomen, maar men heeft
het (heel verklaarbaar) niet willen doen..
Door de medeplichtigheid van de politieke kaste in dit land is het ondoenlijk om recht te halen via de normaal
gangbare paden. Degene die de wetten tekent, zal geen wet tekenen die indruist tegen de (financiele)
belangen van deze familie. Er is in dit land geen scheiding der machten. De grondwet is volledig verkracht
door allerlei nood- en reparatiewetjes, waar het beruchte Koninkrijksstatuut er één van is. Er is géén
Constitutioneel Hof , zoals in vrijwel alle andere landen ter wereld, om te waken over de grondrechten van
de bevolking, de belastingbetalers, degenen die het circus financieren. Alle ambtenaren en bestuurders in
openbare dienst zijn benoemd bij koninklijk besluit en dienen de eed van trouw aan de koning af te leggen.
Nederland heeft geen regering maar een kabinet die slechts één familie ten dienste staat, op het moment
dat hun belangen in het geding zijn. Er is nog nooit een wet getekend door het staatshoofd, die tegen het
belang van hetzelfde staatshoofd in gaat. Bij bezuinigingen wordt de werkende burger verder uitgemolken,
de grote corporatieve multinationals betalen in dit land al geen belasting meer. Het staatshoofd met de vele
petten dient de burger niet, maar slechts haar eigen belang.
Terug naar de stamboom-verzameling.
Met een stamboom zoals we die boven hebben omschreven is de kans dat honderduizenden Nederlanders
met recht op de troon even groot mag worden ingeschat. Iedereen heeft een stamboom en gegarandeerd,
dat we elkaar ooit eens ergens in de middeleeuwen tegen komen. Maar wij zouden ons er voor schamen om
in één adem met deze kliek te worden genoemd. Ze hebben van hun stamboom door de eeuwen heen een
machtige puinhoop gemaakt, er is mee gefraudeerd en er worden sprookjes aan opgehangen.
Wat ons betreft is die verzameling genetisch uit elkaar gefokte en administratief weer in elkaar
gefrommelde verzameling “koninklijke” stambomen verworden tot………. een bosje kreupelhout,
meer niet.
Bron Herstel de Republiek

FEMA, Nationale test van het Noodgevallen Alarm Systeem !!!
augustus 30, 2011pineut
FEMA, FCC Announce Nationwide Test Of The Emergency Alert System
Hallo allemaal, hier spreekt de FEMA,
op 9 November 2011, ja u leest het goed op 09-11-11,
gaat het US departement van Homeland Security‟s Federale Emergency
Management Agency (FEMA) een nationale test uitvoeren. Samen met de Federale communicatie
commissie zullen wij de eerste nationale test uitvoeren.
Het EAS is een nationaal alarm en waarschuwings systeem ingesteld om de President van de Verenigde
Staten de natie toe te laten spreken, gedurende Noodgevallen.
Vind u de datum 9 November ook niet leuk gekozen door ons ? Ja, ja op 09-11-11
Goed he ? Wij houden iedereen voor de gek. Wij zijn zelfs in staat tot het uitvoeren van verborgen valse
vlaggen met een dubbele verborgen agenda. Ook de NASA (lees Nazi) doet mee, zij debunken de debunk
verhaaltjes, zodat iedereen lekker verder gaat met slapen en alle schaapjes de gedebunkte debunk
verhaaltjes geloven.
Als er dan een echte ramp komt pakken wij jullie allemaal op !! Groetjes van jullie FEMA
Bron : FEMA
Bron en video: http://pineut.wordpress.com/2011/08/30/fema-nationale-test-van-het-noodgevallen-alarmsysteem/
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Appelazijn: de onbekende, heilzame krachtpatser!
Door GuidoJ.dinsdag, 30 augustus 2011
Terug in de tijd, voor een blik op biologische appelazijn..
Alex Malinsky for Natural News, © february 2011
vertaling Guido Jonkers © wanttoknow.nl 2011
x
Volgens onderzoekers is appelcider-azijn een natuurlijke schat van weldaad, die ervoor
zorgt dat je lichaam gereinigd wordt; het werd al gebruikt als smaakversterker in
Babylonië, zo‟n 5000 v.Chr. Ook bij de Egyptenaren vond men bewijzen van het gebruik
van appelazijn in de periode van 3000 v.Chr en ook vanuit de Chinese cultuur is het al bekend uit geschriften
en recepten van 3000 jaar geleden.
Van appelazijn is aangetoond dat het anti-sceptische eigenschappen bezit, evenals antibiotische processen. Wanneer appelazijn bijvoorbeeld over rauw vlees wordt
gesprenkeld, begint de azijn direct zijn werk te doen, door bederf-stimulerende bacteriën
te doden.
Maar je weet dat er ook goede bacteriën zijn, toch? In dat kader is het bewezen dat
appelazijn gebruikt kan worden als een natuurlijke balansversterker van je pH-balans
(zuurteregelaar), wanneer je er je gezicht mee wast, in een verdunde oplossing.
En als je ooit een eind wil maken aan een knagend gevoel in je ingewanden, of gewoon even een paar
pondjes af wil vallen, zonder dieetpillen , afslankthee o.i.d. te gebruiken, is appelazijn een vriend van je. Of
als je af wilt komen van huidproblemen, de zakjes-onder-de-ogen of de kleine bultjes, die je op je
grootmoeder doen lijken…
Zelfs een langer leven ligt in het verschiet, bij het gebruik van apperazijn.. Van al deze zaken is namelijk
bewezen dat ze worden gestimuleerd door appelazijn. Het middel wordt in natuurgeneeskringen geprezen
als hét meest indrukwekkende „gist‟-middel.
Of je het puur drinkt of in verdunde vorm, 2 eetlepels in een glas water bijvoorbeeld, er wordt van
gerapporteerd dat het uitermate heilzaam voor je kan zijn. En als je helemaal een hemelse drank wilt maken,
zorg dan voor een glas lauw water met honing en appelazijn!
Het magische ingredient in appelazijn, blijkt tevoorschijn te komen bij het laten gisten van verse appels. Het
sap produceert dan een vlokkerige, op magische zeepaardjes gelijkende, wolkjesformatie, die zich op de
bodem afzet van het eindproduct. Het ziet er inderdaad vreemd uit. Maar let wel, hier zijn alle uiterst
gezonde enzymen hun werk aan het doen. In deze omgeving vormt zich het azijnzuur, dat samen met de
toch al aanwezige stoffen die in appels voorkomen, vezelrijk pictine, de vitamines A, B1, B2, B6, foliumzuur,
koolwaterstoffen, niacine (B3) en mineralen zoals calcium, magnesium en zink, ervoor zorgt dat een van de
krachtigste lichaams-immuunsysteem-versterkende drankjes ontstaat.
Heel toepasselijk, noemt men deze nieuwe, gefermenteerde drank, dan ook „de moeder‟.
En let wel, deze krachtige compomenten vind je alleen in biologische appelazijn, en dus
niet in het schap van de supermarkt, onder de sladressing bijvoorbeeld..! Even opletten
geblazen dus! Ga dus langs je biologische winkel, of kijk in diezelfde supermarkt in het
biologische schap, koop een fles, en gebruik hem als je thuis komt, heel simpel, door
stevig te schudden en de appelazijn in te nemen.
En geloof het of niet, er zijn hele kookboeken geschreven rondom de vele bijzondere
manieren om deze natuurlijke wonderdrank te gebruiken in de keuken. Je kunt
bijvoorbeeld BIOLOGISCHE appelazijn toevoegen aan je gekookte groente om ze wat
steviger te maken, aan je brooddeeg om wat „stoerheid‟ te bereiken van het gebakken
brood. En inderdaad…, je kunt het ook gebruiken als saladedressing. Ook je huisdier zal
er wel bij varen, als je een theelepeltje appelazijn toevoegd aan zijn drinkwaterbak.
En als jij de dag goed wilt beginnen, doe dan „s ochtends in een glas lauwwarm water,
één of twee eetlepels met appelazijn, evt. met een stevige theelepel honing, roer het goed en drink het rustig
op. Deze drank zal helpen de circulatie in je lichaam op gang te brengen en je spijsvertering te versterken.
En appelazijn kun je ook gebruiken om het fruit in je fruitontbijt te immuniseren van evt. slechte bacteriën.
En heb je vlees bereid en gesneden, maak dan rustig je snijplank en je gootsteen schoon met een scheutje
appelazijn..!
Er zijn heel veel manieren waarop dit historische goedje gebruikt kan worden. Je kunt natuurlijk er zelf,
zonder enig gevaar mee experimenteren. Let enerzijds ook eens op de prachtig-krachtige aroma‟s, die van
de appelazijn afkomen, maar besef ook dat appelazijn natuurlijk niet een van de „meest zacht smakende‟
dranken is..! Bitter op de tong, maar „zoet‟ voor het lichaam.. De belangrijkste gedachte erachter, is om
natuurlijk gezond te blijven, nietwaar..? Gezondheid!
Bronnen:
Speciale site over de weldaad van appelazijn ; Het Global Healing Center over appelazijn
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Earth Clinic over appelazijn
Over de auteur
Alex Malinsky staat ook bekend als „RawGuru‟ en is een kok, die niet alleen regelmatig
in de prijzen valt met zijn creaties, maar ook als een autoriteit gezien wordt op het
gebied van „raw food‟.
Malinsky was al op zijn 15 jaar bezig met „raw food‟ en nu, na 10 jaar, is hij nog steeds
een van de pioniers op het gebied van voedingsonderzoek en levensmiddelen
ontwikkeling. Neem eens een kijkje op zijn website: www.RawGuru.com
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/appelazijn-de-onbekende-heilzame-krachtpatser/
Reacties:
Wij hebben al vele jaren ervaring met appelazijn o.a. door het als compres te gebruiken bij borst of
keelontstekingen. Zelfs Pleuritis kregen we op die manier weg.
Wel verdund met water gebruiken.
De troebel appelazijn blijkt trouwens veel sterker te werken dan de gezeefde variant.
En inderdaad ook biologisch, omdat er dan o.a. geen pesticiden zijn gebruikt bij de kweek.
Ja, ook appelazijn werkt op basis van effectieve micro-organisme. Is een goede mix van “goede” bacterien
die nuttig kunnen zijn als aanvulling in onze darmflora, zeker in de mix ontstaan door ons moderne,
gejaagde, uitgeholde voeding. Ook als je net als ik dus kiest voor biologisch dynamische voeding, kom je
tekort, helaas.
Sinds 4 jaren drink ik tijdens mijn oefeningen in de sportschool verdunde biologische appelwijnazijn.
Vind deze heerlijk en lekker fris (uit de koelkast) wegdrinken tijdens het sporten.
Tevens gebruik ik het inmiddels ook in kleine hoeveelheden. Puur om een hardnekkige keelontsteking
succevol te stoppen nadat andere mogelijkheden hiertoe faalden. Vanaf heden gebruik ik dit daarom dan
ook direkt met succes.
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/appelazijn-de-onbekende-heilzame-krachtpatser/

Zeespiegeldaling gemeten door NASA
Het zeespiegelniveau is in 2010 met 6 millimeter gedaald en zal verder dalen in 2011.
Aldus de NASA in haar Jet Propulsion Laboratory rapport waar sinds 1993 de
zeespiegel wereldwijd via satellieten gemeten wordt. Misschien een idee om de
klimaatbangmakerij te stoppen, af te zien van megalomane dijkverhogingsplannen, een
horde disfunctionerende „wetenschappers‟ te ontslaan en bovenal fancy
milieubelastingen te schrappen ?
De Deltacommissie van Veerman heeft zich gebaseerd op totaal verkeerde gegevens.
Op basis van een populair doemscenario wil de politiek honderden miljarden aan
belastinggeld verspillen aan het ongrijpbare spook van de klimaatsverandering.
Helaas verandert een dalende zeespiegel niets aan de ingeslagen weg van uw hooggeleerde
beleidsmakers. Net als bij de euro moeten en zullen zij doorgaan om vooral maar geen gezichtsverlies te
lijden. Zo wordt er bij Kijkduin 21 miljoen m³ zand opgespoten om de zee in te spoelen voor 50 miljoen euro.
Aannemer Van Oord – Boskalis dankt u hartelijk voor deze lucratieve klus.
Met deskundigen als Willem Alexander („uw betrouwbare partner in watermanagementzaken‟ ), geleerden
als Pier Vellinga en de weloverwogen mening van de Staatsomroep kun je als burger alle hoop laten varen.
De komende generaties Nederlanders zullen worden uitgezogen om hun geld milieubewust in de zee te
kieperen, te injecteren onder een woonwijk of via CO2 heffingen weg te geven aan criminelen.
Het klimaat is een continue dynamisch proces dat niet valt bij te sturen of te regelen door de overheid („we
falen in alles behalve in klimaatbeheersing‟). Ook constante bezorgdheid over „de toekomst van de kinderen‟
en dat het (inmiddels al weer een jaartje of twintig) vijf voor twaalf is, helpt niet. De ontelbare onbetrouwbare
klimaatmodellen die vanuit de politiek en de milieulobby onze omgeving vervuilen, hebben slechts verdere
knechting, angst en geldklopperij ten doel.
Wat wel zinvol is, is te doen wat de mensheid al sinds zijn bestaan hier op aarde gedaan heeft: je
aanpassen aan de omstandigheden en het beste uit een veranderende situatie halen. Daardoor lopen u en
ik en velen met ons hier nog steeds rond. Daar hebben we geen milieubeweging, politici en incompetente
wetenschappers voor nodig.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/08/zeespiegeldaling-gemeten-door-nasa/
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